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o Peugeot 307, com preços mais
baixos, agora vem da Argentina'

- CLASSIMAIS

ALlj\NÇA

Odenir Deretti é o cabeça de
chapa pela coligação PP-PMDB

VITÓRIA

Juventus vence o Fraiburgo
COI11 gol aos 45 do 2° tempo
No jogo realizado na

tarde de ontem no Estádio
João Marcatto, a equipe do
[uventus vence por 1 x O o

Fraiburgo, com um gol
salvador aos 45 minutos da

etapa complementar. Du
rante toda a partida, o

Moleque Travesso teve o

domínio, perdendo várias
chances

-

de gol, principal
mente com Marcelo França.
A equipe do Fraiburgo não
ofereceu muito perigo e teve

um jogador expulso na

metade do segundo tempo. O
Juventus tem agora nove

pontos na tabela e prepara
se para o jogo de domingo,
contra o líder Brusque, em

Jaraguá do Sul.

PAGINA 7 Juventus (vermelho) consegue importante vitória diante do Fraiburgo

PESQUISA

Concluído estudo sobre perfil
nutricional emGuaramirim

A Nutricionista Luzia Soccol apresentou ontem às
Secretarias de Educação ede Saúde e Bem-Estar Social e ao

prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, os resultados da
pesquisa Perfil Nutricional de Escolares deGuaramirim. Estudo
avaliou 1821 estudantes de jardim à quarta série do ensino
fundamental durante o ano de 2003 e apontou diagnóstico
que norteará estratégias em âmbito municipal. _ PAGINA 5

MEIO AMBIENTE

SUCESSO

Zenon Farias/do BRDE,diz
.que os negócios estão bem

• PAGINA4

INICIATIVA

Scar está oferecendo novas

oportunidades de cultura e lazer

, -�
.

Oualidade da âgua discutida
na' Escola Ribeirão Molha

Samae, secretaria de meio ambiente e de saúde visitam
escolas para falar sobre qualidade de vida! lixo, reciclagem.
Na escola Ribeirão Molha! pais 'e alunos participaram de

-fuma conversa sobre a qualidade da água viqda das f(Jnl�s.
Na prôgramação, que se estende até o sábado! estão

.

Incluídas ainda exposição de trabalhos! caminhada
ecológica e apresentações de teatro e dança. - PAGINA 6

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

""

www.marisolsa.com.br
;

A diretoria da Scar está colocando em práticas projetos
que visam mostrar ao jaraguaense novas possibilidades
de

-

cultura e lazer.
.'

_ PAGINA4

'NEGÓCIOS

Projeto "Guaramirim em Ação"
Foi lançado ontem na Aciag

.

• PAGINAS

CRIME

Flagrante de desmatamento em

plena semana doMeio Ambiente

Madeira

apreendida ia
ser levada à uma

empresa de

qalvanlzação
PAGINA 7

INDICADOR ECONÓMICO
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OPINIAO

Preservar é preciso
Neste sábado, comemora-se o

Dia Mundial do Meio Ambiente,
data em que as entidades

governamentais e não gover
namentais promovem atividades

que visam esclarecer a população
sobre a necessidade de se preservar
os já escassos recursos naturais de
nosso planeta. Em Jaraguá do Sul
não é diferente. Praticamente
todas as unidades de ensino estão

atitudes tomadas sob a alegação de
falta de informação, de desco
nhecimento e ignorância.

Infelizmente, educadores e

cidadãos ligados à preservação do
meio ambiente continuam isolados
nessa batalha de conscientização.
Apesar do assunto ser discutido em
âmbito mundial por todos os

segmentos repre-sentativos, a

violação dos recursos naturais

... O meio ambiente deve ser lembrado
todos os dias, e não apenas
comemorado uma vez por ano.

aproveitando esta semana para
mobilizar os estudantes em tomo do
tema. Neste trabalho de

mobilização e conscientização as

escolas têm se mostrado as mais

interessadas em promover e

desenvolver a educação ambiental.
Sem dúvida, os exemplos dados

pelos estudantes, das turmas iniciais
aos adolescentes, nos leva a crer em

um futuro onde os adultos não

precisem mais se arrepender de

FRASES
o

prossegue a passos de gigante. No
Brasil, a extração de 'minérios e o

aproveitamento da madeira no

Norte do País é apenas um exemplo
de que a degradação ambiental

pode e deve ser evitada através da

aplicação das leis que regem esse

assunto. Temos amais completa lei
ambiental que se pode ter notícia.
No entanto, os desmatamentos

seguem seu curso junto com a

poluição, das águas dos rios,

mananciais, lagoas, nascentes e

oceanos.

Se por um lado temos o

exemplar trabalho dos educadores
e dos ambientalistas que investem
na educação para o futuro, no outro
extremo temos a triste realidade
confirmada pelos inúmeros casos de
degradação ambiental. A falta de
conhecimento dos produtores rurais
sobre as técnicas apropriadas de

manejo do solo e dos dejetos
'domésticos e de animais, a

indiferença de industriais, que,
insistem em semanter na idade da

pedra, ignorando omal que fazem
para a coletividade ao não

providenciaram as devidas estações
de tratamento de efluentes, tudo
isso aliado à inércia dos governos,
tem resultado em 'previsões
pessimistas em relação ao futuro do

planeta. '

O que se espera que o Dia
Mundial do Meio Ambiente não

sejamais uma data comemorativa.
Apenas ummotivo para se falar de '

um assunto sério sem a devida
reflexãoe tomada de consciência
de que o meio ambiente deve ser

lembrado todos os dias, e não apenas
comemorado uma vez por ano.

NOTAS,
...Projeto Guará
O projeto Guará tem participação

.

especial junto ao Instituto Rã-Bugio
no que se refere ao treinamento de
seus professores, que será realizado
na sexta-feira dessa semana com o

tema "Aprendendo com a Mata':

Nesta-edição do projeto, 27 escolas

estarão envolvidas. O objetivo é
oferecer conhecimentos sobre a Mata

Atlântica e desenvolver o nível de
consciência relacionado ao meio
ambiente. O treinamento será
ministrado pela bióloga e responsável
pelo Instituto Rã-Bugio,Elza Woehl

para 20 professores de Guaramirim,
que receberão informações sobre a

Mata Atlântica e a-sua biodiversidade.'

...Campanha do Agasalho
Até o dia 12 de junho a Acijs/Apevi, em
parceria com os Núcleos Setoriais,
colabora com a Campanha do Agasalho
realizada pela Prefeitura de Jaraguá do

Sul, Secretaria de Desenvolvimento

Social, Paróquia São Sebastião e Paróquia
Apóstolo Pedro. "Doe um agasalho e

aqueça um irmão" é o slogan da

campanha que visa motivar as famílias a

doarem roupas de inverno, calçados,
cobertores e travesseiros às famílias
cadastradas . As comunidades

agregadas às duas Paróquias são postos
.de recepção e também os Hiper e

Supermercados Breithaupt..

,

"O professor é o único profissional que ganha para vender .urn produto para p�ssoas que
compram e, em geral, relutam em recebê-lolI.
.destaca o vice-presidente da Academia Brasileira de Letras, Evanildo Bechara, durante curso ministrado na Unerj (Centro

,'Universitário de Jaraguá do Sul).

Mundo'lPessoas & Fatos I
,

�.AfEGANlsrÃO

Emboscadà 'coÍ1fr�.agentes
humanitáriosdeixa cincomortos
.." f"

Ttês' agentes humanitários estrangeiros e dois

afeg�os foramassassinados ontem quando o carro
no qual viajavam foi alvo de uma emboscada no

noroeste do Afeganistão, informaram .a polícia e

o grupo Médicos Sem Fronteiras. O atentado foi
assumido pela milícia fundarnentalista islâmica
Taleban.A ação foi a mais letal já perpetrada contra
agentes humanitários estrangeiros no

Afeganistão desde a queda do regime Taleban,
no fim de 2001. O ataque provavelmente
aumentará os temores com relação à segurança
que já impossibilitam o trabalho dos agentes nas

conturbadas regiões sul e leste do Afeganistão.
O grupo foi alvo deurna emboscada nos arredores
de Khair Khana uma aldeia no distrito de Qadis,
província de Badghis, 550 quilômetros a oeste

de Cabul, informou Amir Shah Naibzada,
comandante de polícia de Badghis. Um
funcionário do grupo Médicos Sem Fronteiras,
que opera diversas clínicas no país, disse que
três estrangeiros de sua equipe e dois afegãos
morreram no "ataque de moldes terroristas. Sob

condição de anonimato,.o funcionário recusou

se a entrarem detalhes. Na Europa, porém, uma
porta-voz do Njinistério das Relações Exteriores
da Holanda Informou que um holandês está
entre os mortos. Por sua vez, a Agência Suíça de
Desenvolvimento e Cooperação revelou que
um suíço também morreu no ataque. A
identidade das vítimas não foi revelada. A
nacionalidade do terceiro estrangeiro ainda é

desconhecida.(AE)

... BRASIL

� EQUADOR

A australiana Jenniter Hawkins
é eleita Miss Universo em Quito
Jennifer Hawkins, uma australiana de 20 anos,
loira, de olhos azuis e 1,80m, é a nova Miss
Universo. Na noite de terça-feira, Jennifer
recebeu da dominicana Amelia Vega, eleita
no ano passado, a faixa e a coroa de mulher
mais bela do mundo. A cerimônia reuniu

7.500 espectadores em um centro de

convenções de Quito, capital do Equador, e
contou com show da cantora Gloria Estefan.
A nova miss é modelo, dançarina e gosta de
surfar e jogar futebol nas horas vagas. Pouco
antes da coroação, abraçou Shandi Finnesey, .

dos EUA, tida como favorita:(AE).

Explosão e incêndiodêixani" .

cinco feridos em São' Paulo '

Cinco pessoas ficaram feridas ontem em

explosão e incêndio em um prédio comercial
na Rua 25 de Março na região central de São
Paulo. De acordo com informações do Centro
de Operações do Corpo de Bombeiros

(Cobom), duas pessoas foram atendidas no

local e liberadas. Segundo a Guarda Civil

Metropolitana, outros três feridos foram
levados para a Santa Casa. O Corpo de
Bombeiros foi acionado às 16h 11 e enviou
nove carros para o locai. As chamas já foram

,controlêidas.(AE)

� EUA

Vitórias em eleições especiais
animam democratas americanos
Quatro dias depois de ter conquistado um

assento dos republicanos na Câmara de

Representantes numa eleição especial em
Kentucky, o Partido Democrata tirou outra

cadeira de deputado dos conservadores, nesta
terça-feira, ao eleger Stephanie Herseth em

Dakota do Sul. Herseth ganhou por uma

margem de dois pontos percentuais do

republicano Larry Diedrich um ex-deputado
estadual que recebeu oi endosso pessoál do
presidente George W. Bush e dinheiro da

direção nacional do Partido Republicano para
financiar sua campanha. Herseth assumirá o

, ,

lugar de Bill Janklow, um conservador que foi

forçado a renunciar em janeiro depois de ter

atropelado e matado um motociclista quando
'dirigia bêbado.

'

A vitória de Herseth não ameaçao controle da
Câmara pelos republlcanos, que têm 226

deputados contra 206 da oposição. Mas,
segundo Amy Walter, na' newsletter

independente Cook Politicai Report, Ué

psicologicamente importante" para os

democratas e foi festejado hoje pela liderança
do partido como um voto anti-Bush. Mesmo

que essa interpretação seja exagerada, o fato é

que os democratas começam a mostrar-se mais
confiantes do que estavam até recentemente

em manter várias vagas do Senado em estados
sulistas como as Carollnas do Norte e do Sul,
Louisiana; Flórida eGeorgia, abertas pela decisão
de seus titulares de não se reapresentar.(AE)
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I Comunicado aos pais e

alunos da E.M.E.F
Vitor Meirleles

(

O deslocamento do telhado da quadra de esportes ocorrido
no dia 30/05/04, trouxe-nos a reflexão de que na vida não

caminhamos sozinhos, mas na companhia de umDeus quenos

protege e nos guiafreqüentemente.
Este é mais um transtorno pelo qual estamos passando, mas

que será superado com garra e otimismo.

Sensibilizados profundamente com o ocorrido e repletos de

agradecimentos por termos poupado de uma tragédia, façamos
nossas as palavras deNico Kazantzakis: "Quando se crê em Deus,
não há cotidiana semmilagres".

Não sabemos a causa de tal acontecimento, porém todas as

providências cabíveis para a investigação estão sendo tomad�s.
Os canais competentes foram acionados e as providências
necessárias foram tomadas.

.

Queremos também, comunicar que solicitamos junto ao setor

competente da PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul uma vistoria
completa em todas 'as dependências da escola.

A perfeição é algo que todos almejam, no entanto, quando
ocorrem problemas, mais do que procurar culpados, devemos
aprender a olhar a vida de maneira positiva e juntar as forças para
contornar os obstáculos. Pois, todos nós somos portadores de talentos
e da capacidade de fazer uma história melhor.

Direção, A.p.P: e funcionários da E.M.E.F Vitor Meireles

Ser oposição
Luis Henrique da Silveira*

É preciso urna b�a
�

dose de engenho e arte para fazer a

diferença e destacar-se, 'sem vulgarizar-se, em meio à

mediocridade que, cada dia mais, assola a humanidade.
Pode-se ser um excelente lixeiro, assim como se pode ser um

péssimobanqueiro. Pode-se ser um brilhante ator de teatro quase

anônimo, assim como se pode ser um tremendo canastrão mesmo

estrelando a novela das 8. Pode-se ser de grande utilidade para a

democracia estando na oposição, assim como se pode cair na

tentação do "quanto pior, melhor".
'

Dizem 'Os dni�o's e pragmáticos que esse modo de agir faz

parte do "jogo", mas não deixa de ser triste assistir ao espetáculo
deprimente protagonizado por alguns desses carbonários que
insistem em enxergar tempestades em nuvens brancas,
especializando-se em torcer e falseai a realidade.

Churchill certamente devia estar pensando nessas Cassandras
quando disse: "a democracia é o pior regime que existe, só que
não inventaram nada melhor".

Em tese, até se poderia polemizar se, de uma forma canhestra,
torta, enviesada, esse tipo de atitude negativa não produziria algum
resultado impalpável e intangível, na linha da "destruição criativa"
de Schumpeter (e não foram poucos os que, nesses mais de 30

anos de vida pública, tentaram convencer-me disso). '
'

No entanto, apesar de alguns defensores dessa linha "tabula
. rasa", dessa postura "arrasa quarteirão" serem figuras respeitáveis
e dignas, nenhum deles jamais me convenceu dequea'oposição
precisa ser destrutiva e desorganizadora para credenciar-se junto
ao eleitor.

Fazmuita falta ao País, como paradigmas a serem emulados,
gente como UlyssesGuimarães,MárioCovas, FreitasNobre, Francp:
Montoro, Teotônio Vilela, Tancr���,eves. '.

.

'

,

'�
.

r�'···�*f�) ,"

Luis Henrique da Silveira, Governador do Estado ��
L___ � .�
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MOSAICO

POLfTICA

... ORÇAMENTO
Oionei participa de
quatro audiências
O deputado Dionei Walter da Silva (PT) está na

região Oeste, participando das audiências do

orçamento regionalizado, promovidas pela
Assembléia Legislativa e pelo governo do Estado.

Ao todo, Dionei participa de quatro das dez

audiências que estão acontecendo desde o dia
31 de maio, e vão até dia 4 de junho. Nesse período,
não serão realizadas sessões plenárias na AL.

...ESPORTE

Vereador participou
de conferência
o vereador Jean Carla Leutprecht(PTB), re

presentando a região Norte catarinense, participou
nos dias 26 e 27 de maio da Conferência 'Estadual

de Esportes, realizada em Florianópolis, com
objetivo de elaborar diretrizes para consolidação
da política nacional do Esporte e do Lazer. O

resultado da etapa regional será levado a Brasília

pelos 60 delegados nos dias 17 a 20 de junho.

... CAPACITAÇÃO
Partido começa a

preparar candidatos
Na sexta-feira, diaA, o PSDB estará realizando curso
'de formação política para capacitação dos

,

'candidatos a vereador das regionais de Joinville e

Jaraguá do Sul. O curso está sendo promovido pelo
ITV - Instituto Teotôriio Vilela, que é o órgão de

formação política do PSDB. O evento será em

Joinville, na �âmara de Vereadores, entre 18 às 22

horas e é gratuito.

...DIVULGAÇÃO
Gravado o programa
estadual do PSOB
No dia 31 de maio, o ex-deputado federal Vicente
Caropreso esteve em Florianópolis gravando sua

participação no programa do PSDB para TV e rádio,
que irá ao ar na segunda-feira, dia 7 de junho,
Vicente falou sobre os avanços do sistema de
saúde de Jaraquá do Sul. Foi também uma

oportunidade para os candidatos falarem sobre
I

as campanhas..

PMDB vai definir candidatos
"
..

."
.

a majontána esta semana

CORUPÂ - A reunião entre

pré-candidatos a prefeito pelo
PMDB realizada ontem à tarde
não nomeou o candidato que vai
concorrer à cabeça de chapa pelo

.

partido, como era esperado. A
expectativa persiste em torno dos
nomes deHermann Suesembach
e Kurt Linzmeyer, que são

enfáticos ao afirmar que a

decisão será efetuada até o fim
da semana porque no domingo,
durante encontro municipal, será
a oportunidade para apresentar
os candidatos aos filiados, tanto
os da chapa majoritária quanto
da proporcional.

Na terça-feira, o PMDB abriu
as inscrições para as pessoas que

desejam concorrer a vagas para
vereador. O prazo encerra no dia

10, próxima quin ta-feira.
"Estames fazendo um ma

peamento também para analisar

os nomes mais expressivos para

disputar à vereança", menciona
o presidente do partido em

Corupá, Hermann Suesembach.
Independente da política de

aliança com o PFL, os peerne
debistas vão lançar chapa pura,

pelo menos à majoritária. "O PFL

pode entrar com apoio e também
com candidatos à chapa
proporcional", destaca. A
executiva do PMBD reúne-se

hoje para definir quem será

candidato a vice. O partido
apresenta quatro nomes possíveis
- Alceu Moretti, Dolores
Lunelli, Adelino Hauffe e

Antônio Vicenti Tureck.
No domingo, das 9 às llh30,

durante o encontro na Câmara
de Vereadores, os, filiados serão
informados das decisões e, em

seguida, seguem para almoço de

confraternização.

ARQUIVO/ALEXANDRE BaGO

Hermann destaca que PMDB lançará chapa pura à majoritária

ELEiÇÕES

PP e PMDB firmaram coligação
durante reunião ontem à noite

POR FABIANE RIBAS

�Odenir Deretti
será candidato
a prefeito pela
composição

MASSARANDUBA - Inte

grantes das exec!utivas dos partidos
PP e PMDB encontraram-se

,

ontem à noite paflio'l confirmar a

aliança entre as duas siglas,
composição que ocorre desde 1992.

Odenir Deretti será candidato à

cabeça de chapa pelo Partido

Progressista e, pelo PMDB, foi
lançado o nome de João Alberto
Fadul como candidato a vice. O

próximo passo será definir a

nominada para a chapa
proporcional para que no dia 30
destemês todos os indicados sejam
oficialmente apresentados durante
a convenção.

A reunião de terça-feira foi
decisiva para os peemedebistas,
quando definiram por dar

continuidade à coligação com o

PP e aceitaram concorrer à vaga
de vice-prefeito:O partido contava
com dois nomes possíveis e, entre
o atual presidente da Câmara de
Vereadores Armindo César Tassi e
o médico João Fadul, foi consenso
geral a opção por Fadul. O

presidente' do PMDB de

Massaranduba, Ademir Sprung,
enfatiza que foi realizada uma

pesquisa na comunidade e através

deste trabalho perceberam que o

Odenir Deretti diz que principal meta é a reabertura do hospital

nome de Deretti apresentavamais

aceitação perante à população e,

por este motivo, decidiram apoiá
lo. "Como em política nada é

definitivo, ainda há possibilidade
de outro partido vir a integrar esta
composição. Independente disso,
o que faremos agora é organizar

nosso plano de ação", destaca.
Na opinião do presidente do

PP de Massaranduba, Carmelino
Dolsan, esta política de aliança
serve para fortificar a coligação que
tem dado certo desde que se

uniram pela primeira vez, há 12
anos. "Agora vamos reunir as

executivas para traçar o crónograma
e começar a trabalhar na campanha
e difundir a chapa", enfatiza.

Como candidato a prefeito, '

Deretti salienta que uma das

principais metas do plano de

governo será a reabertura do

hospital da cidade.

,

ADMINISTRAÇÃO 2001 - 2004

GUARAMIRIM
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 benetcíarn toda a população de Guaramirim.
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NOVIDADE Mania de Cidadania prossegue
com treinamento aos professoresDiretoria da Scar oferece mais

}ARAGUÁ DO SUL - Os
coordenadores do projetoMania de
Cidadania, criado pela Weg, .

reúnem-se na terça-feira próxima
(dia 8 de junho) com os diretores
das escolas da região com o objetivo
de acompanhar o andamento dos
trabalhos que serão inscritos no

concurso, esclarecer eventuais
dúvidas sobre o regulamento e

motivar aindamais a participação
dos estudantes, público alvo da

campanha deflagrada em março

pela Weg. Esta campanha tem a

finalidade de trabalhar o tema

cidadania com as novas gerações,
auxiliando as crial).ças na

construção de valores através de

uma cartilha. O material foi

entregue em março, a todas as

escolas de Jaraguá do Sul e Região
e já virou sucesso entre os alunos

das terceiras e quartas séries do
ensino fundamental.

As inscrições dos trabalhos, que
podem ser desenvolvidos de forma
livre, vão até o dia 23 de setembro.
Cada escola poderá inscrever

apenas um trabalho, que deverá

respeitar o temà "Mania de
Cidadania". Os trabalhos serão

avaliados até o dia 30 de setembro
por uma comissão composta por

representantes da' secretaria de

educação municipal e estadual e
.

da Weg. Serão selecionados 10
trabalhos para a apresentação final,
que acontece na segunda
quinzena de outubro.

O primeiro, segundo e terceiro

colocados recebem R$ 3 mil, R$ 2
mil e R$ 1 mil, respectivamente em
equipamentos e materiais didáticos
às Instituições de Ensino.

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

entretenimento ao público
POR MARIA HELENA DE MORAES

....Aproximadamente
180 ,pessoas
compareceram, à

primeira edição do
\

"Ouinta Cultural"
}ARAGUÁ DO SUL-A diretoria

da Scar está empenhada na

construção de um público local que
saiba valorizar a cultura sem perder
de vista o lazere o entretenimento.
Entre os projetos que buscam esses

objetivos, o mais recente é o

"QuintaCultural", que teve início
semana passada e prossegue ao

longo deste ano sempre com uma

atração diferente a cada quinta
feira. A agenda deste mês já está

pronta e anuncia a exposição
fotográfica de 15 artistas con

temporâneos brasileiros; deno
minada "Campo Aberto: Ação,
Documento, Obra". Diretor de marketing da Scar, Udo Wagner, afirma que projetos visam levarmais público ao Centro Cultural
.

De acordo com o diretor. de
para happy hours, o Arte Bar, com
.bebida e deliciosa gastronomia",
explicaWagner. Para participar do
happy hour a entrada é franca, mas
os eventos posteriores terão preços
cobrados de acordo com a atração
a ser apresentada. A nova opção
funciona no Piano Bat, ambiente
incorporado ao projeto do Centro
Cultural com essa finalidade.

Ainda de acordo com o

diretor de marketing da Scar, a

marketing da Scar, Udo Wagner,
o novo projeto da Scar, a Quinta
Cultural, pretende ser mais uma
alternativa de entretenimento

para quem aprecia asartes e busca
momentos de descontração após
um dia de trabalho. "A proposta é

inovadora: Todas às quintas-feiras,
sempre às 20h30, um evento
cultural diferente, mas a partir das
18 horas, porém, o público já terá à .

disposição um espaço .alternativo

começa a ser colocado em prática
no dia 19 destemês, denominado
de "Portas Abertas",que prevê a

visita de funcsonáríos de empresas
de Jaraguá do Sul. O evento

acontece uma vez por mês, com
uma empresa convidada a visitar

o Centro Cultural de Jaraguá do
Sul. Os primeiros visitantes são da

Weg. Cerca de 200 funcionários
da empresa vão passar a tarde na
Scar.

programação será publicada e

divulgada com um mês de
antecedência. São apro
ximadamente 2 mil folhetos que
serão distribuídos em pontos
estratégicos de Jaraguá do Sul e

municípios vizinhos, a partir de
julho. "Nossa preocupação é com

a formação de público e de novos
_ artistas e com a difusão dos
eventos", enfatiza Wagner.

.

Outro .p roj e to da Scar

Cartilha foi lançada em março já virou sucesso entre os estudantes

Campanha Champagnat de
SolidariedadeConvênio com o BRDE tem os melhores resultados de SC

que deste número, 29 já fizeram
contato para obtenção do finan

ciamento", argumenta o técnico do
BRDE.

Essemesmo convênio foi fumado
com associações empresariais demais
76municípiosdeSantaCatarina,mas,
segundo Zenon, nenhum deles tem
o aproveitamento registrado como o
de [araguá do Sul. 'Aqui conseguimos
o melhor resultado", comemora Q

técnico do BRDE, que atribui esse
sucesso às visitas mensais e também
ao espírito empreendedor do

empresário de [araguá do Sul. "O

problema é que o BRDE tem apenas

}ARAGUÁDO SUL - Uma vez por
mês (exatamente na primeira
quarta-feira de cadamês) o técnico
em relações empresatiais doBRDE (
Banco Regional de Desenvol
vimento do Extremo Sul),'Vicente
Zenon Farias vem a Jaraguá do Sul
para prestar atendimento aos

empresários interessados em contrair

Um financiamento junto ao Banco.
Essa rotina, de acordo com Zenon,
vem acontecendo desde abril do ano

passado, quando foi firr�ado
convênio entre o BRDE e a Acijs/
Apevi. "Em 13 meses prestamos
atendimento a 150 empresas, sendo

uma agência emSantaCatarina, que
ficaemFlorianópolis, e isso dificulta a

procura em cidades em que não

acontecem as visitas", afirma.
Ainda de acordo com Zenon

Farias, o BRDE tem recursos para

praticamente todos os tipos de
financiamentos a um custo médio
mensal de 1,15%, não importando se

a empresa émicro, médiaou grande.
"Os juros são a grande atração.
Aplicamos a TJLP (Taxa de juro a

longo prazo, que agora está em 9,75%
ao ano mais 5%,também ao ano; o

que resulta em 1,15% ao mês",
informa.

Tendo como lema Marista de 2004, "Cuidando da Vida", estamos
realizando no ColégioMarista São Luís, aCAMPANHASOLIDÁRIA,
que tem como objetivo sensibilizar emobilizar aComunidade Educativa
Marista para a solidariedade e o cuidado com a vida.

A Campanha Solidária se realizará entre os dias 1 Q a 14 de junho
com doações de agasalhos e alimentos não perecíveis.

Os mantimentos que forem arrecadados serão entregues as

entidades da qual os alunos foram visitar nos Encontros de Formação.
Na condição de continuadores do sonho deMarcelino Champagnat,

o Colégio Marista São Luís vêm se empenhando numa educação
solidária em suas práticas educacionais. Além de contribuir para o êxito

escolar,' essas práticas são condições para a inclusão social e para a

cidadania.
Colabore! Sinta-se responsável pela VIDA de seu semelhante!

• o prazo de pagamento
para os financiamentos
concedidos pelo BRDE_é de
até cinco anos. Em Jaraguá
do Sul, aproximadamente
20 empresas já se

interessaram no crédito.

• O BRDE envia, uma vez

por mês, um técnico para
Jaraguá do Sul, que se

respons-abiliza pelo.
contato com os

empresários interessados.

UI
I

LOTERIAS

INFORMECP� �
� Megasena

concu rso: 568

13-17-22-
25 - 29 - 41

concurso: 1307
09 - 16 - 36

48 - 67

� NÚCLEO DE CABELEREIROS... CARROS CAROS

Maior que a inflação
o preço do carro' novo, realmente praticado
no mercado, teve a quinta alta mensal

consecutiva, com um aumento de '1�05% em

maio, conforme pesquisa da Agência
Autolnforme feita com números da Molicar.
No acumulado do ano o carro zero já registra
um aumento de 9,78%, índice bem acima
dos indicadores do custo de vida. Isso significa
que, na média, o carro ficou mais caro do que
os demais produtos de consumo. A alta do
mês de maio foi a sequnda mais baixa do

ano, mas reverte a tendência de balxa
assinalada pelo índice do mês anterior. A
maior alta do ano foi em janeiro, quando o

preço teve um aumento de 4,08%.

� CAIXA PROMOVE

Previdência paramunicípios
A Caixa Econômica Federal promove hoje, em São
Bento do Sul, Seminário de Previdência Para

Municípios da Região Norte/Nordeste de Santa
Catarina. O objetivo é promover discussões e orientar

os municípios sobre as questões relativas a gestão
dos regimes próprios municipais do sistema atual da

previdência complementar do servidor público. O
Seminário conta com a participação de autoridades

ligadas à área, como o consultor .da Caixa Seguros,
José Maurílio Lobatà de Castro, que abordara o tema

Readequação do Modelo Previdenciário e as Diversas

Alteraçôes-Constitucionais. O seminário tem como

foco principal o fortalecimento e o desenvolvimento
da capacidade administrativa, técnica é financeira das'
entidades de previdência social.

Maquiadora consa,grada
� O Núcleo de Cabeleireiros Profissionais.da Acijs

( Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul) vai trazer à Jaraguá do Sul uma das mais

competentes maquiadoras de Santa Catarina.
Trata-se de Nana Santa, conhecida por seus
trabalhos mostrados em eventos como a

Fashion Hair Lages, Hair Calor e Mabelle. Ela vai
falar sobre "Maquiaqern'; no 39°

Aperfeiçoamento Técnico, que acontece no dia
28 des'te mês, a partir das 9 horas, no Cejas (.
.Centro Empresarial de Jaraguá do Sul). O evento

prossegue até às 17 horas. Nana vai trabalhar a
estética facial, higienização e preparação da

pele, tipos 'de maquiagem, maquiaqern
corretiva e maqúiagem festiva.

concurso: 421
03 - 11 - J 2 - 15 - 18 -'32 - 33

34 - 45 - 4651 - 58 -67 - 74 - 83
, .. ", ,.

84 - 95 - 96 - 99 - 00

loteria Federal
concurso: 03837
10 Premio: 38.936
2° Premio: 11r?76
30 Premio: 25.323
4° Premio: 60.411

50 Premio: 02.478

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Projeto visa resgatar valores
entre estudantes na escola

CORUPÁ - Resgatar valores'
'como respeito, amizade, res

ponsabilidade e solidariedade
entre crianças e adolescentes.
Esse é o objetivo do projeto
"Nossa escola em busca de um

futuro", implantado no início do
ano na EscolaMunicipal Aluísio
Carvalho de Oliveira, em

Corupá.
Segundo a coordenadora de

quinta a oitava série,Margit Sueli
Hauck, a proposta é interdisciplinar,
pois é trabalhada por todos os

professores, envolvendo desde o'

pré-escolar até a oitava série, mim
total de 675 alunos.

A iniciativa propõe a

realização de encontros pe

dagógicos para motivação dos

.educadores. "É preciso que os

'professores sej am valorizados

para que possam desenvolver um
bom trabalho em sala de aula",
comenta Margit.

Entre as atividades do projeto
estão os momentos de reflexão,
onde o psicólogo Marciel
Marcelino Gozer reflete com os

alunos semanalmente sobre os

objetivos de vida de cada um.

Além disso, são realizadas

periodicamente palestras sobre
temas da atualidade como, por
-e xempl o, limites na

.

ado

lescência, apresentada na

.semana passada.
Uma vez por mês os pais

também são con-vidados a

participar das palestras e de

reuniões, "poismuitos não sabem
como agir e o que fazer em certas

situações", salienta a coor-

'denadora. Lembra que a

participação dos pais tem sido

satisfatória, não chegando a,5%
a porcentagem das famílias que
não participam dos encontros.

,

Margit acrescenta que a

escola também dispõe de um

projeto de apoio pedagógico, que'
oferece atividades para alunos
com dificuldade de apren

dizagem rio período extra classe'
nas segundas e quartas feiras.

O psicólogo Marciel comenta
que os resultados são lentos e

ainda não estão dentro do

esperado, mas já começam a: ser

percebidos. "Você não vai colher
os frutos esse ano, só estamos

lançando as sementes.
.

Os resultados vão ser colhidos

depois", complernenta Margit.

Sérgio Eccel
Presidente

GERAL

OPORTUNIDADE

Projeto orienta pessoas que
pretendem abrir seu negócio

,POR CAROLINA TOMASELLI

�Candidatos não

terão custos e podem
efetuar sua inscrição
na Aciag

GUARAMIRIM - A prefeitura de
Guaramirim � o Sebrae, com apoio
da Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Gua

ramirim), realizaram na noite de
ontem o lançamento do projeto
"Gúaramirim em ação - Empre
ender para desenvolver".

O projeto tem como objetivo
fornecer aos potenciais empre
endedores os subsídios necessários

para abrir o seu empreendimento
com maior segurança, propor
cionando o desenvolvimento do"

capital empreendedor e o

fortale�imento das micro e

pequenas empresas. ''A iniciativa

.

foi ímplantada'uo município de
Canoinhas e em Jaraguá do Sul
também está ,sendo�desenvolvida
com sucesso. O resultado é

positivo", afirma o consultor da
Sebrae, Rafael Soldateli.

,

Ele explica que o projeto foi

elaborado após o término da

pesquisa P,roder Comce'nso,
realizada pelo Sebrae no ano

,

passado, onde foram identificadas
726 pessoas interessadas em abrir

negócio próprio nomunicípio.
Soldateli lembra que o índice

.

de mortalidade das micro e

pequenas empresas no Brasil é de
61% e, em Santa Catarina, 45%
delas fecham em um ano. Nesse

sentido, o projeto norteará os

candidatos a empresários sobre
como proceder para que seu

empreendimento tenha sucesso.

Após a apresentação, do
"Guaramirim em Ação", foi
realizada uma consultoria coletiva
com todos os candidatos que,

segundo Soldateli, é um dos

procedimentos para a implantação
do projeto.Novas consultorias serão
realizadas semana que vem, na

segunda, terça e quarta-feira, às

19horas, naAciag. Ao término das
consultorias, a próxima etapa será
a seleção de 30 candidatos, que
participarão de missão empresarial,
do programa Saber Empreender e
da elaboração de um'plano de

negócio individual para sua futura
empresa.

Não haverá custos para os

Rafael Soldateli é um dos profissionais que está atuando no prójeto _

interessados em participar.

Pesquisa aponta baixo Indice
de anemia no município

GUARAMIRIM - Profissionais da
Secretaria de Educação, da
Secretaria de Saúde e Bem-Estar
Social e o prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer, assistiram, na
manhãde ontem, a apresentação dos
resultados da pesquisa Perfil
Nutricional de Escolares de Gua

ramirim, realizada pela nutricionista
Luzia Soccol.

Durante o ano de 2003, com o

auxílio da bolsista Aline Lazzaris e

sob a orientação da nutricionistaDra.
Luciane PeterGrillo, Luzia percorreu
as escolasmunicipais deGuaramirim
com o objetivo de avaliar o estado

'
,

nutricional de estudantes de jardim
à quarta-série do ensino fun

damental, com idade entre três e 14
anos.

Foram realizados questionários
com os familiares para a obtenção de
íridices socioeconômicos, coletados
dados antropométricos (peso;altura,
circunferência da cintura e do

quadril), além de registro alimentar
.

e avaliação da concentração .de

�moglobina das crianças. Segundo
a nutricionista, 1821 escolares foram

analisados, 'dos quais 367 foram
escolhidos aleatoriamente para

compor a amostrá.

Além do estado nutricional, a
pesquisa verificou a presença de

anemia" que prevaleceu em 22% dos
escolares. Luzia afirma que ficou
satisfeita com o resultado, pois o

índice é baixo se comparado aos

demaismunicípios onde a pesquisa
foi realizada. Cita, por exemplo, Porto
Alegre, COj1l índice de 47,8%;
Londrina com41,3%; Criciúma com
54%; BalneárioCamboriú com 29%

Edital de Convocação
AssembléiaGeralOrdinária

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Alimentação de Jaraguá do Sul,Guaramirim, Massaranduba, Schroeder
e Corupá, com sede à rua: JoséEmmendoerfer, 240, emJaraguádo Sul
-SC, por sua Diretoria Executiva, neste ato representado por seu presi
dente, abaixo, convoca todosAssociados em dia com a tesouraria, para
AssembléiaGeralOrdinária, a ser realizada no dia 09/06/2004 "quar
ta-feira", às 15:00 horas emprimeira convocação com o quorum legal, ou
às 16:00 horas em segunda convocação com qualquer número de asso

ciados presentes, na sede do Sindicato, para deliberarem sobre a seguinte
���&

I

1. Leitura, discussão e Aprovação do Relatório da Diretoria do ano
.

de2003;
2. Leitura, Discussão e Aprovação do Balanço Financeiro de 2003, '

acompanhado do parecer do Conselho Fiscal;
3. Leitura, Discussão eAprovação da Proposta Orçamentária para o

exercício de 2005, bem como parecer dos membros do Conselho Fiscal.

Jaraguá do Sul, 3 de junho de 2004

UNDA

Passe numa loja O Botícêrío.
Lê você encontra estas e muitas
outras opções pera presentear
quem você gosta.

-
EMJARAGuA DO SUl.

A�� Getúlio Vargas. 158 • 275-0583
A\� Mal, DL'Odmv. JS3 • 371·7365

Sllopphrg Centa: Breifhllupl. 372-2678

EM GUARAMIRIM
RrIll28deAgos/o, /939
Sala 02 ,- J'Jl·J065

• A iniciativa de realizar a

pesquisa partiu da
nutricionista da prefeitura,

, Luzia Soccol, que pretendia
conhecer a sítuação do

município para delimitar
seu trabalho.

• A pesquisa sugere

algumas medidas que
poderão ser tomadas pelos
órgãos públicos a fim de '

minimizar problemas como

desnutrição e ariemia.

entre homens e 35% entremulheres;
além de Itajaí, com 47%.

Na pesquisa, a nutricionista

aponta sugestões de intervenção
paraopoderpúblicocomoorientação
nutricional aos escolares, professores
e familiares sobre alimentação
saudável,' anemia e qualidade de
vida; incentivo à horta na escola e

em casa; suplementação da
merenda escolar' com alimentos

enriquecidos com ferro e vitamina

C; além de encaminhamentos dos
escolares com diagnóstico de ane

mia, com risco nutricional ou

desnutrição às unidades de saúde e

à ação social, respectivamente.
O resultado da pesquisa foi

publicado nos anais do Simpósio
Brasileiro de Nutrição. O estudo
também contou com O apoio da
Univali (Universidade do Vale do .

Itajaí), que forneceu programas
como suporte para a realização dos
cálculos.

Produtores recebem auxílio
nas atividades agrícolas

SCHROEDER - Para auxiliar as

quase 300 famílias que tem na

agricultura sua principal atividade e

que é base da economia do
. município, a Prefeitura de Schroeder
disponibiliza diariamente equi
pamentos agrícolas para os

agricultores.
Segundo informações. da

Secretaria de Obras, somente este

ano mais de mil horas/máquina
foram concedidas 'para auxiliar os

produtores agrícolas na preparação
de áreas para o plantio e outros

trabalhos em suas propriedades.
.

Os serviçosmais procurados são
para abertura e recuperação de
estradas e valas, serviços de rotativa
nas' arrozeiras, de arado e disco,
abertura e limpeza de esterqueiras e

'

preparação de silagem.
Do total do investimento, os

agricultores pagam a metade do
valor. Os 50% restantes são

subsidiados pelo próprio município,
que fornecem equipamentos como
tratores agrícolas, retroescavadeira e

trator de esteira e disponibilizamdois

operários de máquinas. "Estamos
commáquinas diariamente fazendo
trabalhos no interior, corno forma de
incentivar os nossos agricultores e

auxiliá-los nas suas atividades",
exphcao secretáriodeObras, Rubens
Fiedler. Rubens acrescenta que em

épocas de plantio, a Secretaria chega
ater. 50 pedidos em um mês. Para
solicitar o serviço, os i�teressados
devem comparecer à Prefeitura e

preencher um cadastro.

Trator agrícola cedido pela Prefeitura prepara terreno para plantio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CURSO

Bechara explana sobre as

críticas contra a gramática
POR FABIANE RIBAS

... Membro da

Academia Brasileira
. de Letras ministra
curso na Unerj

}ARAGUÁ DO SUL - o vice

presidente da Academia Brasileira
de Letras, Evanildo Bechara,
ministrou curso para acadêmicos de

pós-graduação da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul),
no final de semana passado. Um
dos assuntos abordados foi o
conceito deturpado atribuído à

gramática da língua portuguesa
brasileira, que nos últimos anos tem .

sido alvo de "pancadas", conforme
relato de Bechara. Com as críticas
provenientes de lingüistas, os

gramáticos repensam a evolução da

linguagem e percebem que a língua
histórica se distribui por várias

línguas funcionais (em todas as

variedades) e que compete à

gramática a preocupação com o

idioma padrão.
- Essa atitude não implica

numa posição preconceituosa
.

porque a gramática é mais urna

8echara enfatiza que a escola é uma das principais fontes de cultura

variedade possível dentro de nossa
língua. O problema dos críticos é

que a maioria deles desconhece o

objetivo de estudo da gramática.
Existem escolas repensando a

relevância de ensinar gramática
nas séries iniciais, mas este estudo

Atividades escolares marcam
Semana de Meio-Ambiente

}ARAGUÁ DO SUL - A Semana
doMeio Ambiente iniciou ontem
com atividades educativas nas

escolas de' Jaraguá do Sul.
Técnicos do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e

. Saneamento), da secretaria de
meio ambiente e secretaria de
saúde do município se dividiram

para realizar palestras para pais,
professores e alunos. Foi o caso da
escola de ensino fundamental
Ribeirão Molha, onde o

engenheiro sanitarista do Samae,
Ricardo Meyer falou a respeito da
qualidade da água nas fontes e

ribeirões. "Foram colhidas amostras
de água nas residências que fazem
captação direto da fonte em

quatro pontos do Rio Molha. O

objetivo era saber como está a

qualidade do líquido", explicou
Meyer para os presentes na

biblioteca da escola. O resultado
da amostra detectou coliformes
fecais e totais em todas elas. "Com
mais alto grau na fonte que

deságua na gruta", detectou.
Segundo a diretora da escola,

Judite Fleming, esta iniciativa foi
Importante porque muitas famílias
ainda preferem a água captada da
fonte. "Há uma crença falsa de

que esta água é melhor do que a

enviada pelo Samae. E isso pode
resultar em doenças", destaca. A
aluna da sexta série, Débora
Panstein, de 11 anos, gostou da
visita dos funcionários do Samae

pois assim puderam esclarecer
muitas dúvidas. "Perto da minha
casa, tem pessoas que jogam restos

de comida, de entulhos, móveis

• Hoje e amanhã

estudantes da Escola' Max
Schubert realizam a 10a

Socialização de Projetos
Cooperativos de

Aprendizagem, das 8h às
11 h e das 14h às 16h30.

• No sábado haverá

caminhada ecológica no

Morro da Antena a partir
das 8h30, com saída do

posto Behling. E às 9h30

apresentações culturais na

praça Ângelo Piazera.

velhos. O resultado não poderia
ser outro. Com certeza iremos

divulgar esta notícia da água
impura, pois muitos conhecidos
ainda tomam desta água", relata.
A colega de classe Aline Adriana
da Silva, também de 11 anos, diz

que foi boa a idéia deste assunto

porque muitas famílias ainda não
têm água tratada nas casas.

De acordo com a escriturária

do Samae, Índia Nara Pellis,
outras equipes participam deste

programa de palestras referentes
ao meio ambiente. "Cada escola
solicitou a visita para conversar

sobre assuntos mais problemáticos
de cada região", salienta. Assim
nas escolas Adelino Francener,
Lilian Ayroso Oechler, Vitor
Meirelles e Max Schubert, a

secretaria da saúde, do meio
_

ambiente estarão realizando

palestras sobre lixo, reciclagem e

qualidade de vida.

é imprescindível para as crianças.
Entre a 1 ª e 4ª séries, os alunos têm
de contar com aulas de leitura,
ortografia, prosódia e ortoepia
(referente à pronúncia correta) -
salienta Bechara.

Quando alguém afirma que

não sabe falar português, explica
Bechara, quer dizer na verdade
que não tem domínio da variedade
da norma culta, porém conhece
outros dialetos, utiliza-se de gírias,
da linguagem coloquial, comu
nica-se bem, escreve e-mails. "O
ideal é que as pessoas conheçam e

reconheçam as variedades do

português e percebam a riqueza e

a potencialidade que tem a língua
materna, com intuito que se

tornem poliglotas do próprio
idioma", considera. Ao contrário
do que diz a crítica, a língua não é

pobre, e sim o falante que sofre de
"falta de cultura generalizada".
Bechara enfatiza que fontes de

.. cultura devem sermais explorados,
como teatro, música, cinema, a arte
em geral. "Os próprios meios de

comunicação contribuem com a

proliferação do coloquialismo no
'

intuito de atingir à massa, embora
não acredito que seja ruim fazer o
leitor recorrer ao dicionário
eventualmente", avalia, reforçan
do que a escola ainda é a principal
fonte de cultura e deve ser

explorada del melhor maneira
possível, pois "o conhecimento é o

principal trampolim para a

ascensão pessoal", finaliza.

Especialização emmoda amplia
oportunidades para o setor

}ARAGUÁ DO SUL - Em parceria
com o Instituto Brasileiro de Moda
(IBModa), de São Paulo, a Unerj
(Centro Universitário de [araguá do
Sul) está com inscrições abertas para
curso de pós-graduação emNegócios
da Moda, que vai abordar desde

gestão financeira até conceitos de

design e estilo. As aulas iniciam no

dia 18 de junho e o objetivo deste
curso é proporcionar conhecimentos
aos profissionais e empresários que
trabalham ou pretendem trabalhar
com produtos e serviços de moda.
Com duração de dois anos; o curso
tem carga horária de 490 horas/aula
e é dividido em 17módulos.As aulas
serãoministradas quinzenahnente nas
sextas à noite e, nos sábados, nos
períodosmatutino e vespertino .. Uma

das intenções do curso é aproximar
profissionais com forte experiência e
reconhecida atuação na área de
moda, no Brasil e no exterior; com
estudantes, profissionais e empresários
locais, possibilitando um avanço no

desenvolvimenro de moda. Santa
Catarina é um Estado com grande
vocação paramoda, principalmente
a região na qual se insere Jaraguá do
Sul, cidade que ocupa o 2º lugar do
estado em expansão da economia,
registrand9 a marca de 20% no

períodoentre 1995 e 2002. Durante o
mesmo período, Blumenau, na

mesma região, praticamente dobrou
o númerode estabelecimentos têxteis
e de vestuário, aumentando em 25%
o número de empregos no setor de
vestuário e em 37% as saídas líquidas.

Jaráguá do Sul com forte atuação na produção têxtil
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... CDH

Horário de Atendimento CDH
o Centro de Direitos Humanos de Jaraguá do Sul está em novo

endereço. Localizado na Rua Reinoldo Rau, n° 500, sala 8, no centro
comercial Maiochi, atende das 9 horas às 11 h40. O telefone é o

370-0390

...PALESTRA

Jornalismo em Jaraguá do Sul
A palestra Jornalismo em Jaraguá do Sul - Ética e cidadania, será
realizada hoje às 8h20, na sala de eventos do colégio São Luís

para alunos da professora Tercila Tomaselli, da disciplina de

geografia. O radialista Albino Flores, da Studio 99, estará
apresentando um histórico as comunicações no município, que
vão desde o surgimento dos correios, do trem, do Jornal Correio
do Povo em 1919, da Rádio Jaraguá, entre outros até os dias

atuais.

...DIVERSÃO
FestaJunina no Divina
o Colégio Divina Providência promove no dia 05 de junho, a

partir das 18h, a primeira Festa Junina de Jaraguá do Sul, deste
ano. A festa 'será realizada no Ginásio de Esportes do Colégio e

em outra grande tenda de circo que será montada especialmente
para as pessoas terem mais conforto e comodidade. Além das
tradicionais comidas e bebidas como pinhão, cachorro-quente,
pipoca e espetinho, será servida a maçã do amor e churrasco.
Para a diversão das crianças haverá pescaria, jogo das latas e

brincadeiras com a Turma do Miguelito, com a Cama Elástica,
Piscina de Bolinhas e Balão Pula-Pula. As atrações artísticas ficam
com os alunos que apresentarão danças e quadrilhas. Na mesma
noite será sorteada a rifa que tem entre outros prêmios TV e

OVO. A festa é aberta a toda a comunidade. Mais informações
com, Miguel - 9973-9292

HSPETÁCULO
30 anos de fundação do Coral da Scar
Formado por 12 sopranos, 10 contraltos, 8 tenores e 9 baixos, as
vozes dos trinta e nove cantores do Coral da SCAR comemoram

30 anos de fundação do qrupo com um espetáculo de gala - sob
a regência do maestro Luiz Fernando Melara - neste sábado, dia
5 de junho, às 20h30, no Grande Teatro do Centro Cultural de

Jaraguá do Sul. A apresentação terá duração de uma hora e quinze
minutos e contará com a participação da Camerata da SCAR, que
se apresenta sob a regência do maestro Ricardo Feldens. Além
do Coral da SCAR participam do evento os corais da Unisul, de,
Tubarão, e Santa Bárbara, de Criciúma, com uma hora e trinta
minutos de espetáculo. O grupo apresentará obras como "Agnus
Dei'; com arranjo de Luiz Fernando Melara; "Miserere" de Bono &

Zucchero;"Ária da 4a corda, de Johann Sebastian Bach;"Ave Verum
Corpus'; de Wolfgang Amadeus Mozart;"Cantique de Jean Racine,
Opus 11 '; de Gabriel Fauré;"Ontem ao l.uar" de CatulJo da Palxão
Cearense; "Nossos momentos'; de Haroldo Barbosa e Luiz' Reis; e
"Estão voltando as flores'; de Paulo Soledade. Os ingressos podem
ser adquiridos antecipadamente no valor de RS 5,00, na, secretaria
,da SCAR. Outras informações na secretaria da SCAR, pelo fone
275-2477.

...SÃO LUIS

Aniversário demorte do Fundador do São Luis
Neste mês de junho o Colégio Marista São Luís estará
desenvolvendo uma série de atividades em comemoração ao

aniversário çle morte do Fundador da Congregação Marista "São
Marcelino Charnpaqnat" A programação iniciou na terça feira
com Campanha Solidária (doação de agasalhos e alimentos não

perecíveis) até dia 14. Amanhã Missa Champagnat - Igreja São
Sebastião- 7horas. Serão desenvolvidas mais de 20 oficinas com
os mais variados temas, (atingindo todos os alunos do colégio). e
lanche comunitário. No sábado, haverá torneio para ex-alunos

(maiores de 18 anos). No dia 10, celebração de Corpus Christi -

ornamentação da rua em frente ao colégio. No dia 19 Copa
Marista.

Extrato de contrato
Contratánte: Codejas - Cia. Desenv. [araguádo Sul S/A
Contratado: Serviço Social da Indústria
Objetivo: Serviços de Saúde de Segurança do Trabalho
Prazo: 1 ano
Valor: R$ 3.862,46
Foro: Jaraguá do Sul, SC
Data assi�atura: 12/04/2004
Signatários: Ademir Izidoro, Izabel Cristina Freitas Seleme

Extrato de contrato nº 003/2004
Contratante: Codejas - Cia. Desenv. Jaraguá do Sul S/A
Contratado: JomarVerbinen
Objetivo: Utilização por meio de servidão das terras do contratado
Prazo: 01/03/2004 a 28/02/2005
Valor: R$1.811,90
Foro: [araguá do Sul, SC
Data assinatura: 29/02/2004
Signatários: Ademir Izidoro, [ornar Verbinen
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ESPORTIVAS
...MASSARANDUBA

Basquete definido nos Jogos Escolares
Aproximadamente 150 atletas participaram, nos dias 29 e 31 de

maio, dos Jogos Escolares de Massaranduba, na modalidade de

Basquete. Os jogos aconteceram no ginásio poliesportivo Alfredo
Jacobowski e envolveu as escolas General Rondon, Padre Bruno

Linden, M,inistro Pedro Alexio, Maria Konder Bornhausen e 'Felipe
I

Manke. No feminino, o título ficou com a EEB General Rondon,
ti seguido da EEF Padre Bruno Linden e da EBM Ministro Pedro

Aleixo. Já no masculino, os três primeiros colocados, na seqüência, ,

foram EBM Ministro Pedro Aleixo, EEF Padre Bruno Linden e EEB

General Rondon.

... B1 DO CATARINENSE

Tabela de Classificação
Brusque 13 7° Carlos Renaux
Blumenau : ---1-2- 8ó Canoinhas

�----------------------

Figueirense B 11 9° Inter Lages
---C-,o""n-c-ó-rd""'·i

...

a,__-----� 1 00 Camboriuense'
___"""""--._"""""

Juventus 11 o Operários Mafrenses'
.

Fraiburgo 12° Real

__�_....... JO,"",90S da Próxima Rodada�_�__...;........

Domingo - 06/06/04
-

Juventus x Brusgue
Concórdia x Canoinhas

Real x Frai6urgo
Blumenaux Camboriuense
Carlos Renaux x Figueirense B

"'ESTADUAL DE FUTSAL

Tabela Classificação

25
21

20
19

15

60 Univali 14

...JEC

Tricolor Contrata Lateral
o lateral direito Paulo Sales de 26 anos, é a mais nova

contratação do Joinville para o Campeonato Brasileiro

Série B. Q Jogador que disputou as semifinais da série A2

Paulista pelo Flamengo de Guarulhos, chegou ontem pela
manhã, se apresentou ao clube quando tratou' de sua

documentação e registro com ó Gerente de Futebol Sr.

José Pereira Sagaz, e no período datarde já foi para campo,
onde participou do coletivo promovido pelo técnico José

Galli Neto.

...TOCHA OLfMPICA

Rio anuncia percurso,
o Comitê Olímpico Brasileiro eCOB) e a Prefeitura do Rio

informam hoje o percurso da' passaqern da Tocha Olímpica,
pelas ruas da cidade, que ocorrerá no dia 13 de junho. A

relíquia passará por 17 bairros da capital e será levada a

alguns dos principais pontos turtstlcos. como o Pão-de-

Açúcar, o Maracanã, os Arcos da Lapa e o Sambódromo.

Apesar de o üaJ'eto da Tocha Olínl'plca s e r informado

antecipadamente," os' organizadõ�es do evento já
anunciaram que a posição dos carregadores ao longo do

percurso não s�rá conhecida por motivo de segurança.
Somente um dia antes, da cerimônia, t o do s que

participarão da corrida de revezamento conhecerão seus

postos.
O sigilo é uma norma imposta pelo Comitê Organizador
dos Jogos Olímpicos de ,Atenas (Ath'o c), que permite
conhecer apenas a posição do primeiro carregador (o ex

jogador Pelé) e do último (o atacante Ronaldo, do Real

Madrid). Cerca de 120 pessoas foram selecionadas para

carregarem a Tocha Olímpica, dentre elas, esportistas
como Daiane dos Santos ,e Gustavo Kuerten, além de

personalidades como a apresentadora Xuxa Meneghel e

o comediante Renato Aragão.
,

A estimativa dos organizadores é a de que a passagem da
Tocha Olímpica pelo Rio demore cerca de 8 horas para

percorrer o trajeto de 49 quilômetros. O evento terminará

com a chegada do artefato ao Aterro do Flamengo, onde
ocorrerá um show com vários artistas 'nacionais.

l�

minutos de jogo, Grisley cruza na
área e Learidro aparece por trás

da zaga e cabeceia pro fundo da

rede, deixando o placar em 1 x O:

No próximo domingo, o [uventus
joga em casacontra o Brusque,
que é o líder da competição.

CATARINENSE

GERAL/ESPORTE

O�t-·ee �

e-e ,.

Vitória do Juventus deixa a

�Gol saiu aos 45

minutos de, jogo,
numa cabeçada de

, Leandro

• '. • N

equipe na quinta posrçao
POR JULIMAR PIVATTO'

}ARAGUÁ DO SUL - Com o

gramado ainda ruim, o [uventus
consegue sua terceira vitória na

série B1 do,caratinense Contra o

Fraiburgo. Durarite todo o jogo,
predominou o domínio da equipe
'jaraguaense, que abusou do
direito de perder gols, prin
cipalmente com o atacante

Marcelo França.
o.Moleque Travesso começa

pressionando e lego no início do

jogo mete uma bola na trave.

Quase em seqüência, Marcelo
França perde três ótimas chances
de gol. O único momento de

perigo do Fraiburgo no primeiro
momento foi num contra-ataque,
que parou .nasanâos do goleiro
Felipe. No finalzinho da primeira
etapa, o meia do Juventus
Giovani Fleck chIfta cruzado e

Marcelo França perde um gol na
cara do goleiro.

Equipe do Juventus perdeu muitos gols durante toda a partida

O segundo tempo começa
como termina o primeiro, com a

equipe de Jaraguá do Sul criando
boas oportunidades de gol, mas
sem conseguir �oncluir. O

jogador Donizete, do Fraiburgo,
entra por trás no jogador do

Descoberto desmatamento na'

localidade de Alto Rio da Luz
}ARAGUÁ DO SUL - Em plena

semana do Meio Ambiente, uma
operação conjunta das PolíciasCivil e
Militar descobre um desmatamento
na localidade da Estrada Macuco

. Grande, bairro Alto Rio da Luz. De
acordo como investigador daPolícia
Civil VanderleiZocatelli, após uma
denúncia anônima, os policiais se

deslocaram até o local e, no caminho,
encontraram um caminhão que

transportava madeira cortada."
'Abordamos omotorista, quenos disse

que quem vendeu a madeira havia
lhe garantido que tinha licença para
comercializaroproduto", diz Zocatelli.

Quando chegaram no local,
de propriedade de Éicio Müller,
encontraram o irmão do dono,
Erico Müller desmatando e

cortando as peças. O local é de

preservação permanente e foi
desmarad« perto de nascentes de

água. "Além disso, encontramos
algurrías penas e um cartucho

deflagrado de calibre 28, o que

significa que pode ter havido caça
no local", explica Zocatelli.

Agora o Ibama e a Polícia
Florestal irão fazer a perícia no local
e p proprietário, o transportador e o
comprador da madeira podem ser

notificados e autuados em crime

federal. O comprador da madeira,

Área desmatada era de

preservação permanente

Celestino Rubick, alegou que
Müller tinha dito a ele que a

madeira era legal, pois tinha a

licença para cortar a madeira.
Müller esteve na delegacia na

manhã de ontem, juntamente com
Rubick, Rogério Bheling (que fez o
transporte da madeira). Na

oportunidade, as autoridades

pediram os documentos ao

proprietário do terreno, que até na

tarde de ontem não tinha

apresentado nada. "

[uventus e é expulso. Ó torcedor

começa a chiar corn as alterações '

do técnico Itamar Schulle, e

também pelo número excessivo

de gols perdidos, o que tem sido
coris tan te durante toda a

competição. Até que, aos 45

Malwee vence Unoesc pelo
Estadual e pensa agoranoMinas

}ARAGUÁ DO SUL - Jogando
em casa contra o Unoesc/São
Miguel do Oeste, a Malwee
venceu por 3 x 1 em partida válida
pelaDivisão Especial do Estadual.
A equipe começa pressionando e

logo no início da partida faz 1 x O
com um bonito voleio de Falcão,
após cobrança escanteio.

O jogo todo foi alternado entre
jogadas de perigo de ambos os

lados, o que o tornou emocionante.
O goleiro Franklin, daMalwee, foi
um dos destaquesda partida, com"
quatro boas defesas, impedindo
que o placar do jogo fosse outro. O

.

primeiro tempo terminou 1 x O.
No segundo tempo, aMalwee

se alternou em bons e maus

momentos. Num deles, Falcão,
muito marcado em quadra, dá
uma cotovelada no adversário e é

expulso da partida. O segundo gol
da equipe jaraguaense sai após
uma boa jogada de Xoxo, que
deixa Chico na cara do gol que só

tem o trabalho de empurrar pra
rede. O terceiro foi marcado por
Xoxo, na cobrança de pênalti
sofrida por Márcio. A Unoesc
descontou faltando 15 segundos
pra acabar o jogo, num chute forte
de Rodrigo.

AMalwee se concentra agora

na Liga NacionaI, onde tem

importante jogo contra oMinas no
sábado, às 11 horas da manhã, em
Belo Horizonte .

FATOS

• No próximo jogo do

Estadual, dia 8 contra Anjo,
a equipe juvenil irá

, representar a Malwee que
terá sompromissos na Liga

Nacional.

• No jogo da primeira fase
da Liga, o Minas venceu a

Malwee em Jaraguá do Sul

pelo placar de 8 x 5.A

partida foi realizada no dia

5 de abril.

. �VIAÇA�CANARINHO-=11:----
Uma Transportadora de Vidas.

Lazer· Turismo .. Fretamento
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fazer o quê?

- Choperia Bierbude
Música ao vivo comYmpulso Ácustico (Joinville).

- Public I Big Bowlling
Shaw com banda Soda S.A.

- Quint�Cultural IScar
A partir das 18h:happy hour no Arte Bar.
A partir das 20:30h: "Campo Aberto: Ação, Documento,
Obra". Exposição fotográfica de quinze artistas

contemporâneos brasileiros. Entrada gratuita.
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PEUGEOT 307

Modelo que agora
vem da Argentina

'teve redução de preços
e oferta.de câmbio

Automático
e mais barato
Por Darlon Anacleto/Cromoart

o mercado dos médios é tido como um dos mais disputados do posso
mercado, o� melhor, de qualquer mercado. É que, ao passo que o

segmento dos compactos é aquele com o maior volume de produção, o
dos médios é o que apresenta uma lucratividade maior, ainda que com

menor número de unidades comercializadas. É nesse segmento que

pode-se adicionar mais ítens de conforto e conveniência, que acabam
.elevando o valor dos veículos e consequentemente o lucro dos
fabricantes. Em países como o Brasil, esse nicho é especialmente
importante, pois a representatividade dos modelos luxuosos de grande

, porte, em que o lucro seria maior, não chega a ser lá tão significativo.
A Peugeot tem nasmangas agora, uma poderosa carta para abocanhar
uma fatia maior desse merc�do: o 307 made in Mercosul. O modelo,
'que agora vem da Argentina, tem uma redução média de 6% dos

preços, o que torna mais competitivo em relação à concorrência.

Outra novidade no modelo é a opção de câmbio automático e as novas

versões de acabamento. Assim como aconteceu no 206, o'médio
apresenta novas nomenclaturas e também preços: as "básicas" são
Presence, a partir de R$ 43,9 mil e Presence Pack, R$ 45,9 mil,
equipadas com o mesmo motor 1.6 16v do 206. As versões mais
luxuosas são equipadas com motor 2.0 16Y, e são, Feline, R$ 50,6 mil e
a conhecida Rallye, que parte dos r$ 51,7 'mil.

.

O tão esperado câmbio automático está disponível apenas pata as duas
versões equipadas com motor 2.0 16V e trata-se de um sistema

Tiptronic System Porshe. Esse câmbio pode ser acionado
automaticamente ou de modo sequencial,' ao mover-se a alavanca de
câmbio. Ainda, conta com o modo "Sport", com caráter mais esportivo
(faz as trocas de marchas em rotação mais elevada) e sistema

antiderrapante, para solo escorregadio.

301 passa sensação de

espaço, graças a altura
do teto. Materiais de
boa qualidade e

construção caprichada
agradam,
especialmente com os

apliques em alumínio
(ao lado)

,
• 307'.616v
Velocidade máxima 186 km/h
O a,100 km/h 11,8 segundos
• 307 2.0 16v
Velocidade máxima , 202 km/h
O a 100 km/h 9,8 segundos

• A versão perua continua sendo
importada da França, portanto, não deve
sofrer o mesmo desconto do hatch.

• Na França já existe a versão conversível,
lançada recentemente. Dentro em breve
também deve ser apresentada a versão
sedan.

Completo e cheio de conforto
Desde a versão mais barata, o 307 não deixa a desejar em matéria de conforto.
Trás de série air bag duplo, freios ABS (que trazem consigo o sistema que

, acende automaticamente as luzes alerta em caso de freada brusca), bancos
traseiros bipartidos com sistema Isofix (que auxilia a fixação de cadeiras

infantis), entre outros. Nas versão Feline é disponibilizado acendimento'
automáticos dos faróis, ar condicionado automático e sensor de chuva entre'

outros mais. Tanto na Feline quanto na Rallye, há apliques que os diferenciam
das demais versões. Na versão Feline, há acabamento fosco imitando madeirai,
de gosto duvidoso na verdade, enquanto na Rally, há belos apliques em
alumínio.
Todas essas alterações têm como meta elevar as vendas do 307, àmédia de 500
unidades/mês. O páreo não é dos mais fáceis. Apesar de o.modelo ser um dos
mais atuais e modernos do segmento, ele bate de frente com modelos

consagrados como o (ainda) desejadoGolf (a partir de *R$ 43,3 mil), o belo e

premiado Stilo (a partir de *R$ 47,7 mil) e ainda o multífaces Astra (a partir de
*R$ 41,1 mil) e o Focus (a partirde *R$ 42;9 mil), que ganhoufacelift e nova
opção de motor 1.6.

'

*Os valores a título de comparativo levam em consideração motorização ou nivel de
.

opcionais parecidos com o do 30Te podem ler versões básicas ainda mais baratas.

'I
I
I

I

,

I
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UNO-CS 92. Bom estado, R$ TEMPRA- vende-se95 chumbo UNO - 97 4 portas,verde JEMPRA- vende-se 95 chumbQ GOl-1.6. R$9.500.00: T[ 374-
6.300.00. M123-7355. escuro comp. R$ 12.àoo.00 metálico. Tr. 9992-7862. escuro comp, R$ 12.000.00 1117, ou 9975-0117.

tq70-3.1 01 ou 9135-1602.
. ,

tr370-3101 ou 9135-1602.
UNO - 97 4 portas,verde PALIO - vende-se ED 97, GOL -venoe-se, 8t BX,em bom
metálico. Tr. 9992-7862. JEMPRA.., vende-se, 95 modo R$9.500.09. tr 371-3447. --o" '

.

estado. R$ 2.200,00.:'1r.: 273-
96, financiado. Tr.: 371-3132. � 6242 ou 9134-0498.

'

TlTAN 125 - vende-se, 03, azul,
PALIO - vende-se ED 97 PALIO _ vende-se 98,EDX, 2p,

--------
, s/ part. eletr., 1.700km: _R$

R$9.500.00. tr 371-3447. Azul p'ersonal.,TE/AL/LT/DT, FUSCA-84 branco. Ac�itotroca. GOL - vende-se 84, motor de 4.300,00. Tr.: 9953-2627
.

63000K R· d R$3.500.00. T[ 370-5577. Santana. R$4.500,00. Ou troca-
m, evrsa O.

R$11500,00. Tr. Waldemar372-
se pcrmoío. 1[: 9955-4945.

4183 FUSCA - venmelh068 modo 76
R$ 2.500. tr 371-5302.

Fone: (47)
370-8622

.tIIJ:SI?>

�� ·370·3113
.

·Av.Waldemar Grubba - �araguá do Sul- se Classe' A 99

Palo classic 99

Uno Mille 99

Corsa Sedam 99

Gol 1.0 01

Gol 1.0 99

Gol 1.0 97

Gol 1.6 95

Gol 1.0 93

Uno Mille 97

Uno Mille 91 •

Escort SW 98

Ternpra SX 97

Parati 1.0 98

Audi A3 98

S-10 c. dupla 98

Blazer 2.2 97

Blazer 2.2 96

Ranger 2.3 ,
98

S-10 2.2 96

Courier 1.3 oo
Saveiro 1.6 99
Saveiro 1.6 90

Fiorino 1.5 96

Golf 1.6 02

Renaul Clio 1.0 02

Vectra 2.0 ,97

Vectra 2.0 95

Corsa 1.0 98

Corsa 1.0 95

Atendemos' linha geral:

®,� .BIJ.

11��,���
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

,Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul �. SC R: Walter Marquardt, 518 Em frente ao Posto Mime

(47) 376-1772/ 273-1001

C.....r'LTDA
,

.

_. CAMI..HON.....
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

VOLKSWAGEM

Grafite
, Branco

Azul

B�ge

RENAULT

2001
2000

1981
1980

Parati fun

GolG111

Fúsca 1600
Fusca 1300

Clio RT G 2001G

G

G

G

vermelho

PICK-UP

Mitsubishi Pagero Preta
-, Blaser DLX Branca

Blazer DLX exec. 6cc verde met.

S-10 compí. 4x4 Prata

Kombi Branca

Pajero 4x4 Preta

F-l000 est. turbo Vermelho

D-20 gabinada 4p compl. Azul
Pampa Branca

.0-20 gabinada 4p compl. Branca
F-l000 gabinada Cinza'

D-20 Conquest
AudiA3

D

D

G

D

G

D

D

D

G

D

D

'D

2001

1999
1998

1998

1997

1995

1994

1993

1993
, 1990

1985

1992

FIAT

Palio Fire EX cl ar
Tipo 1.61E

Uno CS

Branco

Cinza

Vermelho

FORD

G

G

A

2002

1995

1986

, Fiesta

Escort GL

Branco

Preto

G

G

1995

1991

GM

Vectra Challenge
Astra GL compl.

Cinza

iVerde met.

G 2001

1999

GM

vectre GLs eompl. 97

Corsa 4p elope. + ar 01

Corsa 2p, ope. + oere. + rodas 97

Monza SL 1.8 EFI2p, básico 92

VW

Gol GI/I 16v, 4p, c/ opc.
Gal CL ,1.6 MI el trio

00

97 "

Gol 1.0 + rodas 94
,

Gol CL 1.6 91

Gol 1.6 álcool 85

Gol CU 1.6 96

Parati S, 1.6 84

Fusca 80

FIAT
,

Palio Weekend • ar' 97

P,alio 50 97

Tipo MPI 1.6 of1}pl. + rodas 97

Uno Mille 93

FORD

Ranger XLT 4p, eompl. + GNt( 99
Fiesfa 4p, elope., a.e: 00

Ka 99

Versailles 1.8

Verona 1.8 LX

96

94

Eseort GL 1.8 trio + dh + rOdás94'
Eseort GL 1.6 éicool 87

Bscort XR3 86

MOTO

CG Titan KS

CG Titan KS

01

02

01.

Bernardo Dornbusch, 330 - prôx, Clube Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba', 41,70 - prôx. trevo de Schroeder

MONZA- veroe-se, EF1650, 93,
2p, bordô, v.e., todo original, d.h.
R$ 8.500,00. Tn: 371-5157 ou

371-5615 a noite clCristane.

OPALA - vende-se diplomata
89 6 cillndros.preto 4

portas.Aceito troca. R$
5.400.00. Tr.372-0058 ou 9982-
2083. •

'

CORSA - vende-se sedan gI1 .. 6
an096. Tr.: 9101-4214 c/Ruy.

ESCORT - vende-se L87
dourado. R$ 4.700.00. Tr. 9123-
7355. MotlZA-vende-se, 90, em ótimo

estado. R$ 5.300,00.T[ 371-2001
ou 9916-8927 c/ Frank.

VECTRA - vende-se GLS 98

comp. T[ 375-2018.
'

__
ESCORT - vende-se L 94

I desemb. Traseiro. Tr. 9123-7355.

� MONZA-veilde-seclásic093 SANTANA - vende-se �6 4

IPANEMA-vende-seSLano 92 modo 93 + adicionais R$8.900. portas. lindo. R$4.000.00.
tr 9101-6766ou 387-1260. ; Tr.275-0516.

PALIO - vende-se 98,EDX, 2p, Azul
persuna!., TEIAL/LT10T,
63OOOKm, Revsadc. R$115OO;00.
Tr.Waldemar 372-4183

GOL - vénde-se, 1.8, 96 c/ som
ebcode couro. R$12.500,00. Tr.:

FUSCA - vende-se, 84, bco de 9902-7884.
couro. Impecável. R$ 3.800,00.
k 371-3043 após 17:30h.

ASTRA - sedan GLS 00 comp.
Tr. .375-2018.

prata, gasolina, arquente,
manual,rodas.R$6.500,00.TE:

MONZA vende-se 8'7 2P.preto275-6354
-

u-", ,

cl jogo,pe rodas. R$ 4.500,00.
T[ 273-6242 ou 91�4-0498. UNO - vende-se 4p, ELX, cornpl

-ar, 94.8$ 2.200,00 + financ. T[
273-6242 ou 9134-0498.

,

FIORINO-vende-se,Furgão,01. PALIO _ EL 1'.5 96 ar +
R$15.000,00. Tr.: 9982-0902. opCionais.Ótimo estado. R$

11.200.00. T[370-2461. GOLf-\Il"OO-se, 01, txarro,!Xl'T'j)
-arR$26.8OO,00.T[ 275-3251.

CELTA - vende-se 02 branco tr.
375-2018.

PALIO. - EL 1.5 . 96 ar +

opclonais.Ótimo estado. R$
11'.200.00. Tr.370-2461.

.KAom - vende-se, GSI, bordô,.
2.0, 93, excelente estado,
compl.ta.c., teto, d.h., v.e.).
R$9.500,00,. Tr: 372-36.52 cl
Alcides ou Edinéia.

FIORINO - vende-se, Furgão, 01.
R$15.000,00. Tr.: 9982-0902.

OMEGA - vende-se cd cl teto
R$13.000.00 s/troca tr. 372-
2325.

, .(
CELTA - vende-se-vermelho
GLS98 . tr. 375-2018.

PALIO - EDX 98 4 portas. Vidrqs .

+ trava. R$11.600.00. Tr. 9123-
UNO - vende-se, Fire, 2p, 02. 7355.
Tr.: 9903-7156 c/Luis Paulo.

GOL - vende-se, Special, branco,
01, 5 pneus novos, isolilm,
metade do IPVA 04 pago. R$
12.000,00. Tr.: 370-481O atarde.

KOMBI- vende-se diesel82 . tr.
371-6702 ou 9973-9253.

UNO - vende-se 4p, ELX,wmpl. ,PALIO - EDX 98 4 portas. Vidros

-a; 94. R$ 2.200,00 + financ. Tr.: + trava. R$11.600.00. Tr. 9123-
273-6242 ou 9134-0498. 7355.

OMEGA - vende-se GLS 93 --------

c.omp .R$12.900.00. Tr. 9123- UNO _ vende-se, Fire, 2p, 02. TIPO-MPI1.6964 portas vinho
7355. Tr<: 9903-7156 cl Luis Paulo. nlti:o.Fl$8.800.DO.Tr.9123-7355.

CHEVETTE-vende-se, 81, bom
. estado, R$ 2.200,00, prelo, cl
jogo de rodas. R$ 4.500,00. Tr.:
273-6242 ou 9134-0498,

TIPO-MPI1.6964 portas vinho PARATI- vende-se CL 1.6mi97
UNO - CS 92 . Bom estado:R$ metálico. R$ 8.800.00 . Tr. 9123-

.

Ml - vende-se vermelho plus 97 modo 97 brnnco campo R$12.5oo.
6.300.00. Tr. 9123-7355. 7355. ..

.

bomesta:bFl$10.50o:T[373-6634. tr370-8336ou9125-0007.

.
KAOETT - vende-se GS 90,c/
teto solar. R$ 7.1 00.00. Tr. 9123-
7855.

SANTANA-vende-se, Quanll:JT
1.8,87 cl ar. R$ 5.600,00. Tro:
9902-7884.

'

---------;-; ('

VOYAGE - 84 .acoot Bom estado.
R$ 3.1 00.00. T[ 371-6238. •

ii

-
�,t;

ALFA ROMEO 145 - vende-se,
99, 1.8, completo, em perfeito
estado todo revisado. 'R'$
21.500,00. Tr. 275-1427�cl
Bettina. 'i"

,

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 'i.;6-
RT, prata, airbag duplo, d.h., aJ.,
CD original, controle satéiitir.�e
som, t.e. 5p, trava p/,crianç�s,
rodas de liga leve. R$ 21.000:d,o.
Tr 370'8928 ,�
HONDACIVIC-LX99 automatiGa.
T[9117-2518. ,;�

-� ..

�:!I
l-200 - vende-se, cabine dugla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000'_�10.
Aceita-se carro de menor va\or
no negócio. Tr: (47) 91 02-0,O�9
cl Santiago. .�

),'4
NISSAN- vende-se,máxma3iOJ
95 .Impecável.T[9979-1437. �

. "-!I'

PEUGET - 206 ano 01'trio el�1:0
e arquente. R$19.000.00rT[�5-14160u9975-1416.

i
PEUGET - 3061.816v ano 99:de
cor prata, completo -ar, air�g,
em ótimo estado. R$14 800�0
Tratar: Eduardo (47)8802-315�ou
371-4543. �
RENAUlT - vende-se, sceni� rt

2.2, ano 2000 completo. Tr.: 91�1-
4214c/Ruy

,

AGRAlE-vende-se, 7.000 RD,
93, baú, revisado. Tr.: 997�-1�37

. CAMINHÃO - vende-se MI!JNK

1513,79, para õtoreladas] Tr.:
9973-9781.

SCANIA -111 Ik ano 93 motor

112,ou troca-se.pluma scania
112. T[: 370-9968 ou 9124-9770. .� 0

..

-------,- ,�)II'

F 350 - vende-se, 69. R$
12.000.00 .. Tr. 370-0502 c/Neco.

..
BIZ - vende-se 2Ó03, preta cl
partida el. (semi nova). R$
,800,00 + 24x250,00 cl
licenciamento e financiamento
no nome de quem comprar. Tr.:
9994�0298 ou 275-0767 cl
Luciano.

CBX 750 - vende-se holliwood,
c/49 inil kI1l. Tr. 276-0333 ou 276-
2121.

CBX 200 - vende-se strada,
vermeha. 98, impecável.Acerta0}
troca. Tr. 9103-7895.

CG - vende-se 125 Today 91. Tr.
379-0206ou9967-3192. i

CG - vende-se, 98, em perieito
estado. R$ 3.000,00. Tr.: 378-
1816.

.

COMPRA·SE - moto XR-20� ou

XT 225, de 97 a 00, em om

estado, paga-se a vista. T[: 9' 75-
8326.

RO 135 - vende-se, 88, em bom
estado. R$1.000.00. Tr.: 372-
3559.

RD 135 - vende-se, 88 em bom
estado. R$1.000.00. Tr. 9151-
2215.

.

TITAN 125 - vende-se, 03, l@
verde, cl part. eletr., 6.000km.
R$4.500,00. Tr.: 9953-2627 ;

TORNADO - vende-se, 03/04
c/ 2600kl1l. Aceitomato na troca
. Tr.379-0206 ou 9967-3192.

XlR - vende-se 125 ES 02 cl

13.600�. T[ 379-0206 ou 9967-3192. ,

XT 600 - vende -se c/11.500km
cl caixa e alarme 2000 R$
'12.000.00: Nova. Tr. 9975-0047.

XT225-vende-se,03, dourada,
c/3.000.00kl1l.. R$.7.600.00, em
2x. tr. 275-0502.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO �

Aqui os seus sonhoS
nãô ficam. DO papel•••

,_Jf •

�rnatIJt{/
�OTOS

Ô 60 meses

Crypton C, 100····1$ 88,25
C ,100 Bli ES······R$ 99A9

rJ YBR 125 K••••••••{I$ 95,70
Pf.UGt:01' CG 150 KSu· ..····R$ 107,15

,

C 100 Bh: + ••••••-1$ 106,72
� XlI 125 K····••••R$ 123,26

NXR 125 KS·•••�.R$ 125,92
A'

® NXR 150 ESD�····R$ 157,30
,< Twister 250•••••••R$ 175,92
t. Tornado 250···.· R$ 192,62
�

59 rneses

(H) R$10.734,OO••••�$ 211,04
..3

R$ 12.242;OO····oR$ 240,69
C I1I1BII R$12.780,OO.···-I$ 251,28
l' R$13.332,OO•••••R$ 262,12
'I

Q;) R$14.232,OO····oR$ 279,81
!>�·lWlI�

78 rneses
LI

'17imllJ) R$ 18.123,OO••�.-I$ 276A�
R$ 20.404,OO···.·R$ 311,29

o' R$ 22.220,OO·····R$ 338,99G GJl][) R$ 26.500,00••••-1$ 404,29
R$ 30.011,OO·····R$ 457,86

� R$ 32.914,00·····R$ 502,14
�$ 35.828,OO-··�R$ 546,60
R$ 39;690,OO·····R$ 605,52

(I Consórcio
UNIAO

'li(

"

371-8153 (371 .. 1970)
Compra Vende
Troca Financia

Motos acima de 1998 -

financ. .ern até 30x si entrada

\' Premiada em 2003 como
amelhor revenda administrativa

do Consórcio União. "

Rua: João Januário Ayroso,80 Jaraguá Esquerdo. Jaraguá do Sul- www.uniaocat.com.br
,'D J

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

,fi!;:,,,,> --,

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

,Fone:' 275-1183
It�

,

IrH
,

I�
Com_pra - vende - !roca - financia

2001

1999
20Q(f

", ti' ,:. • BICICLETA - vende-se 3
�----�---------��---�------------,

.sund?w aro 26 na caixa R$
'150,00 cada, Tr:,370-7293

Ce1la 1.0 2p
C9rsa 1.04p
PaIi9:'.0,2p
Gort·82p
Saveiro 1.8

"Çorsa picl<�UP !.§
Vectra'4p completo
Omega GLS 2.0, compl.(-teto) 1994
Uno Mille 4p 2001
Toyota Corella perua com I. 1995

Rua Erwino 'Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul,

:��m_
APARELHO CD I

- vende-se
,ht'Pionner 4350 com .controle,

-, 'ft)"�salda �ux, E salda subwoofer R$

400,00" Tr: cl Eduardo 8802-
3150 ou 371-4543

COMPRA-SE - carro, Pago à
vista, n: 374'1117 ou 99775-
0117,

RODAS - vende-se, TSW, aro

16" modelo VX1 , furação 4x1 00, �

com pneu Pirelii P7000 195x45,
Tratar: 3,72·3235 cl Gláucia,

SOM - vende-se, aparelho de

compra' - vende - troca.
financla - novos e usados

cd, Pioneer, cl MP3, moo. 4650,
cl controle, novo, na caixa, R$ ,VENDE-SE - ou troca -se por

585,00, Tr: 376-2206 ou 9,111- carro ou moto um Fiorino Furgão
9968 cl Alexsanoro.

95 1,5 em bom eStado,tr276-

0:ji7.

CB 500

CB4S0TR

CBX 250 Twister

Roxa

Azul

Preta
CACHORRO - Aceita-se

doação de càchorro de raça, It:
372-3992

CACHORRO - vende-se
filhote de Basset Cofap e

pastor alemão, Tr.: 373-
3787,

CACHORRO - vende-se filhote
de tabraoor n: 370-2131 a

�5�ii3Q:=�iiE=JiIl&i1� 'tarde cl Mariane

Titan KS

J KS

Titan ES

CACHORRO - vende-se
filhotes de Pastor Alemão, Ir.:
371-9992,

2140 ou 91'17-6404,

COMPUTADOR - vende-se
,AMO K6/2 , 64 mern. HD20
completo, Tr, 376-0.08,1,
COMPUTADOR - vende-se'
usado processador Peritium 'III
650 HD 10 G, pronto pi inte,rnet
R$ 890,00, Tr, 276-0602,

CONTRA-BAIXO - vende-se
Golden, em ótimo estado, cor,
madeira, com casee.alça,
,ratar: 370-1801,

,s'

-------, CONTRA-BAIXO - vende-se
CACHORRO - vende-se filh.ote Jeniffer, R$400,00,R: 276-01�0,
de poodle:R$ 80,00, Tr,373-
3787.

CACHORRO - vende-se, lindo
casal de Chow Chow, semi
adolescentes, cor caramelo,
com Qedigree e garanta,
carteira de saúde em dia, R$
800,00, Tr: 370-8563 ou 91 03-
3580,

DIVISORIAS - vende-se +
,

porta sanfonada, Tr,: 370-1555 '

DOAÇÕES - Aceita-se de
.

móvels a�tigos 'e objetos, Tr.:
372-3067 ou 9134-0232

DOAÇÕES - precisa-se de '

roupas pi menino d,e 10 anos

cl urgência, Tr,274-8620,

DOA-SE- fogão à gás, Tr,: 276-
0167 cl lrrna,

,

CACHORRO QUENTE - vende
se carrinho ou aluga-se Tr.:

�!ü�=::E:3iiiiLlI==(i��' 9_1_17_-2_44_7, _

CARRETlNHA - vende-se pi 3 EQUI PAMENTOS ,- para
motos cl doêumentação em lanchonete cl mini bufe chapa
bom estado R$1,300,00 eprensaR$6x300,00, Tr:635-
tr,3719992, 5405

'

APARELHO CD - vende-se

painer R$ 250,00,n 370-2559,

APARE�HO DE FISIOTERAPIA
- vende-se, cl duplas placas
magnéticas e um jogo de
'bastão, botão de freqüência e

potência, R$ 300,00, Tr: 371-
4284

370-4224

CAVA.LO - vende-se égua ESTEIRA-vende-se';'scânitil
quarto de milha, ótima em em bom estado, Tr,:'275-1962
rédla. R$ 1.000,00, n: 378-
1816 cl Daniel.

FURADEIRA - vende-se-de
bancada cl bancaca e marca,
R$ 500,00, n: 9132-4454;b�

COMPRA-SE - máquina de 372-0019, ""

lavar comp, Tr,370-5491,
FREEZER - vende-se 180 litros

COMPRA-SE - aparelho prósdócimo, se'mi'no,vo, 8$
receptor de Iv a, cabo, Ir, 275- 300,'00, Tr, 273,6403:' ,

CELULAR - vende-se
motorolaJ720 cl ou si câmera
tr371-4242 ou 9914-2033

BARRACA - vende-se, rnod.
Iglu pi 3 pessoas, R$ 100,00,
n 275-2140 ou 9117-6404,

COLCHÃO MAGNÉTICO -

vende-se, R$ 600,00, ou troca
se por colchão comum, Tr.:
9116-8927 ou 371-2001 c/Lela

SOM - vende-se 1.1 00 watz,3
cds + 1 caixa 'selada pi carro.
R$500,00 Tr275-3567"

COMPRO - Omega cd ou Golf,
dou FiatTipo em bom estado +

dinheiroil3'r 9124-7715,

APÀRELHO. CD - vende-se BARBEAOOR _ vende- BICICLETA·- vende-se de

para carro' mod,415G 'com sePhilips cl 2 larnínas.as , sennoramoo. Antigo R$5Q,00,
contr6le, n: 371-7260, 70,00, n 371-9959, "r: 376-0632' ,

CLASSIC
VEíCULOS

BELICHE -'Aceita-se doação,
Tr,372-3067 ou 9134-0232

BICICLETA - vende-se '18
marchas, R$160,00, Tr371- 9959,

FOGÃO - vende - S�,4ibocas
usacjo R$ 50,00, R: �16-063,2
FORNO - vende-se prornek e

traço 750 diametro 1':100 x

2,000, R$ 30.000.00, Tr, 376-

188�,
.

Arquitetura & Topografia
- Medição de terra'
- Desmembramento
- Regularlzaçqo de medidas
" Projeto e execução

,

(residencial, comerciai. etc.)
- Reformas em geral

TROCA-SE - umá moto 01 por
um fusca ou chevete em bom VENDE-SE - rnod. Pirâmide,
estadoJalta16x,-R$170,00, n: 1,800 wats. R$ 250,00, Tr, 371-

, 9137-8451 ano�e, 9959,."

Celta Sp/limp./desemb./ ar q./ 2003, Prata G

COrsa Super 4p/compl./ c/ rodas liga leve 1997 Branco G

Escort GLX 16v/Ar cond./Drt/TE 1997 Prata G

Fiesta 1.0 liIT,lp./desemb./ar qte 1997 Prata G

Polo Classic Ar cond./DH 1997 Vermo G·

Vectra GLS completo 1997 Preto G

BICICLETA - infantil R$ 50,00,
Tr.: 376-0632

'

370-7610
,

"

Walter Morquordf.'
nO 744 5L15,

Mais Qua'lid-acte
_.

.

',I

TECN.
CALHAS

Para o lar
}

,
. -,; I

e para a, Indústria �
,. �.

,

A TECNOCALHAS mantém um compromiss� éóm a', t
qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas, AquElcedoi
,Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis; Moldes pci�a,' ;

veias, Chapas.em,geral, Churra!$queiras, Bald,s, Mict6riós,�
Proteção para parabólicas, Corte e dobra de cbapqs, J
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e AlumlniQ;' l'

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos:
.'

r
,

,QUALIDADE E ExceUNCIA EM SERVIÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL, � COM A TECNO c;ALHA_$
Rua Felipe Séhimidt, 279 - Cenlro - Jaroguá do Sul- se . Fones: 370·6448·275-0448'�: 371·9351

Revendedora exclusiva da região
de Reboques Pirãmides

Monza Classlc
Santana Quantum Cl, d.h;
dpal�. COmodoro compl.
i ESCOl'!: liobby 1,.6'
Escortl: Ghla
Kombl stander
,l:InoMllle,.

.

nd!!1 ém çouro
1.6

88
90,
88
9Q
89
93'
'89
92
92
80
97

MonZ!!'·
Fiesta 4p
Kadett 2.0
'.Santana 1.8, 2p
Gol1.8

, ' Tel: 371-7212

Amarelo A
G

azul A
vermelha G
verde meto G

A
verde G
branca G

G
azul GNV

G
(;)
A

vermelh6 G
O R$ 37.50a,OO
verde A

,

bórdô G
verde G
azul G,

G
G
G
G

11.. Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau
Cei: 9963-7641

INJECAR AUTO CE"NTER
,

.

I
.

A CASA DO CARBURADO'R[�;'
.

v
.

- Afinação 'de M�tores - Recondicionamento �. Limpeza de Carburadores:
Embuchamento de Bases - Peças e Miudezas para Carburadores ii':"
Injeção eCheck-up Eletrônico - Troca de' Gasolina para Álcool
Serviços de fr-eio e suspensão:

Fone: (47) 371-3898

Av. Prefeito Waldemar

i; \j

""�i

,
"

,- � j

1207 - Baependi - Jaragua do Sul • se (

·1

(,.

J.
\
..

·.,.1 i'1

:�.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I

'fI'IVetoran'llm j'Finanças

Blazer 2.2 compl.
S-10
Fiesta

.

corsa Pick-up 1.6
F-40bO
MB 608 càrrocería

MB 1513 caçamba
, MB 1113 truck
MB 710 turbinado, cf baú
Vectra GLS córnpl,
Monza 2p

,

Gol4p
Gol Plus 4p
'Rural4x4

82

79

75

98
94

94

99

01

75

cinza

prata
branca
vermelho
vermelho
cinza

vermelho

amarelo

azul

vermelho,
bordô
cinza

verde

cinza

branca

D

D

D
D

G

G

G

G

G

RENAULT CLlO 1.0 8V 4P COMPL.
PALIO FIRE4P
PALIOWEEKEND 1.3 ELX
RENAULT CLlO 1.0 16V COMPL.
GOL GIII, 16V 4P + RODAS
PÀLlOWEEKEND 1.0
GQL4P 16V /

KA1.0
VEeTRA GL$: I

IPANEMA,&LfE 4P
ASTRAGLS, COMPLETO ,\

VERONA GL a.s, 4P ,-o,

MONZAGL Cf TRIO 4P
GOL LO

'

ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CD 3,0 AUTOM.
VOYAGECL
ESCORT Xr3 CONVERSfvEL
KADETTl'L
TIPO'IE 1.6 COMPLETO,
C fOO-BIZ
CG125TITAN
CBX 200 STRADA

Tipo 1 ,6Ap cl rodasmagnésio
UnoCS 92
Uno 2p Fire 02

Palio4p 98

Escort1.6 94

Fiesta4p 98

KadettGS 90
Chevette 91

Monza4p(-ar) 95
CorsaWagon 98

Corsa2p 99
Corsa 4p a.c. 00

OmegaGLS 93

GolMI 97

Logus 94

Saveiro 1 ,6 91

Parati 1,6 " 91

FORD

.GM

vw

370-3113
BEGE
BRANCO
CINZA
PRETO

"

AZUL
PRATA
PRATA
PRATA
VERDE
AZUL
CINZA
VERMELHO
AZUL,
BRANCO
CINZA
BORDÔ
BRANCO
PRATA
CINZA
CINZA
PRETA
AZUL
ROXA

Pieto
Azul
Branco

Azul
Verde

Bordô
Cinza
Azul
Branco
Prata
Branco'
Grafite

Branco

Bordô

Prata

Prata

OKM
2003
2002
-2001
2000
1999
1999
1998
a997

" \·i��;
'R'''''1994

1994
1994
1994
1993
1988
1988
1996,
1995
2001
20ÓO
1997

R$ 8,900,00
R$ 6.300,00
R$12,800,00
R$11,600,00
R$ 8,500,00
R$11,000,00
R$ 7,100,0'0,
R$ 6,000,00
R$ 8,800,00
R$14,000,00
R$11.500,00
R$15,500,00
R$13,000,00
R$10,500,00
R$ 8,800,00
R$ 8,000,00
R$ 7:,500,00

Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.dt
Palio Weekend cornpl.
Sundown Palio

Ranger STX compl.
Palio EDX 4p 1.0 ve,te,aq,lt,dt,cd
Kombi furgão
Tempra IE 8v, compl.

Pampa L L6

Escort Zetec GL 1.8

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

Gol CL 1,8

03

02

89

01

99

98

97

97

96

93

93

97

cinza

Azul

Bege
cinza

azul

preta

verde

bordô

branca

preto

branca

prata

Celta 4p 1,0 l.t., d.t., a.q. a.c,

Celta 1,0 í.t., d.t., a.q. rodas de liga leve
Fiesta 1,0 4p l.t., d.t., a.q,

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

Gol! 1.6 éompl.
Gol! 2,0 4p cornpl.
Gol 1.0 GIII 2p
Gol 1.6 l.t., d.t., a.q.
l.ogus CL 1.8, d.t., a.q.

Astra GL 1.8 4p cornpl.
Astra GLS 2p, 18, cornpl.
Astra GL 2p
Vectra Millenium 2,2
Corsa wagon 1,6
s-to.compt. ,

S-10 2,2 cebEstendida, cornpl.
Corsa wagon 1,6
Corsa 4p 1,6U., d.t.i.a.q., t.e.

vw

GM,

FORD

-

+r-r r- -�-,-

01
03
01
95
93

99
99
00
01
99
98
97
00
01

04
01
00

verde met,
preto
branco

cinza met.
vermelho
branco
cinza met.
prata

branco _

azul met.
marrom rnet.
prata
preto'
branca
cinza met.
prata
prata

prata
prata
marrom

�373-0806
, 373-1881

C AUTO !VI éJVE IS)
"

Astra GL compl.
Corsa Wind 4p
Corsa wagon GLS 1.6 compl.
Vectra GL compl.
Goll.08v4p
Clio RN compl, . v.e.

C�rsa super 4p
GcilfGTI2p
-cor i.o 16v cornpl.
CorsaSedam

Fiesta 4p,c/ som
Escort Hobby 1.6 '

Corsa Sedan c/ ar
FordKa

EséortGL4p
Gell0001 /

01

01

00
v 00

00

'vermelho- c/ a.c.

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

prata- sedan

gratlte- EX, 4p, cf opc.
preto - 4p, Cf opc.

Fiesta

Corsa
Uno

Corsa

Gol branco-4p

azul e 99

,prata 01

prata 99

prat'b 97

branco 99
vermelho 00

cinza. 97

vermelho 95
, prata 00

verde 03 '

Azul, 03

Vermelho r

verde 01

Prata 99

cinza 97

.verrnelho ,96

G

G

G

G

G

G
-"(3

G

G

G

G

A

G

G

G

G

R$18,500,00
R$14,500,00'
R$ 17,5\)0,00
R$ 10,500,00
R$ 14.500,00
R$ 16.000,00

Veqtrá GLS 97 verde - completo R$ 18.800,00
Gol 96 prata -plus completo- ar R$'10,000,00
Santana 95 bordo - GLS completo R$ 13.800,00
Escort Hobbysõ prata R$ 6.800,00

Omega 93 azul-GLS, cornpl., GNV, R$'15.500,00
Uno 1,0 93 prata R$ 6.000,00
D-20 92 gabinada, diesel, compl. Ri 31.000,00
Biz 01 verde - cf partida R$ 3.500,00

Cóm ra-se' carro 1.0 acima do ano 95

Corsa Sedam MFI 1.0
Clio RN 1.6 16v sedam
Clio RN 1.0
Uno
Blazer DL compl.
Escort SW a.c., d.h.
Fiesta Ap
Gal MI
Gol I

.

Palio EDX a.c.

Uno ELX4p
Mercedes C180
Goll.0i
Escort 1.0 Hobby
Monza SLE cornpl.
XL 350
Titan KS
Biz

Cinza
Prata

2002
2001
2001

Branco 2001
, Azul 1999

1998
Cinza '1997
Branco 1997
Vermelho 1997

1997
1996
1995
1995
1994
1993
1989
2003

Pfata

'Verde

Cinza
Bordô
Cinza

Bege
Branco
Azul
Azul
Azul
vermelha okm

R$ 23.000,00
R$ 23.800,00
R$ 17.800,00
R$ 11.300,00
R$ 27.800,00
R$ 16.800,00
R$ 11.300,00
R$ 11.500,00
R$ 10.800,00
R$ 11.500,00
R$ 9:300,06
R$ 28.500,00
R$ 9.500,00
R$ 7.500,00
R$ 8.50Ó,00
R$ 3:500,00
R$ 4.300,00
R$ 4.300,00

Clio 1.0 compl. .

Palio 1.0 4p
Saveiro MI 1.6 é/ a.c.
CourlerLê v.e/t.e
Ka compl. 1.0
Tipo 1,6 compl.
Santana compl. 2.0 G

Tempra 8v çompl,
Uno 1.0 2p ELX

Voyage 1.6 A
Escort Xr3 + teto solar
Chevette DL 1.6 G
Gol 1.6, gasolina
Escort Europeu 1.6 G
Saveiro 1.6 G'
Escort 1.6' Alcooí
Suzuki swirt 1'.6

01
99
99
98
98
97
96
'96
94
93
93
93
-93
93
91
89
94

Verde

Branco

'Amarelo
, Branco

Preta

Preta

Barraca pi camping completa

Mercedes C280 4p
BMW3251A4p
Ford Ranger 2,5 CD
FordKa 1,0

VWFusca 1300
VW Fuscá 1:300 2p
GMCorsa 1.0

VWGoIGII11.O 16v4p
Ford Escort Euro

GM S·1 O CS 2,2 compl, 2p
VWGoLCL 1 .. 6

Ford F-4000 MWM

VW Saveiro 1.6 ccmpl.
Honda C100.Biz

YamahaXT 600

Preta

Cinza

Vermelho
Vermelho

Branco,
Branco

Azul

Bege

Branco'
Vermelho

Prata

FIAT UnoELX Azul

Fiorin'o Furgão l.S Branco

Uno'C S Prata

Uno S 1.3 Branco

Prêmio CS 1 ..3 ale, Branco

F·l000
,

Prata

Fiesta 1,0 2p Prata

, Ranger XL Verde

, Omega Suprema GLS Bordô

Vectra GL Branco
'

Monza GL compl. 4p Azul
Kadett GSI MPFI Pretó

FORD

GM

Preto'
Bordô

Verde

Bordô

vw
Opala Diplomata
Logus GL
Logus GL
Quantum GLl2.2

Gol!GL4p, compL
Voyag� CL 1.6 ale,

Goll,OMI

GolGL

Azul

98,
88

91

86
'

87

98

96

93

97

9S

94

81/88

94

94

9S

9S

91

99

92

R$ 8,200,00
R$10,800,00
R$ 4,SOO,00
R$ 6.400,00

.

R$ 3.200,00
R$17,SOO,OO
R$10,800,00
R$16,SOO,00

.

R$ 11 ,sbO,OO
R$16,SOO,00
R$10,SOO,00
R$ 9,800,00
R$ 3,800,00
R$ 8,900,00
R$ 8,900,OÓ
R$12,SOO,00

.

R$13,900,00
R$ 6,SOO.00

,

R$ 11.S00,00
.

R$ 6,900:00

verde
cinza meto

marrom met.
bordo met.

bordô

bordô
branco
a�ul
azul
cinza meto
azul meto
verde' musgo
verde
cinza meto

amarela
prata met.
branca

G

G

O

G

G

G

'G

G

G

GNV

A

O

G

G

1995

1993

2000

1999

1985

1977
1995

2001

1993

1995

1991

1978

2000

2001

19Q5

prata

prata

prata

verde

branco

cinza

branco

310-3'021
!

Chevette + rodas 87

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Cent�nário - Jaraguá do Sul

Gal MI" 97

LD 'veieulos 373-4047
SR 280 KM 60, 329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

Tempra compl. Único dono, 97

Uno 4p 96.

Logus 94

unozp 93

Escort Guarujá cornpl. ' 92

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
370-7516

ompra Vend� Troca Financia
11111'.·.litil:I··"Ir' í1'FH�;.lfli'í!'n{;pr"r'iiIQI·*1;111IfjHiT�1 'r'w"'íf4H"\I!'�:tii�.SI)J;,�,,*....,.%,.. "''"'.�.'" ...•0' .,••JI....,.I",.•I.S••8JH,MIí.x.,•...I,%e,.,.,••d .. , .!Pjb�.�.MwjlL.;...,I ..IJ ...I� ..I.,I .. ".,.,.".,,,:

Golf 2.0. compl. Cinza 98
Fiorino Furgão 1.5 Branca 97

Moto titan 125 97

Pampa Vermelha 94

Hilux Sw4, diesel Cinza 93

F-1GO.O. diesel' Cinza 92

Caminhão 7110. turbinado c/ baú' Amarelo 89

Monza, álcool Verde 86
F-1O.O.O.

.

Amarela 86
Escort Prata 86

Saara verce 99

�·I
Santana GlS compl. Azul 92
Corsa 1.O.4p Branco 98

! Pick-up cornp], Bra[1ca 96

I
BlazerDeluxe cornpl. prata 98

Parati álcool Prata 96

r

j.
,
i6

'372�0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

� �
Celta Impecável 0.1

Uno completo 4p 99

Palio v.e., t.e. '98

Pajero 2:8 GlSB compl. 98

Corsa Chumbo 98

Palio ED .c. 97

S-lO. GNV 96

l-2O.O. 95

Kadett, cinza 92

Versalies Cinza 92

Uno 1.5, vermelho 91

Escort (ótmo estado) 89

R$ 14.50.0.,0.0.
R$ 11.90.0.,0.0.
R$ 12.O.O.Q,O.O
R$ 55.60.0.,0.0.
H$ 10..90.0.,0.0.

, R$ 10..0.0.0.,0.0.
R$ 17.50.0.,0.0.
R$ 27.50.0.,0.0.'
R$ 6;'50.0.;0.0.
R$ 7.50.0.

R$ 6.50.0.,0.0
'R$ 4.70.0.,0.0.

f88NTIII
V E I 'C U lOS

COMPRA'
VENDE
:rROCA
fiNANCIA.

311-4510/316-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - ElAEPENDI ,JARAGUÁ DO SUL, se

Gol 8v 4p
.

Par,ati 1.6 álcool, a.c., D.h.

,Gol Special
Gol GIII 4p t.e., alarme

Santana 1.8 compl.
Siena

'GoliV11
Ka trava, alarme'

Palio 2p v.e., t.e.

, Golf GL compl.

Pampa

Goll.6

••".'.... IotOr8l1itim I,. Fin nças, '.. .. . a 'J:S
.

.

Árduíno
Veículos 371·4225

vermelho 20.02
_-Celta 4p cl a.c, I prata 03 G

Celta 2p \ prata 03 G

20'01
Celta 2p cl a.c. vermelho 03 G

Branco " Celta 2p branco 02 G
VT ' Shadow 600cc preta 02 G

Branco 20.00 Gol 16v Plus 4p. Cempl, vermelho 01 G
Gol Mll.0 2p branco 01 ,G

Branco 2000
Astra GIS Sedan cornpl. branco 00 GNV
Fiesta GL 1.0 4p azul, 99 G'

Vermelho 1999
Ducato Furgão 2.8 diesel . branco 99 D
Vectra GLS cornpl. branco 98 G

Azul 1998
Pampa 1.6L branco 97 G
Gol MI1.8 CL verde 97 G

Vermelho 1997
Parati 1.6 MI cl a.c. branc9 97 G
Ranger 6cc cornpl, prata 97 GNV
Palio 1,0 4p a.c, bege 98 G

Preto 1997 Blazer. 2.2 cornpl, branco 96 GNV
Omega GLS 4.1 cornpl, verde 95 G

Preto 1997
Passat 2.0 4p compí.' preto. 95 G
Kombi STD branca 95 G

Azul 1995
Gol Plus 1.0 branco 96 G
S,10 2.5' D cornpl. Branco 96 D
Kadett Lite 1.8 cinza 94 G

Azul 1994 t.ogus Gt 1.8 prata 93 G
Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G

Marrom 1988 Monza Classic 2p azul 91 A
Saveiro CD branca 91 D

=r=":
._ - - -

f··---·'...... ,

.r 'o, '_ .. ,.l

'G ,j

Rodocar
Véículos 273-6549

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Cel�a 1.0 4p VHC branco 03 G

.:
Fiesta 1.0 4p Zetec Rocan preto 0.1 ,.G
Fiesta GL 1.0 Zetec Rocan 4p,bran,co 00 G

Corsa sedan 1.0 4p wind branco 00 G

Gol GIII 1.0 4p 8v branco ,00 G

Ranger 2.3 2p c/ GfW preta 97 G

Golf GLX 2.0 4p cinza 95 G

Quantum 1.8 4p básica branca 95 G
"

Del Rey 1.8 2p GL vermelho 90 G

CBX 750 Wind cinza 90 G

Corsa Wind 1.0 2p cinza 96 G

KAMYAUTOMÓVEIS
fone/Fax: 375-2018 • 9993-5854 • 9973-3034 • centro/Coru á

w. BREIT,KOPF
Caminhões e ÔniblJS

BR 280 - I<m 53 - Guaramirim (47) 373-0127
8.120 03/03 carroceria R$ 64.000,00

À vista ou R$35.000,00 entro + 27 parco Pelo FINAMI

8.120

8.140

8.140

VW 23.220 6x2

8.150

01/01 carroceria / bra!,!ca R$ 55.000,00

96/96 carroceria / branca R$ 37.000,00

99/99 baú! IÍranca R$ 43.000,00

03/03 carroceria / branco R$ 113.0QO,00

00/00 carroceria R$ 53.0!,0,00

À vista ou R$ 40.000;00 entro + 35xR$662,00 fixo

87 c/ baú' R$ 21.500,00

311-0802'
á71�8211J

Exp, Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro - JgDá do Sul
Celta 4p, a.c.
Corsa sedam cornpl.
Corsa Classic
Gol 1.6 power d.h., Trio
Corsa.sedan milênio, ac/vte
'GolGL
Gol Power 16v, d.h., Trio
Palio Weékend EU< compl.
Fiesta Sedan c/ opc.,
Parati Summer compl.
Siena Fire c/ opc.
scenc RT 1.6 compJ.
Astra GLS compl.
Palio EX 4p trio
Gal MI
S:10 cabine dupla cornpl.
Uno EP 2p trio
Gol CL 1.6
Palio Fire 4p

Prata
Prata
Azul
Branco
Prata
Prata
Branco
Prata
Bordô
Bordô
Branco
Cinza
Prata
verde
Branco
-Olnza
Azul,
Branco

,

Branco

04
03
03
03
02
02
02
02
02,
01
01
01
99
99
98
97
96
91
OKm.

l
I'

I

Rua Ptef.Waldémar
Grubba, 3721
Bairro vieiras

I!
;,1I
I I
l :

.

Palio Young 01 R$ 11.500,00

Uno srnart 4p 01 R$ 11.900,00

Clarus GU< cornpl, 98 R$ 18.000,00
Gol. CU 1.6 c/ a.c. 96 R$ 11.700',00

Omega Suprema 95 R$16.500PO
Tipo 1.6 IE cornpl, 95

,

R$ 8.900,00

Asia Towner furgão, 95 R$ 6.800,00

Monza 90 R$ 5.500,00

0-20· 88 R$ 17.800,00 f
II
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R Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobina 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

�
1
o Tratar·

,
.

FREEZER - vende-se cônsul LACRE - vende-se de
230 litros semi 'novo. R$ alumínio. Tr. 274-8620.
300.00. Tr.372-1593.

LUMINOSO - vende-se 4xl. R$
FREEZER - vende-secéinsul 150,00.n 9902,0348,

,

220 litros. R$ 400.00. Tr.370-
2559.

9107·4525

PLANET'GAME
* VEN.DAS *LOCAÇÃO * CON.SERTOS EM GERAL

• PLAY·STATION 2

..
VENDEMOS E ALUGAMOS

• XBOX ,
, TODA A LINHA DE

• PLAYSTATION ONE " ViDEO GAMES CDS• DREAMCAST , ,. .

'

• NINTENDO 64 •
• E ACESSÓRIOS EM GERAL

'GAMEBOYCOLOR F ,I. 376' 2206
.

• GAME BOY ADVANCE One •
.-

• NINTENDO GAME CUBE hOrario de atendimento: segunda â segunda das 10:00 ás 22:00

Rua: Ber1ha Weegue ,1087· Barra· Jara uá do Sul· E·mail lanela ame ibest.com.br

VIDEOGAME - vende-se,
.

Dreamcast, cl 2 .contr. e 3

jogos. R$350,00. Tratar: 376-
2206.

MÁQUINA - vende-se reta
-------

.

Singervende-se. R$ 200.00. Tr..
GADO - vende-se 21 cabeças. 273-6403.
Tr.: 376-0264

MAQUINA - vende-se, trasnter VIDEOGAME - v.ende-se, PlayGARRAFAS - 'vende-se 24' I f tl t át'.rnanua c uner au om ICO e Station 2, totalmente
vazias, R$ 20.00. Tr. 371- 9959. temporizador. Tr.276-3333.

destravado, cl 3 jogos.
R$_750,00. Tratar: 376-2206.GATO - vende-se filhote de MÁQUINA - de sorvete semi

Persa .R$50.00. Tr. 373-3787. nova. R$15.000.00. Tr.: 370-
3101 ou 9135-1602.

GRAVADOR DE CD - vende-se
LG. Tr.: 9131-2157. NEBOLlZADOR - vende-se

R$60.00. Tr. 273-0050.
JANELAS - vende-se, duas, de
aluminio, cf caixilho e vidro, cf
1 ,00alt x 1 ,5·larg., semi-novas.
R$350,00. Tr: 9134-0816.'

NOTEBOOK - vende-se cf
disquete e CD roam, Pentium
II. R$l 000,00. Tr.: 275-0206.

OURO' - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada ..

. Paga,se à vista. Tr: 9979-0605.

PARABOLlCA - vende-se
completa. Tr.: 276-3037

Referência de nosso trabalho (calçadão e pótio da SCAR,
.

Floricultura Manque" Colégio Municipal Rio do Lu�)
PEDAL - vende-se duplo de
bateria semi novo mapex. Tr.:
376-4212'
----------,----

ROÇADEIRA - compra-se
costal. Tr. 372-3067 ou 9134-
0232

-Tudo em'ico,19�ação de lajqtas, par�lelepípedos, cokigrama.
Especializada nc-celeecçõe do verdadeiro peiver, inter,travado.r-' ..,

.

Temos ecmpcctcdor e policorte.

Venda e colocação de lajota prensada c/ 35MPA, tijoios de concreto' prensado
cl 35MPA; Peive com trava

'

,

SÚGAR - vende-se pf fogão de
6 bocas. R$ 80.00. Tr. 372-1593.

VESTIDO - de comunhão alugo
. cf sapato. Tr. 373-3787,

VESTIDO - vende-se, de

prenda, verde. Tr: 371-5270
noite ou 371-5042 comI.FONE/FAX: 392-3071 ou 9122-8935.

tel
telefonia e segurança

Fone: 371·70'07
A melhor opção para sua empresa,

.

escrlt6rlo e residência.
Produtos'e serviços para telefonia,
redes de Informática, segurança ,

,eletrônIca e automação de condomínios.

,
. ,

CentraIs telefônIcas Intelbras

IUt MonItor 6" + Câmera (CFTV)

Novo site de serviços da região
e.com.br

.. Rua João �,Ian;nscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasi lía Jaraguá do Sul - se

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PASX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)

r

Atendedores automáticos ,

Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos ..

Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção ,

Fontes e baterlas pi telefones

VIDEOGAME - vende-se, Play
Statlon, cf 2 controles, 3 jogos.
R$ 250,00. Tratar: 376-2206,

�i
ÁGUA VERDE - procuro casa

para alugar. Tr.9134-0498,

ALUGA-SE - quartos
mobiliados. Tr: 370-3561,

REDES DE INFORMÁTICA
(Ihstalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e) .

Raçks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

AMIZADE - vende-se Casa Nova
em alvenaria com 03 quarto.'
crec17402, Tratar: 9997.2020

BARRA DO SUL - vende-se casa

400m prox. Ao posto de saúde. R$
8.000.00. Troco por terreno em

Jaraguá.Tr. 9123-7355.

CHICO-DE PAULA - vende-se,
alvenaría cf :i qtos,
R$55.000,00. CREC18054, Tr.:
371-5512.SEGURANÇA ELETRÔNICA· ,

(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas aritométlcas c/ portarias .

Fechaduraselétrícas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/S e Color)

, Micro Câmeras (PIS e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de Imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
{Instalação e Assistência técnice)
Porteiro eletrônico coletivo

.

Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
ltumlnação de emergência
Sistema telefônico coletivo

• Mdnitoramento de imàgens

GUARAMIRIM - vende-se,
casa de alv. 159m e terreno de
300m. Aceita-se, casa na praia
de menor valor. R$ 55.000,00.
Tr.373-1430.

ILHA DA FiGUEIRA - aluga-se,
casa mista cf 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Rua
Águas Claras, 436. Tratar: 370-
.4594 apósas 18:30,

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, 3
casas sendo 2 aIv. e 1 mista, cf

Ui garagem. R$ 90.000,00·
� negociáveis. Tr.: 372-3277 C/Veroni.
�

� ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,

� próx. Indumak, alvenaria, cl
garagem, suíte + 2 qtos. R$

� 110.000,00. n: 372-3277 ou
g 9137':5709 cf Veroni.

li: UBATUBA - vende-se prox.

....... Lombada eletr.,22x28. R$
� 8.000.00. Troco por carro ou

terreno em Jaraquá do Sul.
Tr.9123-7355:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO 7

VENDE-SE - vende-se casa de
alvenaria 100m' frente p/

.

asfalto, próx. escola, c/laje.Tr..
374-5444.

VENDE-SE - casa mista, c/
100m' . R$20.000.00 ou

12.000.00 de entr. + 30x
. R$300.00. it 276-0196.

VENDE-SE:_ ou troca-se, casa

de alvenaria em Jaraguá de
700m por uma de igual valor
em Curitiba.R$ 26.000.00. Tr.
276-1155.

VILA RAU - vende-se casa com

133,00 m2 no Bairro Vila Rau.
R$ 88.000,00. Troca-se por sítío
de menor valor. crecí 7402. Tr.:
9997.2020

VILA RAU - vende-se terreno
de esquina na - tot Helena. Área
de 425,00 m2. R$ 23.500,00.
creci 7402. Tr.: 9997.2020

ALUGA-SE - quitinetes mobilia
das, entrada daAPAE, próx.WEG
II. Tr: 370-3561 cl proprietária.

ALUGA-SE - no Cond. Resi
dencial Concórdia, nas Águas
Termais dePiratuba Tr. 372-3192.

ALUGA-SE-c/1 dorm., novo,
pi casal. T[: 273-0839.

ALUGA-SE - quarto em ap pi
moça.T[: 9137-3083.

CORUPÁ - aluga-se, apt. c/2
'

quartos + dependências. Tr.
375-1772.

CENTRO - Vende-se, apt c/3
.

Quartos no centro ótima opção
�e parcelamento. T[ 9977-5408.

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.

"Um c l
í

c k em su a vida

Computadores
completos

Suprimentos
Assistência Técnica

Especializada

p e 5 5 o a / e p. r o f i s. s.i o na',

�ormatização
I d�'comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativps comer-

.

dais, Impressoras
,

�- Matriciais pi emissão

M� de N.F., Impressora pi
__ ' emissão Cupom Fiscal,

Lidos
os controles

dministrativos de ges
tão empresarial.

Periféricos
CDRom

IMóveiS
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 //81Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado
CZERNIEWICZ - vende-se ótimo r

AMD K6 2, 400ml1z,
completo.

3x R$ 250,00

Penttum 166 MMX,
completo.

3x R$ 150,00·

apartamento no Bairro
Czemewícz, contendo 01 suãe .

h'

e 02 quartos. R$ 57.000,00. Av. Getulio Vargas, 594 - SI. 2 - Centro - PROX. MILLlUI\- FRENTE <=AMARA VEREADORES

creci7402. Te 9997.2020

MEIA PRAIA - vende-se, apt.
em meia praia ltapema ,com
vista para o mar, mobiliado.
R$75.000.00. Tr.9131-3784.

9122-1830

UBATUBA - vende-se, próx. a
praia, c/ 1 suíte + 2 dorm.,
churrasqueira. Tr: 3:2-3235.

PROCURA-SE - moça ou rapaz
p/dividir alugueI.Tr.9135-5110. VENOE-SE - c/ 2 qtos, no

Condomínio Amizade.

R$42.0oo,,00. Tr. 276-3321.SÃO LUIS -aluga-se, apt. c/2
quartos + dependências. Tr..
370-2365 ou 9114-7464. VENDE-SE - apt C/1 su�e + 2

. quartos e demais
SCHROEOER - vende-se, centro, dependências. T[ 9959-0012
comercial e residencial, valor a
combina; Tr: 9133-3476. Creci VILA NOVA - aluga-se,
3476 mobiliado. Ed. Alberto

I·

r
I

Marangoni, próx. Posto Mime.
TROCA-SE - terreno C/364m', R$ 500,00. T[: 9973-5537.
Vila Rau, Área Nobre, t.ot. \

Renascença + restante em

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

Gradiente Strike
R$ 99,00 ou

1 + 9 R$ 9,90
. Plano T Você

Siemens ASO
R$ 149,00 ou

. 1 + 9 R$ 14,90
Plano T Você

SiemensASO
R$ 248,00 ou

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

'TíERRENO EM GUARUVA, PRÓXIMO TREVO.

2.352.000,00 M2 DE ÁREA.
'.

.
, .�

ÁGUA::: RIO DAS ONÇAS'
ESCRITURA LIVRE

VENDO POR R$ 0,03 POR M2

TELEFONE: (47) 379·1300

BARRADO SUL-vende-se, 2 452m', situado na rua 135

terrenos cf casa de frente pi Frederico Trap. R$1 0.000,00. Tr.:
lagoa R$ 35.000,00. Tr.: 371-2001 37Q.6847.

c/Frank.
,

�----�-

SCHROEDER - vende-se terreno

COMPRA-SE - urgente terreno com 450m prox. Posto mime.tr:

com mais de 20.000 m'. Tratar, 9977-5408.

9962-8154.
-------

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, cl
614m', cl construção 105m',
base para 2 pisos, alvenaria'pré
acabada, quitado, escriturado,
asfalto, ótima localização.
Aceita-se troca por casa em

Jaraguá. R$ 35.000,00. T[: 370-
3357ou9141-2151.

-

'ESTRADA NOVA - vende-se
terreno de 533m de área
localizado no inicio do morro do
Pedro pronto pi construir. R$
8.000.00.R276-2169.

OPORTUNIDADE
· ED. AMARANTHUS - 3,donnitórios, sendo

·

1 suíte mAster, piso porcelanato e madeira,
cozinha mobiliada, dep. de empregada, 2
vagas de garagem com depósito, andar
alto. Ed. com piscina, fitnes, sala de jogos,

·

sauna, quadra polivalente e' salão de
festas. Entrada mais parcelamento
direto com o proprietário.

ED. ISABELA - 2 dormitórios, sendo 1 suíte,
sernirnobillado. Ed. CI salão de festas e

piscina. Próx. Angeloni. Entrada de R$
25.000,00 mais parcelamento direto

com proprietário.

TRATAR: 275-3070 (INCLUSIVE FINAIS DE

SEMANA) Creci - 8950.

TI!
PaIJMOçÃo
Gradiente Strike
R$ 198,00 ou

1 + 9 R$ 19,80
Plano meu jeito (Pronto)

ILHA DA FIGUEIRA - vence-se,
cl 350m', Rua Alagoas.
R$30.000,00. CREC18054. Tr.:
371-5514

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
cl1900m', fazendo frente p/Rua
José T. Ribeiro, em 20m defronte·
Indumak. R$ 200.000,00. CRECI
8054. T[:371-5512.

PIÇARRAS-OPORTUNIDADE-
5 terrenos de 400m' cada, próx.
ao Candeias. R$ 27.000,00.k
372-1395.

RIO MOLHA - vende-se, cl
969.480m', escriturado. R$
180.000,00. Tr: 9112-5501.
(propríetáro) .

SCHROEDER - vende-se, cl

casa c/3 qtos, sala, copa, coz.,
lav., bwc, 2 galpões cl engenho
de melado, cI nascente de água.
Tratar: 273-1660.

TRES RIOS DO NORTE - vende
se terreno cl 3.750m R$
20.000.00T[ 370-31 01 ou 9135-
1602.

VENDE-SE - comercial,
condomínio centro, c/3.900m',
totalmente aprove�veis. Tratar:
275-3070. Creéi 8950.

VENDE-SE - vende-se terreno
pronto piconstruir, todomurrado.
Rua franclsco Pirmann lote 20.
Tr. 9992-7862.

VENDE-SE - c/76margas, na
Tifa dos Húngaros� Jguá 84,

VENDE-SE OU TROCA-SE por
terreno de maior valor um Suzukuy
Swift SD 1.616V 4P,compl.,gas.
R$ 12.000,00.TR 370-7986.

Jàrdinagem &

Paisagismo
376-3974/9979-1992

cf Marcos.

r.rNrnrTDli.\.� i,,'!
.pINlUllIIS €H GERIIL: .pREOl)\L - COHIlRCIIIL - RESlDENCIM. I

M7>.SSII CORRDII,' fpox, TEXlURII. GRIIFl).OO

Faça um orçamento
sem cornpromisso

VLB - Responsável pela pintura !
dó Jornal �orreio do Povo

'

R: Domingos da Nova, s/no - Ilha da Figueira - Tel.: 91 04�646�

cu�r�ã:() de Cd's, PVD's �

litly.St.ion. E.deme�Itade

Cei.:' 9967-4885 .

Oferta�

�----------------�
.__,_-

�'" M"./��'o�;".IItJ.��!X:tJ.�!l�ª :�����"'.Ir.�"!� tI,tJ. ��t!����. 213-0888
.IARAGUÁ DO SUL

634-0400/633-6660· São Bento do Sul· 644-5465 Rio Ne rinho· 642-3004 Mafra

MICRO a partir de:

R$ 1.550,00
Financiamos em 6 / 9 /
'1-2'/ 15/ 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 -, 128 mb

de memória, Hard Disk 20GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus À7V 266-MX, Placa' de
vídeo AGP 32 mb, monitor IS"

AOC, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 30Ow, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede inte rada

NEGOCIAMOS

QUALQUER Q,FERTA
'

ANUNCIADA PELA
,

, "

CQNCORRENCIA

FAÇA SEU TE TE'
DE FlUIDO DE FREIO

GRATUITOI

tiA
Freios'
ri Ltátn
�

371-7398
k í.k a r @ n e t uno. c o m . b r
Rua exp, Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá' do Sul Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Saia 00 aluguel aoquira
sua CASA própria...

J

RODOBENS
CONSÓRCIO

30.000,00
50.,000 ..00

75.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00

R$
R$
R$ 789,54 mensais

R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 mensais

R$ 1.579,62 mensais

R$ 2.106,16 �ensais

315,92 mensais

526,54 mensais

� PADARIA - vende-se completa' RIO CERRO 11- vende-se, c/ ±

lJI'IIIIII'.'I " em Guaramirim, Tr,: 9117-':2447, 4,800m', c/ chalé estilo alpino,
_ riacho, 5,000 pés de palmeiras

" VENDE-SE - sala comercial c/ 1 real. Aceita-se troca por

.

'

ALUGA-SE - galpão � DOm Rio apto + ,2 casas nos fundos. Tr.: automóvel ou imóvel. Tr.: 372-
berro I prox. Olipe, Tr. 273-6403, 371-3132. 3235 c/ Ramos,

ANA P,AULA - vende-se,
sorveteria e lanchonete, Aceita

�e carro QU moto. Tr.: 372-3817,

WITMARSUN - vende-se,
Marcenaria c/ todos equipa
mentos c/360m', R$1 00,000,00.
Aceita-se parcelamento, Tr.:
3102-0009 c/ Santiago,I,NDAIAL - vende-se pizzaria c/

estrutura e ponto. Tr,9147 - 79l3,
I

. PADARIA - vende-se, Tr.376-
2723.

"

�,

"�J
\. [láce r3(Yrp()

e Distribuidora de Cosméticos:

''(;'J1lalT/d& �P..a-.UII.Y
--

'i'Sa,ruuuv

Fone: 371-6110
9905-2653

�
Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua oão Picolli 1 10 . Centro

AQUI!
j171-1919

-L;:
OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como dama de companhia,
curso enfermagem, Tr.: 9103-

9132. ou 9138-5283 c/Sania.

SUPER MASSA
, .'

'GRAFITADA
SUPER MASSA: é um)lroluro naturalcom un: teor le n!Ja le afto níve{, colt!_posifão 100%finto, II
ser usado na cOl1.ltrução avti, na utiflzação especia! le rebocos exteriores, interiores, assentamento de

tijolos,)lisos, cerâmicas, etc.
,.

A;J'rovaloyeros {alioratórios
UNISUL-UNIVALI PBQJ'

cy�ra ABNT.-lndispensável experiência em Vendas;
'. 2 anos de experiência em rotinas

administrativas;
· Facilidade de comunicação / simpatia;
• Conhecimento em informática
· Horário de Trabalho 2ª a 6ª: 13:30 às 21 :30 e

sábado: 8:00 às 12:00h.
· Daremos preferência para candidatás que

. tiverem experiência em escolas de idiGmas;
AEMPRESAOFERECE:
- Excelente ambiente de trabalho;
- Curso Gratuíto de Inglês ou Espanhol (fora do

I horário de trabalho);
! Salário compatível com a função.
Interessadas encaminhar Curriculo para:
RUA Domingos da Nova, 227, Centro

Jaraguá do Sul -

A renite é urna reação do tlpo.alérqica
muito freqüente, que provoca espirros/ ,

congestão nasal e Irritação ocular, e pode
ser provisória ou permanente. As causas
desta alergia são pequenas partículas

I

transportadas pelo ar, como pólen, ervas,
pó/ou descamação de animais, os ácaros'

. do pó que habitam nas casas, ou as penas.
As moléstias começam pela garganta e

pelos olhos, que apresentam coceira,
.
seguida pela congestão nasal, e a

inflamação dos olhos: Os espirros se

tornam permanentes, e o nariz segrega
continuamente uma "água" clara. O
revestimento interno do nariz pode irritar-

.

se como conseqüência desta reação, e
pode aparecer tambémdor de cabeça,
tosse, irritação e depressão.
A renite alérgica provisória se reconhece
com facilidade a 'partir dos, sintomas e a

oportunidade de sua aparição.O tipo de
,

partícula 'que a gera pode ser

(47) 276-3429
9975-5659

VANTAGENS:
* Super resistente à rachaduras

*Resistente à umidade
*Maior rendimento à massa

*Economia no cimento em até 22%
*Mofo e bolor nunca mais

empregada comésnca p/ trabalhar
no bairro Centenário no penado da
tarde, Ir: 275-2803 c/ Miriam.

PRECISA-SE - de moças p/
trabalhar c/ vendas, Empresa
oferece ajuda de custo +

comissão, carteira assianda,
vale 'transporte, almoço, Tr.:
371 -5353 c/ Jeanita.

ENCANADOR & eletrieiste

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 - Centro

ENGLlSH DELlVERY
CONSÓRCIO - vended-ores(as),
com experiência na' área externa

p/ Jaraguá do Sul e região, Ótima
remuneração. Tr: 371-8153.

Rinite Alérgica

PRECISA-SE - de, manicure,
cabeleireilae esIeIicislaT[ 370-1955.

5O ACOMPANHANTES

determinada com uma análise dos sintomas,
. junto a exames cutâneos. Nos casos de renite
alérgica permanente, deve considerar-se, e,I

eventualmente descartar-se. a possibilidade de
que os sintomas crônicos sejam originados por
outro tipo de doença, de caráter não alérgico.
O primeiro tratamento da renite costuma ser a

prescrição de antihistamfnicos, que às vezes

podem ser acompanhados de
desconqestlonantes, que atenuam a congestão
nasal. Estes últimos remédios devem ser usados
sob prescrição médica em pessoas com

hipertensão arterial. Os aerossóis com
corticosteróides podem ser muito eficazes para
atenuar os desagradáveis sintomas,mas não se

recomenda seu uso prolongado, e o médico é

quem deve avaliar sua utilização quando
'

outros remédios não conseguem aliviar os
.

sintomas: Para os casos provisórios, existem
terapias imunológicas em séries injetáveis que
devem ser aplicadas com anterioridade ao

período de atividade das partículas alérgicas.

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tr: 371 -5640,

EMPREGADA - precisa/se de

A",,-�� ��

� ,"-, I � '7-'-'�"''' ..
'

.�''-. ---0"- 1
" ...• "F

':���."",." '
,_ H:';;;- , �'ú��

.' .. -'9i'�=�"
.. 8153

. 122-6 '

Repres.: Silvei' Serviços Ltda :.233
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

Ligue e solicite ,a visita de um de nossos vendedores

Inglês na sua casa.

Tratar; 372-1498 com Mário

5083 ou 9975-9925

OFEREÇO-ME - p/ ,trabalhar
como telefonista ou

recepcionista. Tr.: 9147-6784.

OFEREÇO-ME-p'darauladesaxofmJ
etocaremeventns, Tr.: 372.()876.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como babá ou acompanhante
de senhora, Tt 8802-1180

OFEREÇO-�E -p/ trabalhar
em jardinagem e servi�os,
gerais. Tr. 372-3067 ou 9134-

·0232

OFEREÇO'-ME - p/ trabalhar, OFEREÇO-ME - p/ consertar 'O

experiência como balconista, cintos de 3 pontas. Tr,: 276-067,1,. OFEREÇO-ME - p/ trabalhar c/

recepcionista e aux. diarista ou babá.Tr, 373-3787,

administrativo, Tr.: 273-6050. OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como recepcionista . ou OFEREÇO-ME - p/trabalhar

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar secretária, c/ experiência. Tr.: � com estampador, c/
como vigilante, c/ curso, Tr.: 273- 8805-8096, experiência. Tr. 373-3787,

iI/!,t •

NAYALIA.\ Pousada Dreiche do Ar
com acompanhantes

9"17-0.97

I LINDA�MULHER" I
I[S5_jl�·_I.
I ��"':::=:WIUtl!eRl:JlI
' __

._,
__ .. _ � .. �. . � , _ � _ .. .J

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 atendemos hotéis,

motéis e residéncias.'

J275-0052/273-1174
Estamos recrutando moças acima

.

de 18 anos.
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