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ENCONTRO

Marta Muller critica ensino

precário de curso de medicina
• PÁGINA 3

CATARINENSE

Vitória do Juventus deixa a equipe na quarta colocação na tabela com 12 pontos

Juventus mantem 1 000/0 de

aproveitamento em casa
Com um gol do zagueiro Pereira, o Moleque Travesso vence o

Brusque por 1 x O e sobe uma posição na tabela de classificação.
O jogo foi marcado pelas quatro expulsões, duas de cada lado.

A'equipe brusquense saiu reclamando um pênalti que
supostamente teria acontecido no final do jogo. O próximo

adversário do Juventus é o Figueirense B, segundo colocado
na tabela, em Florianópolis na quarta-feira. No domingo joga
em Camboriú contra o time da casa. O líder da competição é

o Blumenau, que venceu o Camboriuense em casa por, 1 x O.
PAGINA 7

www.marisolsa.com.br
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ASSOCIAÇÃO

aulo dosSantos vai liderar
tidade voltada aos ciclistas

• PÁGINA 5

RECONHECIMENTO

Apresentação de aniversário
comove fãs do Coral da Scar

• PÁGINA 4

EVENTO

Festival de Fantasia de Vôo

Livre acontece em dezembro
Jaraguá vai sediar o primeiro Festival Brasileiro de
Fantasia, .Cinema e Literatura, que será realizado em

dezembro pela Federação Catarinense de Vôo Livre .

• PAGINA 5

ENCONTRO
<,

Castronomia típica e muito vinho
,

atraíram público à Festa Italiana

Festa Italiana
reuniu aproxi

madarnenter.z
mil pessoas no

Parque de

Eventos, na
sexta-feira

à noite.
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Jornal e Comunidade
Hoje à noite o jornal

Correio do Povo recebe
homenagem na Assembléia

Legislativa do Estado. A

homenagem, indicada pelo
deputado estadual Dionei
Walter da Silva, representa o

reconhecimento da classe

política em relação ao trabalho
prestado pelo "mais antigo de

Povo também comemora a

conquista de dois prêmios: o de
melhor projeto especial e

melhor anúncio institucional.
Os prêmios foram conquistados
pela participação do Jornal no
Prêmio Adjori de Jornalismo.
O produto "Conteúdo"
classificou-se na categoria
Melhor Projeto Especial e o

�O Correio do Povo, nestes últimos anos,
tem se empenhado em oferecer ao leitor

informações atualizadas que privilegiam
a comunidade

Santa Catarina". Infelizmente,
o principal responsável pelo
sucesso do jornal, o senhor

, Eugênio Victor Schmõckel,
despediu-se dessa vida antes

desse reconhecimento público,
,

mas será muito bem re-

. presentado pela atual diretoria
do CP. Além dessa ho

menagem na Assembléia

Legislativa, o Jornal Correio do

FRASES o

anúncio publicado em 25 de

março de 2003, sobre o Dia da

Água, da empresa Lunelli, foi
o detentor do prêmio de melhor
anúncio institucional.Sem
dúvida, a participação do

Jornal Correio do Povo junto à

comunidade foi Q principal
ingrediente para que essas

demonstrações de reconhe
cimento viessem a público.

Mesmo sendo o mais antigo
jornal de Santa Catarina (85
anos completados no dia 10 de

maio) oCorreio do Povo, nestes
últimos anos, tem se

empenhado em oferecer ao

leitor informações atualizadas

que privilegiam a comunidade
em que está inserido. Como
forma de demonstrar seu'
interesse pela região, tornou
se quase que um diário, com
cinco edições por semana,
desde o dia 18 de maio último.
O formato também mudou,
uma alternativa criada para
oferecer mais reportagens e

aproveitamento do material

fotográfico. Depois de 85 anos

de atividades, o Correio do
Povo sente-se cada vez mais

próximo da comunidade e a

cada edição torna público o'
seu comprometimento com as

aspirações, sonhos e reivin

dicações do povo de Jaraguá
do Sul e dos demais mu

nicípios da microrregião do

Itapocu.

CONFIRAA HISTÓRIA
• HÁ 16 ANOS

Em 1988
O Sine - Sistema Nacional de

Empregos - convidava empresas e

empresários para reunião na Acijs,
afim de, esclarecer o funcionamento
do seguro-desemprego e dirimir
dúvidas.

As exportações catarinenses

operavam. as mais otimistas ex

pe ct a tivas , conforme a Cafex,
instalada junto à Agência do Banco
do Brasil de Jaraguá do Sul.

Programava-se as festividades dos
112 anos de fundação de Jaraguá do
Sul.

.

• HÁ 4 ANOS

Em2000
'

Começava as obras da nova

Biblioteca Padre Elernar Scheid do
. Centro Universitário de Jaraguá do
Sul.

A empresa Marisol inaugurava
unidade de confecção no bairro Rio
Molha, que exigiu investimentos de R$
2,5 milhões. Toda a produção desta
unidade é voltada ao mercado interno.
As exportações ficam a cargo das
demais unidades, especialmente a

Marisol Nordeste, localizada em

Pacatu, no Ceará que era: responsável
por 16% de todo o mercado nacional
no item consumo.

"No país do carnaval, por que não terum festival de fantasia em parapente?"
"

.Christian Jutglar, presidente da FCVL (Federação Catarinense deVôo Livre) evice-presidente da ABP (Associação Brasileira de Parapente),
sobre o 1 o F�stival Brasileiro de Fantasia,Cinema e Literatura deVôo Livre,que será realizado no mês de dezembro em Jaraguá do Sul.

"

Mundo I
� ISRAEL

Pessoas & Fatos
f'

Coalizão de Sharon sobrevive
a teste no Parlamento
o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon,
sobreviveu a uma moção de censura votada
ontem pelo Parlamento israelense, em um

sinal de que sua coalizão governamental não
torre o risco imediato de desabar.A aprovação
da retirada em princípio da Faixa de Gaza até
2005 desgastou a relação entre Sharon e parte
de seus aliados, podendo resultar em novas,
alianças políticas - e até mesmo em novas

eleições - ao longo dos próximos meses."Sem
sombra de dúvidas, o cenário político está

conturbado'; comentou o parlamentar
Avraharn Burg, do oposicionista Partido

Trabalhista.(AE)

�SUíÇA
,

70.000 pessoas participam de
missa campal celebrada pelo papa
Ontem, 70 mil pessoas se reuniram para uma

missa campal celebrada pelo papa, nas

proximidades da capital suíça. Mostrando
bandeiras de diversos países, inclusive do

Brasil, a multidão encorajava o. pontífice todas
as vezes que hesitava na leitura de seu

'discurso. Com 84 anos e sofrendo do mal de

Parkinson, o papa e o Vaticano fizeram o

possível para não repetir as situações de sua

última visita ao exterior, à Eslováquia no ano

passado, quando João Paulo" não conseguiu
terminar a maioria de seus discursos.íáê)

� VENEZUELA

Diante de milhares de pessoas,
Chávez inicia campanha
o presidente venezuelano, Hugo Chávez,
'declarou ontem a centenas de milhares de

seguidores que no referendo sobre a

revogação de seu mandato dará a seus

opositores na Venezuela e no exterior"a mais
contundente derrota" em toda sua história.

"Preparem-se para o que víra.declarou diante
de seus simpatizantes, que realizaram ontem

uma marcha que deu início à campanha
governista pelo referendo. Chávez anunciou

que assumirá a chefia de um novo comando
de campanha e de uma nova missão social,
que tem corno objetivo "duplicar os votos

obtidos pela oposição" no referendo.íàê)-

�BRASIL

Lobista envolvido na

OperaçãoVampiro é preso
o lobista Laerte de Arruda Correia Júnior,
preso domingo pela Polícia Federal em São

Paulo, deverá ser transferido nos próximos dias
para Brasília; onde corre o inquérito criminal
da Operação Vampiro. Acusado de integrar a
quadrilha que fraudava licitações no

Ministério da Saúde, Laerte tinha prisão
preventivpdecretada pela 1 o- Vara da Justiça
Federal, meis estava foragido desde o início
do mês. Ele se entregou após um acordo
intermediado pelos seus advogados.(AE)

� BRASIL

Petroleiros fazem

paralisação de 24 horas
Os trabalhadores da Petrobras começaram
uma paralisação de 24 horas em todo o País,
a partir da meia-noite de ontem, informou a

Federação Única dos Petroleiros (FUP) .. Não
haverá troca de turno nas refinarias da

empresa nem nos terminàis de distribuição
até as 24 horas de amanhã. Segundo os

sindicalistas, as refinarias vão parar de
funcionar e não haverá distribuição de
derivados de petróleo. A paralisação deve

atingir também as áreas de produção e

exploração de petróleo e as unidades
administrativas. A greve dos petroleiros tem
o objetivo de pressionar a. P.etrobras a cumprir
um acordo coletivo assinado em novembro
de 2003.(AE)

Secretários de Segurança
reclamam mais recursos
Secretários de Segurança Pública de vários

Estados, reunidos ontem em Curitiba,
reclamaram da falta de recursos para o setor.

"A falta de dinheiro é o problema. A segurança
pública não é tratada. com prioridade no que
diz respeito aos recursos'; disse .0 ex

presidente do Colégio Nacional de Secretárias
de Segurança Pública, José Otávio Germano;
do Rio Grande dO,SuHAE)
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Número de vereadores é

tema para a reforma política
Jamil TouficAkkari*

Às portas das eleições de 2004, impor ou sugerirmudanças, como
alteração do número de vereadores, desperta outra 'vez a sensação de
casuísmo, a ser extirpado definitivamente da política nacional,
transcorridos 20 anos dos antológicos comícios pelas "DiretasJá".Não se

modifica a regrado jogo aos43minutosdo segundo tempo.A campanha
eleitoral estáprestes a começar e até 30 de junho têmde ser realizadas as

convenções para definir os candidatos.
.

Arelevânciado tema 'exige discussãomuitomais ampla.NQJudiciário
e no Legislativo Federai, as duas frentes nas quais tramita amatéria, há
certo açodamento. Para tornartudomais claro, devemos lembrar que,
em 24 demarço, oSupremoTribunal Federal (STF) definiu critério de
proporcionalidade demográficaparáestabeleceronúinero de vereadores.
Adecisãodecorreu de julgamento referente adispositivo daLeiOrgânica
domunicípiopaubstadeMiraEstréia, que fixaraem 11 onúinerode seus
vereadores.Amedidadefiniu um vereadorpara cada47.619 habitantes.
Em 2de abril, oTribunalSuperiorEleitoral (TSE) ratificou adecisão, por
meio da resolução 21.702/04, válidapara todo o País.

Contraponto - Em 26 de maio, com agilidade maior do que a

observada namaioria das votações, aCâmara dos Deputados aprovou
ProjetodeEmendaConstitucionalque fixao limite de sete a55 vereadores,
em 22 faixas populacionais. Caso amatéria tramite no Senado com a

mesma fluênciaevelocídade, será possívelconcluir avotaçãodamatéria
no Congresso até o último dia de junho, prazo para que as' regras

prevaleçamnas legislaturas aseremeleitasemoutubropróximo.Acontece
que esta incomumagilidadepode suscitardúvidas e desconfiançasmuito
pertinentes na população, de que deputados e senadores estariam

tentando, diante da decisão doSTF e doTSE, agradarpoliticamente os

vereadores, os quais têmpapel importante nas bases eleitorais.
Porque apropostado Legislativo é, em tese,menos antipáticapara os

vereadores? Porque diminui de 60.276 para 55.214 (menos 5.062) o
número total de cadeiras nas câmarasmunicipais dos 5.561 municípios
brasileiros. A decisão do Judiciário reduz em 8.528. Corno matéria

constitucionalprevalece sobre a resoluçãodoTSE, aaprovaçãodoprojeto
noCongresso garantiria enxugamentomenos drástico.

Éntendido o caso, a verdade é que, mais uma vez, descuidou-se do
interessemaiordo País. Sementrarnoméritodos critérios daJustiça e do
Legislativo, a verdade é que não se pode decidir sobre matéria tão

importante, sem considerar aspectos cruciais, em estudo profundo, sério
e científico. O primeiro deles é que não se deve compararmunicípios
com distintas receitas, realidades demográficas diversas e múltiplas
peculiaridades na execução orçamentária (é preciso considerar que a

presença de indúsrrias, clima, locãlização em região metropolitana e

vários outros fatores interferem no custeio-e nos investimentos de uma

cidade).
Outro ponto é a necessidade de impedir que alguns municípios

fiquem com número par de cadeiras, dificult�ndo o desempate em

votações. Tambémdeve ser analisada aproporcionalidade entre a receita
fiscal da cidade e a despesa representada pelaCârnara de Vereadores.O
custeio daCâmaraMunicipal de Santana de Parnaíba, naGrande São
Paulo, por exemplo, equivale a apenas 2,3% da arrecadação. Pois bem,
na resolução do TSE, o município terá reduzido o número de seus

vereadores, napropostadoParlamento, aumentariam as cadeiras.Qual
critério está correto? Ou ambos estão errados? É precisomuito estudo
para concluircom justiça. Estes sãoexemplos de que o temanão pode ser
objetode resoluçõese/ouprojetos de leiaçodados, às vésperas das eleíçôes,

É pena que, mais uma vez, discutam-se questões tão importantes
para aNação sob a pressão de um processo eleitoral. Considerando que
o debate não ocorreu emépoca oportuna, com tempo para análise das

propostas com as instâncias diretamente envolvidas, que prevaleça o
bom senso. E este indica a necessidade de que amatéria integre projeto
maior - a reformapolítica-, incluindo pontos como o voto distrital,
proporcionalidade das bancadas estaduais naCâmara dosDeputados,
financiamento de campanhas e outros temas fundamentais ao
aprimoramentodadem�racia conquistadahá 20 anos pelamobilização
cívica dapopulaçãobrasileira.

*Jamil Toufic Akkari, economista, é presidente da Câmara
Municipal de Santana de Parnaíba.
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MOSAICO
� EXPLANAÇÃO
Medicina doTrabalho
será tema na Câmara
A participação do gerente de recursos

Humanos e Patrimônio da Prefeitura

de Jaraguá do Sul, José Dalmarco

Filho, marcadapara a sessão ordinária

da Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul de ontem, foi transferida para
dia 14 de junho. Dalmarco vai falar

sobre o setor de medicina do

Trabalho da Prefeitura desde 2001.

Na oportunidade, ele vai apresentar
também dados e investimentos no

setor, informações sobre exames

periódicos realizados e terceirização
dos serviços.

TERÇA-FEIRA,8 de junho de 2004

� EVENTO

Encontro político
reúne cinco partidos
Hoje à noite, a partir das 20 horas, ocorre
o encontro dos cinco partidos,
apeladores da campanha a prefeito de
Moacir Bertoldi. Na .ocasião, ocorrerá o

lançamento e apresentação oficial do

vice-prefeito da chapa que concorrerá
ao Pleito Municipal. Após a reunião do
PTB haverá uma coletiva a imprensa
onde os presidentes dos 5 partidos
apoiadores, Ruy Lesmann (PDT), Falconi
(PPSl, Leónidas Nora (PLl, Jean

Leutprecht (PTB) e Luis Hirschen (PSB)
estarão falando em nome de seus

partidos.

� SEMINÁRIO

Caropreso participa
de evento em Brasília
o médico Vicente Caropreso viajou
ontem para Brasília e participa do
"Seminário sobre Comunicação e

Propaganda na Campanha Eleitoral de
2004" e Entrega do Prêmio Tucano de
Ouro. O seminário acontece hoje e vai
abordar a plataforma de um programa
de governo, a importância das Pes

quisas na Campanha Eleitoral, as

pesquisas Quantitativas e Qualitativas,
a situação Política do País à Luz das

Pesquisas e as Estratégias Elei

torais,comunicação na Campanha
Eleitoral.

Jornal Correio do Povo será

homenageado na Assembléia
Jaraguá do Sul - Por

proposição do deputado estadual
Dionei Walter da Silva (PT), a

Assembléia Legislativa de Santa
Catarina homenageia hoje, em
sessão solene, às 19 horas, o Jornal
Correio do Povo pela passagem de
85 anos de fundação. A primeira
edição do Jornal Correio do Povo
foi publicada a 10 demaio de 1919.
Nessa época, [araguá do Sul era

apenas uma vila, com cerca de 20
mil habitantes. Ao longo de 85 anos

de existência, o jornal registrou o

desenvolvimento de toda a região
e se firmou como um espaço
democrático, que representa os

interesses da população doVale do
Itapocu. O Jornal Correio do Povo
enfrentou todo tipo de intempéries,
crises financeiras e oposição de

cunho político. "Nesse meio em

que tantas publicações nascem e

morrem todos os dias e sabendo das
dificuldades que as empresas
enfrentam nomercado, chegar aos
85 anos é sem dúvida um feito
histórico", frisa o deputado Dionei.
O diretor do Sindicato dos

Jornalistas de Santa Catarina na

região, Sérgio Luiz Homrich dos
Santos, diz que o Jornal Correio do
Povo sempre impulsionou o

jornalismo regional, tanto por seu
pioneirismo em buscar profissionais
diplomados para atuar em sua

redação, quanto por sua coragem
de in�estir na édé'á. ''Nestes 85

anos, o jornal passou a ocupar o

espaço que antes cabia à política, o
espaço das reivindicações da

população".

JARAGUÁ DO SUL - O
presidente daComissão Provisória
doPMDB,AmaroXimenes Junior,
enviou um comunicado ao vice-

governador do Estado e presidente
estadual do. partido, Eduardo
Pinho Morei�a, renunciando em
caráter irrevogável ao cargo que
ocupava na comissão. A

desistência ocorreu em virtude do
descontentamento com a conduta

,
de determinados peemedeliistas
Ique misturam questões políticas
COm interesses pessoas. Com o.
afastamento de Ximenes,' 'o
diretório estadual precisa nomear

,
outra pessoa' para presidir e

organizar o partido, em Jaraguá do
Sul.

- Tinha como objetivo unir o
PMDB, trabalhar as coligações para

as eleições e convocar a convenção
para a formação do nov<? diretório.
Entretanto, apesar de saber que a

comissão tem plenos poderes para
fazer alianças partidáriaS, considero
imprescindível a opíilião damaioria $

. dos filiados. Depois de convocar
reuniões, percebemos que as idéias
dos integrantes do partido vão

contra aos planos de membros da
comissão-, explica,Ele acrescenta
que, a comissãooptou pernão haver
convenção, mas os filiados, em sua

maioria, querem que esta seja
realizada. "Então, a quem atender?
Essas divergênciasmostramque as

'

pessoas deveriam se preocuparmais
com o partido e menos com as

diferenças pessoais. Por estemotivo,
estou fora e repensominha filiação
no I?MDB", critica.'

,

POL ICA

�C;OMISSÃO
CPI investiga
ações de níveis
A Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) que investiga o passivo trabalhista
da Casan ouviu ontem depoimentos de
11 servidores, entre eles um

aposentado, que possuem ações de
níveis contra a empresa, lotados em

Florianópolis, Curitibanos, Balneário
Camboriú, Bom Jardim da Serra e São
José. As ações de níveis são promoções
solicitadas via ação judicial, com na base
no Plano de Cargos e Salários da Casan.
Existem grandes distorções salariais na

empresa, entre servidores que

desempenham a mesma função.

....PROJETOS

Câmara instala
comissões especiais
o presidente João Paulo Cunha
anunciou a instalação de duas comissões
especiais amanhã para analisar projetos
de lei. A primeira examinará o PL 146/
03 que estabelece normas gerais sobre

licitações e contratos administrativos
relativos a obras, serviços. locações,
compras e alienações no âmbito dos
Poderes da União. A segunda comissão
vai examinar o PL 3582/04, que cria o

Programa Universidade para Todos. O

programa vai conceder benefícios
fiscais a instituições privadas de ensino

superior.

ESCOLHIDO

Kurt Linzmeyer foi apontado
como candidato a prefeito

POR FÁBIANE RIBAS

.... Peemedebistas
•

opinam sobre a

continuação.
da coligação

CORUPÁ - Kurt Linzmeyer e

AlceuMoretti serão os candidatos à
chapa majoritária do PMDB para
concorrer às eleições de outubro.

Apesar de os nomes terem sido
definidos na quarta-feira da semana
passada, os indicados às vagas de

prefeito e vice foram divulgados
oficialmente no domingo pela
manhã. A revelação foi efetuada
durante o encontro do partido,
realizado naCâmara deVereadores,
evento que reuniu filiados e

simpatizantes da sigla. Após o

encontro, os participantes con

fraternizaram-se na sociedade

Atiradores, também para come

morara aniversário do prefeito, Luiz - Linzmeyer diz que pretende dar continuidade ao trabalho de Tamanini
Carlos Tamanini.

Ainda no sábado, os líderes

peemedebistas se reuniram para
discutir questões relacionadas à

candidatura e acertaram os nomes

apontados.Na chapa proporcional,
as inscrições para os interessados a

concorrer a uma vaga no poder
Legislativo estão abertas desde o dia
1 de junho e encerramdia 10, próxima

ALEXANDRE BaGO

quinta-feira. Cadapartido temdireito
de compor uma nominata com dez
homens e quatromulheres.

Embora os dois partidos tenham
oficializado a continuação da aliança
PMDB e PFL, unida há quatro anos,

no encontro de domingo foi
distribuído um questionário entre os
filiados para saber a aceitação dos

peemedebistas em relação a esta

composição. O material também
serviu para colher sugestões sobre o
que cada um considera necessário

em termos de melhorias para cada
localidade.

'

:_Estou umempresáriobastante
feliz commeu empreenditnento e me

consideropreparadoparaencarar este

desafio que é a vida pública. É com

muita vontade e determinação que
pretendo administraro poderpúblico
e contribuir com o ,crescimento

econômico e social doMunicípío-c-,
destaca Linzmeyer. Ele enfatiz�que
temprojetos para fomentar o turismo
da cidade, a agricultura" entre outras
áreas.

ALEXANDRE BaGO

D,eputado diz que chegar aos 85 anos é um feito histórico

!

Peemedebistas estão sem
!"

"

[ídor na comissão provisória
Hermann Suesemhach avalia se vai se candidatar a.vereador

CORUPÁ - Com a indicação
de Kurt Linzmeyer para candidato
a prefeito pelo PMDB, o presidente
dopartido, Hermann Suesembach
- que era um dos nomes cogitados
para cabeça de chapa - diz não
saber se vai concorrer a uma vaga
no poder legislativo. Ele salienta que
antes de definir se irá concorrer às

eleições deste ano, vai conversar

com as pessoas que o apoiariam caso

fosse candidato a prefeito.
- Nós tivemos uma conversa

bastante franca na semana passada
e no acordo que firmamos ficou
certo de que numa próxima eleição
eu serei o candidato àmajoritária
pelo partido, De qualquer forma,
ainda tenho a opção de disputar

uma vaga na Câmara de
Vereadores. Se eu aceitar essa

proposta, certamente vou' me

afastar da presidência do partido
porque não quero misturar eis dois
trabalhos, que precisam de muita

dedicação-, considera.
O presidente do partido

destaca que os interessados em

candidatar-se à vereança devem
procurar o diretório do PMDB de

Corupá e efetuar inscrição até

quinta-feira. Independente da
PEG 574 que está para ser votada
no senado até dia 10, o número de
vereadores para o Município,
também conforme a propor
cionalidade indicada pelo TSE

(Tribunal Superior Eleitoral) será

nove. A redução de quatro
cadeiras no legislativo de Corupá
não altera o repasse de recursos da

prefeitura para a Câmara de

Vereadores, porém, na opinião de

Suesembach, é prejudicial em
termos de representação. '1\s pessoas
que residem no interior da cidade
serão as mais prejudicadas porque
terão menos representantes do

legislativo ouvindo suas

reclamações, reivindicações em

busca de melhorias.A diminuição
também pode causar uma

eletização da política, de forma que
as siglas que dispõe demais recursos
para investir na campanha têmmais

condições de fazer umbom ttabalho
demarketing", avalia.

• PMDB de Corupá
agendou a realização da

convenção do partido
para o dia 27 deste mês, na
Câmara de Vereadores. Na

oportunidade, serão
homologados os nomes

dos candidatos.

• Peemedebistas estão

efetuando pesquisa entre

os filiados para saber

quais as principais
necessidades do

Município para então

traçar o plano de governo
para as eleições.
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MERCADO

Indumak realiza o 1 o Encontro
de agentes internacionais

POR CELlCE GIRARDI

....0 encontro reuniu
oito dos 20 agentes
que representam a

empresa pelo mundo

}ARAGUÁ DO SUL - Oito

representantes comerciais da

empresa Indumak pelo mundo
foram convidados a participar do
primeiro encontro de agentes
internacionais, que acontece

desde ontem, na Acijs (Asso
ciaçãoComercial e Industrial de
[araguá do Sul). O encontro, que
termina hoje, objetiva fazer 'com
que os representantes vindos de EI
Salvador, Chile, Peru, Venezuela,
Cuba e Egito Conheçam de perto
como são desenvolvidos e

fabricados os equipamentos que
são vendidos para todo o Brasil e
fora dele. "Cada cliente solicita
deter-rninado equipamento para a

embalagem do seu produto, por
isso nossos engenheiros desen
volvem o projeto de acordo com o

pedido", explica Ricardo Petry, do
setor de comércio exterior.

A Indumak está no mercado
.

há 41 anos, conta commais de cem
funcionários e desenvolve

máquinas para empacotamento e

enfardamento para grandes
empresas. Da produção, de cerca
de 50 a 60máquinas pormês, 40%

Representantes conheceram processo de produção das máquinas

é exportado.O volume de negócios
gira em torno de R$ 2,2 milhões

por mês. Segundo o gerente de

exportação, César Luís Eger, a

empresa conta com representantes
em 20 pontos do mundo e tem

como meta alcanç�r a Tailândia,
Arábia Saudita, África do Sul,
Rússia e Austrália ainda este ano.

"Estamos em negociações mas o

mercado está receptivo para nosso

produto", enfatiza. Dentro das
metas ainda estão alcançar o

.

patamar de U$ 4,3 milhões anuais.
"Hoje a Indumak é a maior

produtora de máquinas desta
natureza da América 'Latina .

Queremos ser amaior domundo",
declara o gerente. A representante
comercial Emma Fernandes de
Cordova, do departamento de

Lambayek, ao norte do Peru, era a

<0

única representante feminina no
encontro. "Tenho um comércio de

v

vendas de máquinas e posso dizer
, que os produtos da Indumak são

os mais vendidos por lá,
principalmente para o empaco
tamento de arroz, onde nossa região
é grande produtora. Participar
deste evento é conhecer melhor o

produto que representamos",
finaliza a peruana.

Coral da Scar encanta o público em apresentaçãode aniversário'
}ARAGUÁ DO SUL - O público

prestigiou a apresentação do Coral"
da Scar no sábado último, quando
a entidade festejou 3Q anos de
atividades com um espetáculo que /

emocionou a platéia pela qualidade
técnica do concerto e pela
sensibilidade na escolha do

repertório, que mesclou clássicos e
música popular brasileira, I corno
"Estão Voltando as Flores", de Paulo
Soledade e "Nosso Momentos", de
Haroldo Barbosa e Luiz Res, tudo
com o arranjo impecável de Luiz
FernandoMelara, regente do Coral
da Scar há 20 anos.

O presidente do Coral, Luiz
Lanznaster comenta que o Coral
está passando por uma ótima fase.
"Nossa agenda está lotada até o final
do ano", exemplifica Lanznaster,

Segundo ele, as próximas
apresentações do Coral estão
marcadas para o período de 13 a 20
deste mês, na IgrejaSanto Estevão.
Em julho na Acijs, em agosto o

espetáculo é no Caie, em outubro
noHomago e no dia'6 de novembro,

ALEXANDRE BOGO

Apresentação marcou os trinta anos do Coral da Scar

no 49° Encontro de Corais da Liga,
classificaçãoAI. Esta é a primeira
vez que [araguá do Sul é sede do

Encontro de Corais da Liga. De
acordo com Laznaster, participam
15 corais vinculadas àLigaArtística

Alto Uruguai, que congrega nada
menos que 108 corais dos Estados
de Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Paraná.

O Coral da Scar, entretanto,
está entre os três 15 melhores corais
vinculados à Liga e sempre tem

ficado entre as três primeiras
colocações nas competições.

• No dia 6 de novembro

Jaraguá do Sul vai sediar o
49° Encontro de Corais da

Liga Artística Alto Uruguai,
com a participação de 1 �
corais dos estados de SC,
PR e RS.

• De 13 a 20 deste mês o

Coral da Scar participa da
. proqrarnaçáo do Sesc
Cultura em Movimento. As

apresentações acontecem

na Igreja Santo Estevão,
Bairro Garibaldi.

TERÇA-FEIRA,8 dejunho de 2004 CIDm99j("mlau'l._

Formação de Conselho depende
de projeto do Executivo

}ARAGUÁ DO SUL - Nos dias
17 e 18 deste mês acontece, em

Florianópolis, a Conferência
Estadual da Mulher, um evento

promovido pelo Conselho Estadual
da Mulher com o objetivo de

organizar as metas, objetivos e

avanços a serem levados à

Conferência Nacional daMulher,
que está marcada para meados de

julho, em Brasília. De Jaraguá do
Sul participam do evento em

Florianópolis oito delegadas,
escolhidas durante a Conferência

Regional, realizada em abril, que
incluiu a cidade de Joinville.

A diretora do Departamento
da Mulher do Sindicato do
Vestuário de Jaraguá dó Sul e

integrante do Conselho Estadual,
Rosane Sasse, explica que a meta

dos Conselhos, tanto estadual
.

como o nacional, é a instalação
dos conselhos municipais.
Recentemente, Rosane defendeu
a criação do ConselhoMunicipal
na Câmara de .Vereadores, sem
muito sucesso oudemonstrações de
apoio por parte dos vereadores,
salvo exceções como o vereador Ivo
Petras Konell, e José Pendiuk dos
Santos, autor de projeto de lei para
a criação do conselho. Pendiuk

retirou o projeto da pauta, já que o

mesmo, por força da lei, deve ser

encaminhado pelo Executivo.
Ainda de acordo com Rosane,

no dia 26 de maio último, houve
audiência com o prefeito Irineu

Pasold, quando foi solicitado ao

mesmo apoio para a implantação
do ConselhoMunicipal da Mulher.

"O prefeito foimuito atencioso e

se comprometeu a dar toda a

atenção ao nosso pedido. Deixamos
com o prefeito toda a

documentação fá existente sobre o
assunto, inclusive uma cópia do

projeto", comenta Rosane.
Rosane Sasse esclarece que a

criação dos Conselhos municipais
é vital para que a luta das
mulheres tenha respaldo e apoio

.

social, sem contar com a

implantação de políticas públicas
que garantam a. aplicação dos
direitos das mulheres ..Em jaraguá
do Sul, na avaliação de Rosane,
os problemas relacionados aos

direitos das mulheres são

inúmeros, mas os mais graves,
atualmente, são os relacionados à

saúde, como a Ler ( Lesão do

Esforço Repetitivo) que atinge
uma maioria esmagadora de
trabalhadoras do setor têxtil.

ARQUIVO

Rosane Sasse aposta na implantação de políticas públicas

LOTERIAS

concurso: 569
03 - 09 - 14_

15 - 32 - 57

32 - 33 - 34 - 45 - 46

51-58-67-74-83
84 - 95- 96 - 99 - 00

Fone/Fax: ,(47) 370-8655
..... ,,��,.. w��.��.���... çr����.�..���.�... ·.Vili!l ....�I�II .... �... J�ra:tgllil .....�.� ....�II.. I.·�Ç ....

concurso: 03838
1° Premio: 73.649
2° Premio: 64.339
3° Premio: 60.276
4° Premio: 04.029

5° Premio: 02.936

Novo Conceito
em Transporte
Transporle para
BlulHenau lFurb],

"oinvllle lUdese, Uniuille e Senal]
alélH de viagens estaduais e interestaduais J
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CP é contemplado no Prêmio

Adjori/SC em duas categorias
FLORIANÓPOLIS - A Adjori

(Associação dos Jornais do Interior de
SantaCatarina), que congrega cerca
de 140 empresas jornalísticas filiadas,
promoveu, de 4 a 6 de junho, no hotel
Cambirela, em Florianópolis, o 32°

Congresso da entidade, reunindomais
de uma centena de proprietários e

diretores de jornais locais, além de
autoridades e convidados especiais.

Os trabalhos começarãmna sexta

feira com o tema Eleições 2004,
abordando as regras para a cobertura

jornalística do pleito municipal pelos
diversos meios de comunicação. No
sábado, o foco'central do encontro foi

.

'Acertando o passo", compalestras do
Secretário de Estado da Informação,
DerlyMassaud de Anunciação, e do
presidente do Sapesc (Sindicato
Agências de Propaganda do Estado de
SantaCatarina) e também presidente
da agênciaNeovox, Juarez Beltrão.

O secretário Derly Massaud
confirmou sua predisposição de
conduzir a distribuição da mídia

governamentalde acordomm critérios

técnicos, evitando a ingerênciapolítica.
O secretário acentuou que, desde que
assumiu, os jornais do interior têm tido
maiorparticipaçãonobolo publicitário
governamental, se comparado com a

gestão anterior,
Juarez Beltrão abordou o sistema

de funcionamento das agências e

como elas podem estreitar o

relacionamento com a mídia

impressa local.
A tarde de sábado foi reservada

para uma dinâmica de grupo,
conduzida porEmilianaCardoso da
Silva e JoãoCarlosVieiraMachado,
na qual os jornais levantaram as

principais dificuldades do setor e as
-

possíveis soluções para cada uma

delas.
À noite foi realizada a sessão de

gala para revelação e entrega do
PrêmioAdjori/SC de Jornalismo
Troféu Pena deOuro.Mais de trinta

jornaisde todooEstado concorreram
a prêmios. Ao todo, 226 trabalhos
disputaram premiação, nas

categoriasJornalismo e Publicidade/
Propaganda, além de 12 produções
acadêmicas, tendo como tema a

mídia impressa local catarinense. O
Jornal Correio do Povo foi

contemplado na categoria
Jornalismo - CadernoEspecial, com
o suplemento Conteúdo, e I).a
categoriaPublícídade/l'ropaganda -

Anúncio Institucional.

Na manhã de domingo, após
Assembléia Geral Ordinária, que
elegeu novoConselho Fiscal e novo
Conselho de Ética, os participantes
encerraram o encontro com um

passeio de barco pela ilha de

Florianópolis:
OIVULGAÇÃO

Diretora presidente; Yvonne Alice Schrnõckel, re�ebe prêmio

Entidade formadapara apontar
direitos e deveres de ciclistas

}ARAGUÁ DO SUL --'. Cinco

'pessoas reuniram-se na manhã de

sábado, na sede do Siticom, para
discutir a aprovação do estatuto da
Associação Amigo' da Bicicleta e

para montar a equipe de trabalho.

Apesar de ter sido criada há três anos,
a entidade estava inativa e, a partir
deste encontro, passa a entrar

atividade novamente com intuito de

que o ciclista tenha conhecimento
de seus direitos e deveres quando
circulam em vias públicas.Nomeado
presidente da associação este final'
de semana, omentor-desse projeto,
PauloCésar dos Santos, salienta que
o objetivo é organizar a entidade para
que tenha mais lobby e possa
reivindicar melhor infra-estrutura

para tráfego das bicicletas.
'

- A bicicleta é um dos meios
de transporte mais baratos. Além de
contribuiremmuito com a saúde dos
usuários, que deixam a vida
sedentária, colaboram com o meio

ambiente, pois as fazem as pessoas
deixarem os veículos em casa -,

destaca. Na opinião de Santos, os

cíclistas precisam de orientação para
saber circular de maneira

adequada, conforme exige o

Código de Trânsito Brasileiro. "Há
muita gente que não sabe das

normas, por isso vamos elaborar,
através da associação, uma cartilha/
informativa para que todos tenham
acesso ao conhecimento a respeito
da lei", explica.

O presidente da associação
.

'elucida também que há'
necessidade demais sinalização nas
vias e de mais respeito dos
condutores de veículos. "Nós
sabemos que tem ciclistas que não

respeitam o trânsito, mas há
também muitos motoristas que

desrespeitam os ciclistas", enfatiza.
Ele destaca que umamédia de três
acidentes envolve condutores de
bicicleta, mensalmente. "Isso

legitima a importância de organizar
.a ciclovia, que necessita de

iluminação, e de orientar a

comunidade sobre o uso

adequando desse meio de

locomoção", diz. (FABIANE RIBAS)
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INCENTIVO

Jaraguá do Sul vai sediar o 10

Festival Brasileiro de Fantasia
POR CAROLINA TOMASELLI

� Evento vai contribuir

para tornar o

município referência
em vôo livre

}ARAGUÁ DO SUL ., O

Município de Jaraguá do Sul vai
sediar o primeiro Festival Brasileiro
de Fantasia, Cinema e Literatura
de Vôo Livre.

A informação foi anunciada
ontem durante encontro inter

mediado pelo deputado estadual
Dionei Walter da Silva entre o

diretor de turismo da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Loreno Hagedorn,
e o presidente da FCVL

(Federação Catarinense de Vôo

Livre) e vice-presidente da ABP

(Associação Brasileira de

Parapente), ChristianJutglar.
Jutglar solicitou apoio da

administração gtunicipal para a

realização do evento, orçado em

R$ 49mil. ''/\ Prefeitura vai ajudar
a estruturar o Festieal, até porque
não temos contato com as

empresas, que são os patro
cinadores em potencial", explica.

Presidente da FCVL pediu apoio da Prefeitura para o evento

O diretor de turismo afirma

que, após contato com outros

setores, verificará a possibilidade de
disponibilizar material (folders e

cartazes) pré-elaborado pela
Prefeitura, além de buscar a

colaboração da assessoria de

Programação de aniversário de'

Corupá inicia no próximodia 27
CORUPÁ - Para comemorar os

107 anos de fundação domunicípio '

e os 46 anos de emancipação político
administrativa, completados no dia
7 de julho, a Prefeitura Municipal
de Corupá preparou uma pro

gramação com eventos que iniciam

no próximo dia 27 até 11 de julho.
As festividades começam dia 27 com.
a sétima edição do FestivalMunicipal

-

de Danças, a partir das 14 horas no
Ginásio de EsportesWillyGermano
Gessner.,

No dia 3 de julho será aberta a

quarta edição da Expoarte, feira de
arte e artesanato no Seminário

Sagrado Coração de Jesus, quando
também será realizado o baile de
aniversário deCorupá animado pela
banda Reprise, a partir das 23 horas
no salão paroquial católico.

O sétimoEncontro deCorais será
realizado rio dia 4, a partir das 14
horas, na Igreja do Seminário

SagradoCoração de Jesus.Neste dia,
com início às 17 horas, acontece o
segundo Agito Jovem, com

apresentação das bandas coru

paenses Kanaã, Letal, Nóis e Evil, na
S;ciedade AnC? Bom.

Já na segunda-feira, dia 5, a

Câmara de Vereadores realizará
sessão solene (a confirmar)em
comemoração aos 107 anos e outorga
de título de Cidadão Honorário, às
19horas.

Na quarta-feira. do feriado
municipal acontecerá a reinau

guração da Praça do� Expe
dicionários (a confirmar) às 9 horas e
café-bingo culturalno salãoparoquial
católico, às 15 horas.

A abertura do quarto Encontro

Municipal da Mulher Agricultora
será dia 8, às 8h30, no Seminário. Às
19h30, será realizada a formatura dos
alunos de quarta série do Proerd e

apresentação da banda Ponto de

Apoio noGinásio de Esportes.
Dia 9, às 19 horas, inicia as

inscrições e sorteios para ooitavoJeep
Raid "Trilha da Urtiga"., No
Seminário, a partir das 22 horas,

,

haverá baile animado pela banda

paranaense Samuray.A largada do
[eep Raid será dia 10, às 10h30, na
praçaArthurMuller, com chegada
às 14 horas, quando terá início o

arrancadão de jeeps no Seminário.
Às 22 horas, haverá baile animado
pela banda Samuray no Seminário,

,

além de b�ile 'de rei e rainha na

Sociedade Ano Bom. Também no

dia 10 será realizada a festa na

Capela Santo Antônio, que

prossegue até o dia 11 na

comunidade Poço D/Anta.
No domingo, dia 11, acontecerá

o desfile alusivo ao aniversário do

município pela avenida Getúlio

Vargas, às 9h30. Já às IOh30 terá início
amaratona e passeio ciclístico com
saída na praçaArthur Muller após o
desfile. Às 11 horas começam as

festividades no Seminário Sagrado
Coração de Jesus, onde haverá
churrasco, café colonial e o segundo
Femuca (FestivalMunicipal Escolar
daCanção) , às 14h30, além de tarde

dançante animada pela banda Som
daAmérica e degustação do bolo de
aniversário, às 17h30.

O últimoevento será o primeiro
Encontro de Trilheiros "Terra das

Cachoeiras", no dia 18, com saída às

9 horas da praçaArthurMüller.

imprensa na' divulgação e

patrocínio para produção de
documentário sobre o Festival, que
será apresentado pelo canal Band
Sports. A Prefeitura também irá

verificar espaço físico para a

realização do.evento-Unerj e Scar

são os locais mais cotados.
O presidente da FCVL ressalta

que nos últimos anos diversos

adeptos do vôo livre têm se

dedicado à produção de curtas

metragens e livros sobre essa

modalidade esportiva, daí a idéia
de realizar um festival. "Nossa

.

intenção não é só divulgar o esporte,
mas incentivar a cultura, o turismo
e o lazer", declara. [utglar salienta
que o município sediará o evento

principalmente em função do

potencial local e da empresa
jaraguaense Sol Paragliders, ú�ica
das Américas que produz
parapentes e' acessórios, consi
derada uma das melhores do
mundo neste segmento.

No mês de setembro, [utglar irá
prestigiar a Copa Ícaro, na França,
evento,com proposta semelhante a

do Festival de Fantasia, onde vai

adquirir know.-how, além de

divulgar o Estado de Santa Catarina
e o Festival no continente europeu,
que possui aproximadamente 400
mil praticantes de vôo livre. No
Brasil, que está se tornando
referência mundial no esporte, são
Cinco mil adeptos. Já Santa
Catarina possui cerca de 500

praticantes.

Conscientização estudantil
marca Dia Contra.Tabaco

GUARAMIRIM - A segunda etapa
do programa "Prefeitura no seu

bairro" foi realizada nóúltimo sábado,
na EscolaMunicipal José Dequêch,
nobairroCorticeira; emGuararnirim.

Durante todo o dia, Osmoradores
do bairro puderam conhecer a

equipe de secretários e funcíonártos
da Prefeitura, participar de palestras,
exposições, além de receber

orientações e realizar exames.
A moradora Sueli Ferreira

aproveitou a oportunidade e levou
sua filha, Franciele, para fazer
exames no setor de pediatria. Sugere
que oprograma seja levado ao bairro
duas vezes ao ano. "Pra mim foi a
melhor coisa que aconteceu. Foi
nota dez", elogia . Outramoradora,
Marlene Oliveira, diz que o

\

deslocamento da estrutura da

prefeitura para o bairro facilita
bastante. "É bom porque a gente faz
tudo num só dia", comenta.

Além dos exames, atividades
como oficinas de pintura, jogos e

brincadeiras foram disponibilizados
para as crianças, que também
tiveram palestras sobre higiene bucal.
A auxiliar de higiene bucal, Márcia
de Oliveira, explica que as crianças
receberam esclarecimentos sobre a

.
importância da escovação para a

prevenção de cáries e placas e

ganharam escovas de dentes.
A próxima etapa está agendada

para o dia 19 de junho, na Escola

Municipal Padre Mathias Maria

Stein, no bairro CaixaD/Água, em
horário a ser definido.

Palestra na Escola Municipal Maria Konder Bornhausen
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CP NOTAS
�SENAI

Inscrições para cursos técnicos e superiores
As inscrições para os cursos superiores de tecnologia e técnicos do
SENAI estão abertas. No total, são dois cursos de nível

superior e 7 de nível técnico. As inscrições para os cursos

superiores de Tecnologia em Mecânica e Tecnologia em Vestuário

podem ser feitas até amanhã, pelo site www.sc.senai.br ou na

secretaria da instituição. J,á as inscrições para os cursos técnicos

podem ser feitas até o dia 2 de julho nas unidades do SENAI/SC.
Mais informações ligue (47) 3729500.

�GUARAMIRIM

Baile dosNamorados
A Associação de Pais e Professores da Escola Almirante Tamandaré
em Guaramirim está realizando o baile dos namorados no dia 12 de

junho, a partir das 22 horas no salão São José na comunidade de Rio
Branco. O baile será animado pelo musical Motiva Som e o ingresso
custa R$ 5,00.

SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT

Fundador dos Irmãos Maristas

Tudo começou no dia 20 de maio de 1789, numa pequena aldeia
de Marlhes, interior da França, quando nasciaMarcelino José Bento
Champagnat, que mais tarde se tornaria o Fundador da Congregação
dos Irmãos Maristas. Vivendo na simplicidade, que é uma das
virtudes cultivadas por ele durante toda a vida, este menino, sob a

inspiração de Deus e voltado às realidades da época, empreendeu
todo seu dinamismo em favor das crianças e jovens, visando, através
da edificação, despertar e cultivar o espírito religioso, a cidadania e a

ética-moral. Champagnat dizia: "Não 'posso ver uma criança sem

sentir o desejo de fazer-lhe compreender o quanto Jesus Cristo a amou".
Sua vida foi breve, mas intensa, pois, viveu numa época
particularmente agitada da história da França no século XVII
chamado de 'século das luzes" em que o sistema educacional atingia
apenas as grandes cidades. São Marcelino viveu uma espíritualidade
simples e profunda, tendo em Jesus, o fundamento de sua fé e, em

Maria, Mãe de Jesus,a ilimitada confiança no recurso de sua proteção.
A partir dessas bases, interpretou os acontecimentos do seu tempo.
Buscou respostas inovadoras, para atender as crianças e jovens,
especialmente os mais abandonados.Foi sob os olhares maternos de
Maria, que Champagnat empreendeu sua obra colocando toda sua

confiança nela. Maria, dizia ele, "tudo fez entre nós" e não duvidou"
em chamá-la de "Boa Mãe". E desta terna devoção à Maria que

surgiu o lema dos irmãos maristas: "tudo a Jesuspor Maria, tudo a

Maria para Jesus". E é, também, de Maria que Champagnat se inspirou
para dar à sua obra o nome de "Irmãos Maristas". A primeira escola
em Marlhes, data de 1817,e á partirdaí os Maristas se expandem
progressivamente por toda a França e por outros países, aliando sempre
o trabalho educacional a uma efetiva integração com as comunidades

que abraçam. Hoje, os irmãos Maristas são presença em 78 países. No
Brasil, chegaram em 1897, se espalhando por todo o território nacional,
contribuindo para o desenvolvimento e evangelização das
comunidades que atendem divulgando o carisma educacionalmarista

por meio de escolas, universidades e projetos sociais.

São.Marcelino Champagnat não escreveu obras de pedagogia,
mas fundou uma família de educadores e consagrou a vida a prepará
los para a missão e aperfeiçoá-la no apostolado da educação. Marcelino,
afirmou: «Todas as dioceses do mundo estão em nossas perspectivas».
Atualmente, quase 4.600 Irmãos maristas e milhares de leigos mantêm
vivo o carisma deMarcelino nos cinco continentes. É um projeto
ambicioso de serviço educativo às crianças e jovens, especialmente
aos mais necessitados. Em Jaraguá do Sul os Irmãos chegaram em

janeiro de 1944 e assumiram a direção da escola São Luiz. Em 1 º de
fevereiro foram iniciadas as aulas, com 141 alunos matriculados.

Atualmente, o Colégio Marista São Luís tem 556 alunos atendidos

por 74 educadores. A administração está com oIrmão Evilázio Tambosi
e o Irmão Adecir Pozzer que atuam como diretor e, vice

respectivamente.
Ser fiel a Marcelino, hoje, como Irmão Marista ou como leigo,

significa alim�ntar-se de sua espiritualidade.mariana, viver a partir dela
o compromisso com nossa realidade (família, comunidade, trabalho) e

buscar respostas hodiernas para atender as novas necessidades das

crianças e jovens. Efetivamente, significa escolher aVIDA. Hoje, como
foi a vontade de Champagnat, a MISSÃO de "tornar Jesus conhecido
'e amado", ,wntinua sendo a principal tarefa básica do Irmão Marista e

de todos quantos atuam nas obras Maristas. Foi no dia 6 de junho de

1840, há 164 anos atrás, sábado, véspera de Pentecostes, pouco antes
do amanhecer, que São Marcelino Champagnat entregou a sua alma
a Deus em I'Herrnitage, França. Tinha 51 anos. O papa João Paulo II,
então, fixou o dia 6 de junho como a data própria para celebrar, na
Igreja do mundo todo, a festa litúrgica de São Marcelino.

Marista, hoje, no mundo - Hoje há em torno de.5.000 irmãos

espalhados por 78 países em todos os continentes, divulgando o carisma
educacional marista por meio de escolas, universidades e' projetos
sociais
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Muita comida típica e vinho
,

registraram a cultura italiana
POR FABIANE RIBAS

� Uma média de

1,2 mil pessoas J

prestigiaram,
o evento

JARAGUÁ DO SUL - Muita

polenta, massas e vinho garantiram
a gastronomia das 1,2 mil pessoas
que prestigiaram a 14ª edição da
Festa Italiana, realizada na noite
de sexta-feira, no Parque
Municipal de Eventos. Ao todo,
foram utilizados 30 quilos de
farinha para preparar a polenta e

50 quilos de macarrão para

garantir o jantar tipicamente
italiano, Na ocasião" houve

apresentação do grupo de coral II
Prime Tempe, de Joinville, e show
com a banda Vechio Scarpone.
Três famílias de ascendente�
italianos foram homenageadas'
pelos organizadores do evento para
valorizar e relembrar a história das

pessoas que vieram da Itália e

radicaram-se na Brasil.

Representantes das famílias

Campregher, Lenzi e Piccoli
assistiram a um vídeo de dez
minutos que relatou a saga dos

ALEXANDRE BaGO

Vovô Gilio, ao lado da esposa Gertrudes, mostra-se feliz com a festa
IID

imigrantes, mencionando a

chegada dessas pessoas ao País,
pelo porto de Itajaí, registrada em
1875, além das dificuldades e os

sucessos que obtiveram neste

processo. A diretora cultural do
Circulo Italiano, Maria Tereza

Nora, enfatiza que as homenagens

provêm do reconhecimento da

participação dessas pessoas na

construção da história e cultura dos
moradores de [araguá do Sul. "Essa
valorização é relevante para o

resgate .da contribuição dessas

pessoas no desenvolvimento da
comunidade e na busca pela
preservação da identidade

cultural", avalia.
O presidente do Círculo,

Gilberto Pradi Floriani, destaca que
1105 convites da festa foram
vendidos antecipadamente e

apenas 90 foram comercializados
na portaria do parque de eventos.
"Isso demonstra que a Festa Italiana
é realmente um sucesso, o que nos

deixa muito engrandecidos",
considera.

O "vovôGilio", representante
mais velho da família Lenzi, com 83

anos, mostrou-se forte para

acompanhar os familiares na festa e

sente-se grato pela homenagem
prestada pela comunidade.
"Trabalheimuito peloMunicípio, já
trabalheina roça, fui motorista, tive
um boteco, e esse reconhecimento
é bastante merecido na minha

opinião. Estou forte até hoje pelo
tanto que trabalhei", garante Gilio
Antônio Clarin Lenzi, ao lado da

esposa, Gertrudes Damo Lenzi, 74.

JAR,AGUÁ DO SUL - O
movimento foi intenso sábado nos

postos de saúde de [araguá do Sul
para o cumprimento da primeira
etapa da campanha de vacinação
contra a paralisia infantil em

crianças menores de cinco anos. O
diretor de epidemiologia da
secretaria de saúde, Sebastião
Resende, ficou bastante satisfeito
com o resultado. "Imunizamos além
da nossa meta o que nos deixa
extremamente felizes em contar

,com o apoio da comunidade para o
cumprimento do objetivo", avalia
Resende destacando a meta

alcançada de 105% de cobertura
vacinai para crianças de zero a um

ano (1909) e 94,8% em crianças de
um a cinco anos (7905).

Médicos discutem implantação Sábado foi dia de tomar as
de tabela de reajuste de preços Gotinhas contra poliomelite

Seguindo a mesma linha, o

presidente do CFM (Conselho
Federal de Medicina), Edson de
Oliveira Andrade, informa que a

implantação da tabela �stá
sofrendo resistência dos planos de
saúde, porém enfatiza que trata-se
deum reajuste viável e necessário ..

"O aumento, além de justo, irá
melhorar a qualidade de
atendimento aos pacientes, que só

têm a se beneficiar", salienta.
Outro assunto debatido foi a

questão do ensino, a abertura de
cursos em instituições com

estrutura operacional inadequada
e corpo docente não especializado.
"A boa formação' do médico é

imprescindível, por esta razão,
estamos entrando com ações no
Governo Federal para suspender a
abertura de escolas de medicina

que não preparam profissionais
adequadamente", diz.

• Preocupados com a

qualidade, profissionais da
área da saúde pretendem
coibir a abertura de
escolas de medicina,
constituídas de forma

precária.

• Presidente do Conselho

Federal de Medicina diz

que uma média de 30 a

40% dos médicos não
encontra vagas para fazer
residência.

JARAGUÁ DO SUL - O
Cremesc (Conselho Regional de
Medicina de Santa Catarina)
organizou neste final de semana o
sétimo Femesc (Fórum das
entidades médicas do Estado de
Sant� Catarina), pela primeira vez
no Município. O evento contou

com a participação' de apro
ximadamente 145 representantes
da classe, integrantes da As

sociação Catarinense de

Medicina, Conselho Regional e

Simesc (Sindicato dos Médicos do
Estado de SC).

O presidente da: associação
médica em Jaraguá do Sul,
Antônio Carlos Scaramello,
enfatiza que o fórum será positivo
não apenas para os profissionais do
Estado, mas como de todo o País.
"Estamos discutindo assuntos

muito importantes, que in

fluenciam diretamente na atuação
dos médicos em âmbito nacional",
diz.

A presidente do Cremesc,
Marta Rinaldi Muller, explica que
entre os assuntos abordados está a

implantação de uma tabela que
define os padrões de remuneração
dosatosmédicos. "Trata-se de uma:

padronização para a medicina

suplementar, que envolve planos
de saúde e operadores. Esse

reajuste não vai afetar aos

pacientes", garante. Ela acrescenta
que há oito anos a classe medica
'está semo reajuste e precisa tornar
o preço adequado para que os

profissionais da saúde tenham

condições de in'vestir em

capacitação.

Resende explica que a

vacinação deve ser feita até

amanhã, dia 9, em função do
feriado de Corpus Christi.
"Acreditamos que até amanhã
alcancemos as crianças faltantes',
que são aproximadamente 500",
avalia. "Mas independente de

participar da campanha deste mês
deve-se comparecer novamente no
'mês de agosto para a, segunda
etapa", acrescenta. A campanha
tem como objetivo'manter
afastada a doença no Brasil, que
já ocorre há 15 anos. As gotinhas
não têm contra-indicações e não

apresentam reações. Até amanhã
as unidades de vacinação da
cidade estarão distribuindo as

gotinhas.
ALEXANDRE BDGD

Depois da vacina as crianças ganhavam desenhos do Zé Gotinha
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(PRONDAI
�DOMINGO

Arrombamento em veículo
Por voltadas 22 horas de domingo, a Polícia Militarfoi informado
de um arrombamento em um caminhão, na rua Marechal Castelo
Branco, próximo à Igreja. A janela lateral foi forçada e aberta,
sendo que do interior do veículo foram furtados cartões de

crédito, cheques e dinheiro, que somavam a quantia de 120 mil

reais. O motorista efetuou o registro na Delegacia e a PM efetuou
as rondas, mas nenhum suspeito foi localizado.

�SEGUNDA

Furto de veículo
No início da madrugada desta segunda-feira, na rua José

Theodoro Ribeiro, um rapaz informa que teve sua moto roubada
em frente ao salão Vitória, bairro Ilha da Figueira. O veículo é

uma moto CG Titan placa MGL34S0, cor preta.As viaturas fizeram
as buscas, mas não conseguiram encontrar a motocicleta.

ESPORTIVAS
�B1 DO CATARINENSE

Resultados de domingo

�OLESC

Jaraguádo Sul disputa cinco vagas
Jaraguá do Sul participa com cinco equipes -'- futsal, handebol e vôlei
feminino; basquete e vôlei masculino - na fase classificatória da

Região III da Olimpíada Estudantil Catarinense/2004, que acontece

durante o mês de junho e de forma descentralizada. Na modalidade
/

basquete masculino, os jaraguaenses disputam uma das duas vagas
disponíveis com os municípios de Rio Negrinho, Mafra e o anfitrião
Rio do Sul, onde os jogos serão disputados nos próximos dias 19 e 20.

Já o futsal feminino dispõe de apenas uma vaga a ser disputada por
.

Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Joinville e Papanduva durante

competiçãq agendada para São Bento, de 23 a 27 de junho, mesmo
período em que o município jaraguaense participará e servirá de
sede da fase classificatória de outras três modalidades: handebol
ferninlnoe os dois naipes de vôlei. A competição de handebol coloca
em jogo três vagas disputadas por oito cidades divididas em duas
chaves.

.
'

No vôlei masculino, que classifica duas equipes à fase estadual da
,

Olesc, Jaraguá do Sul recebe outros oito municípios. Com somente

uma vaga em jogo, a competição feminina de voleibol também
divide em três grupos seus dez participantes.
Para-a etapa estadual, a ser realizada de 23 a 31 de julho, em Joaçaba,

'

já estão pré-classificadas as seguintes equipes de Jaraguá do Sul:

atletismo, natação, tênis de mesa e xadrez, todas nos dois naipes;
basquete feminino; futsal, handebol e tênis de campo masculino.

I �
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VITÓRIA

Juventusvence jogo tumultado
que acabou com quatro expulsos

POR JULlMAR P,VATTO

�Jogadores do

Brusque reclamaram
muito de um pênalti
não marcado

, ]ARAGUÁ DO SUL - Com um

gol aos 42 minutos do segundo
tempo, o Juventus vence o Brusque
na tarde de domingo no Estádio

JoãoMarcatto.O jogo foi em certos

momentos apático, pois as duas

equipes pouco criaram para
marcar. Os atletas do Brusque
ainda saíram reclamando de um

pênalti que supostamente teria

acontecido no final da partida.
A partida teve quatro

jogadores expulsos, dois de cada
lado. Aos 15 minutos do primeiro
tempo, o meia do Juventus Fábio
Lopes se desentende com Teca, do
Brusque, e os dois são expulsos. Na
metade do segujido tempo, mais
uma confusão entre as equipes faz
Thiago, do Brusque, e Cris, do
Juventus, irem pro�uveiro mais

cedo.
Com mais espaço em campo,

as equipes começam a criar mais

Torcida compareceu em grande número ao estádio João Marcatto

no segundo tempo. Aos 29minutos,
o jogador do Moleque Travesso

Itaqui chuta forte para a boa
defesa do goleiro Alexandre. O

Brusque dá um susto na torcida
local aos 40minutos de jogo, com
Rôni, que chuta para fora. O gol

39 pilotos participam de

etapa do Velocidade na Terra
ALEXANDRE BaGO

Nas Gaiolas, o resultado da etapa foi o mesmo da classificação geral

GUARAMIRIM - Em um

domingo ensolarado, 1200 pagantes
puderam conferir a Quinta Etapa
da Copa Norte de Velocidade na

Terra, no Autódromo Silvestre

Mannes, em Guaramirim. Pela

primeira vez no ano, foi disputada
a categoria FórmulaChevrolet, que
foi- vencida' por Anderson de
Souza, seguido de Florindo Piaz e

Clênio Machado.
Nas Gaiolas, os três primeiros

,
colocados da etapa, tambérr, estão,
na mesma' seqüência, com a

mesma classificação no

campeonato. Carlos Vaz chegou
em primeiro, seguido de Edílson

Spezia e José Serpa. NoKart Cross,
Jair dos Santos (segundo no

campeonato) venceu, tendo como
vice RomirRoeder (líder) e Doriva!
Serv (terceiro).

-Na categoria Street CarTração
Dianteira, ocorreu o mesmo que
nas gaiolas.A prova fói vencida por
Paulo Krutzsch, seguido de
Cristiano Rosa e Iverson Sasse. Na

Tração Traseira, categoria mais

equilibrada do campeonato, o

vencedor foi José Dequech Neto,
seguido de JoãoTambozetti eClésio
Felipe.

A próxima etapa será nos dias
24 e 25 de julho, no Autódromo
JaraguáMotor Clube, em Jaraguá
do SuL

da vitória foi do zagueiro Pereira,
que aproveitou o rebate do goleiro
para chutar e 'marcar.

Essa vitória deixa o Juventus na
quarta posição na tabela com 12

pontos. A liderança da competição
está com o Blumenau, que venceu

o Camboriuense por 1 x O. A

partida entre Real e Fraiburgo foi
adiada por não disponibilização do
policiamento locaLO próximo jogo
do Juventus é nesta quarta-feira,
onde enfrenta o Figueirense B, em
Florianópolis.

Malwee empata com o Minas
na estréia da, segunda fase

}ARAGUÁ DO SUL - Um

empate marcou a estréia da
Malwee na segundá fase da Liga
NacionaI, no sábado em Belo
Horizonte, contra oMinas. O jogo
foi emocionante, com a equipe ,

jaraguaense saindo na frente corri
umminuto de jogo, após jogada
de Falcão que tocou para Mâ.rcib
abrir o marcador. O Minas

empatou aos 8', com Edu
chutando rasteiro. Aos 12' Falcão

ma�ca o segundo, num voleiode

esquerda após cobrança de
escanteio. Aos 17 minutos,James
marca o terceiro da Malwee e,

trinta segundos depois, Léo
Bonfim aproveita à falha na

marcação e faz o segundo do
Minas. O goleiro do time mineiro
Bianchini ainda defende uma

falta num tiro livre de Falcão e a

um minuto do fim do primeiro
tempo, Léo Bonfim faz 3 x 3.

O segundo tempo foi

marcado pela boa marcação de

arribas as equipes. A Malwee
marcou o quarto aos nove

minutos, comMárcio e aos 11'30",
Edu empata o jogo deixando o

placar em 4 x 4, O próximo,
desafio da Malwee pela Liga é

,

neste sábado em Erechim, onde
enfrenta o Atlântico.

• Na primeira fase da

competição, o Minas
Tênis Clube foi o único

que venceu a Malwee em

Jaraquá do Sul, pelo
placar de 8 x S

FME com inscrições abertas

para o Coroa Bom de Bola
}ARAGuÁ DO SUL '7' A

Fundação Municipal de Esportes
está com inscrições abertas ao 4º
Campeonato de Futebol Sénior
Coroa Bom de Bola até o dia 28 .

deste mês, de segunda á sexta

feira, das 7h30 às 11h30 e das 13 às

17 horas. O evento é destinado a

atletas com idade a partir de 38
anos integrantes de equipes de

Jaraguá do Sul, sendo que cada

time pode relacionar até 20

jogadores em sua lista nominaL A
taxa de inscrição custa R$ 60,00
por equipe e é destinada ao custeio
de arbitragem e premiação.

O congresso técnico
acontecerá a partir das 19h30 do
dia 1º de julho, no 'auditório da
EscolaWizard Idiomas, enquanto
que o campeonato será disputado
nos meses de julho e agosto. '
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·3/6·
Suijan Wille
Davidson G. Reif
Claudete G. Schweder
Marilu R. Müller
Carlos A. De Souza
Daniela B. Janh
Raulina W. Seibert

.
Cristiane K. Bruch
'Sandra de Souza
Daniel L. Leite

·4/6·
Suelem Marquardt
Silvane Braier Nunes
Eneias L. C. Campos
Joana C. Utech
Cleris I. M. da Rosa
João M. Kanis
Maria de G. Padilha
Luíza S. Régis
Sálvio Pradi
Ingelore W. Eipper
Maria T. Wackerhagen
Raulino Ehmke

·5/6·
Rhidy Kanzler
Fenando da Costa
Euclides Stuber
Julia B. Zocatelli
Gabriel F. Réus
Bruno F. Pacheco
Cristina L. Schütz
Miriam Krueger
Luana Daren
Danielle Martins
Hilário Tiegs
Arlindo Sacani
Maria B. Silva

·6/6·
Salma R. C. Machado
Émers Catafesta
Émers Catafesta
Romi E. S. Wehrmuster
Maria de Lourdes M. Adão
Daiana da S. Alves
Jonathan Pereira
Gustavo F. Drews
Márcio Laube
Miriam Lawin
Sérgio L. Bertoldi

07/6·
Maria de Lurdes Picolli
Heinz Kuhl
Jean C. Valentini
Ruthilda Müller
Eufrida P. Zoz
Adelaide B. D. Ender
Ema S. J. Baade
Kátia de Aguiar
Aparecida de Oliveira
Ademar Grutzmacher
Jarbas V. Adriano
Atanásio Pickler

. Matilde Borgmann
Roberto Weller

·8/6·
José R. S. Leal
Diego G. Colle

Kely Giovanella
Tais Karsten
Teima D. Freiberger
Márcia M. S. Cardoso
Neli L. Schmidt

·9/6·
Eliete Bruch
Rosilene F. P. N. da Silva
Juliana Emmendoerfer .

Adrailton L. Zuse
Diego A. Padilha
Julia C. V. Kreis
Sofia Demathê
Elidia Romão JÚnior
Gisela Rathunde
Sortia Modrock
Jéssica M. da Silva

·10/6·
Antonio G. dos Santos
Dirce B. Roters
Jean C. Piontkewicz
Itamar Chiodini
Elton C. Basan
Elfrida Becker
lolando Baumgartel
lIurdes M. Vieira
José da Silva

. Hildegar'd Vizezki

Parabéns a Carolina C. Vieira, pelos seus 17

anos completados no dia 27/4

I

�._---'--�----'.
·:·SHOW
La Folia apresenta show com Nenhum de Nós,
no Pavilhão de Eventos (Guaramirim) no dia 12/6.
Ingressos antecipados (primeiros 1000) a R$
12,00.

·:·BIG BOWLLlNG
Shaw com U2 cover (SP) no Big Bowlling, no dia

9/6, quarta-feira véspera de feriado.

·:·PUBLlC
No Public, desta quinta-feira, dia 10/6, do Big
Bowlling, Banda Alta Rotação.

TERÇA-FEIRA, 8 de junho de 2004 :IUoa31t�IDI.lgo.l. I

Lauro e Hulda
Aldrovandi
comemoraram no

dia 22 de maio,
Bodas de Ouro. A
cerimônia e ij
festa foi realizada
no Clube Atlético

Baependi

o

Alberto e Bertha K. Maiochi no dia 30/5 completaram 68 anos de casados. As

comemorações foram em sua residência. Felicidades dos familiares

Completou 15 anos
no dia 6, t.uma
Mendes, filhade
Leda L. de Assis.

No dia 3, Ana Carla Urban fez 18 anos. Os

pais Eleonor e Irani, e as irmãs Lizandra
Mara e Luana Thaís mandam os parabéns

Talita Jiana Raduenz, natural da
cidade, mas que reside em

Florianópolis, completou 18 anos no
dia 4. Pàrabénsdos pais Leanir e Luiz,

do mano Jean e da ama Alzira.

Andréia Rech (D) completou
seus 19 animhos, a sua priminha
que te adora te deseja muitas
felicidades

Jeanny Kasmierski, filha de Valéria e

Edeltraut e Darlon Souza, filho de Adolar e
Salete, casaram-se no dia 1515. A cerimônia

religiosa foi na Igreja Matriz São Sebastião e a

recepção na SER Vierense

1�·-·Cii·i'fT·�E]l�

IiiI Cd's· DVD's· ACESSÓRIOS PARA SOM
i
!

I Av. MaL Deodoro, 406· Centro
I Shopping Breithaupt . Centro

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



R$36.000,OO. Tr.: 371-3377. alv. e 1 mista, ambas cl 10.000,00. n: 376-1885.
garagem. R$ 86.000,00.

CORUPÁ- vende-se casa Aceira-se carro no VENDE�SE - casa de alv.
de. alvenaria 126m toda nepócio. Tr.. : 372-3277. c/ 3 qtos + dep., estrutura
murada ,cl lage esmnra Veroni. .pl 2°piso. R$ 22.000,00.
pi2pisos R$.95,000,00 Tr- Troca-se por casa em São
370-0164. PROCURA-SE - casa pi Bento. Tr.: 373-6247 após

alugar no Água Verde, Vila 14h.
ILHA DA FIGUEIRA - Rau e Vila Lenzi. Tr.: 273-

.

aluga-se, casa mista cl 6242 ou 9134-0498. VILA LALAU - vende-se,
02 qtos, sala, cozinha, próx. Weg II, cl 3 qtos,
bwc, lavanderia. Rua RIO DA LUZ' II - vende- sala, coz., e demais dep.

ALUGA-SE - casa na Rua Águas Claras, 436. Tratar: se, casa mista, cl 91 m2, R$ 55.000,00. Tr.: 371-
João Planinsheck, Vila 370-4594 após as 18:30. terreno de 450m2, prox. 6069.
�enzi. Tr.: 370-Q164 ou Seara. R$ 15.000,00.
275-1070'- ILHA DA FIGUEIRA - Negociáveis. Tr.: 9137�

-vende-se, 2 casas de 9426 ou 371-8611 após
CHICO DE PAULA alvenaria, próx centro, 14h.
vende-se, alvenaria cl 3 ambas com suíte e gara-
�Qs. R$55.000,00. CRECI gemo R$ 110.000,00. Tr.: VENDE-SE - casa de

ALUGA-SE - quítínetes
�0á4. Tr.: 371-5512. 372-3277 c/Veroni. 100m2 cl terreno de
ZeRNIEWICZ - ven-de- 412m2, de esquina, ótimo mobiliadas, entrada da

se, de alv., cl laje, 3 qts e ILHA DA FIGEUIRA - ponto comercial. R$ APAE, próx. WEG II. Tr:

demais dep., c I garagem. vende-se 3 casas, 2 de 27.000,00. Aceíta carro até
370"3561 cl proprietária.

ALUGA-SE - no Cond.
Residencial Concórdia, nas
Águas Termais de
Piratuba. Tr: 372-3192 .

, TERRAPLANAGEM
. RC'Jr11)edor de Pedras e Concreto

Compactadores de Solo
Colocação de Tubos de Concreto
Remoção de Rochas

Drenagem
Pavi�éntação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

endi 275-1101/9104-2393

ALUGA-SE - cl 1 dorm.,
novo; pi casal. Tr.: 273-.
0839,

ALUGA-SE - quarto em

ap pi moça. Tr.: 9137-
3083.

.

RENAULT É MAIS CARRO

ANA PAULA - Alugà-se 1
dormitório novo pi casal.
Tr. 273-0839.

praia. Próx. Hotel
Marambaia. R$ 85.000,00
Tr.: 9979-8809 ou47 204-
5821.

BALN. CAMBORIÚ
vende-se cl 90,00m2 cl CURITIBA - procura-se

. garagem, 2 qts, bwc, sala _ apto pequeno ou quitinete
e cozo amplas, 2 sacadas, no' centro ou

300m da praia. Próx. Hotel 'proximidades. Tr.: 9991-
Marambaia. R$ 70.000,00 8825 .

Tr.: 9979-8809 ou 47 264-
,5821. COMPRA-_8E - aparta

mento com dois ou tres

quartos. Tr.: 9125-0006.BALN. CAMBORIÚ -

vende-se cl 118,64rn2 cl
garagem, 2 suites, sala, MEIA PRAIA - vende-se
coz., mobiliado, 300m da apto a 50m do mar, bem

OPORTUNIDADE II

ED. AMARANTHUS - 3 dormitórios, 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,
saãna, quadra polivalente e salão de
festas. ,Entrada mais. parcelamento
direto com o proprietário.
ED. IS;l{BELA - 2 dormitórios, sendo 1 suíte,
semimobiliado. Ed. Cf salão de festas e

piscina. Próx, Angeloni. Entrada de R$
25.000,00 mais parcelamento direto
com prõ:prTetário.

-.

;::

TRATAR: 275-3070 (INCLUSIVE FINAIS DE

SEMANA) Creci - 8950.

Fabricado no Brasil"

e 275-1961

VANTAGENS:

SUPER MASSA
GRAFITADA.

Ayrovadoyeros {a6oratórios
UNISUL-UNIVALI PBQJ>

eyera ABNT.

.

SUPER MASSA: i umyroduto natura!com um teor d� figa de alto tlíve{. cotl!fosição 100%jfito, a

ser usado tia construção civil, na utilização epeâáCde-rchocos exteriores, intCl;ores, assentamento de

·tijo(os,yisos, cerâmicas, etc.

* Super resistente à rachaduras

*Resistente à umidade
*Màior rendimento à massa

*Economia no cimento em até 22%
*Mofo e bolor nunca mais o prodldo urto para $l1li eon$IT'Uçãol

Fones: (47) 275-4081

mobiliado. R$ 75.000,00. 25 anos pi dividir apto no mais dependencías.valor VILA NOVA - Vende-se
TR: 9131-3758. centro .. Tr.:. 9137-1417 a combinar, tratar 9133- apartamento, prédio novo

após 11h. '3476
(2 anos). com ampla cozo

.

PROCURA - SE - moça SCHROEDER - vende-se, ÚBATUBA - vende-se; e lav., sala pi 2 amolentes

pi dividir aluguel. Tr.: 8805- centro, comercial e próx. a praia, cl 1 suíte + com 28 m2, sacada, bwc

0597 após 15h. residencial, valor a- 2 dorm., clurrasquera Tr: e 2 quartos. Prédio com

combinar. Tr: 9133-3476. 372-3235: salão de festas e piscina
PROCURA - SE - moça Creci3476 na cobertura, já mo-

pi dividiraluguenr.: 9135- VENDE-SE:..c/2 qtos, no biliados. Tr.: (041) 365-5110. SCHROEDER - aluga-se Condomínio Amizade.
apto. no centro, semi - R$42.000,00. n. 276- 8515 e (041) 9123-9765

PROCURA-SE - moça até mobiliado; com 3 suítes 3321. cl Maria

JOINVILLE
435· 3700

Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

"(, . .) seus proprietários tiveram suas expectativas superadas, O Renault Clío
chegou no tORO do ranking qere), seqrendo-se o grande campeão. E a maior nota
que um carro conseguiu nestes' três anos da pesquisa Os Eleitos".
Quatro Rodas - Jan./2004

'

RENAULT É MAIS NEGÓCIO
"Nem os 20 C'V (cevetos) a mais da Çitroên )(sara Picasso, nem o novo motor
bicombusttvel da Chevro/et Zetire foram suficientes para. deebencer a agilidade
e a economia do Reneuit Scénic; líder de vendas entre minivens". Trecho do texto
publicado no .Cadet:oo Folha Veículos - 25/4/2004, Teste Folha Mauá

Rede Renault,Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

(l)Taxa de juros válida para ClioAuthentique 4P 1.0 16V 2003/2004 e 2004/2004 ° km, cor sólida, sem opcionais, nas'segulhtes condições: Financiamento pelo Banco CDC ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 75% do valor à vista ( R$ 17.242,50) + 36p�rcelas de R$199,00 com laxadiente prefixada dá 0,99%a.m. + 101= +

R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. Preço ii vista R$ 22.990,00. Preços válidos para a versão 2004/2004 e somente para a aquisição do veiculO pela Internet, com frete incluso para todo o Brasil. Não estão inclusos os valores de pintura 'metálica e opCionais.(Z) Iaxade juros válida para o-Scénic Expressíon Ü 16V 2003/2004 e
2004/2004 O km, cor sólida, sem opcionais, nas seguintes condições: Finançiamento pelo Banco CDC (CréditoDireto aoConsumidor) comentrada de 75% do valor àvista ( R$34,492,50) + 36 parcelas de R$ 399,00 com taxa Cliente prefixada de q.99%a.rn. + IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancádo.Preço à vista; R$ 45.990,00..
Preços válidos para a versão 2004/2004. Não estão inclusos os valores de frete, pintura metálica e acessórios. Consulte o valor dofrete em sua Concessionária Renault. (3) Taxa de juros válida par" Unha Clio Hatch 2003/20.04 e 2004/2004 O km ( exceto Linha OlioAutheillique), paraScénicExpression 1.616V e 2.016V 2003/2004 e
2004/2004 e Scénic Privilége '1.6 16V e 2.0 16VO km (excetoversões com câmbio automático) nas seguintes condições: Financiamentopelo Banco COC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 65% do valoràvista + saldo financiado em 12 vezes com Taxa.CJienteprefixadade 0,49�o a.m. + IOF + R$ 2, 15 por lâminaic:ío Bo!eto
bancáno. Fina_ncia'!lento Renault através da Cia. De Crédito� Financiamento e Investimento Rena!ll�do Brasil; Crédito sujeito à análise e aprova9ão d� cadastro. Taxade�bertura de Crédito (TAC),M valor de. R$ 300,00 não inclusa:.�s Taxas poderão ser alteradas Se ouvermudanças significativ�s no mercado financeiro, sem 'prévio
aVISo. Condições validas somente na Rede de Concessionárias paríicipantes, na data de velculação deste anunco e e limitadas aos estoques dlStrlbUldos na Concessionárias Renault, divulgados neste anunco, Fotos para fins.publlcltanos.Alguns Itensmostradas e/ ou mencionados neste material referem-se a versões específicas.
Modelos, códig0s,e valores estão sujeitosa alteraçõescontorme a política de comercializaçãoda Fábrica.ARenaultdo Brasil reserva-se ao direitode alterar as especificações desses veículos sem prévio aviso. ,Pre.servea vida.Cintos de segurança em conjunto com airb,ags salvam. vidas..

Dlcave BLUMENAU
,

322·8800
ITAJAí

34à·8460

f

/
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tERÇA-FEIRA. 8 de junho de 2004 ('()RRI ln 1)( l 1'( l\'()

CLASSIMais . í

de )1

BARRA DO SUL - vende-se,
, 2 terrenos cl casa de frente pi
;

lagoa. R$ 35,000,00, Tr,:
371-2001 cl Frank,

l OOMPRA-SE - prox Malwee,
� de R$ 10,000,00 á R$

-, J 5,000,00. leçallzado pi
financiamento, Tr,: 370-

.!;; 8978, cl y.tancierléia, à tarde,
. 'COMPRA-SE - terreno com

20,000 m2 ou mais, para
,

construção ou casa dU
terreno no amizade, Ir.:

e �113-6055,
F.OZ DO IGUAÇU - vende
se, cl 614m2, ril construção
105m2, base para ,2 pisos,

;_; enaria pré-acabada,
o, escriturado, asfalto,
localização, Aceita-se

troca por casa em Jàraguá. R$
35,000,00, Tr.: 370-3357 ou

ê141-2151,

ILHA DA FIGUEIRA - vende
se, c1350m2, Rua Alagoas,
R$30,000,00, CRECI 8054,

í Ir,: 371-5512,

No mês "'as Mães
fi "'as Noivas

�1 ... 7.c.s
SCHROEDER 1- vende-se,
na Estrada Geral cl. casa,
Aceita-se carro no valór R$
8,00'0,00, R$ 23,000,00,
n. 370-6069, Matr.
24,320,

estilo alpino, rlaoho, 5,000
pés de palmeiras real. Açelta
se, troca por automóvel ou
Imóvel. tr.: 372-3235 cl

.

Ramos,

VENDE-SE - vende-se, no

perfmetro urbano de
Jaraguá, cl água corrente,
cachoeira, casa 200m2,
lagos de peixe 21 m x 200m,
R$ 150,000,0, Tr,: 370-
5015,

20rri defronte lndumak, R$ 3,900m2, totalmente
200,000,00, CRECI 8054, aproveitáveis, Tratar: 275-

Tr,:pl-5512, 3070, Creci 8950,

VENDE-SE - linda chácara
com 40,850m, 5Km do
centro acesso asfaltado
localização shaw do
momento e ótima
valorização imobiliária, toda
infraestrutura para residir ou
lazer , R$ 198,000,00 Tr-
370-8563

.PIÇARRAS
OPORTUNIDADE

_ VENDE-SE - Terreno RIO CERRO II - vende-se,
5 1,899,65rÍl2Tr-375-2194 cl ± 4,800m2, cl chalé

terrenos de 400m2 cada,
próx. ao Candeias, R$
27,000,00, n: 372-1395,

VENDE-SE - ou troca-se por
terreno de maior valor um
Suzukl Swift SO 1,6 16V 4p,
oom�" gas, R$
.12,000,00,.Tr,: 370-7986,

RIO MOLHA - vende-se, cl
969,480m2, escriturado, R$
1801000,00, Tr: 9112-5501,
(proprietário) ,

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como babá ou acom

panhante de senhora, Tr,
8802-1180

OFEREÇO-ME -p/trabalhar
em jardinagem e serviços
gerais, Tr, 372-3067 ou

9134-0232

FIAT 147 - vende-se, 80,
em ótimo 'estado TR-273-
6442,

FIORINO - vende-se,
Furgão, ,01, R$ 15,000,00,
n: 9982-0902,

UNO - vende-se 4p, ELX,
compl. -ar, 94, R$ 2,200,00
+ tlnanc. Tr,: 273-6242 ou

9134-0498,

UNO - vende-se turbo preto
comp,97 em ótimo estado,
Tr,9135-7729

OFEREÇO:ME-p/trabalhar UNO - vende-se, Flre, 2p,
cl diarista ou babá, Tr, 373- 02, It: 9903-7156 cl Luis
3787,

"

Paulo,

OFEREÇO-ME - pltrabalhar PALIO - vende-se, EL, 1,5"
com estampador cl 96, branco; cl ar e desema
experiência, Tr, 373-3787, .Iras. R$200,00TR,275-

'

2264,
PROCURA-SE -estágio
como técnico têxtil. Tr: 371-
5640,

PALIO .: EL 1,5 branco cl
ar,desemb traseiro e vidro
elétrico, Aceita-se
f i n a n c I arn e n to, R $,
10,800:00, n 370-2461,

-_" ADMITE-SESECRETÁ'RIA
...... REQUISITOS:

CONSORCIO - �ICK UP - vende-se,,84
vendedores(as), com aceita-se troca, Ttr,273-
experiência na área extema pi 6242 -9134-0498
Jaraguá do Sul e regi�o,
ótima remuneração, Tr: 371- _

·8153, _
RIO MOLHA- vende-se a

4Km da cidade.ótimo acesso
e localização em condomlnlo
ecológico com 2,000m, luz,
água terraplenagem, plantas
frutfferas e nativas pronta para

. construir R$, 29,500,00, Tr,
(47)370-8563

CORupA - aluga-se Qalpão
de madeira c/aprox 180m2,
1'r,:9603-5936,

'

- Indispensável 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 2,.:30
e sábado: 8:00 às 12:00h,
- Daremos preferência para candidatas que
tiverem experiência em escolas de idiomas:
A EMPRESA OFERECE:
- Excelente ambiente de trabalhai
- Curso Gratu.fto de In�ês ou Espanhol
(fora do horário de trabalho);

- Salário compatível com a função,
•

Interessadas encaminhar Curriculo para:
RUA Domingos da Nova, 227,Centro -

.

Jaraguá do Sul-

VENDE-SE - cl 76 margas,
na Tifa dos Húngaros - Jguá
84, casa cl 3 qtos, sala, copa,
coz. lav" bwc, 2 galpões cl
engenho de melado, cl
nascente de água, Tratar: 273- VENDE-SE _ sorveteria e

ILHA DA FIGUEIRA - vende-
1660, lanchonete na Praia do Ervino,

se, c/1900m2;fazendofrente ,VENDE-SE .,' comercial,
Ótima 10calização.Tr,: 9101-

pi Rua JO,sé,T. Ribeiro, em condominio centro, cl }467c/Cristiane

GALPÃO - aluga-se cl
'300m2, 2 pisos, R$ 370-
0164 QU 275-1070,

SCHROEDER - vende-se, cl
452m2, situado mi rua 135
Frederico Trap,' R'$
10,000,00, n: 370-684'l,

PADARIA - vende-se
completa em Guaramirim,
n: 911 {-2447,
PIZZARIA - vende - se cl
ótima clientela, motivo

mudança, aceita-se carro

como entrada, tratar 9993-
5433

.

•

�oros

(371-1970)
Compra - 'Vende
Troca FInancia

Motos acima de 1998 -

flnanc. em até 30x s) entrada

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

"

'(I
-'

EMPREGADA - precisa-se
de empregada doméstica cl
referência pi trabalhar no

bairro Centenário no período
da tarde, Tr,: 275-2803 cl
Mlriam,

REPRESENTANTE - preclsa
se cl experiência e referência
pi atuar em Jaraguá do Sul e
Região, C/veiculo, Tr,: 373-
0422,

,

=_.

0-20 -vende-se Plckup ano

91 pi 92 branca ,turbinada
,interculer R$,22,000,00 Tr-
375-1491

FIESTA - vende-se, 99, 4 p,
cl aro de liga bordo.
R$, 11,700,00, Tr, 370-
9922,

F-1ooo - vende-se Gablne
dupla XK 90, cl ar +

opcionais, R$,23,500,00,
Tr,372-3667 ou 9111-9466,

F-11i00 - vende-se ano 86
motor MWM caroceria nova

aberta,valor a combinar
Ir,373-3161 cIAgenor"

,ESCORT .

- compra-se
Hobby, Paga-se à vista,
Tr,:371-9959,

BLAZER - vende-se DLX ano

97 VALOR a combinar Ir- ESCORT -vende-se Guarujá,
371- 9607 92, completo, R$ 5,500,00

55x 230,00,Tr,: 275-2949,
CHEVETTE - vende-se, 81,
bom estado, R$ 2,200,00,
preto, cl jogo de rodas, R$
4,500,00, n. 273-6242 ou

9134-0498,

CORSA - vende-se preto, 97, R$
100,000,00, Tr.: 373-2625,

CORSA - vende-se sedan
classic ano e modelo 2003,
único dono, 32500 kms, pra
ta, ótimo estado. 1$18,000,00,
sem troca, Tr: 371-7408 em

hor, ComI. cl Jean

LOGU8 - vende-se ano 93
cor preto a combinar Tr-
375-2194

KADETT - vende-se, GSI,
bordô, 2,0, ,93, excelente
estado, cornpl.ta.c, teto,
d.h, v.e.), R$9,500,00, Tr:
372-3652 cl Alcides ou

êdlnéla.

KADETT - troca-se GSL, 98,
por carro de maior valor,Tr,:
9953-9966,

MONZA� vende-se, EF1650,
93, zp, bordô, v.e, todo
original, d.h, R$ 8,500,00,
Tr,: 371-5157 ou 371-5615
a noite cl Drlstlane,

RANGER - vende-se, 00;
cab, simples, completa
(- trava), diesel, 4x4, turbo,
R$ 36,000,00, rr: 372-
3235 cí Ramos,

81 Í1- vende-se CS 97 GNV
47m cúbicos .de luxe

completa branca,
R$,20,000,00, Tr. 273-
1525

.

ALFA ROMEO 145 - vende
se, 99, 1,8, completo, em
perfeito estado todo
revisado, R$ 21.500,00, Tr.:
275-1427 cl semna.

CLlO - vende-se, Hatch, 00,
1,6 RT, prata, airbag duplo,
d.h., a.c, CO original,
controle satélrte de som; te.
5p, trava pi crianças, rodas
de liga leve, R$ 21 ,000,00,
Tr: 370-8928.

L-2oo - vende-se, cabine
dupla, 95, a.c, 4x4. R$
30,000,00, Aceita-se carro
demenor valor no neqóclo.
Tr: (47) 9102-0009 cl
Santiago,

MONZA - vende-se, 90, RURAL- vende-se OH, ano
Classic, Tr- 37'1-3447, 60, 4x4, trasada, reduzido,

R$ 8,000,00 Tr- 371-9607
MONZA - vende-se, 90, em
ótimo estado. R$ 5,300,00,
Jr.: 371-2001 ou 9916-
8927 cl Frank,

MONZA - vende-se, 87, 2P.
preto, CI jogo de rodas, R$

, 4,500,00, Ir: 273-6242 ou

9134-0498,

hMEGA - compra-se, 96 ou

97, 'paga-se à vista, Tr- 371-
3830,

S-:1 O - vende-se, CS, 97,
GNV, completa, branca, R$
20,000,00IJ'r,: 273-1525

Escapamento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânic� em �eral
Auto-elétricà - Com. de Pneus

CORREIO DO POVO 3

t �. �
....,...

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

- AUXILIAR TÉCNICO III - (6370ES) necessárlo curso técnico
eletrônico
- CQSTUREIRA - (6404 - 6403 e 6392- M) com prática para ,

Jaraguá e Guaramlrlm,
- ESTAMPADOR - (6406 - M) para Guarélmirim,
- AUXILIAR DE ESTAMPARIA (6407 - M) para Guaramlrim
- TÉCNICO MECÂNICO - ( 6386 - ,M) expetlêncla ,mínima de

'

dois anos,
- SOLDADOR - (6390 - EL ) experiência com' solda Tlg,
- ANALISTA DE SUPORTE - (6400 - EL) analista de suporte
conheclmento em softwares, banco de dados, experiência em

vendas,
.

- ANALISTA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO - ( 6405 EL)
Terceiro grau completo ,fluência em inglês e .experiêncla na

área,
- .E[ETRICISTA PARA 'CARROS- (6342- M) com experiência, ,

- MONTADOR DE MÓVEIS - (6356 EL) exp, em móveis sob medida.
- ASSISTENTE MARCENEIRO I APRENDIZ - (6357 , 6360EL)
- ASSISTENTE DE VENDAS - (6358EL) conhecimentos em

informâtlcas (Corei Draw) e exp, em vendas, •

- ASSISTENTE EXECUTIVA - f6359EL) exp, em rotinas
administrativas; flnariceiro, RH e atendimento,
- COZINHEIRO CI EXPERIÊNCIA - (6255 EL)
- MECÂNICO I MONTADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
- TÉCNICO ME;CÂNICOI MANUTENÇÃO - (6191M, 6387M)
- FERRAMENTEIRO - ( 6314 EL)

.

- ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO - (6316 EL) conhecimentos em

CLP, micro ocntrcladores.Inão é necessârio exp. anterior)
- ZELADOR - (6323 EL)

.

- INSPETOR DE ALUNOS. - (6324 EL)
- SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Área Têxtil Química e

Lavanderia - ( 6325 EL)
- TINGIDOR DE ROUPAS - (6321 EL)
- AUXILIAR. DE TECNOLOGIA MECÂNICA - (6084 M)
- AUXILIAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M) ,

- OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)
- RECEPCIONIS'FA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel possuir
curso de oratória,

- SERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (5910 M)
- COMPRADOR - (5948 M) cl experiência na função,
- AUXILIAR DE CONTABILIDADE - (6101M) cl experiência pi trabalhar
em Schoroeder

'
'

- COORDENADOR DE COSTURA - (6260 M) pi trabalhar em

Massaranduba
- COrNTROLE DE QUALIDADE -(6264M)· pi trabalher em

M.assaranduba .' _ �., '> .'

-CASEIROS - (6267, 6020Mj pI Jguâ' do Sul e Guaramirim
-MEC, DE MÁQ. DE COSTURA - (6268M) 'cl experiência
-BORDADEIRA (O) - (6291EL) cl experiência pi trabalhar em

Guaramirim,
- VENDEDOR DE EXPRESS -.(6199 M) - Com exp, no ramo.

GARÇON (6249 M) - Garçon com exp.e cursos na área
- EXECUTIVO DE CONTAS/ATENDIMENT-O - (6203 EL') -

'

ter veículo, experiência em Mídia
.

- ,IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO �6248 M) - Confecções de

etiquetas adesivas, '

-ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (6171 EL)
Formação Eng! de Alimentos, Eng! Química, experiêncla na área
(Jguâ do Sul) .

-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
-TORNEIRO MECÂNICÓ (6160) experiência comprovada (Corupá)
-REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 EL) Terceiro grau completo,
experiência em Agência de Publlcldade. (Jaraguá do Sul)'

'

-TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035 EL) com experiência em eletrônica
digital e analõglca, conhecimento em .computação e ter boa leitura
em inglês, (Jaraguâ do Sul)

,

-ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 M)'experiência na função,
possuir curso superior em Comércio Exterior completo ou cursando,
necessário saber falar fluentemente inglês e ter carterra de
habilitação, (Jaraguá do Sul)

,

-OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de. produção do
ramo 'metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo,
sexo masculino. (Jaraguá do Sul e Guaramirim)

, ( ,

Interessados comparecer na Humana Urgente em Jaraguã �() Sul
ou nas Assoclacões Comerciais dos MunlcíplllS de Schro�iler,

Guaramlrlm, Corupã e Massaranduba.
,,'

Rua Jorge ezerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
) ex. Postal200

- eEP 89255-000
Fone'(47) 371-4311 Fax (47)'275-1091

recrutamento@humanCl.com.br www.humana.com.br

SUZUKI - vende-se Suzuki
SwiftSO 1,616V 4P. cornpl.,
gas, R$ 12,000,00 ou ou

troca-se por terreno de maior
valor, tr: 370-7986,

\

COMPRE
9952-3524
FINE/F_: 371-5218

Kombi.ST 1976 G
Vectra GLS 1995 GNV
Galax 500 1978 G
Gol 1.85m 1984 G

Uno 1.3CS 1985 G
Biz 2003 G
Biz 2001 G
Escort L 1987 A
Belina 100 1981 A- i.

Fusqa 1977 G
................................. "" ............................................................. , ................ - ........................................................ ,.,,, ........ ,.
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V_tora.l. J Finanças

NOVO ENDEREÇO: Prox. Gomes de Oliveira, 841· a lado Kucheo Haus

STREETeM 370.31'13� automóveis .

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se

Ka
Goll.0
Blazer 2.2 compl.
S-10
Fiesta
Fiesta 4p
Corsa Pick-up 1.6
Vectra GLS compl.
Monza 2p
Gol4p
Gol Plus 4p
Rural4x4

Goll.6

CG

02
01
00
96
97
98
96.
94

94

99

01

75

97

00

RENAUlT CLlO 1.0 8V 4P COMPl.
PALlOFIRE4P

.

PALIOWEEKEND 1.3 ELX
RENAUlT CLlO 1.0 16V COM�L.
GOL GIII, 16V 4P + RODAS
GOlGI1I4P
PALIOWEEKEND 1.0
GOl4P16V
KA1.0
IPANEMA SljE 4P
ASTRA GlS, COMPLETO
MONZA Gl C; TRIO 4P
GOL 1.0
ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CD 3.0 AUTOM.
VOYAGECl
ESCORT Xr3 CONVERSíVEL
KADETTGl
TIPO IE r.e COMPLETO
Cl00BIZ
CG125TITAN
CBX 200 STRADA
, CG 125 TITAN
-Cl00BIZ
CBX 250 TWISTER
CG125TITAN

branco

cinza

prata
branca
vermelho

prata
.vermelho
bordô

cinza

verde

cinza

branca

Branco

verde

BEGE
BRANCO
CINZA
PRETO
AZUL
BRANCO
PRATA
PRATA
PRATA
AZUL
CINZA
AZUL
BRANCO
CINZA
BORDÔ
BRANCO
PRATA
CINZA
CINZA
PRETA

. AZUL
ROXA
PRETA
PRATA
VERMELHA
AZUL

G
G
G
G
G
G
G
G

G

G

G

G

G

G

OKM
2003
2002
2001
2000
2000
1999
1999
1998
1995
1995
1994
1994
1994
1993
1988
1988
1996
1995
2001
2000
1997
2004
2003
2002
2000

FIAT Tipo 1.6 4p cl rodas magnésio 96 Vinho

Uno CS 92 Preto

Uno 2p Fire 02 Azul

Pali04p 98 Branco

Escort 1.6 94 Azul

Courier 98 Vermelha .

Fiesta 4p 98 Verde

Kadett GS 90 Bordô

FORD

GM
Chevette
Monza 4p (-ar)
CorsaWagon
Corsa 4p a.c.

OmegàGLS
GolMI

Logus
Saveiro 1.6

Parati 1.6

91
95
98
00

93

97,
94

91

91

vw

Cinza

Azul
Branco

Branco

Grafite

Branco

Bordô

Prata

Prata

R$ 8.900,00
R$ 6.300,00

. R$12.800,00
R$11.600,00
R$ 8.500,00
R$11.500,00
R$11.000,00
R$ 7.100,00J
R$ 6.0DO,00
R$ 8.800,00
R$14.000,00
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 Sedam MFI 1.0

cue RN 1.6 16v Sedam
cno RN 1.0
Uno
Blazer DL cornpl.
Escort SW a.c., d.h.

Fiesta 4p
Gol MI

Cinza'
Prata
Prata
Branco
Azul
Verde
Cinza
Branco
Vermelho
Cinza
Bordô
Cinza

Bege
Branco
Azul
Azul
Azul

Goll
.

Palio EDX a.c.

Uno ELX 4p
Mercedes C180
Goll.0i
Escort 1.0 Hobpy
Monza SLE cornpl,
XL 350
Titan KS

su vermelha okm

2002

2001
2001
2001

1999
1998
1997
1997
1997
1997

1996
1995

1995
1994
1993

1989
2003

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$ 11.900,00
R$ 10:800,00
R$ 11.500,00
R$ 9.300,00
R$ 28.500,00
R$ 9.500,00
R$ 7.500,00
R$ 8.500,00
R$ 3.500,00
R$ 4.300,00
R$ 4.300,00

cinza

Azul

Bege
cinza

.

cinza

prata
azul

preta
verde

branca

preto
branca

prata
cinza

prata

Fiesta Supercharge ve,te,aq,lt,dt,dh.
Siena Fire

Gol CL 1.8

Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.dt
Corsa Wegon
Uno 1,6 R cornpl.
Palío Weekend cornpl.
Sundown Palio'
Ranger STX cornpl,
Kómbi furgão
Tempra IE 8v, cornpl.
Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

Opala Diplomata
F-250 XL completa

03

02

89

01

01

91

99

98

97

96

93

93

97

88

03

99

prata 99
brancoe 99
vermelho 00

97
00
03
03

G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Astra GL cornpl.
CorsaWagon GLS 1.6 cornpl.
Gol1.08v4p
Clio RN cornpl. - v.e.

Corsa super 4p
Gol LO 16vcompl.
CorsaSedam
Fiesta 4p c/ som
Escort Hobby 1.6
Ford Ka

.

EscortGL4p
Gol10001

.

Uno SX 4p c/ opc.
Corsa Sedan
Kadett GL cornpl,
Palio EX4p
Escort Hobby
Gol1.8
Gol GIII16v

azul

cinza

prata
ver"e
azul
vermelho
Prata 99

cinza. 97
vermelho 96
bordô 99

prata --99
Cinza 96
branco 01
verde 96
branco 96
verde 01

Meriva
Celta 2p
Fiesta
Corsa
Gol
Corsa
Gol
Gol
Corsa
Gol

03
03
Cll
01
99

pO
00
96
96
99

grafite -1.8 compl. R$ 35.000,00
vermelho - c/ a.c. R$18.500,ÇlO
cinza-a.q. d.t., t.e., alarme R$14.500,00
prata- sedan R$ 17.500,00
branco - 8v 4p c/ opc. R$ 13.800,00
preto - 4p, c/ opc. R$ 14.500,00
branco - 4p R$ 16.000,00
prata - plus completo- ar R$10.000,00
roxo-2pl.0 R$ 9.000,00
branco R$ 13.700,00
verde - CLll.8 c/ opc. R$ 9.500,00
vermelho-l.6 R$ 9.500,00
verde - 4p c/ trio - unico dono R$ 9.500,00
bordo-GLS, completo R$13.800,00
azul-GLS, compl., GNV. R$15.500,00
prata R$ 6.000,00
gabinada, diesel, compl. R$ 31.000,00
verde - c/ partida R$ 3.500,00

ra-se carro 1.0 'acima do ano 95

togus ·96
Escort Europeu 95
Elba 95

. Santana 95

Omega 93
Uno 1.0 93
D-20 92
Biz 01

Com

UnoELX Azul
Fiorino Furgão 1.5 Branco

UnoCS Prata

Uno S 1.3 Branco

Tempra 8v cornpl, 4p Vermelho

Prêmio CS 1.3 alc. Branco

Uno 1.6 R Vermelho

Fiesta 1.0 2p Prata

Ranger XL Verde

Verona LX cl DH azul

VectraGL' Branco

Monza GL cornpl, 4p Azul

Monza Classic compl. 4p Prata

Kadett GSI MPFI Preto

Chevette SL Dourado

Opalaülplornata Preto

Logus GL Bordô

Logus GL Verde

QuantumGLl2.2 Bordô

Goll.04pc/trio Branco

GólGL Prata

95
98

88

91

95

86
91

98
96

92

97

95
89

94

88

81/88

94

94
95

99

92

R$ 8.200,00
R$10.800,00
R$ 4.500,00
R$ 6.400,00
R$11.400,00
R$ 3.200,00
R$ 6.800,00
R$10.800,00
R$ 16.500,00
R$ 7.300,00

�

R$ 16.500,00
R$ to.,500,00
R$ 6.500,00
R$ 9.800,00
R$ 3.900,00
R$ 3.800,00
R$ 8.900,00
R$ 8.900,00
R$12.500,00
R$12.900,00
R$ 6.900,00

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

FIAT

FORD

GM

vw

RENAULT

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

Palio 1.0 4p compl.
Tipo 1.6, 4p compl.
Rorino 1.5 básico
Gol 1.0 GIII 2p
Gol 1.6 I.t., d.t., a.q.
Goll.0 GIII
Gol 1.0 GIII 4p
Gol1.6
Astra Flex Power elegance, 4p
Astra GL 1.8 4p compl.
Astra GLS 2p, 18, compl.
Astra GL 2p
Corsa wagon 1.6
Corsa wagon 1.6
Ipanema Gl 1.8 4p GNV
S-10 2.2 cabo Estendida, compl.
Celta 4p 1.0 I.t., d.t., a.q., a.c. ,

Celta 1.0 I.t., d.t., a.q., rodas de liga leve
Corsa 4p 1.0 limp., desemb., a.q., t.e.
Corsa Sedan desemb.
Omega Suprema GLS
Resta 1.0 4p I.t., d.t., a.q.
Resta 1.4 CLX 4p+ compl. arbag duplo
Escort Hobby
Clio 4p compl.

FIAT .98
95
01
01
95
00
00
92
05
99
99
00
00
99
96
97
04
01
01
98
94.
00
99
95
03

verde met.
preto
branco
branco
cinza meto
branco
bege.
bege

g;���o
azul met.
marrom met.
'prata
preto
prata
cinza meto
prata
prata
branco
branco
prata
vermo Met
cinza
Preto
Preto

vw

GM

FORD

Clio 1.0 cornpl.
Paliá 1.0 4p
Saveiro MI 1.6 c/ a.c.
Courier 1.3 v.e /t.e
Ka compl. 1.0
Uno 1.0 2p ELX

Voyage 1.6 A
Escort XR3 + teto solar
Chevette DL 1.6' G
Gol 1.6, gasolina
EscortEuropeu i.e G
Saveiro 1.6 G

.

Escort 1.6 Alcool

Suzuki swift 1.6 50
Vectra GLS completo
Tempra 16v ccrnpl.
Tipo 1.6 MPI 4p completo
Santana 1.8 gaso. 4p
Fusca 13001

01
99
99
98
98
94
93
93
93
93
93
91
89
94
97
93
97

8�
81'

cinza met.

marrom meto

bordo met.

bordô
.

azul
cinza meto
azul met.
verde musgo
verde

.

cinza rnet,
amarela ,�

.,

prata meto

branca

vinho
vinho
vinho meto

prata Met

azul meto

Cinza

Vermelho.

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege

G

D

G

G

G

G

G

G

GNV

A

D

1993

2000

.1999
1985
1977

1995

2001

1993

1995

1991

1978

2000

2001

1995

Ford Ranger2.5CD
FordKa 1.0

VW Fusca 1300

VWFusca 13002p
GMCorsa1.0

VWGo1G1111.0 16v4p
Ford Escort Euro

GM 8-10 CS 2.2 cornpl. 2p
VWGolCL 1.6

Fo.rd F-4000 MWM

VWSaveirot.ô cornpl.
Honda C100 Biz
Yamaha XT 600

Verde

Branco

Amarelo

Branco

Preta '

Preta

Barraca pi camping completa

G

G

prata

Tempra cornpl. Único dono 97 prata

Uno 4p 96 ,prata

Logus 94 verde

Uno 2p 93 branco

Escort Guarujá cornpl. 92 cinza

Chevette + rodas 87 branco

, I
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ViVotorandm I Finanças

VEíCULOS
370-7516 w. BREITKOPF

Cqminhões e Ônibus.

BR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-012798
97
97
94
93
92
89
86
86

- 86
99
92
96
98
96
97
84
89
96.

.! Golf 2.0 cornpl.
Fioririo Furgão 1.5
Mototitan 125
Pampa
HiluxSw4, diesel
F-l000 diesel ,

I Caminhão 7110 turbinado cf baú
Monza, álcool
F-l000

.

.rsr Eseort
Saara
Santana GlS compl.
Pick-up Corsa compl,

.

Blazer Deluxe compl.
Parati álcool
Un02p
Parati aleool
Savero Diesel
Saveiro 1.8 gasolina

Cinza
Branca

te meto
to
lCO
lCO
'a met.
1CO

e.
.e
ta
nco

I rnet.
-rotn met.
ta
to
ta
,a meto
ta
ta
nco
nco

ta.
11. Met
ta
to
to

8.120 03/03 R$ 64.000,00carroceria
Vermelha
Cinza
Cinza
Amarelo
Verde
Amarela
Prata
Verde
Azul
Branca
Prata
Prata
Branco
Bege
Bege
Bordo

À vista ou R$35.!l00,00'eiltr•. + 27 pare. Pelo FINAMI

01/01 carroceria j branca R$ ,55.000,00

96/96. carroceria j branca 'R$ 37.000,00

03/03 carroceria /, branco R$ 115.000;00

00/00 .carrocerla R� 53.000,00

8.120

8.140

vw 23.220 6x2

8.150

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

R$ 21.500,00F-4000 87 c/ baú

Rodo.car,
Veículos· 218-164'

Ruo, 8erlf4rtú Oflr",lIU4cIt" 620 '. 8upeMÜ • Jo,ro,gcui dtJ $td

Celta 1.0 4p VHC branco 03 G

Fiesta 1.0 4p Zetec Roean preto· 01 G

Fiesta GL 1.0 Zetee Rocan 4p branco, 00 G

Oorsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 G

Gol GIII 1.0 4p 8v branco cio G

Ranger 2.3 2p cf GNV preta '97 G

I, Golf GLX 2.0 4p cinza 95 G

Quantum 1.8 4p básica branca 95 G

CBX 750 Wind cinza -
-

·90 G-

cer i.e MI vermelho 97 G

Palio 4p compí-ar.LO Fire vermelho' 02 G

371-0802
3jl�8'2â1.

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo·

fer.roviária) Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - JUDá do Sul
04

.

03
03
03
02
02
02
02
02
01
61
oi
99
99
98

" .97
96
91
OKm

Celta 4p, a.c,
Oorsa sedam compl,
Corsa Classic
Gol 1.6 power d.h., Trio
Corsa sedan milênio, ac/vte
GolGL
Gol Power 16v, d.h., Trio
Palio Weekend ELX cornpl,
Fiesta Sedah cf opc.
Parati Summer cornpl.

.

Siena Fire cf opc.
Scenic RT 1.6 cornpl.
Astra GLS cornpl.
Palio EX 4p trio
Gal MI
S-10 cabine dupla cornpl.
Uno EP 2p trio
Go.l CL 1.q
Palio Fire 4p

Prata
Prata
Azwl
Branco
Prata'
Prata
Branco
Prata
Bordô'
Bordô
Branco
Cinza
Prata
Verde
Branco
Cinza
Azul
�ranc_o
Branco

,/
••

0

R$ 14.500,00
R$ 11.900,00
R$ 12.000,00
R$ 55.6qd,00
R$ 10.900,00

.

R� 10.000,00
R$17.500,OO

. R$ 27.500,00
R$ .6.500,00
R$ 7.500,00
R$ 6.500,00
R$ 9.900,00

Celta Impecável 01

Uno completo 4p 99

Palio v.e., t.e. 98

, Pajero 2.8 GlSB compl. 98
Corsa Chumbo 98

Palio ED .c, 97

S-10 GNV. 96

L-:?OO 95

Kadett, cinza 92

Versalies Cinza 92

Uno 1.5, vermelho 91

1995 Pálio 97

._cj

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 • 9993·5854 • 9973·303

COMPRA
VENDE
TROCA
FINANCIA

Rua Prai.WáldaQlar .

Gi'ubba. �121
Bairro Vlei�as

prata 03 G
prata 03 G·
vermelho 03 G Palio Young 01 R$ 11.500',00branco 02 G
preta 02 G ;Uno Smart 4p' 01 R$ 11.990,00
vermelho 01 G
branco 01 G Clarus GLX oornpl. 98 . R$ 18.000,00
branco 00 GNV Gol CU 1.6 cf a.c. 96 R$ H.cOO,ÓOazul 99 G

.

branco 99 D
.

Omega Suprema 96 R$ 16.000,00
branco 98 G
branco 97 G Tipo 1.6 IE compl. 95 R$ 8.900,.00
verde 97 G Asia Towner furgão 95 R$, branco 97 G 6.800,00
prata 97 GNV Monza '; 90 R$ 5.500,00
bege 98 G
branco 96 GNV 0-20 88 R$ 17.800,00
verde 95 G
preto 95 G .Corsa Wind 95 R$ 9.000,00
branca 95 G Ternpra : completo 95 R$ 10.500;00branco 96 ·G
Branco 96' D Tipo cf teto completo 95 R$ 9.000,00
cinza 94 G
prata 93 G Courier completa 99 R$ 1'3.800,00
vermelho 93 G Trailler Angola cf 1 eixo· 90 R$ 6.qOO,00azul 91 A
branca ' 91 D Trailler Iunscar 89 R$ 7.500,00

�
"

,

371-4570/376-2895
.

RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654· BAEPENDI . JARAGUÁ. DO SUL· SC

Celta 4p cl a.c.
_Celta 2p
Celta 2p cl a.c.
Celta 2p
vr Shadow 600cc
Gol Lõv-Plus 4p. Campl.
Gol MI 1.0 2p .'

Astra GIS Sedan compl.
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Vectra GLS compl.
Pampa 1.6L
Gol M11.8 CL
Parali i.s MI cl a.c.
Ranger 6cc compl.
Palio 1.0 4p a.c,

Blazer. 2.2 campl.
Omega GLS 4.1 compl.
Passat 2.0 4p compl.
Kombi sm

.

Gal Plus 1.0
S,lO 2.5 D compl.
Kadett Lite 1.8
Logus GL 1.8
Kadet SLE 1.8'
Monza Classic 2p
SaveiroCp "

Vermelho 2002

Paratl 1.6 álcool, a.c., D.h. Branco 2001

Gol Special
.

Branco 2000

Gol GIII 4p t.e.. alarme Branco 2000

santana-t.a cornpl, Vermelho 1999
1

Siena Azul 1998

Gol M! Vermelho 1997
Ka trava, alarme Preto 1997

Palio 2p v.e., t.e. Preto 1997

Golf-GL cornpl. Azul 1995

Pampa Azul 1994

Goll.6 Marrom 19138

•
,l '�
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6 CORREIO DO POVO ('()j�J{I,I() DO POVO
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370-4224
CLASSIC

.

VEfcULOS

Ruá Erwino Menegotti� 869,
Vila Ral,l - Jaraguá do Sul - se

G

G

Prata G

Prata G

Vermo G

, -.
"

-_
'1'

,-'

-""""1-('·
'. "0'

"
,

1113 - compra-se, de
.

ruppe . ar ��e���;no�a financiado, Tr:

.

VEíCULOS MUlTlMARCAS

Fonef27S-1183
AGRALE - vende-se, 7,000
RD, 93, baú, revisado, n:
9979-1437.

CAMINHÃO - vende-se
MUNK 1513, 79, para 5
toneladas, n: 9973-9781,

SCANIA - 111 LK ano 79
motor 112,ou troca-se pi
uma scanla 112, Tr,: 370-
9868 ou 9124-9770,

750 - vende-se 74,
Fou,r. Tr.: 372-3667 ou

_.......----�............---I. 9111-9466.

BIZ - vende-se preta,
03' cl pat. Eletr., cl

2.500km, emplacada, Tr. 9103-7895 ou bom estado R$.250,00
Tr.: 9909-2000. R$ �103-2613. Tr.371-8437

4.200,00, r-.: 276-
3501.

CBX 200 - vende-se

strada, vermelha, 98,
impecável. Aceito troca.

-

FREIO E FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

CG - vende-se, 98, em TITAN 125 - vende-se,
perfeito estado. R$ 03, verde, cl parto eletr.,
3.000,00, Tr.: 378- 6.000km. R$4,500,00.
1816. Tr.: 9953-2627

Assistência autorizadaCOMPRAo.SE - moto XR-
200 ou XT'225, de 97 a

00, em bom estado,
paga-se a vista. Tr.:
9975-8326.

TITAN 125 - vende-se,
03, azul, 51 parto eletr.,
1.700km, R$ 4.300,00 .

Tr.: 9953-2627
'

COMPRA·SE - moto,
paga-se à vista. Tr.
9131-5318.

XT 600 - vende' -se cl
11,500km cl caixa e

alarme 2000 R$
12.000.00. Nova. Tr.

9975-0047.

éIIe
Freios
,to LúteIt-
�

GARELI - vende-se em

SDM
compra - vende - troca

financia - novos e usados

88

.90'

Santana Quantum CL d.h. 90

Dp.la Comodoro compl. 89

Escort Ho!Jby 1.6 93

Escort Ghla 89

Kombl stander 92

Uno Mille 92

Ford Landal em couro 80,

Gol MI1.6 97

F-100,O c.dupla, MWM, compl., 94
,Del Rey GL 1.8 90

Chevette Junior 92
L-200 Gt, couro, rodão, 99 azul

Prêmio CSL 1.6 86

Opala Diplomata 6cc compl. 90
Gol Plus 95

Revendedora exclusiva da região
de Reboques Pirâmides

I FAÇA SEU TE E
DE FLUiDO DE FREIO "

GRATUITOI

371-7398

Periféricos I Móveis
CDRom

90

95

96

80

02

I

gravador e
leitor de OVO

Amarelo A

branco G

vermelha G'

verde meto G

branco A

verde G

branca G

branco G

azul GNV

azul "G

cinza D

'cinza A

vermelho G

D R$ 37.500,00
verde A

bordõ G

verde G

azul G

aul G

kikar@netuno.com.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do Sul' - Santa Catarina

_� 16230u275;0712,

..mmm- -RO-D-AS�-�ve-nd-e--se-,T-SW-,
aro 16" modelo VX1,
furação 4x1aO, com pneu
Pirelli P7000 195x45. Tratar:
372-3235 cl Gláucia.

SOM ., vende-se, aparelhÓ
de cd, Pionear, clMP3, modo
4650, cl controle, novo, na
caixa. R$ 585,00, Tr: 376-
2206 ou 9111-9968 cl
Alexsandro;

brodô G CARRETINHA - vende-se
2000. R$ 1,200,00. Tr.:
371-8898,

BIZ - vende-se ,2003
semi nova valor a

combinar Tr-9116-4162

BIZ - vende-se cl
13.000.00Km
R$.2,800.00 + 2x

145,00 Tr.275-2949

Monza

Flésta 4p
Gol1.8

�,

Cei: 9963-7641Tel: 371-7212 VENDE-SE - Conjunto de
MOTOR -, vende-se de ,RODAS -vende-se pi carro, carreta, Barco Corsàno

Av: Pref. Waldemar'Grubba, 2322 - Vila Lalau opala, 4 cc, gasolina cl 1 Bino, mod. Porché, cl Tr:371.74Ó8(comerciaD ou

___________________
.
a,nos de garantia. Tr.: 273- pneus, R$371-72-66. c , • 9997-6973c/Jean .. ,� •.

Venda de Equipamentos para informática r

Assistência Técnica Especializada.'
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças, etc.

ti U m C I ; C k e m ,5 U a v; d a p e 5 5 o a I e p r o f; s s , o n a I" f}

mu

T:J

g8
.

�FI

lSU

.sb,

.eo

Computadores
completos'

Assistência Técnica

Especializada

Suprimentos •Tint�s Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

,

HORA TÉCNICA· (Jaraguâ do Sul)
,

.

INTERNA - R$ 20,00
EXTERNAS - 'R$ 20,00 +

R$ 15,00 deslocamento

. ' Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

IT41

.

�or�atizaçãoI . d�' comércio e

indústrias! Sistemas,
Apücàtívos comer-
ciais, Impressoras
Matriciais pj emissão
de, N.F., Impressora pj
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles

. Acessórios

I
i admínistratívos de ges- .

�o empresarial.

Oferta -"---�--,-"-

'\

M leRO a partir de:
!

R$ 1.550,00
Financiamos em 6 / 9/
12/ 15/ l�e24meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB, fax

-

I

modem 56k, cd rorn LG S2x, Placa

I mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

.

vídeo AGP 3'2 rnb, monitor 15"
AOC; drive disquete 1.44,· teclado,
mouse, gabinete atx �OOw, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som
e rede inte rada

,.:

NEGOCIAMOS
-

'�

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

•

Fone/Fax: 275-2684 • email: infoclick@ibest.com.b�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARELHO CD - vende-se

para carro mod .4150 com

controle. Tr.: 371-7260.

IECN.
CALHAS

Para o lar
e para a IndústriaAPARELHO DE

FISIOTERAPIA - vende-se,
.

cf duplas placas magnéticas
e um jogo de bastão, botão
de freqüência e potência. R$
300,00. Tr.: 371-4284.

ARTESANATO - vende-se e

roupa de crochê. Tr.: 372-
3067.

BARRACA - vende-se, pf7
pessoas.Tr.: 376'1'635.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A fECNO CAlHAS

Rua Felipe Schimidt, 219 - Centro - Jaraguó do Sul- SC - Fones: 370-6448 - 275-0448 - Fax: 371-9351

BERÇOS - vende-se 2, um
em cerejeira por R$ 80,00 e BICICLETA - vende-se fem.,
outro em pinus por R$ de marcha. R$ 30,00. Tr.:

45,00. Tr.: 372-1590. 372-3067.

.

MÇA SUA FInA COM DJ'S:

Cfletl1"i'lue e 'Her ksen
açaot

CACHORRO - vende-se
fêmeas de maltes e ainda
Yorkschíre, beagle,
schanauser, boxer, labrador.
Com ótimas' linhagens,
pedigree e/ou contrato de

garantia e 1 consulta
incluída.Tr-370-8563.

Ref�rência de nosso trabalho (calçadão e pátio da SCAR,
Floricultura Manque, Colégio Municipal Rio da Luz)

Tudo em colocação de.lejetcs, paralelepípedos, cokigrama.
Especializada na colocação do verdadeiro peiver, intertravado.
Temos compactador e policorte.

Venda e colocação de lajota prensada cI3�MPA, tijolos de concreto prensado
. c/ 35MPA Peive com trava

FONE/FAX: 392-3071' ou 9122-8935•.
vacinados, R$ 280,00 cada.
Tr.: 275-2949.

CELULAR - vende-se celular
motorola C331. R$ 200,00.
Tr.: 275-2264.

CACHORRO QUENTE -

vende-se carrinho ou'aluqa-
se Tr.: 9117-2447.

.

CAMA - vende-se, de casal,
cor mogno, cabeceira

CACH.ORRO - vende-se estofada'. R$ 250,00. Tr.:

filhotes de Rotweiller puros 9131-2157.

i
�

.. Atendemos frotas e particulares i
- 1! convertedora de se

.. Mais de 2 mil veículos convertidos

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas, �quecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes para

'velas, Chapas em geral, Chcirrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção_paro parabólicas, Corte e dobra de chapas,
Funilária Industrial em 'Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

BEBÊ CONFORTO - vende-
se galzerano semi novo. R$ DlVIDE-SE- quarto com BICICLETA - vende-se 18

35,00. Tr.: 373-0032. moça ou rapaz aluguel no marchas Hsher semi-nova.
centro. Tr.: 9133-7514

_ R$ 75,00. R$ 371 :2545.

REGIÃO NORTE em:

Jaraguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 I Rua Barão do

Rio Branco, 230 - centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:
São José - Fon�: (47) 258 - 0036 I Rua Abelardo Manoel
Peixer -150 - Barreiros

CANÁRIO - vende-se do

Reino, casal c/ gaiola. R$
70,00. Tr.: 372-3067.

IN1ECA,R AUTO CENTER
. "

A CASA DO CARBURADQR
- Afinação de Motores - Recondicionamento e Limpeza de Carburadores'
- Embuchamento de Bases - Peças e Miudezas para Carburadores
- Injeção e Check-up Eletrônico - Troca de Gasolina para Álcool
- Serviços de freio e suspensão

.

Fone: (47) 37:1.-3898

agri�ultura. Maço c/ 6
mudas. R$ 24,00. Tr.: 370-
8563.

COLCHÃO MAGNÉTICO -

vende-se, R$ 600,00, ou

trota-se por colchão
comum. Tr.: 9116-8927 ou
371,2001 c/ Leia.

K6 II 500Mhz, 64Mb, 5Hd,
cd rom, disquete, som,
internet e impressora. R$
749,.00. Tr.: 91312157

PLAN'ETGÀM
* VeNDAS

• PLAYSTATION 2
*XBOX
* PLAY.STATION" ONE �

• DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
1< GAME BOY ADVANCE
• NINTENDQ GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMO'
'FODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ;CDS'

E ACESSÓ.RIOS EM. GERA .

Fone': 376-220
COMPUTADOR � compra- CONSÓRCIO - vende-se,
se, urgente enviar contemplado.H$25.600,00
caracterlstlcas e Valor p/' ou R$l 0.800,00 entr. + 263
parceiros@netuno.com.br. mensais. Tr.: 9133-7958.

f'lN'ruR"s EH G€R"L: PRÉOI"L - COMERCIl>.L - RESlDENCfl>.L
M"ssl>. CORRlO", tPox, TU1lJRÃ�'GRÃm,oo

telefonia e segurança

g

�
1 CAVALO - vende-se égva

quarto de milha, ótima em

rédia. R$ 1.000,00. Tr.:
378-181,6 c/ Daniel.

CITRONELA DE JAVA -

vende-se mudas, planta
funciona .corno repelente
natural contra: moscas

mosquitos, mosca dçberne
e pernelongos. Unica

registrada no ministério da

Fone: 371·7007

Faça um orçamento VLB _ Responsável pela pintura
COMPUTADOR - Compra-se
micro usado. Tr. :99628154'. CONTRA·BAIXO - vende-se

sem compromisso do Jornal Correio do Povo
Jeniffer. R$ 400,00. 'l'r.: 276-

R: [)omi�gos d<!f\lo"" s/no: IlhadaFi�eira:!eL: 9104..�4l1ll COMPUTADOR - vende-se 0190.

A melhor opção pata sua empresa,
escritório e residência."

Produtos e serviços para telefonia,
redes ,de inform(ltica, seguranç.a

ele�trônica e automação de condomínios.

Klt Portão Eletrônico + Intel'fone

\
Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

DOA-SE - fogão à gás. :rr.: f\IWBIA-�tm:à1l
276-0167 c/ Irma.

.

c'lmaIaerracaR$!ID,OO.Tr.
9132-445400372-0019.

TELEFON.IA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PAE}X)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores autornátícos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de, ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tornadase Plugs
Sistemas'de proteção
Fontes e baterias pI telefones

�ED�S DE INFORMÁTICA
(lnsta/àção.e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)

,

Racks Fechado'19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamentoestruturaco
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência técotce)
Portão eletrônico e ínterfones
Cancelas automáticas pI portarlas
Fechaduras elétrícas e fechos
Vídeo Porteiros

.

Monitores (PiEi e Color)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e Sensores infravermelho

.

Sistemas de gravações de im.Qgens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS.' '.,
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônlco coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio

.

numtnação.de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

JANELAS - vende-se, dua de

alumlrÍio, cf caixilho e vidf ,c/
1 ,00a�xl ,5Iarg., semi-no as.

R$350,00. Tr: 9134-0816

Centrais telefônicas Intelbras

JOGO DE QUARTO -' vend se

pi casal, Martin, 4p e l' gav s,
R$ I50,00. Tr.: 371·1 eso

�UMINOSO-.vend&'se 4xl R$
150,00. Tr.: 9902-0348.

N!)TEBOOK - vende-s cf
disquete e CD roam, Pentiu II.

R$1000,00., Tr.: 2?5-020 .

NOTEBOOK - vende.se Pe um

11300 Toshiba Portege 701 CT
comMemoria'64MB e HD 1 Gg �.
compl. em ex. estado. Valo R$

.

2000,'00, Tr.:9131 2157.

OIJRO - compra-se, qúal uer

peça, arrebentaõa, quebr da.
Paga-se à Vi�: Tr: 9979-0 05.

SORVETERIA'-- vend . se

completa, ou troca-se por .

at.
de construção. R$
15.000,00. Ti:: 370-31.01 ou.
91351602 ,

('

SKY - Vende-se semi ova R$
.250,00. Tr:'372-1590.

SERIGRAFIA ;- vende-s de
80X120, cf41âmpadas n0r.as. '

R4180,00. Tr.: 374-Hl2p.
VESTIDO - vende-se, de
prenda, verde. Tr: 371-5 70
noite eu 371-5042 comi

VIDEOGIiME - vendetse,
i:lreamcast, C/�CQntr. e 3 jOjlos.i B$350,00. Tratar: 376-22f6.

ª VIDEOGAME - vendelse,
Play Station 2, totalmllnte
destravado, ct 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-2*06.
.' . I

VIDEOGAME • vende-se, Flay
Station, 'cf 2 contreres, 3
jogos. R$ 250,00. Tratar: 376-
2206':

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
Antu<Ú,�a.�eúJ,iS�<úS�<ú4U4'�tUe
ie�,�_��_�<úS�áa-A�

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda dr Portaria
Recepcionista

'

Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
cm (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

Acesse E CONFIRA

www.plusservice.éom.br
Tratar:

Arquitetura & TopografiaSUPERMERCADOI N T E R N E T
. : - -

Encontre rios canais'de'nôss� site' os melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região
� Automóveis·(Contpra, \rendR, Acetsório$ e Cons6rcios )
l> Casa e Decôral�o 'f: :,,:

•

i> Comércio (Todos 0!í!"m� ) iii ii) iii �,
l> Construção e Reforma (�ntu� '"I!*eriá�de .nstrução e Reforma)
;,. Esporte, Turísmo
1> Moda e Beleza
í> Restàurantes

•

":> Serviços Gerais (Eletricista,
Despachantesl Corretores de Seguros,

,

e muitos outros @ e . Ií$ ®

i Êfitre em contato conosco e anuncie ® ® (fi @

',. • ,sua,
empresa em nosso site .::

: ...... ' 275-1070

i pUJs@plusservice.com.br

, Gráficas, Financeiras, COM CARNES TEMPERADAS,

NOS FINAIS OE, SEMANA.

R: .JosÉ TEODORO RIBEIRO, NO S4Q - ILHA DA FIGUEIRA
Anuncie no canal de
CLASSIFICADOS
e faça bons negócios EDITA� DE CONVOCAÇÃO ASSEMB'LEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados todos os associados 'quites com as suas

obrigações sindicais para c comparecerem a A�sembléia Geral
Extraordinária do Sindicato dos Empregados no

comércio de Jaraguá do Sul , que séra realizada no dia 14 de
Junho de 2004 ás 18 horas em primeira convocação , e não
havendo quorum legal ,á,s 19 horas em segunda convocação ,

tendo como local a sede social da Entidade , sita a rua Frederico I

Bartel , nº 140 , nesta cidade de Jaraguá do Sul, com a finalidade
de deliberarem sobre a

'

l
. Seguinte Ordem do dia: ,

1- Reajuste do valor. da mensalidade .socíal a ser aplicado®a
partir do mês de Junho de 2004.

' , ,

2- Assuntos Gerais.

Rua João Planincheck, 293 - Sala 15
N o v a B r a s í I i a - J a r a g u á doS u I' - S C

ENCANADOR & eletricista

(47) 276-3429
9975-5659

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 - Centro
ÉDIO GÉOVANI GNEIPÉL, Presidente em exercícíe

Jaraguá do Sul, 08 de Junho de 2004

e Distribuidora d.e Cosméticos:

*?J1.a/t1de 9tllSa;;, *c)amM.(//

Fone: 371-6110
9905-26!53

Fone: 371-8298

- Medição 'de terra
- Desmembramento
- Regularização de rnedídos
- Projeto e execução
(residencial. comercial, etc.)
- Reformas em geral

'

Watter Marquardt,
nO 744 SL 5

SAUDE Bc INFORMAÇAO

'37.0-7611

TERRENO EM GUARUVA,
PRÓXIMO TREVO.

2.352.00Q,00 J1Í12 DE ÁREA.
ÁGUA = RIO DAS ONÇAS

ESCRITURA LIVRE

VENDO POR R$ 0,03 POR M2

TELEFONE: (47)'379.'1300

•

11

SOBRADO Res. e Comi. - vende-se em

alv., cf 250m2, terreno cf 740m2• Parte
<res. cf 1 suíte+3dorm., EM ANEXO
PONTO COMERCIAL ( ideal pf lancho
nete, loja, oficina, etc.) R$150.000,00.
Aceita-se carro de menor valor. R:

João Januárlo Ayroso" Próx. Urbano.
9973-5537f376-411º. Creci: 5087

ENDE-SE
ElDTE PlNT8ÇOIIEilClAl

inverna e a Caspa
A caspa pode ser causada por problemas emocionais,

stress, doenças diversas, disfunções hormonais, alimentação
desequilibrada, hábitos de vida inadequados, fatores
ambientais e até climáticos

Quehábitos deve adotar uma pe�soa que tem caspa?

1-Manter uma alimentação equilibrada.
2- Dar atenção à higiene preventiva dos cabelos e couro,

cabeludo.
.

3- Não agredir o couro cabeludo. Para isso, evite escovar

ou coçar a cabeça eos cabelos com força excessiva.
"4-Consultar regularmente um dermatologista.
5- Ter hábitos saudáveis de vida .. Cigarros e álcool em

excesso acabam com sua defesa natural.
6- Estar atento aos pentes e escovas, para que estejam

sempre livres defios .

Uma lavagem eficiente e suave com produtos específicos;
seguida de condicionamento e tonificação complementar
vão garantir a saúde docouro cabeludo e a beleza dos fios.

A' caspa tem cura. É importante. consultar um

dermatologista regularmente para fazer um tratamento e

controlar o problema. Dependendo do caso, é recomendado
tomar medicação de uso via oral. O dermatologista irá
orlentar e indicar tratamentos específicos, já que a 'caspa
pode estar sendo causada pordísfunção interna.

A caspa,também conhecida como pitiríase simples,
é uma descamação esbranquiçada do tecido do couro
cabeludo.Cercade SO%dos brasileiros têm caspa pelo
menos uma vez por ano ..

Sua.lnddência é maior durante o inverno e entre os
20 e os 50 anos de idade,mas não se pode descuidar do
problema no resto do ano e em' outras idades, A
predominância do problema nessa faixa etária se deve
à� produção' de hormônios androgênicos que
aumentam a atividade das glândulas sebáceas. Para

prevenir o problema, é importante manter uma

alimentação equlllbràda'e higiene regular dos cabelos.
Evitar coçar o couro cabeludo de forma excessiva
também contribui para o não aparecimento da

descamação.
.

Embora seja bastante comum, se não tratada a
.

caspa pode progredir gradualmente até se tornar uma

dermatite seborréica com inflamação e lesões

avermelhadas,o que causaa coceira, \

A caspa não é uma doença contagiosa e a evolução
é cíclica, com períodos de melhora e piora. As pessoas
geralmente aplicam o tratamento na fase de piora para

dimin\uir o desconforto social causado pela presença
das escamas brancasou acinzentadas.

O tratamento da caspa pode ser feito com

shampoose loções próprios para esse fim.
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"

9107-452$

Pousada Dreiche do Ár com
acompanhantes

9117-0497

Se você está 'cansado de ficar em casa sem

comnanhla.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

residências,

275-0052/273-1174
Estamos recrutando moças acima

de 18 anos.
\

Saiba emasrecer sem
parar de oomer.

C�nhe�a o proSrama
•
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