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AVALIAÇÃO

Veríssimo, da SDR, diz que
projeto ainda não deslanchou

• PÁGINA4

PMDB

Ximenes salienta que reunião
com filiados será decisiva

• PÁGINA 3
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Indústria
revela

criatividade
A estudante do primeiro módulo do curso de

estilismo do Senai, Daiane Lux, 15 anos, teve seu

modelo selecionado para o desfile de ontem à

noite. O evento, que. envolve ,três turmas' de
estilismo e aproximadamente25 alunos, faz parte

<m

da programação da Semana da Industria,
promovida pela Senai em várias cidades de Santa
Catarina. Tendo como temà central o desenho

animado, os jovens estilistas criaram três looks

diferentes, que também serão apresentados nesta
sexta-feira, em Florianópolis, junto com as coleções

ao desenvQlvidas pelos alunos de estilismo das cidades

l!I1 de Blumenau, Criciúma e Rio do Sul, no evento
de encerramento da Semana da Indústria em

- Santa Catarina.
A Semana da Indústria, que aconteceu nestes

dois últimos dias na sede do Senaí de Jaraguá do
Sul, também ofereceu palestras e exposição de

"

projetos integradores e mostras tecnológicas na

área de metalmecânica, eletroeletrônica e

automação industrial.

CONDiÇÃO

• PÁGINA 5 Daiane Lux, 15 anos, participa pela primeira vez do desfile da turma de estilismo do Senai

MORADIAS

ASsinado repasse de 40
casas populares pelo PSH

A prefeituramunicipal em parceria com a Caixa Econômica
Federal efetivou contrato com 40 famílias com renda de até um

salário mínimo. Os contemplados pagam 10% da renda familiar
(cerca de RS 24,00) em forma de aluguel e se tcrnarrrproprietários
dêpois de 15 anos residindo no local. As casasmedem39,88metros
quadrados, e terão dois quartos, sala, cozinha e banheiro, num
investrmento de aproximadamente RS 12 mil, entre terreno e área

const�uídá. O prazo para conclusão das obras é setembro de 2004 .

• PAGINA6

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

www.marísotsa.com.br
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BALANÇO

Tenente Broering faz um

b�lanço das atividades da PI'J1.,

CANDIDATURA -

Presidente da câmara de Corupá
vai se candidatar à reeleição
A presidente da Câmara de Vereadores de Corupá, Dolores
Lunelli, destaca a importância de concorrer às eleições e brigar
pela representatividade das mulheres.

• PAGINA3·

CONQUISTAS

Nadadora daAjinc fala sobre as

medalhas que conseguiu na Itália
Mayara Martins conquistou três medalhas nos Jogos da Juventude
Italiana em Riccione. Com isso a equipe femininà brasileira

conquistou o título geral por equipes .

• PÁGINA 7
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OPINIAO

Capacidade reconhecida
Esta semana o Senai

promoveu a Semana da In

dústria com uma série de
atividades que serviram para
tornar público o excelente
trabalho desenvolvido pela
unidade de Jaraguá do Sul, que
existe na cidade há 29 anos com

o. objetivo de formar mão de
obra qualificada para ii

indústria local. Quem com-

dos serviços prestados pelo
Senai e o quanto de profis
sionalismo existe em suas

iniciativas. Atualmente com

1.800 alunos, a unidade do
Senai de Jaraguá do Sul tem se

destacado inclusive nacional
mente através da revelação de
talentos. Inúmeros alunos,
regularmente, têm seus projetos
selecionados para feiras e

� Atualmente o Senai catarinense conta

com 37 unidades distribuídas em

municípios chaves, considerados
pólos de destaque industrial.

pareceu ao evento, realizado na

terça à noite e ontem durante
todo o dia de ontem teve a

oportunidade de conferir

pessoalmente o que o trabalho
em equipe e uma - boa ad-.

ministração são capazes de
fazer.

Talvez a maioria 'da

população .de [araguá ,dô S�l
ainda não, saiba' da"'e)\celência

'i� :.,:' '
.....

eventos fora do município,
numa clara demonstração que
criatividade é um potencial que
existe dentro de todas as

'pessoas, bastando apenas o

incentivo para que esse

potencial venha à tona.

O Senai nacional foi criado
em 22 de janeiro de 1942, pela
presidente populista Getúlio
Vargas. Muita coisa pode ter

mudado desde aquela época,
inclusive as diretrizes do
próprio Senai, mas o que se

observa imutável é a meta da
entidade em formar e aper

feiçoar mão de obra qualificada
para a atividade industrial.

Atualmente o Senai ca
tarinense conta com 37
unidades distribuídas em

municfpios chaves, ccnsi-
.derados pólos de destaque
industrial, sendo [araguá do Sul
um deles. A realização da
Semana da Indústria em Jaraguá
do Sul acontece pela primeira
vez este ano e demonstra a

valorização dessa unidade, que
tem se destacado na promoção
de atividades e desen
volvimento de idéias originais
para a solução de problemas'
muitas vezes simples.

O Senai de Jaraguá do Sul e
sua eficiência é um verdadeiro
exemplo de entidade que busca,
me conjunto com os setores

produtivos, alter-nativas que
levem ao crescimento da
indústria e de sua comunidade.

NOTAS
... tJnerj amplia
Para ampliar as relações inter

nacionais com instituições com as

quais o Centro Universitário de

Jaraguá do Sul já mantém contato; o

professorVictorAlberto Danich visitou
o Instituto Tecnológico e de Estudos

Superiores deMonterrey (ITESM), no
México. A viagem é resultado do
Acordo de Intercâmbio de Professores
com a Coordenação deAdministração
e Ciências Sociais, em que Victor
Danich esteve credenciado pelo setor
de Relações Internacionais, vinculada
à área de Pós-Graduação

� Novidades na Feira
o Estado de Santa Catarina estará

presente na maior feira do setor de
Saúde da América Latina, a Hospitalar
2004, que acontece entre os dias 10 e
4 de junho, em São Paulo, apre
sentando o que existe de mais novo
em termos de artigos médico

hospitalares. Oito empresas catari
nenses participam do evento e, entre

os produtos e serviços que serão

apresentados, estão cadeiras de
hemodiálise da Olsen, gesso sintético
da Controlle, gel para ultra-sonografia
da Adlin, entre outros.A 110 edição da
Hospitalar aconteee nos pavilhões do
Expo Center Norte, na capital paulista.

FRASEs,,-I-----,-,��------------.----
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"I;sta�os côrn' 181" ��Ikiais na cidade de Jaraguá do Sul, o que consideramos insuficiente
para atender todas a�' necessidades da população. Pretendemos atingir um número de um

c .,,"

policial para cada 250 habitantes, como nos moldes americanos e europeus"
•Tenente Coronel Ricardo Alcebíades Broering, Comandante dó 14° Batalhão da Polícia Militar.

Mundo I Pessoas & Fatos

� Israel
<'

� EUA

Versão revisada do plano de
Sharon tem quatro estágios
A versão revisada do plano unilateral de

"desengajamento"do primeiro-ministro de Israel,
Ariel Sharon possui quatro etapas, substituindo
uma proposta de 'retirada da Faixa de Gaza em

apenas um estágio, informou uma fonte do alto '

escalão do governo israelense nesta quarta-feira.
Sharon deverá apresentar a nova fórmula a seu

gabinete de ministros durante uma reunião

prevista para hoje. Eie pretende levar o assunto a

debate no gabinete na reunião ordinária de

domingo, prosseguiu a fonte, que recusou-se a

entrar em detalhes sobre os quatro estágios.
Versões divulgadas pela imprensa israelense dão
conta que o processo começaria com o

esvaziamento de três ou quatro assentamentos

judaicos isolados na Faixa de Gaza. O processo
teria seqüência com remoção de outras colônias
judaicas, um reposicionamento militar e o

esvaziamento de quatro pequenos
assentamentos no norte da faixa litorânea. A
ordem do processo e o conteúdo exato das
etapas são desconhecidos. Também não foi
revelado o cronograma da proposta, mas
acredita-se que a duração do processo será

longa.
Sharon prometeu concluir a construção de

uma barreira de segurança na Cisjordânia antes
de iniciar qualquer ação de retirada. A conclusão
'da barreira - denunciada pelos palestinos como
roubo de terras - está a cerca de um ano de sua

conclusão. (AE)

� Paquistão

Um morto e 25 feridos em

explosões de carros-bomba
Dois carros-bomba explodiram ontem em um

intervalo de poucos minutos em frente a uma

escola particular de inglês situada nas

proximidades da residência do cônsul dos
Estados Unidos na cidade sulista de Karachi,
deixando uma pessoa morta e outras 25 feridas,
informou a polícia paquistanesa. Ghulam
Mohammed Dogar, superintendente da polícia
municipal, disse que a bomba colocada dentro
do primeiro carro explodiu na frente do portão
da escola, chamada Centro Cultural Americano
Paquistanês. Vinte e cinco minutos depois,
quando a polícia já havia isolado, a área, uma
bomba mais poderosa explodiu dentro de um

carro estacionado nas proximidades.
Destroços do segundo carro voaram para o alto
e atingiram pedestres. Alguns deixaram o local
dos atentados com ferimentos leves. Outros,
no entanto, foram levados em macas e

sangravam muito. O carro incendiou-se e

bombeiros tentavam extinguir as chamas. Um
repórter da The Associated Press viu três

fotógrafos e três policiais sendo levados a um

_hospital em uma ambulância. Até o momento,
nenhum grupo assumiu a autoria pelo duplo
atentado.

Kamal Shah, comandante da polícia
estadual, disse a jornalistas que a explosão
resultou na morte de um policial. Outras 25

pessoas ficaram feridas, inclusive 12 agentes
da polícia. (AE)

Dados indicam queAl-Qaeda
está quase pronta a atacar
O secretário da Justiça dos EliJA, John
Ashcroft, disse que o governo do país reuniu
evidências de que a organização terrorista
AI-Qaeda está determinada a Iançar um
ataque nos EUA nos próximos meses. Dados
da inteligência "sugerem que ela está quase
pronta a atacar os EUA'; afirmou Ashcroft em
entrevista coletiva da qual participou o

diretor do FBI, Robert Müller. Referindo-se à
retirada das tropas espanholas do Iraque
depois do ataque terrorista de 11 de março
em Madri. (AE)

� Rússia

PutÍn diz que poderá
dobrar PID antes .do prazo
o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou
em seu discurso de"Estado da União" - c-primeiro
desde que foi eleito para um segundo mandado
de quatro anos - que o país poderá dobrar seu
PIBmais rápido do que se planejava inicialmente.
Ele destacou que o rápido crescimento é
essencial para erradicar a pobreza e tornar a

economia nacional competitiva no exterior.Putin
disse que a econozmia russa cresceu a uma taxa

de 8% no primeiro trimestre e que país poderá
alcançar sua meta de dobrar o PIB até 2010, ao
invés da data anterior de 2012. (AE)
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SUA OPINIÃO --1------
Mata Atlântica: Impossível de
ser reproduzida pelo Homem

GermanoWoehIJr.*

Mesmo diante de um sonoro NÃO da ciência e de exemplos
bastante convincentes, contrários à idéia, tem-se difundido que o

homem pode reproduzir ou restaurar a integridade de um ecossistema
tropical tão complexo como é amataAtlântica, através do plantio de
algumas mudinhas de árvores. A idéia beira a ficção científica, É
daro que não podemos deixar de valorizar o esforço das pessoas, que
na mais pura das boas intenções, querem ajudar a todo o custors

reparação do dano causado e, como forma de satisfação pessa�,
observar os resultados a curto prazo. Contudo, na inocente forma de
"ajudar" a natureza pode-se, em vez disso, prejudicá-la, contaminando
os ecossistemas com a introdução de espécies de outros lugares
umamesma espécie de árvore, por exemplo, pode apresentar varíaçõs
genéticas de uma região para outra, que, às vezes, estão separadas pOl
uma distância não superior a 100 km.

Então, o que devemos fazer para salvar a mata Atlântica
Devemos ficar de braços cruzados, já que temos que resistir à tentação
de plantar algumas mudinhas de árvores porque estamo, -

atrapalhando? A resposta para esta segunda questão é quase
afirmativa. Mas, antes de prosseguir, devemos indagar o seguinte:
quando se diz "proteger amataAtlântica", afinal de contas, querems
proteger amataAtlântica de quem? Quem ameaça amata Atlântica!
São os ET's? Não, evidentemente. É o homem que tem levado a

mata Atlântica a esta situação de quase extermínio. Então, a mata

Atlântica deve ser protegida de nós mesmos. Nãomexer mais Í1a5

áreas remanescentes é uma das medidas mais positivas em prol de
sua possível recuperação.Embora amataAtlântica esteja arrasada,
restando em tomo de 17%emSantaCatanna (e 7% no País), sendo
menos de 1% de florestas intactas e o restante de florestas secundárias,
ou seja, que já foram destruídas e naturalmente estão se recuperando,
ela tem uma extraordinária força de auto-regeneração, desde que,é
daro, ainda ocorra uma área bem preservada nas proximidades com

toda sua integridade em termos fauna e flora. Obviamente, esta

condição está difícil de ser satisfeita em muitos lugares, mas, ses

destruição for detida, ela ainda poderá ser satisfeita emmuitas regi&!
de Santa Catarina, como no norte do Estado, na serra do Mare

adjacências.
Em toda a extensão damataAtlântica no Brasil, temos mais de

20mil espécies de plantas e 2160 espécies só de animais vertebrad()l
(mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes). Espécies de animais
invertebrados, como os insetos, por exemplo, temos aos milhares,
nasmais bizarras formas. E todos estes organismos vivem de forma

interdependentes. Portanto, só o plantio das de árvores - a mata

atlântica de Santa Catarina tem 714 espécies - não resolve o

problema.
-

Evidentemente, devemos usar e abusar do plantio de árvores

nativas dam. Atlântica, compropósitos comerciais, ornamentais etG,

desde que não sejam usadas as poucas áreas de floresta em

regeneração. Para efetivamente salvarmos amata Atlântica, todoo
nosso empenho deve, ser no sentido de assegurarmos a preservaçãO I
do que restou deste exuberante ecossistema, umdosmais importantes
domundo em termos de diversidade de vida, de acordo com dadOl
científicos. O que restou é uma área tão pequena cuja exploraçãO
não vai resolver os problemas econômicos de ninguém. Se a desrruição
de 93% não acabou corri a miséria, a destruição dos 7% restantes

(que é a situação atual dam.atlântícano País) , com certeza, também
não. Muito pelo contrário, agravará ainda mais a miséria na zona

rural e inviabilizará o desenvolvimento de nossas cidades, uma vez

que as florestas garantem a produção de água, em abundância e

qualidade.

GermanoWoeh1Jr. é Coordenador de Projetos do InstitutoRá' I
bugio p/Conservação da Biodiversidade

www.ra-bugio.org.br
Guaramirim, Santa Catarina
e-mail: germano@ra-bugio.org.br
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�HON1ENAGEM
Fedra Konell
recebeu medalha .

o deputado Dionei Walter da Silva (PT) entregou
terça-feira, na Assembléia Legislativa, a Medalha

de Mérito Antonieta de Barros à delegada Fedra

Konell Alcântara da Silva. Ao todo, foram

homenageadas 38 pessoas físicas e jurídicas que

se destacam por seu trabalho em benefício da

comunidade; Fedra é a responsável pelo
atendimento aos casos de violência contra as

mulheres e crianças.

... PROGRAMA

Comissão quer debates
sobre universidades
A Comissão de Educação e Cultura encerrou há

pouco a audiência pública em que debatia o

programa Universidade Para Todos e a política de
cotas. Os participantes foram unânimes ao

defender a retirada do pedido de urgência da
matéria para permitir a realização de novos

debates. nA matéria requer que a tramitação não

seja tão acelerada'; resumiu o professor da UFRJ,
Roberto Leher.

POL 13 IICA

... ·ECONOMIA
Comércio no Mercosul
cresce 40% em 2004

.

o comércio entre os países do Mercosul somou

US$ 3,74 bilhões de janeiro a março de 2004,
um aumento de 40% sobre o mesmo período
de 2003. O Brasil, maior economia do bloco e

. que tem registrado crescimento de suas vendas

externas, responde por praticamente metade
do valor, 49,3%. A Argentina é responsável por
39,8%, o Paraguai por 6,4% e o Uruguai, por
4,5%.

... VAGAS

Mais demeio milhão
de empregos em 2004
Os dados do mês de abril do Cadastro Geral de

Empregados e Desernpreqado s (Caged), do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTEl,
confirmam a retomada do nível de empregos
formais (com carteira assinada), criados este ano.
Em abril, o cadastro registrou a criação de
187.547 postos de trabalho, o que totalizou

534.939 novas vagas no primeiro quadrimestre
do ano.

Corupá pode reduzir número

de vereadores de 11 para 9
CORUPÁ - A Câmara de

Vereadores de Corupá está na

expectativa das definições do

senado no que se refere ao

número de vagas no Poder

Legislativo. Com a pro-por
cionalidade proposta pela PEC

574, o número será reduzido de

11 para 9 cadeiras, o que

prejudica, em muito, princi
palmente em termos de

representatividade junto à

comunidade. Esta é a opinião da

presidente da câmara, Dolores
Lunelli (PMDB), que atribui
também a esta diminuição a

possibilidade de surgir uma

políticamais eletizada.
-Oproblema é que teremos

�me�os pessoas ouvindo o povo e

brigando pelas reivindicações da
comunidade-, avalia.A diretora
da câmara, Kida Solamon, destaca
que a redução do número de .

representantes no legislativo
significa também diminuição em

0,5% do repasse. "Se cair o número
de vagas, as pessoas terão de ter

aindamais consciência na hora de
votar, para ter certeza de que a

opção é a mais' adequada",
enfatiza.

Candida ta à reeleição,
Dolores ressalta que vai concorrer
às eleições deste ano para dar
continuidade ao trabalho iniciado
e brigar pelo espaço das mulheres
frentes às lideranças de Corupá.
"Tenho a responsabilidade moral
de continuar no legislativo e lutar.
pelo desenvolvimento da cidade
e bem-estar dosmunícipes", avalia.

N a próxima reunião da
câmara, segunda-feira, às 19 horas,
a secretária da Secretaria d�'
DesenvolvimentoRegional, Niura
Dernarchi dos Santos, vai explanar
sobre descentralização do governo.

REUNIÃO

Opinião dos filiados do PMDB
será decisiva para o partido

POR FABIANE RIBAS

�Presidente .da

comissão garante
que não(t cederão
à imposições

{t

Jaraguá do Sul-A comissão

provisória do PMDB, presidida por
Amaro Xirnenes Junior, reuniu-se
com duas alas diferentes do

partido, famíliaKonell e Ademar
Duwe, para ter conhecimento
sobre o posicionamento de ambas
as correntes no .que se refere aos

encaminhamentos políticos da

sigla. Neste sábado, será vez de
consultar a opinião dos filiados,
aproximadamente 1,1 mil pessoas.
O encontro será realizado 'na

Câmara de V�readores, a partit das
lO horas.

Na ocasião, os membros da
cormssao pretendem dar

� oportunidade" para que .os

peemedistas emitam opinião em

forma de voto para que possam

perceber qual é a intenção da
maioria em termos de candidatos
às eleições deste ano e possíveis
coligações. "Não vai ser uma

determinada ala do PMDB quem
vai definir a direção do partido,
mas sim a maioria dos filiados. A
comissão não vai acatar imposição
de ninguém, nós vamos agir

. conforme a decisão dos integrantes
da sigla, pois este é o nosso papel",
argumenta Ximenes Junior.

A aproximação com o PSDB ou

Ximenes diz que coligações e candidaturas serão discutidas no sábado

PT será apenas avaliada após este

encontro de sábado, apesar de as

lideranças de cada partido já terem
mantido conversas informais sobre

política de aliança. "O que nós

visamos é uma composição bem

estruturada, com partidos. que
compactuem com nossos projetos de

forma a obter-se uma administração
pública digna de Jaraguá do Sul",
considera. Ele enfatiza que a decisão
dos filiados será determinante para
as negociações sobre coligação,
independente de desaprovação de
determinada ala.

A comissão foi indicada pelo

governador e nomeada pelo
presidente estadual do PMDB e

tem condições legai para convocar
o partido para reuniões, negociar
coligações, aprovar candidaturas e

organizar o novo diretório da sigla.
"Isso será avaliado no sábado",
finaliza.

,

ADMINISTRAÇÃO 2001 ·2004

GUARAM .•RIM
Pronta para o futuro

EM PRIMEIRO LUGAR
Construção do .Centro Obstétrico, contratação de médicos e funcionários,
reformas e aquisição de equipamentos: os investimentos aplicados no

Hospital Santo Antônio beneficiam toda a população de Guaramirim.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ECONOMIA/GERAL

POR MARIA HELENA DE MORAES

�Senai promove
evento que valoriza
a criatividade e o

talento de seus alunos

JARAGUÁ DO SUL - "Podem
existir pessoas sem boa formação
acadêmica, mas todas as pessoas

.' são bem informadas e querem

participar ativamente do processo
produtivo. Hoje em dia, as pessoas
não vendem somente a força
braçal, mas a força intelectual". A
afirmação é do presidente da
Marisol, empresário Vicente
Donini, ao falar na abertura da
Semana da Indústria, na terça
feira à noite, no Senai.

,

O empresário, que administra
uma dasmaiores empresas do setor
têxtil de Santa Catarina, proferiu
palestra para uma platéia composta
por aproximadamente 150 alunos
do Senai. Ele abordou o tema

"AdministraçãoParticípativa'' e foi
taxativo ao afirmar que o sucesso

da Marisol é resultado de um

sistema administrativo que busca

solução para os problemas a partir
de consultas junto' aos

funcionários. "O modelo
autocrático de administração foi
abandonado. Hoje, são os

funcionários que dizem o que é
bom para a empresa", ensina
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o diretor do Senai de Jaraguá do Sul, Newton Gilberto Salomon, na abertura da Semana da Indústria, terça-feira

Donini.
Entre os exemplos de

. administração participativa usados
na empresa, Donini cita a

formação de comitês, integrados
por funcionários dos mais diversos
setores, que se reúnem

regularmente para discutirem as

melhorias necessárias que podem
ser implantadas. "Todo o processo
decisório é da base para a diretoria
e por isso o nosso trabalho ficamais

fácil", assegura o empresário. De
acordo com ele, o empresário que
não aposta na inteligência de seu

funcionário e na sua capacidade
de criar soluções está fadado ao

fracasso.
A palestra de Vicente Donini

foi a primeira de uma série

promovidas pela Senai durante a

Semana da Indústria celebrada
pelo Senai e que somente este ano

foi estendida aos pólos de maior

(jj;

importância. O evento é uma

comemoração ao dia da Indústria,
celebrado no dia 25 de maio. O
Senai de J araguá do Sul foi
fundado em 24 de junho de 1975.
Além das palestras, também
aconteceram exposições de
inventos da área de projetos
integradores.emostras tecnológicas
e ainda exposição e desfile das

coleções produzidas pelos alunos
do curso de estilismo.

Gerente daSDR esperamais informações sobre "PrimeiroEmprego"
JARAGUÁDO SUL-Ogerente de

Desenvolvimento Social, Urbano e

Meio Ambiente da Secretaria de
Des€nvolvimentoRegional,Veríssimo
José Garcia afirma que o programa
PrimeiroEmprego, dogovemo federal,

. ainda não deslanchou na região de

abrangência da 240 SDR. De acordo
com ele) até agora não chegou
nenhuma verba dogoverno para esse
fim e que a ausência de iniciativa por
parte da secretaria no que se refere a
esse assunto é paraevitarexpectativas
que poderiam não ser realizadas.

Veríssimo reforça que a

Secretaria ainda não tem

nenhuma proposta para apre
sentar aos empresários e espera

para breve uma definição para o

programa, que, segundo ele, ainda
depende de vários ajustes que
ainda deverão ser feitos pelo
governo federal. Por enquanto, a
Secretaria e o Sine, que são

parceiros na execução do pro

grama, estão fazendo levantamen
to da demanda, ou seja, cadas
trando os jovens com idade entre
16 e 24 anos que ainda não

tiverem oportunidade de ingres
sarem no mercado de trabalho.
Até omomento, segundo Veríssi-

Missa e Culto
- ..

LOTERIAS

concurso:565
07-31-34

35-37-45

mo, aproximadamente 80 pessoas
se inscreverem. As inscrições
estão sendo feitas no Sine, nas
terças, quartas e quintas-feiras, no
horário da manhã.

Recentemente a Assessoria de

Informação da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social,
Urbano eMeioAmbiente divulgou
nota afirmando que, através do
Sine, a Secretaria estaria ampliando
para 26 o número de municípios
atendidos pelo programa Primeiro
Emprego. De acordo com a nota,
foram incluídos váriosmunicípios,
inclusive Jaraguá do Sul.

concurso: 1304
04 - 05 - 27

64 -72

.Soluções paraproblemas simples
apresentados durante exposição

}ARAGUÁ DO SUL - o
estudante do quarto módulo de
Técnico em Mecânica do Senai,
Charles RafaelLada, 22 anos, criou
uma lixeira compactadora com

capacidade de armazenamento de
até 700 latas de alumínio. A idéia

pode não ser revolucionária, mas é

capaz de resolver o problema de
coleta de recicláveis de alumínio
da própria cantina do Senai. "Com
as lixeiras comuns a coleta tem que
ser feita até duas vezes por dia.
Com essa lixeira, apenas uma vez
por semana, já que a máquina
amassa as latinhas", explica
Charles, que levou dois mesesna

elaboração do projeto e uma

semana na construção da peça.
Com essa idéiam Charles

participou da etapa estadual da
Feira Nacional de Criatividade,
realizada em abril e no próximo
mês de agosto vai para a etapa
nacional; em Belo Horizonte

(Minas Gerais) .

O trabalho realizado por
Charles é apenas um entre tantos

exemplos do desenvolvimento e da

prática dos alunos do Senai que
participaram da exposição que

integrou a programação da Semana
da Industria, promovida pelo Senai

nos últimos dois dias. De acor�
com a coordenadora do Senaie
Jaraguá do Sul, Morgana Tezza,�
unidade local está semprl
despontando no cenário estadu�
e até nacional através do traba�
realizado pelos alunos, qUI
aproveitam as feiras e os event�
para mostrarem ao público o qUI
está sendo feito.

O professor Nilo Herrrnan
também mostrou sua capacidaai
criadora com a "fresadora portá�',
que, como o próprio nome jád�
pode ser carregada para ondef�
necessária. Ele também ji
participou de várias feiras ganha�
inclusive premiação em conCUti)
de criatividade promovido pel�
'Senai. Outro invento interessantl
é o identificado de cédulas falsa�1
O triciclomotorizado. Este último
também foi selecionado para,
etapa nacional da

Feira de Criatividade.
O Senai de Jaraguá do Sul tem

1.800' alunos, sendo qUI
. aproximadamente 800 freqüentam
os cursos técnicos, 300 os curSili

superiores e o restante os cursos ai
aprendizagem industrial. Amem
do Senai é ser uma referência em

educação técnica industrial.
CÉSAR JUNm

Megasena

Lotomania
concurso: 419

02 - 17 - 18 - 27 - 31 - 38 - 39

40 - 48 - 52 58 - 71 - 76 - 78
80 - 84 - 89 - 90 - 93 - 00

Loteria Federal
concurso: 03835
10 Premio: 61.032
2° Premio: 15.016
3° Premio: 34.343
4° Premio: 69.580
5° Premio: 29.721

Na quinta-feira, dia 20, no Parque AquátiCO Krause, o
Sr. Blasio Mannes foi homenageado por seus ex
colaboradores por dividir seus conhecimentos e
incentivar a criação de novos negócios. A
homenagem foi deferida pelo primeiro funcionário
José Uno (Estofados Krause), Nivaldo (Estofados
Jardim), Laércio e Gabriel (Estofados Filing), Rafael
(Móveis Elite) e Valmir (Tropical Móveis).

• Até agora

aproximadamente 80 jovens
na faixa etária dos 16 a 24

. anos se inscreverem no Sine
de Jaraguá do Sul para o

programa "Primeiro

Emprego':

• O cadastro dos

interessados em participar
do programa deve ser feito
no Sine, nas terças, quartas
é quintas-feiras, sempre no

horário da manhã.

Semana da Indústria revela
os talentos de Jaraguá do Sul

A família enlutada de Eugênio Victor
Schrnôckel convida a todos para' missa em sua

memória que será realizada dia 28 (sexta-feira).
às 19 horas, na Igreja Matriz São Sebastião, e
Culto in Memoriam dia 30 de maio (domingo).
às 9 horas, na Igreja Evangélica Luterana

Apóstolo Pedro, no Centro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Edital
Tomada de Preços n? 80;2004
Secreteria de Desenvolvimento

I
. -- ' I

Municipal Tipo Menor Preço Global
,

, ,

L

I, oMUNICÍPIODEJARAGUÁDO SUL, toma público que,
em conformidade com o que preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas

alterações posteriores, fará realizar na sede da Prefeitura, sita na Rua
WalterMarquardt nº 1.111, na sala de reuniões, sob a coordenação
da Comissão de Licitações, uma licitação sob a modalidade de
TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
para contratação de serviços e obras de engenharia para: I)
REURBANIZAÇÃODA PRAÇA ANGELO PIAZERA, com
área total de 4,471,88m2, com fornecimento de mão-de-obra e

materiais; II) INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
com fornecimento de mão-de-obra e materiais; III)
FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS;
conforme projeto, caderno de especificações e planilhas quantitativas
anexas ao Edital completo. As obras, fornecimentos e instalações
serão remuneradas com recursos próprios do MUNICÍPIO. O
orçamento estimativo das obras importa em: I) R$ 277 .549,03; II) R$
37.094,48 e III) R$ 47.009,50; total geral do orçamento: R$ 361.653,01.
DATAS EHORÁRIOS:

a) Para visita técnica - até às 16:00 horas do dia 14 de,
junho de 2004;

b) Para apresentação dos envelopes - até às 11 :00 horas
do dia 15 de junho de 2004, no Setor de PROTOCOLO, no
endereço acima;

c) Para abertura dos envelopes - às 13:30 horasdo dia 15
de junho de 2004.

INFORMAÇÕES - Informações aos interessados serão

fornecidas na Divisão de Licitações, no horário de 08:00 às 11 :30
horas e das 13 :00 às 17 :00 horas, no endereço acima citado, ou pelo
telefone (047) 372-8085. Não haverá expediente na PREFEITURA
no dia 10/06/2004 (Feriado) e no dia 11/06/2004 (Ponto Facultativo) .

AQUISIÇÃO DO EDITAL - O Edital e seus anexos estará

disponível na Internet, no endereço www.;araguadosul.sc.gov.br
sem qualquer custo, ou, poderá se adquirido na Divisão de Licitações,
medianteo pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais).

[araguá do Sul (SC), 26 de maio de 2004

IRINEU PASOLD
PrefeitoMunicipal

I
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Moradores do bairroCorticeira
reclamam deesgotoa céuaberto
POR CAROLINA TOMASELLI

�Associação de
Moradores pediu
solução para Prefeitura
mas problema continua

GUARAMIRIM - Moradores do
bairro Corticeira, emGuaramirim,
mão estão mais suportando os

Iterriveis odores que saem das valas
ide esgoto sanitário, pois em

algumas ruas não existe tubulação
para escoamento dos dejetos.

'

Em alguns casos, os próprios
moradores colocaram tubos em

pequenos trechos para minimizar
omau cheiro e facilitar o acesso às

residências. É o caso de Gilmar

Ribeiro, que há três anosmora na
rua Maria Lúcia de Oliveira. Ao
lado de su� residência foram
colocados alguns tubos, mas o

problema continua, pois nos
Q'

fundos do terreno o esgoto está a

céu aberto e chegou a formar um

córrego. Apenas uma pequena

ponte impede o contato direto com
os dejetos.

Ribeiro explica que existem

ratos e que os fiscais da prefeitura

Moradores improvisaram ponte para impedir contato com vala

recentemente visitaram o local,
mas nada foi feito. Sua esposa,
Ivanir Ribeiro, comenta que

quando chove falta pouco para que
o esgoto entre dentro de casa e em

dias de solo odor fica ainda mais

acentuado. "Está difícil até para as

crianças brincarem. Elas têm que

Melhorias para as rodovias
são discutidas em encontro

JARAGUÁ no SUL - As

prioridades em obras nas principais
rodovias da microrregião foram
discutidas na manhã de segunda
feira em encontro que reuniu

membros da 24a SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional) de
J araguá do Sul, o supervisor
regional do DNIT (Depar
tamento Nacional de Infra

Estrutura), engenheiro Antônio
Carlos Bessa, e o diretor geral de
obras do Deinfra (Departamento
de Infra-Estrutura de Santa

Catarina), Romualdo Theofanes
França Júnior.

Na reunião encabeçada pelo
deputado Estadual DioneiWalter
da Silva, foram solicitadas
melhorias no acesso à Fameg
(Faculdades Metropolitanas de

Guaramirim), além, de um trevo

na rodovia BR-280, na intersecção
com a rua Francisco Mees, em
Corupá.

Para facilitar o acesso à

Fameg, que nos horários de saída
dos alunos tem congestionado a

rodoviã� foi sugerida a im

plantação de rotatória num

trecho de 1.100 metros, desde a

rua 28 de' Agosto até o Posto

Bago.
O secretário-adjunto da 24ª

SDR, Nilson Bylaardt, afirmou
que deverá ser retirada a lombada
eletrônica próxima à instituição,
além da instalação de passarela e

o alargamento das pistas.
Já o prefeito de Corupá, Luiz

CarlosTamanini, pediu agilidade
do DNIT e do Deinfra para

• Segundo o supervisor
do DNIT de Joinville,
Antônio Carlos Bessa, os

,

trabalhos devem iniciar
com a análise de custos da

Fameg, que acontecerá em

parceria coma Faculdade e

o Deinfra.

·No encontro" o deputado
Dionei cobrou a obra do
asfaltamento que vai da
Ilha da Figueira até a SC-

413, que tem cerca de seis

quilômetros.

implantação da rótula na BR-280,
pois desde 1997 reivindicação
tramita nas secretarias do.governo
do Estado: O município já conta
com projeto de engenharia
propondo construção da rotatória

orçado em R$ 155 mil.
Além destas questões, foram

discutidas a situação das rodovias
estaduais na região, com

destaque para a SC-474, que liga
Mas-saranduba a São João do

Itaperiú. Segundo o gerente de
infra-estrutura da SDR, Victor
Kleine, todos os assuhtos di
scut ido s na reunião, serão

retomados em 15 dias. "Devemos
nos reunir, novamente, daqui a
duas semanas para avaliarmos o
andamento das ações de
infraestrutura sob respon
sabilidade de União e do Governo
do Estado, na região do Vale do

Itapocu", afirma Kleine.

ficar presas' dentro de casa", diz.
A rua Antônio da Silveira

também enfrenta problemas com
a falta de saneamento básico.

AmoradoraMaria Aparecida
de Oliveira diz que há cerca de
dois anos a administração
municipal prometeu solucionar a

questão. "Agora eles dizem que não

tem tubo. É péssimo, porque isso já
deveria estar pronto", comenta.

Residente também na rua

Antônio Silveira há mais de 12

anos, Lorival Ferreira Barbosa
lembra que o esgoto sanitário está

aberto faz muitos anos e que, além
de comprometer a aparência da

localidade, o cheiro é insuportável.
"Já pedi várias vezes, mas

desanimei. Dizem que os tubos
estão vindo, mas estamos só �a
promessa", declara.

,

De acordo com presidente da
Ambac (Associação de Moradores
da Localidade de Corticeira),
Ademir Mário Tank, em duas
audiências realizadas - nos dias 10
de março e 6 de maio - com o

prefeito Mário Sérgio Peixer, foi
citada a necessidade de instalação
de tubulação para esgoto sanitário.
Tank afirma que na primeira
audiência a administração alegou
falta de material e no segundo
encontro justificaram a não

realização das obras devido ao mau

tempo. "Temos que reconhecer

que choveu bastante, mas fizeram
muito aquém do solicitado",
salienta lembrando que a rua Pedro
deBorba também é afetada.

Muitas atividades marcaram
o Dia do Desafio em JS

JARAGUÁ DO SUL - O dia de
ontem foi de desafio 1906 cidades
do continente Americano. Jaraguá
do Sul é uma delas e neste ano

compete com Lagunillas, da
Venezuela. Há quatro anos ,o

'desafio é feito na cidade e teve sua

abertura namanhã de ontem, na,
rua Domingos da Nova, com
alunos de várias escolas do

'

município.
Segundo a coordenadora do

Sesc em Jaraguá do Sul,Mery Laise
,

Warmling, a população vem

aderindo cada vez mais ao Dia do

Desafio, e que isso vem

aumentando a cada ano. "Temos

exemplos de pessoas que ligam
para cá dizendo que fizeram uma

caminhada ou que fizeram

exercícios, tudo para contribuir
com os números da campanha",
diz. No ano passado, 56% da

população participou do desafio,
que fez Jaraguá do Sul ganhar da
cidade cubana de Habana Del
Este. "Para este a�o pretendemos
superar esse número e percebemos
que a cidade vem se envolvendo
bastante, o que contribui no,
resultado final", explica Mery.

,As propostas sociais do Dia do
Desafio são a de estimular o espírito
de cidadania, promover a inclusão
social, estimular a participação
comunitária, integrar os diversos
segmentos sociais, estimular a

criatividade e incen tivar o

intercâmbio entre as cidades
participantes.

Abertura teve a participação de várias escolas do município
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Comunidade do bairro Rio da
Luz pede atenção da prefeitura

POR CELlCE GIRARDI

� As reclamações são

falta de pavimentação,
posto de saúde e

acostamentos

}ARAGUÁ 00 SUL - Moradores
do bairro Rio da Luz estão

descontentes com a prefeitura de

Jaraguá do Sul que tem deixado a

comunidade sem assistência. "E
nós não concordamos com a

presidente da nossa Associação de
Moradores, Rutilda Mueller, que
agradece a prefeitura por obras que
não condizem com a realidade",
declara o morador Ivo Kalfels. O
que o represehtante comercial do
bairro Rio da Luz critica é a obra Moradores se arriscam para desviar da pista danificada

de pavimentação asfáltica que a

prefeitura executou no mês de

janeiro, nJm trecho de 300metros
na rua Eurico Duwe, e que após
duas semanas começou a apre
sentar rachaduras em mais da
metade da pista. "Motoristas,
ciclistas avançam pela contra-mão
para não pegar-o trecho estragado
da pista, mas é perigoso. Eumesmo
tenho receio de passar por aqui,

até porque ali também não tem

acostamento", declara o lavrador
Dornaldo Droeger.

A cabeleireira Maritânia
Fabiani, não agüentamais a poeira
em frente ao seu salão. Há 12 anos
morando no Rio da Luz, diz que
não consegue vencer a poeira que
se acumula no seu comércio.
"Estava pensando em ampliarmeu
salão mas estou em dúvida se vale

Famílias assinam contrato

para aquisição de casa própria
}ARAGUÁ DO SUL - Mais

quarenta famílias com renda de até
um salário mínimo assinaram
contrato com a prefeitura e Caixa
Econômica Federal para aquisição
da casa própria, através do PSH

(Programa de Subsídio àHabitação
de Interesse Social): Este convênio
viabilizará a construção de casas com
39,88 metros quadrados, com dois
quartos, sala, cozinha e banheiro,
num investimento de aproxi
madamente R$ 12 mil, entre
terreno e área construída.

SegundoAfonso PiazeraNeto,
gerente de habitação da prefeitura
municipal, pelo programa, os

contemplados pagam 10% da
renda familiar (cerca de R$ 24,00)
em forma de aluguel e se tomam

pro-prietários depois de 15 anos

residindo no local.
O PSH foi criado em 2001 com

o objetivo de destinar recusrsos do
Orçamento Geral da União para
subsidiar o financiamento de casas
populares.

O casal José Rocha Quaresma
e LuziaAlves foi o primeiro assinar
o contrato. Luzia que está grávida
de sete meses saiu do hospital es
pecialmente para este momento.

José e Luzia estão desempregados
e moram com uma filha em uma

casa de dois cômodos naVila Lenzi,
,

onde pagam R$ 80,00 de aluguel.
"Estamos felizes por esta

oportunidade, pois finalmente
teremos nossa casa própria",
declara José.

'A aposentadaAlice Ribeiro dos
Santos de 60 anos estámorando no
bairro Jaraguá 84, ilegalmente, pois

FATOS

• As obras deverão iniciar

imediatamente após a

assinatura do contrato,
com 25 casas de 39,88
metros quadrados a serem

construídas no bairro

Jaraquá 84, dez no Jaraguá
99 e cinco no Rio Cerro.

• O investimento total será
de R$ 359,6 mil com a

participação de R$ 240 mil

do governo .federal.

invadiu uma das casas cedidas pela
prefeitura no final do ano passado.
"Espero que eu possa trocar esta casa
que está sendo construída, por esta
ondemoro, pois tenho reumatismo
e fica ruim para eu subirmorro.Mas
de qualquer forma fico feliz pois
finalmente entrei neste programa
que eu já esperava há cinco anos

conseguir", relata.
Feliz mesmo estava José

Francisco Rosa, 72 anos, que diz
ter perdido as contas de quantos
anos espera por uma casa' só sua.

Atualmente ele e a esposa, Maria
Ribeiro da Rosa, dividem um

barraco de um cômodo com o filho
na Ilha da Figueira. "Estou muito
feliz e agradeço a prefeitura por
esta oportunidade. Não vejo a hora
de ter minha casa para dar mais'
espaço para meu filho", conta feliz
José Francisco que vive da
aposentadoria de um salário
mínimo.

a pena investir aqui. Essa situação
é horrível por causa da quantidade
de carros e caminhões que passam
aqui em frente e levantam poeira",
reclama.

A micro-empresária Eltrita
Kalfels concorda com a

cabeleireira e destaca que os

�aminhões pipa passam mas não
molham a rua o suficiente para
baixar a poeira. "Já convivemos

com a falta de pavimentação,
agora falta de caminhão pipa para
amenizar a situação já é demais",
destaca. O marido Ivo chama a

atenção para falta de creche. ''A:s
mães têm quemadrugar para levar
os filhos até a creche na Barra do
Ri� Cerro, para então poder ir
trabalhar. Isso é uma falta de ,

respeito com o cidadão
trabalhador", declara.

O secretário de
desenvolvimento municipal,
Humberto Travi, explica que o

asfalto foi uma experiência com os

equipamentos da prefeitura, onde
foi verificado que o rolo compressor
utilizado não foi satisfatório."Neste
asfalto deveria ser usado um rolo
com capacidade de compressão de
45 centímetros, que agora
adquirimos, e deixamos um tempo
a situação assim�ara ver as

conseqüências das rachaduras.
Dentro em breve faremos
arrumação deste local.Com
relação ao caminhão pipa, é só uma
medida paliativa pois emmeia hora
o pó toma conta novamente. Há
algumas ruas cadastradas no

programa Transfácil do governo
federal, mas ainda não foi
liberado", explica.

Ação Livre prepara mais uma

edição da caminhada ecológica
Jaraguá do Sul- A Ação Livre

Turismo abriu. inscrições para a

terceira atividade do ano do

projeto "Caminhadas Ecológicas",
agendada para domingo dia 30,
rumo ao [acu-Açu, em

Guaramirim. O local de saída é a

Praça Ângelo Piazera, às 8h. As

inscrições são gratuitas e podem ser

feitas pelo fone 372-0604 ou e-m�il
reservas@acaolivre.com.br,
mediante a doação de 1kg de
alimento. "O local é bastante
agradável e a estrada pela qual
iremos passar é tranqüila não

exigindo grande esforço dos

participantes", friza Roberto
Rocha, da Ação Livre. O percurso
do Vale do [acu-Açú é repleto de
paisagens com riachos, cachoeiras

e montanhas, um cenário típico
rural com destaque para a

agricultura familiar e ainda
cercada pelo principal cartão postal

'

da região, a Serra do Jaraguá. O
trajeto poderá ser completado em
duas a três horas de caminhada,
com vários pontos onde são feitas

paradas para descanso e

lanche."Nós recomendamos aos

participantes: vestir roupas leves,
calçar tênis antiderrapante ou tênis
confortáveis e levar água e lanche,
protetor solar, repelente de insetos",
diz Rocha. Oprojeto "Caminhadas
Ecológicas" conta com patrocínio
de empresas da região e ainda com
o apoio do Samae e prefeituras de
Jaraguá do Sul, Schroeder,
Guaramirim e Corupá.

CP NOTAS

Adesão da comunidade, para fazer caminhadas ecológicas

�LlMPEZA

Programa Nosso Bairro Bota Fora
Mesmo debaixo de chuva o Programa Nosso Bairro Bota Fora
realizou o recolhimento de entulhos, pneus, restos de construção
e podas de árvores. Já os materiais recicláveis, como papel, papelão
vidros, plásticos, latas e metais foram recolhidos em frente às casas'
acondicionados em sacolas plásticas. Foram destinadas 10 caçamba;
para o recolhimento do material, além do recolhimneto de móveis
eletrodomésticos, estofados e utensüios que puderam ser doado; _

em bom estado, atrávés do Programa Busca e Leva. Segundo a

gerente de Saúde da Prefeitura de Jaraquá do Sul, Nanci
Zimmermann, foram recolhidas cerca de 318 toneladas. Desde o

lançamento do "Nosso Bairro Bota Fora'; em 1998, 38 bairros já
foram percorridos. A última edição aconteceu no centro, no dia 4
de abril. pela primeira vez. Os bairros São Luís e Tifa Martins, que
abriram o programa, foram contemplados em 25 de maio de 1998
e 29 de março de 2003.

�ATENÇÃO
ConcertoDidático adiado
A, SCAR (Sociedade Cultura Artística) de Jaraguá do Sul informa
que o Concerto Didático da Orquestra Filarmônica, programado
para sábado, dia 29 de maio, foi transferido para o dia 19 de junho.
Mais informações com o setor de eventos, telefone (47) 370-6488,
275-2477

�AGRADECIMENTO

TardeCor de Rosa da RFCC
A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaraguá do Sul, informa
que o evento "Tarde Cor de Rosa" rendeu o montante líquido de R$
7.805,30. E aproveita a oportunidade de agradecer as empresas e

as pessoas que colaboraram de alguma forma, doando brindes,
valores em espécie, doces, salgados e àquelas que prestigiaram o

evento.
"

�SESC

Fórum de cultura - cinema e vídeo
O SESC - Serviço Social do Comércio - de Jaraguá do Sul convida

para participar do Fórum Permanente de Cultura, no próximo dia
31 de maio, segunda-feira, às 19 horas, no SESC Jaraguá do Sul. O
tema de debate deste mês é "Cinema e Vídeo - A produção e a

prog ramação em Ja rag uá do Su I e reg ião': Estão sendo convidados

agentes culturais, artistas, lideranças na área e pessoas interessadas,
para um debate de idéias sobre o atual momento do cinema e

vídeo na região, as realizações e programações.lnformações: (47)
371-9177. SESC - Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273

HLEIÇÃO,
SCAR realiza assembléia dia 31
A Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul realiza no dia 31 de
maio Assembléia Geral Ordinária, às 19h30min, quando acontece

prestação de contas, eleição da nova mesa diretora do Conselho
Deliberativo e eleição da nova diretoria. Outras informações podem
ser obtidas na secretaria da SCAR, pelo telefone 275-2477.

�DEBATE

Fórum das entidadesmédicas em Jaraguá do Sul
Médicos de todo estado reúnem-se no principal evento de debates
da classe: o VII FEMESC - Fórum das Entidades Médicas do Estado
de Santa Catarina, maior encontro da área médica em busca de

alternativas às dificuldades vividas pelo setor e que refletem
diretamente na qualidade do atendimento prestado à população.
O Fórum terá como sede a cidade de Jaraguá do Sul, nos dias 04e

05 de junho, sob a coordenação do Conselho Regional de Medicina
- CREMESC, em parceria com a Associação Catarinense de Medicina
- ACM e o Sindicato dos Médicos -,SIM ESC.

�SHOW

Felipe Dylon em Jaraguá do Sul
A grife Mineral está trazendo a Jaraguá do Sul o cantor Felipe Dylan,
uma das' revelações da música no Brasil, para um shaw no dia 5 de

junho no Big Bowlling, no shopping Center Breithaupt. Realização
da CMC Eventos, o show tem apoio da Delta Celulares Claro, Studio
'FM, Paquetá e Cristal Turismo.Vendas de ingressos na Delta Celulares
Claro do Shopping Center Breithaupt e Mega Store Marisol - oS

primeiros mil ingressos a preços promocionais de R$ 15,00.

�VISITAÇÃO
Empresárias visitam setor daWeg
A Câmara da Mulher Empresária da Acijs promove, no dia 9 de

junho, uma visita técnica ao Ciclo de Controle de Qualidade (CCO)
da Weg, para conhecer a experiência do setor, através da qual as

integrantes podem se informar sobre o funcionamento e a

importância da administração participativa. O evento é exclusIvo
para mulheres associadas e está marcado para às 19 horas, na

auditório da Weg, com a recepção do chefe da seção de apoio aO

CCQ,Osvaldo Manoel dos Santos. A visita tem o objetivo de destaca�
a importância do controle da qualidade nas organizações. Havera

apresentação de um' vídeo institucional do grupo Weg ,e
conhecimento de um trabalho de CCQ na fábrica. Não há custo aS

participantes, mas é necessário fazer a inscrição prévia com lonimara,
pelo telefone 275-7012 ou e-mail nucleo@acijs.com.br.
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ESPORTIVAS

é campeã

�FUTSAL
Falcão continua naMalwee até 2005
Em reunião com diretoria na tarde de terça-feira, o ala Falcão decide

ficar na Malwee. O atleta tinha uma proposta do futsal espanhol,
mas decidiu ficar na equipe jaraguaense após um acerto de salário

com a diretoria. O vice-presidente da Associação dos Amigos do

Esportes, Carione Pavanello, disse que era de inte�esse de todos

manter o jogador na equipe, pois além do seu talento, ele traz mais
visibilidade ao futsal da Malwee e de Santa Catarina."Temos certeza

de que ele será considerado oficialmente o melhor do mundo, e

isso valorizará ainda mais o seu passe'; diz Carione. O contrato do

jogador é até o final do ano, mas se renova automaticamente até

2005.

�XADREZ
Resultados doCampeonato Escolar
Na terça-feira, várias escolas de Jaraguá do Sul participaram do

Campeonato de Xadrez Escolar, que contou atletas de alto nível. A

escola campeão foi a Ana Towe Nagel e o destaque individual da

competição ficou com o atleta Lucas Garcia, que disputou 14

partidas durante todo o dia, saindo invicto do torneio.

Lucas disputou o Campeonato Brasileiro em Poços de Caldas (MG),
nos dias 14 a 16 de maio, e ficou em nono lugar na classificação
geral.

�TÊNIS DE MESA

Mesa-tenista jaraguaense
Criciúma

Colégio' São Luís realiza'
. ,

torneio'

para Ex, Alunos
'i

o torneio será realizado no dia 05 de'jünho (sábado), a partir das
14 horas nas dependências do Complexo Esportivo Marista, onde
serão disputadas as mdd�lidadesde futebolde salão (masculino) e

voleibol (feminino); O objetivo da competição é reunir os ex-alunos

Maristas, maiores de 18 anos, em ummomento de descontração e

reencontro, As inscrições são limitadas e poderão ser feitas até dia 28
de maio, na recepção' do colégio, ou pelo e-mail:

ctubbs@marista.org.br ,

Colégio São Luís é Destaque
em Olimpíada Marista
Alunas maristas conquistaram o título no voleibol

o Colégio São Luís foi o representante dos Colégios Maristas
Cararinenses nos 14ºJOGOS SÃOMARCELINOCHAMPAGNAT
na cidade de Curitiba -PR.O evento é promovido pelo ColégioMarista
SantaMaria e foi realizado no período de 2 i a 23 demaio. Participaram
Colégios Maristas dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio de
Janeiro, São Paulo e Distrito Federa!. As equipes do São Luís
trou;x:eram na bagagem o título de campeãs no voleibol evice-campeãs
nobasquetebol feminino. "Esta competição tem como grande objetivo
à integração entre os Colégios da nova Província Brasil Centro-Sul,
assim como reafirmar os nossos propósitos e o nosso compromisso de
educar os alunos para o seu desenvolvimento integral, formando
cidadãos baseados nos princípios humanos e cristãos", destaca o

coordenador de esportesCláudio Tubbs.

GERAL/ESPORTE

AVALIAÇÃO

Comandante da Polícia Militar
.. .. <�

fala sobre as atividades:
POR JULlMAR PIV";'TTO

....Em almoço com

lojistas, Broering
explícou como

funcionará a Bike
Patrulha

.;, .,'

:, r
..

,

. '

.. , �:

Tenente Coronel Broering diz que efetivo de Jaraguá do Sul não é o suficiente

No mês de novembromais 15

policiais
.

devem chegar ao

município. Eles estão fazendo o,

curso de preparação em Flo
rianópolis, mas o número não deve.
superar as baixás desseano:'

" Ele falo�' também sobre a:

MayaraMartins fala sobre suas

conquistas em jogos na Itália
}ARAGUÁ DO SUL-A nadadora

jaraguaense Mayara Martins

disputou, na semana passada, os
Jogos da Juventude Italiana, na
cidade de Riccione, na Itália . .A
atleta conquistou umamedalha de
ouro no revezamento 4 x SOm livre
e uma de prata no SOm costas, além
da medalha de ouro por equipe.Na
tarde de ontem, ela conversou com
a reportagem do CORREIO DO
POVO sobre as provas.

CP - Quais foram as maiores

dificuldades que você encontrou

nas provas na Itália?

Mayara - Acho que foi o
nervosismoporqueeu não'co�ecia
os atletas e eu fiquei com um pouco
demedo, mas no resto foi tudo bem.

Mayara - Isso, é a última vez,

porque a competição é para atletas
até 14 anos e eu já estourei a idade.

CP - Você esperava conseguir
essas duas medalhas nas provas?

Mayara - Não, eu fiquei bem
surpresa, até porque esse ano foram
as melhores colocações do Brasil, e
eu esperava chegar a uma final, mas
não ganhar umamedalha.
"CP-:_ No ano passado você

conseguiu um 11º lugar nessa

mesma competição. ,Como você

percebeu a sua evolução nesse ano?

Mayara - A gente,treinou

Jaraguá do Sul - Em almoço
reunião da Câmara dos Dirigentes
Lojistas (CDL), realizado ontem, o
Tenente Coronel Ricardo
Alcebíades Broeting fez um balanço
sobre as atividades da Polícia Militar

. na.cidade de [araguá do Su!. O
�

Co'mâ�q8nte dó 1 fo 13a'talhãQ
, ,m�t:rOli âlguns númerós rehi�v()saos- •

,

atendimentos -da corporação no '

-Ó, rhunicípici e:, traçou algumas met�s
..

"para a Plvlria.cidade.
Amesa-tenista da Fundação Municipal de Esportes, MorganaMesch;.

.

Hoje a cidade conta com um
sagrou-se campeã do rating "B" feminino da terceira etapa db;' efetivo de 182 policiais, que o
Circuito Catarinense de Tênis de Mesa, disputada no último final,d� ,i, comandante eonsídera insuficiente.
semana (21 a 23/05), em Criciúma, com a participação de ,,176;'. A população aproximada hoje é de
atletas representantes de 16 clubes. Sob o comando do treinador 120mil habitantes, o que daria um
Marcos Albino, o grupo de Jaraguá do Sul competiu cornLl policial para cadl659 moradores.
jogadores, com destaque para as equipes infantis, onde a masculina "Os padrões americanos e europeus
obteve a segunda colocação e a feminina ficou com o terceiro ...

são de um -policial para cada 250
lugar. Outro destaque jaraguaense foi o atleta Guilherme Herzog

, habitantes. Nosso efetivo compensaSchuenck, segundo lugar no rating "B"masculino. A próxima fasê'da
essa falta, com horas extras e

competição está agendada para o período de 18 a 20 de junho, em
São Bento do Sul. adicional noturno", explica

,. Btoering,

Mayara Martins exibe as

medalhas que conseguiu na Itália

bastante, nesse ano eu estavamais
preparada, porque agora já tem outra

competição e deu para trabalhar
bem direitinho. No ano passado eu
era mais nova e era mais difícil,

•

porque as competições não são

separadas por .idade. Esse .ano foi
,

bemmelhor.
'

CP - E pra se comunicar? Você
fala italiano?

'

,

Mayara -) Eu não falo, mas
consigo entender um pouco. A

gente fala em inglês.
.

Uma Transportadora de Vidas.

implantação d� Bike Patrulha e

salientou que já tem 16 bicicletas

para-começar o trabalho. "Nossa
área de atuação será no centro da
cidade e nas ciclovias. Também

. iremos atuar em atividades que são

feitas com bicicletas, como os

.

__ • '-t., .: ,:�\:;:_;i:���
passeios' dc:lí$ttt'6'�';}9hêle hoje
usamos/as �ciMs'k's��'lyenta o

c6mandllne�:i,[).::Ç.bM�hdante
, ertc�rtG,�����d�����?3Q))L pelo
apoio érr.,c9n.seg\iit'9§ �ti'l'iformes e
\, '-',- ',-. -"I'<'� '\ ..•.-:;-_.� ",.'- ,

,

equipamentos para ospcliciais da
Bike Patrulha.

'

Atletas do Bicicros&",- ,

bons t:�sUltad6�\1�
}ARAGUÁ DO SUL�Dois atletas

da Equipe Jaraguaense de Bicictoss
participaram, neste fim-de-semana,
da 3' etapa do' Campeonato
Brasileiro, na cidade gaúcha de

Campo Bom.Os atletas chegaram
na sexta-feira à tarde para fazer o
reconhecimento da pista e treinar.

As competições começaram a tarde
com um sol bonito, mas no domingo
os atletas enfrentaram a chuva
durante a manhã. '

A atleta [oyce.Moretti (l;Jne!i).,
conquistou o título da etapa".t;la

.

categoria eliteWoman,.dando assim .

um importante passo para a

conquista do seu sétimo título de

.campeã brasileira 2004. Das sete

etapas da compecíção.jovce deve'
participar de somentequatro, oque
deve ser suficiente para conquistar'
o número de pontos para o

" "

campeonato.
JáGuilhermeGetelina (Behling

Veículos) teve certas dificuldades
com a chuva,mas se mostrou bem
durante a prova e conseguiu uma

terceira colocação, mantendo as

chances, de brigar pelo título do
Brasileiro. 'Ele participou de todas
as etapas até agora, conseguindo
um quarto lugar em São Paulo e o

título da etapa de Rio do Sul (SC) ..
O próximo desafio dos atletas e

tem seis títulos nacionais
no bicicross. Depois dessa
vitória, ela tem grandes

, ,chanc�s,;Çle,.c€)Oq4i,slílr;o
�,

" h�'�t�,id�J5
", ',' '"

,,���
j 'categdri"ál e'(i

,

.'

',;'::'.<' ':O;)��,,�

"
• Guil�e.rmt;i?
(Behli.ng V�íélfJlq

",' -:-.·;··.'("....t- ""::)"11..:
á cateqcna 'I5QYs 1,

..
-:

s e

participªYúd�,todàs��s:.
etapas dO'Ífj:a�iléiro, ';'i'
mantend,o;).�5':f:hal;1ces �éJe

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JOVEM QUINTA-FEIRA,27 de maio de 2004 ;!r>

faltou mostrar...

-Dia27
_ Quinta-feirall

- Choperia Bierbude
Música ao vivo comTrio Acústico (Blumenau).

- Public I Big Bowlling.
Showcom RockVinil.

Marcos Murphy. Direto do acervo

pessoal de Giovanni Floriani, a contribuição
via e.mail desta semana. Foto tirada na última
apresentação do top dj no Big Bowlling.

Choperia Bierbude muito bem
frequentada: Priscilla Brognoli e Geisa
Garcia fazendo presença.

Giuliano Donini muito bem

acompanhado de LuisaWerninghaus.
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QUE ESTÁ POR VIR - Carros conceito que podem tornar-se reais

Um dos lançamentos
que mais causou
impacto
(especialmente ante a

'

concorrência) é a

versão wagon do novo

Astra, q ue já é
comercializado na

Europa. O modelo de
belas linhas chega em

outubro às lojas com
opção de cinco
motores a gasolina e

mais quatro
turbodiesel

Espanha nunca teve tradição como fabricante de automóveis. Sua única
arca a Seat, foi adquirida já na década de 70 pela Volkswagen e hoje vale
eda te�nologia e das plataformas de modelos alemães. Por isso os

brfantes estão mais preocupados em fazer bonito no Salãode Paris, que
omeça em junho. Ainda assim, os espanhóis comemoram o salão deste ano

omo o:inaior em número de marcas participantes.
oucas novidades estão sendo apresentadas, uma vez que quase tudo de
ovo já foi apresentado recentemente, no S�lão de Genebra.
iferentemente dos salões americanos, em que picapes e SUVs fazem a

esta, neste salão os monolumes e os médios com todas as.suas variações é
uesão as estrelas. O Salão de Madri, que começou no dia 19 segue até este

omingo, dia 30.

O Opel Trixx (ao lado) é um
protótipo micro urbano com

soluções únicas, como um banco
inflável e o banco do passageiro
que pode ser totalmente
embutido no assoalho.Já a Hat
(E) apresenta a versão off road da
recém lançada minivan Idea. Esta "

aliás, deve ser a próxima
'

novidade da Fiat brasileira

um próximo
superluxuoso,já
apresentado no

Salão de
Genebra

quatro protótipos. O BeBop, acima,
já têm-inclusive uma versão todo

.

terreno e outra Sport, dotada de
motor com de 225cv; oWind (ao
lado) um roadster que apesar de
pequeno oferece espaço para três.
Como seu peso é de apenas 850kg,
seu motor 2.0 16v, que gera 136cv
faz o carrinhovoar"

'

Outro carro-conceito é o Tallsrnarr
(ao lado), um modelo nada
convencional que têm a abertura
das portas (que juntas, medem 2
metros de largura) para cima, por
meio de um sistema hidráulico.
O Traffic Deckup é outra esquisita
visão de uma picape quatro portas
do futuro.

DOS EUA, OS ELEGANTES "TR�NSATLÂNTICOS"

A Cadillac aposta as fichas nas linhas futuristas e apresenta aos espanhóis o
novo CTS, top de linha da marca.Já a Chrysler embarcou na onda retrô ao criar
o novo 300M, seu mais luxuoso sedan em linha. Repare na cintura alta e nas

dimensões diminutas dos vidros. O modelo chega a lembrar um Bentley
clássico e ficou extremamente charmoso, mas nem por isso menos esportivo
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2 CORREIO DO POVo. CORREIO DO POVO

CLASSIMais
. QUINTA-FEIRA 27 demaio de 2001

',. ·.·lfIêÃR 370-311'3� a u r o m
ó
ve l s

Av.Waldemar Grubba - Jaraguá doSul-S(

o

,
"

Q

'.
. I

11-�'��·
(047) 376-0251,

"

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC\q

S �I__� �
�_

VOI:KSWAGEM RENAUlT

Paratl tun Grafite G ,. 2001 Clio RT vermelho G 2001
,S.

, GolG1I1 Branco G 2000 PICK-UPon
.Df Fusca 1600 Azul G 1981 Mitsubishi Pagera Preta' O '2001
8c Fusca1300 Bege G 1980 Blaser OLX . Branca O 1999

FIAT Blazer OLX exec. 6cc verde met G 1998

Palio Flre EX cl ar Branco G 2002 S-10compL 4x4 Prata O' 1998

,2(. Tolpo 1.61E Cinza G 1995 Kombi Branca G 1997

eb Uno CS Vermelho A 1986 Pajera 4x4 Preta O 1995

\8 FORD F-l000 est. turbo Vermelho O 1994

Resta
.

Branco G 1995 0-20 gabinada 4p cornpl, Azul O 1993
Escort GL Preto G 1991 Pampa Branca G 1993

3:; GM 0,20 gabinada 4p cornpl. Branca O 1990

·e Cinza G 2001 F-l000 gabinada Cinza O 1985

Verde meto G 1999 [)-20 Conquest 1992

AudiA3

• 8.

�R
-e

Classe A
,

Palo classic
Uno Mille.
Corsa Sedam

Gol 1.0

Gol 1.0

Gol 1.0

Gol 1,6

Gol 1.0

Uno Mille.

Uno Mille

Escort SW

Tempra SX .

Parati 1.0

Audi A3

Fone: (47)
370-8622

CLlO:- vende-se, HatChi))
RI, Rrata, airbagduplo dh ,li
CD original, controle ;���
som, te, 5p, trava p/ cn�rodas de liga leve. R$21.%Tr: 370-8928.

99 S-10 c.idupla .98

99 Blazer 2.2 97

99 Blazer 2.2 96

99 Ranger 2.3 98

01 S-10 2.2 96
l-200 - vende-se, ca�199 . Courier 1.3 00 dupla, 95, a.c., 4X4 ii97 Saveiro 1.6 99 30.000,00. Acetta-se Cantj

95 Saveiro 1.6 90 menor valor no negócio. Tqq
93 Fiorino 1,5 96

9102-0009 C/ Santiago.
97 Golf 1.6 02

91 Renaul cuo 1.0 02

98 Vectra 2,0 97

97 Vectra 2.0 95 PEUGEOT 206 - yende-�U
98 Corsa 1.0 98 16v, 02, único dono,C/�
98 Corsa 1.0 95 NF, 2p, ve.te, dt, Lt,�

Em frente
c/ ac. autom de trav�

ao insufilm, reg. de a�. v�a�
faróis, 46 mil km. R$l8.9OJ1
Tr: (47) 341-8902.

'

RURAL - vende-se, 74,Iij
GNV. Tr.: 9962-9363.

Bernardo Dornbusch,
Av. Waldemar Grubba,

330 -- próx. Clube' Atlético .Baependi
4170 - próx. trevo de Schroeder

gasolina, verde rnet., c/ rodas original, d.h R$ 8.580,00. Tr.:

- ..
RANGER - vende-se, 00, cabo 1.500,00, Tr.: 376-2160. GOL - vende-se, 95, pratamet.

esp.,4p. Tr.:275-4100. 371-5157 ou 371-5615 a noite simples, completa (- trava), R$ 7.500,00. Tr.: 9973-8955.
c/ Cristiane. diesel, 4x4, turbo. R$ 36.000,00. FUSCA - vende-se, 76. R$

CORSA - vende-se, Wind, 2p, Tr.: 372-3235 c/ Ramos. 2.000,00. Tr.: 372-1102 c/ GOl-veRde-se, 96,1.8, banco
.

97. R$1 0.300,00. Tr.: 370- MONZA - vende-se, SlE, 90, PALIO -. vende-se, 97, DEL REV - vende-se, Ghia, 89, Marcos. de couro e som. Tr.: 9902-7884.
1161. verde escuro. Tr.: 371-8734 ou 70.000km, t.e., ve., alarme, 4p, -cornpl. R$ 5.500,00. Tr.: 370- RANGER - vende-se, 97, 4.0,

9912-3471. prata. Tr.: 372-2718 ou 9137- 3001. compl. -+ GNV + capota de FUSCA-yende-se, 74, branco, GOL -compra-se, do ano 91 95.

_Ia
CORSA - vende-se, Super, 4p, 3795 �/ Cartas fibra. Tr.: 370-2776ou 9952-9660 1300. R$1.900;00. n: 372- Tt: 9902-7884.
97. Preço a combinar. Tr.: s-tü-vende-se, branca, 97, ESCORT - Vende-se, modelo cf luis. 03_53
9162-4226 ou 370-1804. GNV R$18.500,00. Tr.: 370- TEMPRA - vende-se, 95/96, europeu, cornpl., prata, 93, a GOL - vende-se, Gl, 1.8, 90.

8331 ou 9125-5752,c/Andrei
'

financiado. Ir: 371-3132.. álcool. R$ 8.500,00. Tr.: 9135- VERONA:- vende-se, XLX, 1.8, FUSCA - vende-se, 76, bordô. Acelto troca por carro de menor

�TRA-vendNe, GlS, 00, IPANEMA - vende-se, Sl, 92, -cu Albano. 9698 ou 370-5739 falar cl. cornpl, 92, teto, álcool.Tr.: 370- Tr.: 371-8734 ou 9912-3471. valor. Tr.: 9975-9925.

�Qmpl: prata.Ir.: 372-2753. prata, gasolina, a.q, manual, TII'O - vende-se, 95, 1.6 i.e., Nelson. 292D.após 14:30. Tt: 91 03-1 927.
rodas. R$ 6.500,00. Tr.: 275- s-tn-vence-se, Deluxe, 97, compl. + alarme + rodas. R$ GOL - vende-se, specjat, GOl-vende-se, 01, v.e.: corrpl

CttEVETTE-vànde-se,88, 6354. cornpl GNV R$ 20 OOO,ÓO. n: 9.500,00.Ou·troca-seporcarro ESCORT - vende-se, GL, 84, VERONA - vende-se, europeu, branco, 01, 5 pneus novos, R$ 20.000,00. Tr.: 370-1478 c/
doUrado, R$ 4,200,00, Tr.: 275- 273-1525. demaiorvalor. Tr.: 9104-5333 cf . álcool. R$ 3.700,00. Tr.. : 273' 96, 4p, azul, gasolina. Ir: 370- isofilm, metade do IPVA 04 pago . Floriano.
1070C/ Jaime. KADffi -vende-se, GSI, Julio. 0047. 5627 ou 8803�1561. . Rf12.000,00. n: 370-4810 a:

bordô, 2.0, 93, excelente S-10-vende-se, branca, 97, tarde. GOL � vende-se, 1.�, 86, ótimo
CHEVEm-vende-se, SL, estado, compL(a.c., teto, d.h., comp., 86.000km originajs. Tr.: UNO - vende-se, Fire, 2p, ESCORT - vende-se, modo

-
estado. R$ 3.800,00. Tr.: 9975-

1.6, 85, 5 marchas, va), R$9.5oo,00. Tr: 372-3652 371-2001 ou 9991-6565. 02. Tr.: 9903-7156 cf luis Eurupeu, GL, 93. R$7.3oo,00}t: GOl- vende-se, Speclal, 01, 0045.
·emplacado, doc. em dia. Tr.:· cf Alcides ou Edinéia. Pauto.. 37P-5739 ou 9135-9698. branco, pelicula, pneus novos,

. '�2-4900 C/Gonzaga, VECTRA - vende-se; Cd, 98, metado IPVA/04 pago. R$ SANTANA-vende-se, 2.0, 89,

êÔRSA-vende-se,97,1,6,
MONZA - vence-se, EF1650, prata, cornpl Ir: 9979-3308 ou UNO - vende-se, turbo, preto, KA - vende-se, 98, ve., t.e. R$ FUSCA - vende-se, 76, bom de 12.000,00. Acettatroca. Tr.: 370- álcool, a.c., d.h., IPVA e

93, 2p, bOrdô, ve., todo 275-1675. cornpl, 94. Tr.: 9135:7729. 10.500,00. Tr.: 370-1161. mecânica c/ repsros na lata. R$ 4810. licenciamento pago até 2005,

b
'C .� �

ALTO FALANTE - vende-��
�

\ APARElHllco-vende-Ji1.,._ lennus.Outroca-sepor
""",�

CARRETlNHA - nde·sll
ALFA ROMEO 145:- vende-se: motos, docume �I
99, 1.8, completo, em perfeito ., rodas esportiv
estado todo revisado. R$ �
21.500,00. Tr.: 275-1427 cf

. i1lW�'Bettina.
.

CARRETINHA - c�.�BESTA - vende-se, 12lugares, .

f rên�
94/95 Tr.: 376-0307. COMPRA-SE - pre e

pneus novos. Tr.: 373-0032 cf
Elisabeth ou Joacir.

SANTANA - vende-se, Cl, 1.8,
89, ças, impecável, R$5.800,00.
Tr. 371-6238.

VOYAGE - vende-se, Cl, azul,
86. R$4.000,00. Tr.: 275-1070 C/
Jaime.

SPORTAGE - vende-se, 001
29.000,00. Aceitocarrolre(
valor. Tr.: 371-5877.

TOYOTACOROlLA-ve�
95, cornpl, a.c., d11
12.500,00 + 1OxR$204,ro1
275-1183 c/ Sérgio.

1113 - compra-se, Ir
preferência financiado. T[J�
0108.

1513 - vende-se, 79,m
13.500. Tr.: 9973-9781 .

AGRAlE�vende-se, 7.COO�
93, baú, revisado. Tr.: 9�1�
1437.

CAMINHÃO FIAT -vende·re·

78, diesel, toco c/ cartOt'
'"

aberta + graneleiro. RI
8.300,00 .. Ir: 371·99911
Spézia.

MERCEOES - vende·se,ntll
2013, ano 80, cara·pre��
16:000,00 entr + preU
650,00. Tr.: 9991-5553 .

•
BIZ - vende-se, 03, NfIIl
preta, partida elétr. Assu�
24x R$ 250,00. TdJ994.(@

BIZ-vende-se, 03, Tr.:9111 I0828 ÕU 379-1223 c/E�

CB 500 - vende-se, velJl'll! Sal
00. Tr.:9135-7729. 4p.

CBX 250 TWISTER-ve�
se, 'h, cf tQ:900km. �I

7.300,00. Aceitamotql\!�
Tr.: 379-0206 ou 9967-319'2

DT 180 - vende-se, 91, IrelJI

disco, preparada'p/trilha.m
1.500,00 em até 1 +2.Tr.:1iI
1431.

NX 400 FAlCON - vende·�
vermelha, c/ 3.500km, O!

Aceito troca por carro ouiJ!Í)

�
'TlTAN - vende-se, 901
2.700,00. Tr.: 275-om,
�
TORNADO - vende-se, 04,1
2.600km. R$ 3.800,00entr:
50x R$ 200,00. AceitO moto1
troca. ir.: 379-02060u996'
3192.

•I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA�FEIRA, 27 de maio de 2004

Consórció

UiNIAO
371-8153
Rua: João Jariuário Ayroso, 80,

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul
" www.uníaocat.com.br Rua Fritz Bartel, 99· Baependi

f'
� __�Já_rn�g�u_á_d_o_S_ú_I._S_C �

60 meses
R$ 10.536,00:···· R$ 203,69
R$ 12.002,00..... R$ 232,03
R$ 12.528,00····· RS 242,20
R$ 14.034,00·_· .," R$ 271,67

I1llf1ll.l73 meses
R$10.536,00 .. _ .. RS 171)5
R$ 12.002,00---·· R$ 1'95,64
R$ 12.528iOO .. _.. R$ 204,22
R$13.112,00 .... · R$ 213,74
R$ 13.896,00---.. R$ 226,52

79 meses

RS 17.775,00···.. R$ 267)5
R$ 20.880,00····· R$ 314,52
RS 25.990,00--:.. R$ 391 A9
R$ 30.582,00·_ .. · R$ 460,66
R$ 35.828,00 .. ·.. R$ 539,68
R$ 39.637,00..... R$ 597,06

t'4Itmtll
�11UUIJÚ; XT600

�oros
CBR4S0 Branca

CB400 Vermelha

CBX 250 Twister Vermelha

CBX 200 Strada Vermelha

CBX 200 Strada

XL 125

YBR 125 E

Titan KS

Titan KS Azul 2001

(371�1970) Titan ES Prata

Titan 125 Vermelha

Compra _ Vende Titan '125 Cinza

Troca _, Financia' Titan 125 Cinza

C·IOOBiz Verde

Motos acima de 1998 _

�

Sundown Palio 50cc Vermelha
financ. em até 30x si entrada I

Tempra8v Azul

Escort Xr3
.

Cinza

CORREIO D(;)j�O:YO 3

CONSÓRCIO-vende·se, bize/ BALANÇ.A � vende-se, Colie, 5 meses, Ir.: 370-
partida, e/14 pare. pagas e anila. n: 9103·6194 cf 0934.
assumir46xR$99.50.T[:273· Sueli. -

������-

6050,

Aqui os seus sonhos.

não�cam no papel...
60 meses

C 100 Biz KS .. ---- R$ 87,56
Crypfon C 100....R$ 88,25 @C 100 Biz ES- .. --- R$ 99A8
YBR 125 K.. ---·--- R$ 95JO
CG 150 KS---- ... - R$ '107,14 IJ
C 100 Biz + .. ----. R$ 1-06,72 ,",UCEOT

XTZ 125 K� ...... - R$ 123;26
NXR 125 KS .. ---- R$ 125,91 ..
NXR 150 ESD-.·-- R$ 157,29
Twister 250------- R$ 175,91 &'J\
Tornado 250----- R$ 192,61 �

Truppel C,*r·
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183
RODAS - vende-se, TSW, aro
16" modeloVX1, furação 4x1 00,
eompneu Pirelli p7àoo 1.95x45.
Tratar: 37<2-3235 c/Gláueia,

SOM - vende-se, aparelho de
cd.Pioneer e/MP3, modo 4650,
c/ controle, novo, na caixa. R$
585,00. Tr: 376-2206 ou 9111-
9968 c/ Alexsandro,

,�"'1 "!.ci' '\.'

CACHORRO' - vende-se,
BALCÃO - vende-se, de filhotes de Rotweiller. Tr:

CUBO - vende-se, Meteoro, c/ câmara fria, Tt: 376-0085, 275-1340.
distorção. T[: 376-3166. � _

TRAILLER - vende-se, equipadO
p/lanchonete e antena pi rádio
amador Tr,: 371-9086 ou 9135-
2230,

COMPRA·SE - Chevette ou uno, revender, pgto a vista, Tr.: 9973-
valor até R$ 4,000,00, T[: 9973- 5052. '

5052, �-�-���

APARELHO ,DE
FISIOTERAPIA - vende
se, cf duplas placas
magnéticas e 'um jogo de

r---------------------.... bastão, botãQ de freqüência
e potência, R$ 300,00. It:
371-4284

COMPRA-SE -carro, Pago à
Santana, anô90 a 93, coropl., COMPRA·SE - carro até R$ vista, Tr,: 374·1 117 ou 99775-
4p.Tt:371·6238 . 7,00Ó,00, com preço para 0117.

.

r

BALCÃO _ vende-se, pf
padariá R$ 2.000,00: Ou
troca-se por carro ou moto.
n: 375-2075.

BICICLETA -' compra-se, life
cromada. Paga-se até R$
250,00. Tr.: 9137-8278 ou

371-0495 cfVilmar.

CACHORRO - vende-se,
lindo casal de Chow Chow;
semi-adolescentes, cor

caramelo, com pedigree e

garànta, carteira de saúde em
dia, R$.800,00. Tr: 370-
8563 ou 9103·3580,

CACHORRO - vende-se,
filhotes de Pastor Alemão. T[:
371-9992 cf Spézia,

, i'� r'

CARRINHO' _ vende-se,
carrinho de pizza em

alumínio, cf todos os

acessórios, a gás, bateria
. elétrica. R$ 1,200,00, Ir.:
370-9498 cf Valmir.

CAVALO - vende-se, criolo
registrado, potranca na cor

zairo colorado. Tr,: (47) 378-
1849 cf Daniel.

CACHORRO - vende-se,'
filhote de pincher puro, R$ CELULAR - vende-se, 2
150,00. Tr,: 276-0150, celulares, Nokia, Tr,: 374-

5334 cf Fabio.
CACHORRO - vende-se,
filhote Husky siberiano,
vacinado, R$ 180,00. n:
275-2364 Valter ou Marlon,

-éELULAR - vende-se,
'Nokia 1220, Tim, 4rneses
de uso, R$ 160,00, tr.:
9905-3055,

������- ,CACHOR.RO - vende-se,
APARELHO DE SOLDA - Beagle cf 11 meses, R$
vende-se, migue, moo, 250 150,00. Tr,: 275-2768 cl
e Smashweld acombi. Ir; • Doraei.
374-5206 cf Luís após
18hs,

COMPRA·SE • guarda- �

roupa, criado-mudo, jogo ESTOQUE _ vende-se, de

d.e sofá e estante, Tem que', bazar, Tr,: 376·0307.
estar em bom estado. Tr.: 275-
2885,

..

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Revendedora exclusiva da região
de Reboques Pirâmides

COMPUTADOR - vende-se,
Pentium 3.700, 64mega,
13.9g. n: 376-2115 ou

9903-2979 cfWillian.

CONTRA-BAIXO - vende-se
Golden, em ótimo estado,
cor madeira, com case e

alça, Tratar: 370-1801
.'

- vende-se,
150m2, c/ cobertura,
Tr.:374-5206 cf Luís após
18hs.

GALPÃO _ compra-se,
usado, 28x15 ou 28x20., Tr.:
275-1070 cf Jaime.'

\

) 94, '\'"
Centro· Jaraguá doiSul !

; ;

TeL; . .3.zº.���12 !
,

)

duas mesa�! c1,Rr mesa
comporta �4 'iP,�ssoas
trabalhando,: ff$'''250,00
cada, Tr.: 31J -1\%1'.@.

·i. �..� •

OURO .: fcó��ra"se,
qualquer ,li �1: peça,
arrebentada, GlU,�brada.
Paga-se à vista�" 9979;
0605. 'l!1�

, 'g�
PEDAL _ vende-se, doplo

GELADEIRA - vende-se, de bateria,' Mapel,
Consul, R$ 150,00, Tr.: .. serntnevo. Tr.: 376"
273-6050. 1242,

JANELAS - vende-se, duas,
de alumínio, cl caixilho e

vidro, cf 1 ,00altx 1,5Iarg.,
semi-novas. R$350,00, Tr:
9134-0816.

MÁQUINA - vence-se, de
cortar grama, Irapp,
gasolina, cl rodas,
seminova. R$ 450,00. Tr.:
370-6495 ou 9137-6074,

MÁQUINA - vende-se,
Muller. R$ 200,00, Tr.: 276-
0671,

tlorioultura, Tr,: 376-3331.

MESA - vende-se; pf
computador tipo estante
marfim. R$ 100,00, n.
370-6803 após 18:30 cf
Dayane.

SECADORA';�;Vlfhde-se,
Enxuta Máster,:ser:njnova,
R$ 60,00, Tr.: 376-2362,

SOFÁ .:» 'vende-se,
modulado, 5 pe'ças + canto'
em ótimo estado; R$ 70,00.
Tr.: 371 "91 95 ou 371-0558
cfMary ou Danielle.

Ire

SOM _ vende-se, Philips,
200w, 3 cd's\'cY2 meses de
uso, tr.: 374-5334 c/
Fabio.

TECLADO _ vende-se, CCE
22K, cf suporte. Tr� 273-
6050. ',i'

TECLADO - vende-se,
Casio 770, R$<500li!lQ.1Tr.:
9975-0045':, .j

TORNO - vence-se,
Nardine e outros tomos.!R$
.1'0,000:90,. rr. 9975-
·8433. ' "

�
� 'i ' .�
�� .�. fOGÃO _ vende-se, a lenha.

DIVISÓRIAS - compra-se R$ 100,00, 'n.! 376-0085.
para escritório. Tr.: 275-
2400.

Arquitetura & Topografia

EXPOSITOR - vende-se" pi

FAX - vende-se, aparelho de
fax, n: 9975-1299.

MESA DE SINUCA _ vende
se, oficial c/ tampo de
mármore por computador,
Tr.: 373-4156,

BICICLETA - vende-se,
cromada. R$50,00. Tr.: CARTA DE CRÉDITO -

373-4830. vende-se, diversificada pf
compra, casa, apto ou

caminhão, R$ 10.000,00 a

R$ 60.000,00, n.: (43)
3324-1934,

DVD _ vende-se, Gradiente,
compL - MP3 e Karaokê, cf
2 meses de uso. Tr.: 374-
5334 c/ Fabio.

DVD _ vende-se, Gradiente, .

ótlrno estado de

conservação, R$ 200,00,
n: 370-2462 ou 371-8642

DVD ' vende-se, DVD
autolÍ1otivo, aparelho e mais
telinha 5', novo, ria caixa sem
nenhum uso,

R$ 800,00. Tr.' 8803-7474

ENCICLOPÉDIA - vende-se,
Barsa, completa, ótimo
estado, cf 09 livros do ano,
blblia, Atlas, n: 371-9897
ou 9905-8113,

ESTEIRA - compra-se, Tr.:
459�0071 cl Bernadete,

FOGÃO - compra-se, a

lenha. Tr.: 9905-3696 cf
Luzla,

,.

MESA-ILHA - vende-se,

- ._\ '1

3io-76:11
.

1
Walter Marquap•

nO:744 SL 5:

" Medição de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidas
- Projeto e execução
(residencial, comerciai, etc.)

,

- Reformas .em geral

FREEZER - vende-se,
vertical, branco, 2801ts,
Cônsul. Tr,: 9975-1299.

IECN.
CALHAS

Para o lar
e para a Indú.

A TECNOCALHAS mantém um compromissc>
.

. ,

qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas, Aque",c;;�d"
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Molde�;p,§:�êI J

velas, Çhapas em geral, Churrasqueiras, Qaldes, �icfÓ,�io$1
Proteção para parabóliccis, Corte e dobra de chapás, I
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Aluminio. 1

Além de diversos outros produtqs. Consulte.nq,�. {'
·,,1;,...." .1

QUALIDADE E EXCEL�NCIA EM SERViÇOS Di; CALHAs E FUNILARJA IND.L, É COM A TECNO CALHAs

Rua Felipe Schimidt, 279 • Centro· Jaraguá do Sul- SC • Fones: 370·6448 • 27S.0448d!lSIl?'·9
.

1CACHORRO - vende-se,

FREEZER - vende-se, R$

I

���II AU,.Ó
I

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADQ':R"

. -

/ . '.
,

"

'}fjf
., �

';:

-: Afinação de Motores - Recondicio'namento e Limpeza de Carbura
- Embuchamento de Bases - Peças e Miudezas para Carburadores
- Injeção. e Check-up Eletrônico - Troca de Gasolina para Álcool
- Serviços de freio e suspensão.

.

Fone: (47) 371-3898,
o uZ",e�&W4�M�" P4 24-15Ct�íel'

.

Âv. Prefeito Waldemar Grubba, 12.07 - Baependi - Jaraguá do Sur\::��
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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D

D
D

D

G
G

G

G

G

. ·:(Ú>...
:. :. ". BI\JZer �.2 cprnpl.
.,'. �10 ;

"

.'.

. Resta./'·' é

i ' corsa P!ék.up Ú,
' ..

'

.' 1'4000 "" : .'.
· MB',6Ó8'c�rrOcerià

. :r,,1B�513<:�çal)1b�
.M.e 1,11� truck' .:

.

,MB)71,O turbinado, cl ·baú
.. : Vec;traIGLS'compl, ..

Mori;a;2p" '.': .....
áOI4�',' . ..

�'ol.pitis�4p ,:
.

Rutali4x:4 .',' ;.
. ·,.1.:.:•... ;' .. '

cinza

prata
branca
vermelho
vermelho
cinza
vermelho

amarelo
azul
vermelho

bordô
cinza

verde

cinza

branca

82

79
75

.98
94
94,

99

01

75

.' ',: .•y� ,�léI.•ínar Grubba • Jaraguã do Sul • se
'

•.
,.

"
iI'
•. ' '_

RÊNA�Lr'�L;�·i;(í8V 4P COMPL. BEGE
·

",ALIO FiI'iE'4P. .

.
'.

.
BRANCO

,PALlOWEEKENO 1:3 EI.«
'

CINZA
·

.

RENAÍJ.LtCLlCl.1,O16vcoMPU PRETO
, qOLGui .:i6V 4P + ROCAS AZUL

·

EsctÓR1'4P 1,6 COMPL;.
.

PRATA
· IPALio,�EEKEN.[Í�.Q • ,.' :. PRATA

" .KA1:0 .. ,·.' ..... '.' PRATA
,. ,<ECTRA.G.LS·,·" " VEROE
.. ,. 1�"f'4E�A,SLjE,4P , AiUL

AS;rRAGlS,COMPLETo CINZA
...!iEaojij)'jjlUr4P'· VERMEtHO

,.MONlÀ.G�G(l;Rlb4P AZUL
i G01;.1:0

.

, ,i"'" . BRANCO
€scó'RrHoBIlY·l.6,. .

CINZA

O�<iA·C93;ÓAUTPM. '. BOROÔ
)IOYAGE ()L. '.: i ,,>: BRANCO

.,
ESCOR:r.Xr3·CONVERS1VEl PRATA

':. .

��Wi��2óMPLETO g:��
c 100 BIZ' .;' PRETA
CG 125 TifAN AZUL

..
' CI3X 200 STRAOIi ROXA

OKM
2003
2002
2001
2000
2000
2000
1998 '.
1997
1995
1995'
1994.
1994
1994
1994
1993
1988
1988
1996
'.1995
2001
2000
1997

i
I.

91
02

98

94

98 ,.

90
91

98

99

00

93

.94

, 91

91

Preto

Azul

Branco

Azul

Verde

. Bordõ

Cinzà
Branco

Prata

Branco

Grafite
"

BordO

Prata

'Prata

R$ 6.500,00

R$12.800,00
R$11.800,00
R$ 8.500,00

�$11.000,00
R$ 7.500,00
R$, 6.000,00
R$14.boo,00
R$11..500,OO
R$15.000,00
R$13.,000,00

. R$ 8.800,00

R$ 8.00,0,0,0'
,R$ 7.500,OQ

Palio'4p
'!=sÇÓrt1.6
Fiesta4p
KlKlettGS
Chevette·

.. Coisa w�gon .

Corsa2p" ,

COrsB 4p a.c.

OlliegaGLS
'.' .�.} "Logus

. ���eiro 1.6 '

P�rati 1.6 .' .

:�
••

'
(

.Ó

, I

1998

19!;l7
1997

1997
·1996

1995
1995
1993

Corsa sedem MA 1.0
'Cllo RN 1.6 16v Sedam
Clio RN .1.0', ,

'

cer i.o d.hf., d.h,Uno '

I ,I .

Goqs'" cl tI.li. c

Blazer 'D� CtmPI.PallÓ EI:> '.

Éscdrt SW .c., d.h.

'Fiésta,··j ...
GoIMI' '.'

Pali�. ÊDX a.c: 1 .

.

Uno.Eu<.4p i

'.,' 'Méri:ed�s 18p.·

Gql.1.0i' -Ó,

. Monza :SlE co pi.
... !-,,. .11 l.'.

, ')""

Cinza 2002
, '

Prata 2001

Prata 2001

Prata 2001

Branco 2001
Azul 2000

Azul 1999

Vermelho 1998

R$ 23.000,00
R$ 24.500,00
R$ 17.800,00
R$ 16.500,00
R$ 11.300,00
R$ 17.500,00
R$ 28.800,00
R$ 13.300,00
R$ 16.800,00.
R$ 10.800,00
R$ 11.300,00
R$ 11.500,00
R$ 9.300,00
R$ 29.500,00
R$ 9:500,00
R$ 8.500,00

Verde
Cinza \

Branco
Cinza
Bordô
Cinza

Bege
Azul

Ranger SrX compl,

Palio EDX 4p 1.0 ve.te.aq.lt.dt.cd
Kombi furgão

Tempra IE 8v, cornpl.

Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

03

01

99

98

98

97

97

96

93

93

97

cinza

cinza

azul

preta

azul

verde

bordô

branca

preto

branca

prata

Fiesta Supercharge ve,te,aq,lt,dt,dh

Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.dt

Palio. Weekend cornpl.

Sundown Palio

Courier 1,3 básico

"

Astra GL compl.
Corsa Wind 4p
Corsa Wagon GLS 1.6 cornpl.
Vectra GLcompl.
Goll.08v4p
Clio RN cornpl. -v.e.
Corsa 1.0.

GolfGTI2p
Gol LO 16v compl.
CorsaSedam

Fiesta 4p çl som
Peugeot 206 cl ar
Escort SW GU<

Escort Hobby 1.6
Corsa Se'dan cl ar
Ford Ka

,373-0806
373-1881

azul

prata
prata
prata

G

G

G

G

99

01
99

97

branco 99 G

vermelho 00 'G'
vermelho 95\' G

vermelho ..95." ,., G

prata 00 G

verde 03 G

Azul 03 G

Prata 01 G

Azul 97 G

Vermelho A

01 G

Prata 99 G

Meriva

Fiesta

Corsa
GolG1I1
Uno

Corsa

Ómega
D·20'

03 grafite 1.8 cornpl.

01 cinza a.q, d.t., t.e., alarme

01 cinza d.h., GNV

01 .branco Plus, 4p

00 ..grafite EX, 4p, el opc.
00 preto 4p, cl opc.
93

92

azul GLS, cornpl., GNV.

gabinada, diesel, compl.
verde completo

branco banco de couro
branco 4p
azul 4p

prata sedam

R$ 35.000,00
R$14.500,00
R$ 18.500,00

R$17.000,00
R$ 11.000,00
R$14.200,00

R$15.500,00
R$ 3;1.000,00
R$ 18.800,00

R$19.500,00
R$16.500,OO
R$18.500,00

R$17.500,()001

,

Com ra-se carro 1.0 acima do ano 95

vw

Vectra GLS 97

Vectra CD 97

Gol 00

Siena 02

Corsa

LD 'vBíeulos 373-4047
BR 280 KM 60, 329 - Guaramirim (em frente a fAMEG)

FIAT UnoELX4p
Fiorino Furgão 1,5
Uno1.3S
Uno Miille
PrêmioCS
F·1000F

Pampa1.6
EscortGLX
Fiesta 1.0 2p

.

Veroná 1,6 LX
CorsaWind
Kadetl'GL
KadetlSL
IpanemaSLE
Chevetle 1.6Dl
Opala Diplomata
VoyageCl1.6
VoyageGL 1.6
VoyageGL 1.6
GolGl
GolCl
G.oICL 1.6
logus GL 1,8
Fusca

Cinza
Branco
Branco
Cinza
Branco
Praia
Praia
Vermelho
Praia
Praia
Bordô
Bordô
Azul
Bege.

Preto
Preto

Branco
Bordô
Prata
Prata
Branco
Prata
Bordô
Verde

94
98
91
92
86
87
95
96
97
91
96
94
91
91

,

91
88
91
89
88
92
91
88, .

94
75

R$ 8.600,00
R$10.800,OO

. R$ 5.90Ó,00
R$ 5.900,00.
R$ 3.200,00
R$17.900,OO
R$ 8.900,00
R$10.300,OO
R$ 9.600,00
R$ 6.500,00
R$ 9,600,00
R$ 7.900,00
R$ 6.500,00
R$.6.900,OO
R$ 5.900,00
R$ 2.900,00
R$ 6.600,00
R$ 5.500,00
R$ 5.300,00
R$ 7.200,00
R$ 6.800,00
R$ 5.500,00
R$ 8.500,00
R$ 950,00

FORD

GM

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

FIAT
Palio 1.0 4p compl,
Tipo 1.6, 4p cornpl.
Fiorino 1.5 básico

98
95
01

01
0'3
01
95,
93

99
99
00
01
99
98
97
00
01

04
01
00

verde met.
preto
branco

cinza meto .

vermelho
branco
cinza met.
prata

'

branco
azul met.
marrom met.
prata
preto
branca
cinza met.
prata
prata

prata
prata
marrom

vw
Golf 1.6 cornpl.
Golf 2.0 4p compl,
Gol 1.0 GIII 2p
Goll.6 í.t., d.t., a.q,
logus Cl 1.8, d.t., a.q,

GM
Astra GL 1.8 4p cornpl. \

Astra GLS 2p, 18, cornpl.
Astrà GL 2p .

vectra Millenium 2.2
Corsa wagon 1.6
S·10 cornpl.
S·10 2.2 cabo Estendida, cornpl,
Corsa wagon 1.6
Corsa 4p 1.6 l.t., d.t., a.q., t.e.

FORD
Celta 4p 1.0 l.t., d.t., a.q., a.c,
Celta 1.0 l.t., d.t., a.q., rodas de liga leve
Fiesta 1.0 4p I.t., d.t., a.q.

Chevette DL 1.6 G

Gol 1.6, gasolina
Ka compl, 1.0
Escort Europeu 1.6 G

Santana COt;T1pl. 2.0,·G.,
Saveiro 1.6. G

93 . verde musgo
93 verde

98 bordô

93 'cinza rnet,

96 " ..•,ç;>b�anco, :; �;,;. o'·

91 amarela .:',.,;; J.
Saveiro MI 1.6 cl a.c,
Es'cort'GL" -:"A�l

.

Voyage 1.6 A

Courier

Clio 1.0

Tempra
, Tipo
Escort Xr3
Uno 1.� 2p

99
'"", ," �'��ror.n mE7t

89 prata met.

93 'Cinza met.

98 vermelhà

01 verde'

96 azul

97 bordô

93

94 azul

, ,.

Cinza'

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege

G

D

G

G

G

G

G

G

GNV

A

D

1993

2000

1999
1985

1977
1995

2001
·1993
1995
1991
1978
2000
2001
1995

Ford Ranger2.5 ce
Ford Ka 1.0

VW Fusca 1300

VW Fusca 1300 2p
GMCorsa 1.0

VWGo1G11I1.0 16v4p
Ford Escort Euro

GM S·1 O CS 2.2 compl. 2p
VWGolCL 1.6

'Ford F,-4000 MWM

VW Saveiro 1.6 compl.
Honda C1 00 Biz

Yamaha XT 600

Verde

Branco'

Amarelo

Branco

Preta

Preta

Barraca pI camping completa

G

G

Chevette + rodas 87 branco

Tempra compl. Único dono 97 prata

Logus 94 Verde

Escort Guarujá compl.. 92 cinza

97Gal MI prata

93 brancoUno 2p

96Uno 4p prata
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4rduíno
Veículos 371·4225

Golf2.0 eornpl. Cinza 98

RorinoFurgão 1.5 Branca 97

Moto titan 125 97

Pampa Vermelha 94

Hilux 5w4, diesel' Cinza 93

F,iOOO diesel Cinza 92

Caminhão 7110 turbinado cf baÍJ Ama;eld 89

Monza, álcool
.'

Verde 86

F·iOQO Amarela 86

Escort
" Prata 86

.

Saara Verde 99

Santana GLS cornpl. Azul 92

Corsa 1.0 4p Branco 98

Pick·upcompl. Branca 96

Blazer Deluxe compl. Prata 98

':SJ:i' "}
.)1, ..

8.120 "03/03 carroceria R$ 64.000,00
. (

À vista ou R$35.000,00 entro + 27 pare. Pelo, FINAMI ;

R$ 53.000,008.150 00/00 carroceria

À vista ou R$ 40,.000,00 entro + 35xR$662,00 fixo

R$ 21.500,00c/baúF-4000 87

372-0.676

.RodoearR: 28 de Agosto -

Guaramirim
(em frente a ROdo-

.

ferroviária)
,

Veículos 273-6549
Rua Bernardo Dornbusch, 620'� Baependi - Jaraguá do Sul

/,

Celta 1.0 4p VHC branco 03 G

Fiesta '1.0 4p Zetec Rocan preto 01 ,G

Corsa Sedan.Lü 4p wind branco 0"0' G

Ka 1.0 2p zetec rocan dourado 00 G

Gol GIIl 1.0 4p 8v branco 00 G

Ranger 2..3 2p cf G NV preta 97 G

Golf GLX 2.0 4p 'cinza 95 G

.
Quantum 1.8.4p básica branca 95 G

Del Rey 1.8 2p G L vermelho 90 G

CBX 750 Wind cinza 90 G

Fusca 1.3 2p bege 82 G

"Corsa Wind 1.0 2p "

'

cinza 96· G

Celta 4p, a.c,
Corsa sedam compl.
Corsa classíc
Gol 1.6 power d.h., Trio
Corsa sedan milênio, acjvte
GolGL
Gol Power 16v, d.h., Trio
Palio Weekend ELX compl.
Fiesta Sedan cj opc.
ParatiSummer compl.
Siena Fire cj opc.
Scenic RT 1.6 compl.
Astra GLS cornpl,
Palio EX 4p trio
Gol MI
S-10 cabine dupla compl,
Uno EP 2p trio
Gol CL'l.6
Palio Fire 4p

Prata
Prata
Azul
Branco
Prata

'Prata,
Branco
Prata
Bordô
Bordô
'Branco
Cinza
Prata,
Verde
Branco
Cinza
Azul
Branco
Branco

04
03'
03
03
02
02
02;
·02
02
01
oi
01
99
99
98
97
.96
91.
O,Km

l·200·4x4 a.c., cornpl., diesel
Biz

R$ 39.800,00

a partir de R$ 3.500,00

R$ 12.000,00

R$ 55.600,00

R� 4.200,00

R$ 10.000,00
'R$ 43.000,00
'R$ 9.500,00

R$ 6.500,00

R$ 16.500,00
"

00 f 01 f 02
Palio v.e., t.e. 98

Pajero 2.8 GLSB compl. 98

CBX 200 Strada 98

Palio ED-.c. 97

Pajero cornpt. 95

Kadett, cinza 92

Uno 1.5, vermelho 91

�20 Custam, 91

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 • 9993·5854 . 9973·3034 • centro/Coru á

COMPRA
VE"DE
TROCA
'FINANCIAf80111111

"'ElCUlOS
Rua'Prel.Waldemar'� \;
Grubba, 3121 I ,:

BairroVieiras'371-4570/376-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 ·.BAEPENDI . JARAGUÁ DO SUL· se

GoIMI1.Õ2p
VT - Shadow 600cc
Astra GIS Seâan compl.
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Vectra GLS compl.
Pampa1.6L
Parati 1.6 MI c/ a.c,
Gol Mll.0

Ranger 6cc cornpl.
Palio 1.0 4p a.c.
Blazer2.2compl.
Omega GLS 4.1 cornpt,
'Passat 2.0 4p compl,
KombiSTD'
GolCL 1.8
LogusGL1.8
Saveiro CL 1.6
Kadet SLE 1.8
Monza Classic 2p
$?veiroGP ,

branco 01 G

preta 02 G
LogusGL compl.branco 00 GNV 94

azul 99 G ,Logus GL - ar 93
branco 99 D
branco 98 \ G Clarus GLX compl. 98
branco 97 G
branco 97 G UnoSmart 4p 01
azul 97 G
prata 97 GNV 0-20 88

bege 98 G
Verona GLX compl.branco 96 GNV 94

verde 95 G Uno EP 4p compl. 96-
preto 95 G
branca 95 G Astra cornpl. 95
branco 93 A

prata 93 G Palio Young 01
preta' 93 G

Tipo i.61E cornpl.vermelho' 93 G, 95
azul 91 \

' .

A
branca

..
91 D_

Asia Towneriurgão 95

t ... " ... ,...", ""'�

:J,)

GOl8v 4p Vermelho 2002

arati 1.6 álcool, a.c., D.h. Branco' 2001
GOl Special
Gol GIII 4p t.e., alarme
XT 225
S

•

antana i.s compl,
GOl16v ,4p
GOl MI
Ka trava, alarme
Palio 2 P v.e., t.e.
Gol! GL compl.
Pampa
Yamaha XT 225

R$ 9.0QO,00,
R$ 8.300,00

R$ 18.000,00
;

, R$ 11.900,00,'
):,1S18

R� 17.800,00 '

'ojl,q,

R$,10.300,QO ' '.
' ..

R$ 10.500,00

;},j:)_'
; "j:)

,

\: tiO

Ü;-I.J

Branco 2000

Branco 2000

Azul 2000

Vermelho 1999

Branco 1998

Vermelho 1997

Preto 1997

Pretq 1997

Azul 1995

Azul 1994

Azul 2000

::,111';)
(J:h(�
'1) lU

R$ 11.500,00

R$ 11.500,00

R$ 8.900,00';'" :(',i_ �·A
': I.tlP

R$ 6-.800,00 :,f!, f'il

�. � ,'II .:<,�.,,'V'+
,

'
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í �.Ç,qRREIO DO POVO

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bóbina de

Papel HD, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M, Suporte

de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente,

.

e embalagens em geral

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

9107·4525Tratar:.

VESTIDO - vende-se, de

prenda, verde. Tr: 37r527D
noite ou 371-5042 cornl,

VIOEO CASSETE -eende
se, 4 cabeças, Philips·. R$
250,00. k·9975�0045..

.

TU,d�,�m �ol,ocação, de lajotas,: parOlelépípedosi�ki9iFamG�;;·;ii<'-'�'
Espêêi&ti%ad&:haléoloicil'ç�O dei verdadei�o,peiver, intertravado.
Temos compactbdor e polkorte.

i �
, '.,'

o'·

-: .'
.

Venda e c�tQcaçãq de: {àjdta prensada d 35MPA, tijolos de concreto prensado
cl 35MPA, Peive com \rova

.

FONE/FAX.: 392·3071 ou.912218935�·'
.

.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, cf 2 contr: e 3
jogos. R$350:00. Tratar:

37,p;,22Q6", �",•. ,;>

VIDEOGAME - vende-se,
Play Statiô�' 2, totalmente'
destravado, cf 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-
2206.

.� PLANET GAME
� * VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PI.:AYSTATION 2

_.
VENDEMOS E ALUGAMOs'

• XBOX , , TODA A LINHA DE
• PLAYSTATION ONE ,- ViDEO GAMES CDS'• DREAMCAST " '

* NINTENDO 64
.

..'
. E ACESSÓRIOS EM GERAL. \

* GAME BOY COLOR F 376 2206• GAME BOY ADVANCE One: -'

* NINTENDO GAME CUBE. hórano de atendimento : segunda i segunda das 10:00 is 22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaraguá do Sul· E-mail planetaaamet1illbesl.com.br
TV-vende-se, Cineral, 20'. VAPORETO-vende-se. n:
Tr.: 374-5334 cf Fabio. 9103-6194 cf Sueli.

TV - vende-se, Semp VENDE-SE-3em1,CCE,
Toshiba, 29'. R$1.000,00. semi-novo, 3 Cds. R$

.

Tr.: 9131-0464. 280,00. Tr.: 9975-0045.

Referência de nosso 'trabalho (calçadão e pátio da SCAR,
Floricultura Manque, Colégio Municipal �io da Luz)

.'" u"ri" VIDEOGAME -' vende-se,
Play Station, cf 2 controles,

.

3 jogos. R$ 250,00. Tratar:

ENCANADOR & eletricista

(47) 276-3429
9975-5659

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 - Centro �

Novo site de serviços da região s

�Ge.com.br

,d
fi'

Rua João Plnninscheck, 293 - Sala 02
I

Nova Bra'silía Jaraguá do Sul - se

�Wãotomeas
decIsões pelos
outros. Não de"'e
os·outros tomarem
as decIsões que

São suas.

telefonia e segurança
, ,

"

.
,. Fone: 371·7007

�."
-

'i, .

A melhor opção par,. sua empresa,
"

A'

escritorio e resldencia.
Produtos e serviços para, telefonia,

,
redes de. informática, segurança

eletrônica e automação' de condomínios.

"'j .,

,.; ,.

''';'.!' ,

>.

"

Klt MonItor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)

,

Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos

'

, Espera telefônica personalizada
Identificadores' de chamadas

. ,Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares Industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

REDES DE INFORMÁTICA'
(lnstaíação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cai. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
.lnstalação cabeamento estruturado
Coneotores

376-2206.

VIDEOGAME - vende·,!,
playstatlon cf 2 conlrol�,
transformador, 4 jogos. Ir.:
372-0876.

.'
Im.

, '" '

ALUGA.SÉ - quarlO;
mobiliados. Tr: 370-35Ql,

�

ALUGA-SE-quarto c/b�OO
bairro Ana Paula IV, Tr,: 21)
6050.

�

ALUGA-SE - procura.sédl
qtos, Rrox,Weg II. T�: 37O-!3'lI

�

AMIZADE - vende·se, �
Sociedade Amizade, 2 casasm
alv. R$ 23.000,00. AceHa·11
carro ou moto no valor de RI

6.000,00. n: 371-6069.M�
24.320
___--:

BARRADORlOCERRO'�
se, 'alvenaria cf 100m2.

61
Frida Piske IKrug�iR$35.000,00. CRECI

.

�
CENTRO - vende-se, 2�
área 600m2• R$ 75.000,00
�

I'
' ntu�COMPRA-SE - próx. ce RI

R$ 50.000,00. SendO
�

<II 25.000,00 em dinh8lro:i�=ª 25.000,00 em carro. Tr..
$
c: ��
ii! � AGRAVATÁ - vende.se"

madeira cl 1 00m2, c/��
o mar. R$ 80.000,00. Tr.:

�
GUARAM!RIM - vende'se.� i

SEGURANÇA ELETRÔNICA
. (Instalação e Assistência Técnica)'
Portão eletrônico e interfones .

cancefas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e feohos

. Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho

ststernas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

.. (Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portâo eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

'h
,\
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QUINTA-FEIRA, 27 de ma,io de 2004

riestnrtura pi 2 pisos,
3 qtos e

demais dep, R$ 22,000,00, Ou

troca-se por uma em São

Bento, Tr,: 373-6247 após
14

horas,
�
ILHA DA FIGUEIRA

- aluga-se,
casa mista cf 02 qtos, sala,

cozinha, bwe, lavandena, Rua

Águas Claras, 436, Tratar: 370-
45948PÓSas 18:30,
--

ILHA DAFIGUEIRA
- vende-se,

1 3casassendo 2 alv, e 1 mista,

c/ garagem, R$ 90.000,00

negociáveis. Tr.: 372-3277 cl
Veroni.

ILHA DA FIGUEIRA - vende

se, próx. Induma,k,
alvenaria, el garagem, suite
+ 2qtoS, R$110.000,00. Tr.:
372-3277 ou 9137-5709 cl
Veroni,

'

ILHA DA FIGUEIRA - vende

se c/terreno de 473m2. R$
18,000,00. Aceita-se

proposta, Tr.: 9133-8710 cf
Janete,

ILHADA FIGUEIRA - vende-se,
so�rado 200m2, terreno

559,34m', Rua 798. R$
10,00,00. Tr.: 370-0522 r) Luis.

LOT. CASA NOVA - vende-se,
c/10m'. Terreno 360m'. Tr.:
311).3245,

POMERODE - vende-se" 2

casas, terreno 2.000m'. Ou
troca-se por casa em JarÍlgua.
R$90,0Il0,00, Tr.: 9124-3310 r)
Jenival.

.

POMERODE,� vende-se, de
madeira e um terreno, shrado

I
bairro Ribeirão Areia. Ou troca

I se por uma casa de menor

. valor em Jaraguá. Tr.: 9997-
0018

'

RIO MOLHA - aluga-se quarto
c/cozinha, mobiliado. livre de
lq.9,kJz,gás.R$1oo,00. Tr.:370-
1OC6.

( (II, I, I I( I I J( ) 1'( )\ ( I

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 7

"U'm

Computadores
completos

Assistência Técnica
Especializada

Suprimentos

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas
Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças, etc.

click em sua vida pessoal e/profissional

Oferta-
f1ICRO apartir de:
R$ 1.550,00
Financiamos em 6/9 /
12/15/18 e 24 meses.

COl'lfigurações: Duro" 1.6 - i 2ê mb
de meméría, Hard Disk 20GB, fax
modem S6k, cd rem LG S2x, Placa

. mãe Asus A7V 266-MX, Plaqt'de
orma�lz�ção vídeo .AGP 32 mb, monitor .JS"
comercie e AOC, drive disquete 1.44, tedad(),

indústrias: Sistemas, mouse, gabinete atx 30OW, caixas de
Áplicativos comer� som amplificada, 18OW, placa de som
dais, ImpressoraS .

�e�red�e�in�i:=e",-=d=a,--__�_'_'_---'
Matriciais pI emissão
de N.F., Impresso� pI

' .. ernissãe CUPQm fiscal,

'U"
todos os controles" .

.

admil'listrativos de ges-
tão empresarial.

I .

Periféricos' I Móveis
CDRom

'gravador e
leitor de DVD

Acessórios

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

HORA TÉCNICA - (Jaraguá do Sul)
INTERNA - R$ 20,00
EXTERNAS - R$ 20,00 +

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado
/161

ALUGA-SE - quitinetes
mobiliadas, entrada da APAE,
próx. WEG II. Tr: 370-3561 cl
proprietária.

DIVIDE-SE - apto com qto
individual. Tr.: 371-3369.

GRAVATÁ - vende-se, em

Navegantes, apto lateral de'
143m'm, edmeio de frente pi o
mar. R$ 72,000,00 aceita-se
parcelamento. Tr.: 91 02-0009 r)
SaJrtiago.

se, c/1 suíte, 1 quarto, dep. d
empregada, 2 sacadas, sala
estar e jantar, garagem de frente
pf o mar. Tr.: 370-1020.,

PROCURA-SE - moças pi
,dividir apto. 'Ir.: 9912-5909 cf
Iracema.

PROCURA-SE - moças pi
dividir apto. Baependi. In: 276-
3337 cl Eliete.

ALuaA-SE - no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

GRAVATÁ- vende-se, prédio de
1 .200m' cf frente pf o mar, 4

pavimentos. R$ 700,000,00. Tr.:
9102-0009 cfSantiago. PROCURA-SE. - moças pi

dividir apto. Tr.: 371-5968.

PROCURA-SE é. moças ou

rapazes pi dividir apto no centro.
Tr.: 275-3402.

VILALALAU - vende-se, alv.,
150m', lote de 1.600m'. R$
235.000,00. Tr.: 371-9992 cl ALUGA-SE - procura-se cf 2
Spéna qtos, próx. Weg II. Tr.: 370-5391

GUARATUBA - vende-se,
mobiliado, na praia, e/2 qtos.
Ou troca-se por imóvel em
Jaraquá. Tr.: 370-8097. Creci
9839.

VILA RAU:" vende-se, alv., cl ANA PAULA IV - aluga-se, novo,
115m', cf laje, 3 dorm., sala, ,cí 1 dorm. PI casal. Rua
coz" estrutura p/2 pisos, R$ Francisco Rusk, 2121. R$ 230,00.
4O,COO,00, Tr.: 370-1475. Tr.: 273-0839

PROCURA-SE - moças ou

PiÇARRAS - vende-se ou troca- rapazes pi dividir apto. Tr.':'371-

Gradiente Strike
R$198,00 ou'
1 + 9 R$ 19,80
Plano meu Jeito (Pronto)

Gradiente Strike
,R$ 99,00 ou

1 + 9 R$9,90
PlanoTVocê

SiemensA50
R$ 149,00ou
1 + 9 R$ 14,90
PlanoTVocê

Siemens ASO'
R$ 248,00 ou

1 + 9 R$ 24,80
Plano meu jeito (Pronto)

, . �eGOCIAM?�'
QU�QUE� O�ERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Rua 25 de Julho� 662 • Vila Nova· Jaraguã do Sul ·'se
-_._--_._---------.,-.--.,---_._-�-_ .. _------_._.!_-'--_ . ..,..----

3571 após 14hs. novo (3 anos), com amplà
cózinha e lavanderia, sala para'
2 arnbíemes cf 28 ri12, sacada
com floreira, banheiro e 2 qtos.
Prédio com salão de festas e

.plsclqa na cobertura, já
mobiliados, Tr.: (041) 365-8515
e (041) 9123-9765.

localização. Aceta-seímca por
casàem Janlguá. R$35.000,OO.
Tr.:370-3357 ou9141-2151

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
101. Divinópoli" 395m'

(15x26,34) pronto para
consnúk .ótirna localizaçâo e

topografia R$ 20.000,00. Tr.: 372-
3922 efWa�er- CRECI9238

IlHA DA FIGUEIRA - vende-se,
e/3340m2, servidão defronte
Indumalt R$145.00D,OO. CRECI
8054.. Tr.:371-5512.

UBAlUBA-vende-seoutroca- ...._seporoutra em Jaraquá, Tr.: WiIIIII_
215-2130 ou 9137-3648 cl

-:: CarlQs, ,
"

'

VENDE-SE - casa alv., cf
159m', terreno cf 300m',
2bwcs, garagem, cnurrasq.,
área de festas. Aceitá-se casa
na praia de menor valor. Tr.:
313-1430.

--------------��
�t�!!. !'oriano Peixoto, 103 • Centro • em frente ao 8radesco 213-0888
IARAGUÁ DO SUL

SCHROEDER - vende-se,
centro, comercial e residencial,
valora combinar. Tr: 9133-34'76.
Creci3476

'

TROCA-SE - terreno C/364m',
Vila Rau, Área Nobre, Lot.
Renascença + restante em

dinheiro, por apartamento até
40.000,00. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

vILA RAU - vende-se, Ed. Bruna
Mariana R$ 61 .000,00. Tr.: 9962-
3664.

UBATUBA-vende-se, próx a

praia, cf 1 suíte + 2 dorm.,
ehumasqueira. Tr: 372-3235. ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,

ct 350m2, Rua Alagoas.
ANA PAULA II - vende-se, R$35:000,00. CREC18054. Tr.:
13x25. R$10.QOO,00. Tr.: 370- 371-5512.
6279.

VENDE-SE - apto ct sala
comercial.n,371-3132.

VENOE-SE - apto Morada do
Sol, 1 suíte + 2qtos,dep.ef BARRAOOSUL-vende-se,2
mobíli'a. Tr.: 9959-0012 cl terrenos cf casa de frente pf
Toninha. lagoa. R$ 35.000,00. Tr.: 371-

2001 cf Frank.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
r)1 900m2, fazendo !rente p/Hua
José T. Ribeiro, em 20m
defronte Indumak. R$
250.000,00. CRECI8054. Tr.: 371-
5512.VENDE-SE - apto no Ed. Res.

Don Lorenzo, ou troca-se por
casa. Tr.: 370-7124 C/Luiz.

BARRA yELHA - vende-se,
próx. Hotel Baleias 230m da LOr. FIRENZE 1- vende-se, cf
praia, pronto pi construir. Tr.: 322m2. R$16.500,OO. Tr.: 9952-
370-4810. 7337.VENDE-SE - apto Ed. Isabela,

semi-mobiliado, c/2 vagas de
garagem. R$ 25.000,00 eob: e o
saldo financiado direto com a

construtora. Tr.: �75-3070.
VENOE-SE - cf 2 qtos, no

Condomínio Amizade.
R$42.000,OO. Tr. 276-3321.

NAVEGANTES - vende-se, 2
hectares, todo. cercado ct.
234m'. R$1 00.000,00. Ace�
se parcelamento. Tr.: 91 02-009
c/Santiaqo.

CORUPÁ - vende-se, terreno/
chácara el 35.000m2, próx
Seminário. R$ 85.000,00. Tr.:
372-3083após 19hs.

'

CORUPÁ - vende-se, cf
52.500m2, pr6x. Seminário. Tr.:
372-3063após 19hs.

LOr. JORGE - vende-se, linha
Corticeira. R$ 3.000,00. Tr.: 273-
0687.

VILA NOVA - aluga-se,
mobiliado. Ed. Alberto

Marangoni, próx. Posto Mime.
R$ 500,00. Tr.: 9973-5537.

FOZ 00 IGUAÇU - vende-se, cf
614m', c/consírução 105m',
base para 2 pisos, alvenaria
pré-acabada, quitado,
escriturado, asfalto, ótima

NEREU RAMOS - vende-se, r)
353m', Rua707-Maria Madalena
Lopes Sant'Ana. R$15.500,00.
CRECI8054.Tr.:371-5512.VILA NOVA- vende-se, prédio

Nqiji FINAI!! DE. !!EM ....NA.
,< '.' ,

R: .JOSÉ,TEC.OORO 'RIBEliu:l, NI' 54!=! - ILHA ,DA,F-IGUEIRA

'.
i ' ".

.

Fré;ôs
.� 4t:ikt-
�

.'.-

371-7398
k i k a r @ n.e t uno. c o m . irr"
'Rua exp, Antônlo Carlos Ferreira, 8:(55
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SUPERMASSA
,

'

GRAFITADA

�,.Ol'tltioye(os (aboratórios
UNISUL-UNNALI FBQP

e pel« ABNT.
Jardinagem &

Paisagismo Saia 00 aluguel aoquira
sua.CASA própria...

SUPER MASSA: é umyrodlito natural COI11 um teor de figa de aCto nivel, COt'!P0sição 100%jífito, a
ser usado na construção civil, na utifização especia!de rebocos exteriores, interiores, assentamento de

tijo(os,yisos, cerâmicas, etc.

VANTAGENS:
* Super resistente à, rachaduras
*Resistente j umidade
*Maiór rendimento à massa

*Económia no cimento em até 22%

�Mofo e bolor nunca mais

OFEREÇO:ME - pf trabalhar pf cuidar de chácara ou sítio. Ir:
como vigilante, cf curso. Te 273- 37,6-0168.
5083ou 9975-9925 -�-----

Cartas de crédito de imóvel

o produto urto para !lua eo"m�ol

OFEREÇO-ME - senhora se

OFEREÇO-ME - pf trabalhar oterece pf trabalhar como babá,
como telefonista ou Tr.:376-0168.

recepcionista. Tr.: 9147-
6784,

.

PROCURA-SE - emprego de
vendas extemas ou tele-entrega,
Jaraguá do Sul e região. Possuo
moto e celular. Tr.: 273-5235 r)João,

R$
R$
R$ -789,54 mensais

R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,7'0 mensais
R$ 1.579,62 mensais

R$ 2.106,16 mensais

30.000,00
50..000,00
75.000,00
100.000,00-
120.000,00
150.000,00
200.000,00

315,92 mensais

526,54 mensais

PRECISA-SE - de moças pf
trabalhar cf vendas; Empresa
oferece aiuda de custo +,

comissão, carteira asslanda,
vale transporte, almoço. Tr.:
371-5353 cf Jeaoita

CONTRATAMOS
30 essoas com veículo

"

OFEREÇO-ME - pf dar aula de
saxofone etocarem eventos. Ir:
372'{)876.

PROCURA-SE -estágio como
OFEREÇO-ME - pf consertar técnico têxtil. Tr: 371-5640.Fones: (47) 275-4081 e 275-1961

,
ENGLlSH DELlVERY

Inglês na sua casa. "

Tratar: 372-1498 com Mário (trabalho temporário)

.._ 370-6069. Mab: 24.320.

mIJ'i1'!Ilt!T:I

PRECISA-SE - de moça pf
atender telefone em pizzaria
acima de 18 anos, horáJio 17:30
às 23:30. Tr.: 9993"5433 cf
lucaaa.

PiÇARRAS - OPORTUNIOAOE
- 5 terrenos de 400m2 cada,
pr6x. aoCandeias, R$2TOOO,00.
'lt: 372-1395.

RIO MOLHA - vende-se, cf
969.480m2, escriturado. R$
180.000,00, Tr: 9112-550t
(proprietário).
, "

,VENDE-SE - cf 76 morgos, na
irita dos Húngaros - Jguá 84,
çasa cf 3 qtos, sala, copa, coz.,
lav., bwc, 2 galpões cf engenho
,�e,melado, cf nascente de água,
'I\fr: 273-1660.

.

V,ENDE-SE - comercial,
córl�omínio centro, cf 3.900m2,
tQtàíinente aprnveltáveis. Tratar:
,27�-3070, Creci 8950.

.yE�.oE-SE - próx Sociedade
'iieirense, cf 648m2, murado, cf
w�\lé astato. R$ 48,000,00. n:
,@7;.6069. Mab: 24.320

VILA LALAU - vende-se, cf
1.6QOm2ecasaalv,,150m2.'R$
·2�$:000,00. Tr.: 371-9992 cf
Spézia.
" ':-

-VL&.
ANA PAULA - vende-se,
sQryeteria e lanchonete. Acerta
se,carro oumoto. Tr.: 372-3817 �

CENTRO - vende-se ou troca

�e por casa ou terreno, Tr.: (11)
�9j'6-9448 cf Oecilia.

ylLI\ LALAU - aluga-se ou

al�ga-se, sala comercial,
�,e�l�no cf 600m2 '+ apto cf
180m2 cf 4 qtos e 3 bwcs + 2

&,ãsas nos fundos do terreno. It:
�71-3132

y�NDE-SE - empresa
�r.estadora �e consultoria cf
�àrteira de clientes ativos cf
lf.aturamento mensal garantido .

.:[r.:,9905-3941 ou 370-7441.

Y.ENDE-SE - video locadora, cf
§�,�os de atividade, por motivo
�e,l;1ludança. Preço de ocasião.
f.�pO"8954.
VENDE-SE - acropecuarta,
,61..c�,�o carro no negócio, Ir: 276-
�91.

WH'MARSUN - vende-se,
M.&rcenana cf todos

�fluipamentos cf 360m2• R$
l@O.OOO,OO Aceita-se

f2Prcelamento, n: 31 02-0009 cf
Santiago. .

RID CERRO 11- vende-se, cf ±
4.800m2, cf chalé estilo alpino,
mlCho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Tt: 372-
3235 cf Ramos.

SCHROEOER 1- vende-se,
na Estrada Geral cf casa.
Aceita-se carro no valor R$
8,000,00, R$ 23.000,00. Tr.:

VENDE-SE - vende-se, no

perímetro urbano de Jaraguá, cf
água corrente, cachoeira, casa
200m2, lagos de peixe 21 m x

200m. R$150,000,0, Tr.: 370-
5015.

.

para distribuição da lista telefônica
Guia Fácil em laraguá do SulPRECISA-SE ..

� de uma
-

massoterapeuta e uma

cabeleireira tf experiência. Tr.:
370-1955. CONSÓRCIO

RODOBENS '��,,�:�4---d�;::�
.

.

�12;:O-lS3
Repres.: Silver Serviços Ltda

, 6233
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

I

PRECISA-SE - de instalador de
som.automotivo cf prática. Tr.:
370-9005.

.

, Interessados: comparecer "

no períedo da manhã na rua Paulo Pa.pp, 285

(anexo hotel Nort)( munidos de d�mentos e

�-Gu;a 'ácil��:.. Listas Telefônicas

comprovante.de residência.VENDEDORES - precisa-se de
2 vendedores pf lOja de colchões
cf experiência. Te 9602-7651 cf
Ademar.

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores
c �curso enfermagem. Tr.: 9103-

9132 ou 9138-5283 cf Sonia.

OFEREÇO-ME - pf trabalhar,
experiência como

balconista, recepcionista e

aux. administrativo. Tr.: 273-
6050.

cintos de 3 pontas. Tr.: 276-0671.

OFEREÇO-ME - pf frabalhar
como recepcionista ou

secretária, cf experiência. Tr.:
8805-8096.

GOMUNICADO

ANOIARA LUCIANE VOELZ BARBI ME pessoa
jurídica de direito' privado estabelecida nesta
cidade de Jaraguá do Sul- SC, a Rua CeI.

, Procópio Gomes de Oliveira, 382, bairro Centro,
nesta cidade" inscrita no CNPJ sob na 01.768.768/
0001-72, e inscrição Estadual na 253.471.958,
declara para os devidos fins que extraviou as

notas fiscais modelo � série 1 de numeração
000001 a 000250 notas fiscais utilizadas e os

livros fiscais dos anos 1997'-1998-1999-2000-
2001-202-20-03 e demais documentos diversos.

Pousada Dreiche do Ar com

acompanhantes
OFEREÇO-ME - pf trabalhar
como dama de companhia,

CONSÓRCIO - vendedores(as),
com experiência na área extema
pf Jaraguá do Sul e região.
Ótima remuneração. Tr: 371-
8153.

TERRENO EM.GUARUVA, PRÓXIMO TREVO.

2.352.000,00 M2 DE ÁREA.

ÁGUA = RIO DAS ONÇAS
ESCRITURA LIVRE

,VENDO POR R$ 0,03 POR M2

TELEFON,E: (47) 379·1300

EMPR�GADA - precisa-se de

empregada doméstica cf
referência pf trabalhar no bairro
Centenário no período da tarde.
Ir; 275-2803 cfMiriam.

PRECISA-SE - de manicure,
cabeleireira e' esteticista, Tr.:
370-1955. .

OFEREÇO-ME -,casal se oferece Se você está cansado de ficar em casa sem

companhia, venha conhecer nossa pousada
com lindas acompanhantes 24hs ao seu

dispor.
.

'

Temos preços acessíveis e auto

atendimento, tudo, para favorecer a você, '

cliente.

Também atendernos-hotêls , motéis e
I' .

residências. '

275-0052/273-1174

Estamos recrutando moças acima
de 18 anos.

e Distribuidora de Cosméticos:

Fone: 371-6110
9905-2653

Manipulaç30 de fÓImllfas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

AN.UN.CIE
AQUI'!

371-1919

,t

Saiba emas(ecer sem
p:;{�/ .�� comer.

Conhe�a o programa'

SAUDE Bc IN'FORMA AO
_. )' .

DISCIPLINA
ALIMENTAR
InforMações: 997)-3814

'Hiperidrose "

sflJaJn
CIlMlSC 1242 - TROO 030/79
SOllllAClL 1.079

Dia IOde Maio, G iovani Waltrick Mezzalira Médico especialista em Cirurgia Toraco Pulmonar e

Cirurqia do Suor (Hiperidrose), dacidade deJaraguá do Sul, esteve presente ria la Jornada de
H lperidrose das Clínicas do Suor, no Maksoud Plaza, em São Paulo. Onde foi dada seqüência às
discussões iniciadas no lOS impósio Internacional de H iperidrose, também em São Paulo, 2d03.
A magnitude desta jornada'deve-se ao fato de que os médicos lá presentes estarão participando da

elaboração de_um Consenso Nacional para orientar a classe médica no que se refere a-um melhor

reconhecimento, diaqnóstico etratamento da H iperidrose no Brasil.
Durante o evento a jornalista Regina Lenkes Diehl, fez o pré-lançamento do seu livro Suando em

Bicas - os constrangimentos causados pela hiperidrose Editora Nobel, livro este que relata as

diflculdades e esperanças da infância de uma menina que suava muito até o seu tratamento no ano

de 2000, quando passou pela cirurgia para a correção da H iperidrose.
Ótima leitura para quem gostaria de sabermais sobre esta doença.

'

Vídeo-cirurgia,
, Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose

*S UOR. EXCESSIVO TÊM CU RA!
P roeu ré-nos ANUNCI

AQUI!
371-1919

Clínica Toracof'ulmonar
R. João Picolli, 235 sala 03 - Centro Jaraquá do Sul

Fone: 276-1499
Site: www.clinicatoracopulmonar.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




