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PTB

Rosemeire foi aprovada por
unanimidade pelos filiados
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DRIBLE NA CONCORRt.NCIA

Picape Fiat Strada agora está
<�de cara nova e motor bi

• CLASSIMAIS

RECONHECIMENTO

Deputado estadual Dionei (PT) entrega placa à Brunilde Schrnõckel representando o homenageado, Eugênio Victor Schmõckel

Assembléia homenageia
Jornal Correio do Povo

Na terça-feira, 8, a Alesc (Assembléia Legislativa de Santa

Catarina) homenageou o Jornal Correio do Povo pelos seus

85 anos, em sessão solene extraordinária. Foram lembrados os

principais momentos do jornal, que iniciou sua atividade com

o objetivo de lutar pela emancipação do município de Jaraguá

CELEBRAÇÃO
. .

Comunidade celebra Corpus
Christi com procissão
Num ato de fé, comunidade se organiza na confecção
dos tapetes para a procissão de CorpusChristi, que
acontece hoje após a missa na Paróquia São Sebastião, às
9 horas. Assim como aconteceu em 2002, quando foi
realizada a última procissão no município, milhares de

católicos são esperados para a celebração. PAGINA 5

do Sul, e até hoje defende os interesses da região do Vale do

Itapocu. Foi homenageado também, in memoriam, o diretor

presidente do jornal, Eugênio Victor Schmõckel, pelo seu

legado, não apenas como jornalista, mas historiador, contador,
político e cidadão honorário. PAGINA 6

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas
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ADESTRAMENTO

Competição entre Pit Bulis

domingo no Rio Molha

INICIATIVA

SC é o único estado a instituir a

Convention & Visitors Bureaux
Ontem aconteceu em Jaraguá do Sul a primeira reunião

descentralizada da Federação Catarinense de Convention
& Visitors Bureau, criado recentemente no Estado .

• PÁGINA4

EDUCAÇÃO

Intensifica a corrida para a eleição
do Sinte este mês na região

• PÁGINA 6

VOLEIBOL

Atleta é confirmado entre os 12

que disputarão sul-americano

Júnior (costas) é
um dos jogadores

da seleção
brasileira que

jogará a

competição na

Colômbia
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' Venda

Comercial 3,1250 Á

Paralelo 3,0800 3,1600 •

Turismo 3,0300 3,1500 Ao.

www.duasrodas.com

fi
unimed"
Unimed. Seu Plano, Sua Vida.

370 2200
www.unimed.com.br
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OPINIAO

Discriminação racial
De acordo com dados

divulgados pelo IBGE (
Ins titu to Brasileiro de

Geografia e Estatística) em

março deste ano, o

desemprego atingiu mais

negros e pardos do que
brancos. O levantamento foi
feito com base na Pesquisa
Mensal do Emprego, realizada

população de cor branca, a

taxa correspondeu a 11,1%.
N a média das seis maiores

regiões metropolitanas, a taxa

de desemprego foi de 12,8%.
A pesquisa também revelou

que os negros e pardos
receberam a metade da renda
dos brancos. A renda média
do branco correspondeu a R$

....0 levantamento foi feito com base na

Pesquisa Mensal do Emprego, realizada nas

seis maiores regiões metropolitanas do país
e mostra a triste realidade social do Brasil

nas seis maiores' regiões
metropolitanas do País e

mostra a triste realidade social
do Brasil, que, apesar de toda
a sua riqueza e todo o seu

potencial econômico, ainda
revela resquícios do passado'
escravocrata. A taxa de

desemprego entre a população
"de cor", preta ou parda,
chegou a 15,3%. Na

FRASES

1.096 em-março, mas a renda
do pardo ou do negro foi de
R$ 535. Em' Salvador, onde
87% da população em idade
ativa ( 10 anos ou mais) é de
cor preta ou parda, a renda
recebida por um trabalhador
branco chega a superar em
quase três vezes a recebida por
um trabalhador negro ou

pardo. O levantamentomostra

ainda que a maioria ( 63,9%)
de negros e pardos recebia até

dois salários mínimos. Entre os

empregados brancos, o

percentual que recebeu até

dois salários mínimos foi de

39,2%. Entre os trabalhadores
com renda mais elevada

(superior a 10 salários

mínimos) a participação dos
brancos é maior. Do total de
trabalhadores brancos, 10,6%
receberam mais que 10
salários mínimos. Entre os

pardos e negros, ,essa

participação foi de apenas
1,7%. O que se percebe com

todos esses dados revelados

pela pesquisa é que a

qualidade social do País não

tem melhorado.

Independente do esforço do

governo atual emminimizar as

diferenças, os resultados ainda
não apareceram e o negro
continua sendo discriminado
em todos os setores,

especialmente o social e

econômico.

NOTAS
....Treinamento
Através de parceria entre o Núcleo de
Corretores de Segurso e a Fundação
Escola Nacional de Seguros será

promovido, nos dias 8, 9 e 10 de julho, o
curso Processo de Vendas Orientado

pelo Cliente, ministrado pelo
especialista no assunto, Anselmo
Schnaider. O objetivo é oferecer novos
conhecimentos e ferramentas para a

melhoria das negociações e da atuação
na área de vendas aos profissionais da
área de seguros. O curso acontece no

período noturno nos dois primeiros dias,
utilizando os períodos matutino e

vespertino no sábado, quando acontece
o encerramento.

....Mercosul
No período de 10 a 14 de agosto a cidade
de Blumenau volta a sediar a Feira
Brasileira para a IndústriaTêxtil (Febratex)
e a Feira de Química Internacional para a

Indústria Têxtil. Os eventos ocorrem a

cada dois anos, tendo como palco a

cidade que abriga um dos maiores

complexos têxteis da América Latina. As
duas feiras, que estão em suas nonas

edições, são promovidas pela empresa
FCEM Feiras, . Congresso e

Empreendimentos, corri sede em Porto

Alegre e filial na cidade de Blumenau. A
Febratex e a Quintex deverão ocupar os
14 mil metros quadrados do complexo
da Proeb e reunir 700 expositores.

"Aceitei a indicação porque quero acabar com a encrenca. Pra mim o partido não está dividido,
só que tem cinco ou seis pessoas que não concordam com os demais"
.Rudibert Schmelzer,atual presidente da comissão provisória do PMDB

"'.4' .,J.,:

l\lIiindO I Pessoas & Ratos I
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.... FUI .... ESPANHA

Polícia estoura laboratório
de drôgas em Fiji
A polícia de Fiji desmantelou ontem um imenso

laboratório destinado à produção de
metanfetamina em Suva, capital do pequeno
pàjs.: insular, apreendendo substâncias
suflctentes para a produção de US$ 540 milhões
em drogas, informaram autoridades locais.

S,égún<llQa polícia, a droga provavelmente seria,
vendida nos Estados Unidos, na Europa, na
Austrália e na Nova Zelândia. Policiais
detiveram sete pessoas e encontraram as

drogas "borbu I hando" em um com plexo de três
edifícios repletos de tambores com substâncias

químicas e equipamentos, disse Andrew

Hughes, comissário da polícia de Fiji.
Ele qualificou a fábrica como omaior laboratório
de metanfetamina já descoberto no hemisfério
sul. O local tinha capacidade para produzir
500kg de drogas por semana. Os elementos

químicos apreendidos ontem eram suficientes

para produzir uma tonelada de metanfetamina
cristalizada. A polícia de Fiji agiu em conjunto
com autoridades australianas e neozelandesas.
Foram detidos quatro chineses de Hong Kong
e três fijianos. Os suspeitos deverão ser levados

perante uma corte local hoje, disse Huqhes, Em
Hong Kong, a polícia deteve um homem de 40
anos suspeito de lavar dinheiro para os

traficantes. Ele ainda não foi indiciado. Ainda

segundo a polícia de Hong Kong, autoridades
malaias detiveram outros seis supostos
membros do mesmo bando.(AE)

Polícia prende seis espanhóis
suspeitos de fornecerexplosivos
A polícia espanhola deteve ontem seis pessoas
sob suspeita de terem fornecido a dinamite
utilizada nos 'atentados de 11 de março contra

'Madri, informaram autoridades locais. Os seis

espanhóis foram detidos na região de Astúrias,
no norte do país. Entre eles, está o segurança
de uma mina de carvão de onde foram
roubados 200kg de explosivos, informou o

ministro de Interior da Espanha, José Antonio
, Alonso. Também foram detidos a esposa e o

cunhado do único espanhol detido até o

momento pelos atentados que deixaram 191
mortos e mais de 2.000 feridos em 11 de março
último.(AE)

.... BRASIL

Tucànos traçam estratégias
para campanha eleitoral
o PSDB promoveu um seminário ontem, para
traçar as estratégias de campanha e afinar o
discurso dos candidatos tucanos às eleições,
municipais de outubro, mas o ��ma principal
das palestras, pesquisas e debates foi O

desempenho do governo Luiz Inácio Lula da
Silva. A direção nacional tucana nega qualquer
orientação para federalizar o debate, mas a

avaliação geral foi a de que o governo Lula
irá para a berlinda nos palanques eleitorais
Brasil tucanos afora.(AE)

.... IRAQUE

Curdos temem perderposições
em um paísdominadoporxiitas
Líderes curdos ameaçaram se retirar do novo

governo do Iraque e não participar das futuras
eleições se não receberem garantias contra planos

_ xiitas de limitar a autonomia curda. A ira dos curdos
transbordou depois que os Estados Unidos e a Grã
Bretanha recusaram-se a incluir um endosso da

constituição interina iraquiana na resolução daONU
aprovada por unanimidade na terça-feira pelo
Conselho de Segurança. Diplomatas da ONU

informaram que a decisão anglo-americana visava
apaziguaromais influente clérigomuçulmano xiita
do Iraque, o grão-aiatolá AI al-Husseini al-Sistani,
que havia aceitado com relutância aconstituição
quando ela foi aprovada em março.
Para os curdos, o fato sublinha o favorecimento
sendo dado pelos EUA aos xiitas, que representam
60% dos 25 milhões de habitantes do Iraque. Os
curdos são 15%. "Não aceitamos que os xiitas

tenham a parte do leão em qualquer governo
iraquiano porque qualquer governo iraquiano
deve ser composto por representantes ,ge todos
os povos lraqulanos;afirmou MulahaHekhtiyar, da
União Patriótica do Curdistão (UPC). Os
comentários criam temores de instabilidade p�lítica
no novoqoverno e contrastam fortemente com a

euforia diplomática criada pela aprovação por
unanimidade da resolução daONU. Para os curdos,
entretanto, a constituição interina era a garantia
maior de que serão respeitados os direitos curdos,
incluindo o autogoverno que têm desfrutado nas

terras do norte desde 1991, como prometeram os

EUA e outras autoridades iraquianas.(AE)
-
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SUA OPINIÃO 1---- _

DIREITO DAS REDES DE FRANQUIA NÃO
RECOLHEREM ISS COMEÇA A SER RECO�
NHECIDO PELO PODER JUDICIÁRIO
A atividade de franquia era relacionada como serviço

tributável pelo ISS (Imposto sobre Serviço de QualquerNatureza)
desde o Decreto-Lei no 406/1968. Este imposto só pode incidir nos
serviços que relacionados em sua lista anexa, mas a franquia,
ainda que dela constasse, não poderia ser tributada porque não se

enquadra na classificação de serviço. Esse fato foi reconhecido
pelo Superior de Tribunal de Justiça (STJ), que sedimentou
entendimento sobre a não-incidência do ISS nos contratos d€

franquia.
Desde agosto de 2003 passou a vigorar a Lei Complementar

no 116. Apesar das reiteradas decisões do STJ afastando a

incidência do ISS da atividade de franquia, o legislador voltou a

incluí-la na lista de serviços da nova lei; ogue obrigou várias redes
de franquia de todo o Brasil a recorrerem ao Poder Judiciário para
ter garantido seu direito de não r�colher o ISS, e dessa forma
desonerar a atividade.

. ..

Liminares têm sido concedidas para a suspensão do '

recolhimento do imposto, e recentemente foi dada a primeira
sentença após a edição da LC 116/03, pela 6a Vara Cível da
Comarca de Barueri, do Estado de São Paulo, desobrigando uma
rede franquias a recolher o ISS.

Acredita-se que a decisão, se chegar até ao Superior.Tribunal
de Justiça, deverá sermantida, pois recente julgado proferido no
Recurso Especial no 403799 e publicado no Diário da Justiça d€
26.04.2004 ratificou o entendimento da não incidência do ISS
sobre a atividade de franquia. Afirma a decisão: "o contrato de

franquia não pode ser qualificado como uma espécie de contrato
de locação de bemmóveis, consoante énte�deu a Corte de origem,
'pois que configura um contrato complexo, autônomo e não

subordinado a nenhuma outra figura contratual. Assim,
-

em

obediência ao princípio tributário que proíbe a determinação de

qualquer tipo de fato gerador sem apoio em lei, não incide o ISS
sobre as atividades específicas do contrato de franquia "".

Os argumentos jurídicos que sustentam a impossibilidade de
incidência do ISS sobre a atividade de franquia têm supedâneo Ino fato d� que a franquia não é uma obrigação de fazer, não It
sendo por conseqüência caracterizada como serviço, pelo o que
não pode incidir imposto sobre serviço. Mesmo que as Fazendas

municipais tentem defender a incidência do imposto sob a alegação
de que a franquia é uma espécie de "locação de bens móveis",
ainda assim não deverão obter êxito, pois o Supremo-Tribunal
Federal (STF) já decidiu que a locação de bens móveis também
não enseja a incidência do ISS, pois a entrega de um bem não é

uma "prestação de fazer", ou seja, não é serviço.
O Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou

especificamente a questão da inconstitucionalidadeda incidência
do ISS sobre as atividades de franquia, mas se for provocado a

manifestar-se, e se privilegiar os institutos de direito, e não critérios
econômicos e políticos (com a cobrança do ISS mais de R$ 900
milhões serão recolhidos pelas prefeituras), e se mantiver o

entendimento que já firmou em outros julgados, as redes de

franquia deverão ter reconh�cido o direito a não serem tributadas

pelo ISS.
A economia com o não-recolhimento do ISS é significativa

para as redes de franquia, motivo suficiente paramotivar todas as

franquias do Brasil (cerca de 90mil em todo o território nacional)
a buscarem a proteção do seu direito de não serem oneradas com
o imposto.Muitas outras questões circundam o assunto, como o

local do recolhimento do imposto, já que a nova lei instituiu a

figura do substituto tributário, e a consulta a especialistas no assunto
é o melhor caminho para a determinação da melhor forma para
buscar a proteçãodo direito junto ao PoderJudiciário.

Marilia Bugalho Pioli, graduada em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná, jornalista, pós-graduada em
Marketing pela FAE/CDE, pós-graduanda em Direito Tributário

pela Academia Brasileira de DireitoConstitucional, membtóFda
equipe de Direito Tributário do escritório Idevan Lopes &Ricardo

. Becker Advogados Associados e membro do Grupo de Estudos
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MOSAICO

POLíTICA

�MISSÃO
Paulo Bauer lidera
comitiva na Suíça
A comitiva de deputados e senadores brasileiros,
liderada pelo deputado Paulo Bauer, teve na

quarta-feira audiência com o presidente Joseph
Deiss da Suíça, que pediu o empenho dos

legisladores brasileiros para rápida aprovação do
acordo de "Não Tributação dos Investimentos
Estrangeiros" tanto no país de origem quanto no

de destino':

� PSDB

Caropreso unifica
discurso em seminário
o pré-candidato do PSDB a prefeito de Jaraguá do

Sul, Vicente Caropreso participou na terça feira,
do "Seminário sobre Comunicação e Propaganda
na Campanha Eleitoral de 2004" e Entrega do
Prêmio Tucano de Ouro. O seminário de

Comunicação e Propaganda foi idealizado para
unificar o discurso dos candidatos do PSDB, em

âmbito nacional.

Rudibert Schmelzer comandará
a comissão provisória do PMDB

}ARAGUÁ DO SUL -- o
industrial Rudibert Schmelzer
foi apontado como o novo

presidente da comissão provisória
do PMDB. A decisão foi tomada
na terça-feira à noite, durante
reunião com líderes do PMDB
da microrregião e com o

presidente estadual da sigla,
Eduardo Pinho Moreira, em

Florianópolis. Na oportunidade,
eles avaliaram os possíveis nomes
para substituição de Amaro
Ximenes Junior, que renunciou
ao cargo em virtude das pressões
provenientes de diferentes alas
do partido.

Na opinião de Schmelzer, o
PMDB não está segmentando,
porém existe um gr��o de cinco
ou seis pessoas que. não concorda
com os demais filiados e lideres

peemedebistas. "Nós não

contávamos com a desistência

de doutor Amaro, mas agora que
fui nomeado presidente, a

comissão vai focar atenção na

realização da convenção que vai

organizar o diretório municipal,
no dia 19 deste mês. Quero
acabar com essa encrenca de

vez", diz. Ele enfatiza que o

tempo é curto para mudar

qualquer situação até a próxima
semana e, apesar de a comissão

ter total poderes para definir, não
farão articulações políticas em

termos de coligações e

candidatos.
Schmelzer explica que no dia

19, na Câmara de Vereadores, a
comissão aguarda a presença de

aproximadamente 150 peeme
debistas. Na oportunidade, eles
vão votar na chapa que
considerarem mais apropriada, se
houver mais de uma chapa para.
composição do diretório.

C�5AR JUNKES

Schmelzer afirma que vai acabar com a encrenca no PMDB

� INDIGNADO,

Scarpatto critica
projeto de lei
O vereador Marcos Scarpato (PT) mostrou-se

indignado com um projeto que autoriza a contratação
de serviços advocatícios em caráter emergencial."Em
vez de contratar mais profissionais, conforme a lei

orgânica, nomearam-se dois assessores jurídicos sem
concurso e sem registro na OAB, e agora querem
terceirizar o serviço com um projeto que deixa
muitos questionamentos" diz.

�NO PAPEL

SC perde chance de
ter Farmácia Popular
"SC perdeu a oportunidade de ser o primeiro
Estado da Federação a implementar as farmácias
populares'; observou o deputado Francisco de
Assis Nunes (PT),na sessão plenária, na Assembléia
Legislativa. O parlamentar explanou sobre a

inauguração de mais farmácias populares no país
e relembrou que o projeto permanece no papel
até hoje.

UNÃNIME

PTB oficializa a indicação
de Rosemeire a vice-prefeita

POR FABIANE RIBAS

� Nome da candidata
foi homologado
na reunião do PTB

,

de terça-feira

}ARAGUÁ DO SUL -- o PTB

promoveu na rerça-feira à noite

reunião com os filiados e

representantes dos�emais partidos
que compõe o bloco apoiador de
MoacirBertoldi à chapamajoritária
-- PPS, PL, rDT e PSB, além da

imprensa. A oficialização do nome
de Rosemeire Vasel como candidata
a vice foi aprovada unanimemente
e homologado pelos adeptos do PTB.
Entretanto, não foi descartada a

hipótese de haver alterações nesta
indicação, porque os líderes deste,
bloco vãomanter conversações com
os demais partidos até o dia da

convenção,marcado parao próximo
dia30.

Na opinião de Rosemeíre, atéo
fim de junho muitas novidades

podem surgir na política, prin
cipalmente por se tratarde ummês

determinante para os partidos. ''A
indicação de meu nome gerou um
certo incômodo emoutras lideranças
até mesmo por se tratar de uma

mulher, houve uma certa pressão
para eu sair, mas estou determinada
em assumir a indicação e a contribuir
com o desenvolvimento da cidade",
destaca. Apesar da pré-disposição
para concorrer às eleições, Rosemeire
enfatiza que "se houver mudanças

CESAR JUNKES

Rosemeire diz que sofreu, pressão para desistir, mas vai concorrer

em termos de indicação, alguma
alteração estadual ou federal que
seja para o bem de Jaraguá do Sul,
tudo bem. Sabemos que na política
tudo é possível e para atingir um
determinando objetivo, todos os

artifícios são possíveis", salienta.
OPFLventila a possibilidade de

coligar-se com o bloco e lançar um
\

candidato a vice e, conforme
Rosemeire, o grupo não está

totalmente fechado. "Fui convidada

porque meu nome é forte e por ter

realizado um trabalho expressivo na
área da educação", considera.

O pastor Jair Alexandre foi

nomiado ontemà tarde o presi
dente do PTB de Jaraguá do Sul.

Jean Carla Leutprecht afastou-se
para concorrer às eleições.O pastor
foi indicado pelo diretório estadual
do partido. Leutprecht garante que
as negociações prosseguem normal
mente.

,

,
ADMINIST ÁçAO 2001 - 2004

GUAR'AMIRIM
Pronta para o futuro

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

Hospítal Santo Antônio beneficiam toda a população de Guaramirim.
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ORGANIZAÇÃO Núcleo da Construção Civil
incentiva profissionalizaçãoOrganizar o setor de Turismo

v .

0.

émeta do, Convention.Bureau
Jaraguá do Sul-Durante a reunião

plenária da Acijs/Apevi, realizada
na segunda-feira desta semana, seis
empresas de Jaraguá do Sul da área
da .construção civil receberam

certificação do Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade no

.

Habitat, fornecida pela Fundação
Ranzolin. Receberam o certificado
as empresas Construtora e

Incorporadora Jaraguá Ltda e RSA

Planejamento e Construção Ltda,
certificadas no nívelD; Hexagonal
Engenharia e Construção Ltda,
certificada no nível C e Casas JE
Indústria eComércio de Concretos
Ltda, Conembra Construção e

Obras Ltda e PromaConstrução e

Planejamento Ltda, certificadas no
nível B.
De acordo com o consultor do
Núcleo da Construção Civil da

Acijs/Apevi, Vilson Rafael Riegel
a certificação funciona como um
atestado de profissionalismo da

empresa que conquista o

certificado. Riegel informa ainda

que a adesão ao Programa é

voluntário e a avaliação é, feita
durante um período de 12 a 14
meses. O Programa Brasileiro de

Qualidade e Produtividade do
Habitat é n�cional e foi criado em
1998, pelo Ministério do

Planejamento e Orçamento e tem

por finalidade aumentar a

produtividade, reduzir custos com
melhoria da qualidade, organizar
a indústria da Construção Civil,

.

qualificar mão-de-obra e a

modernização tecnológica.
Ainda de acordo com o consultor
do Núcleo da Construção Civil, a
certificação segue a ordem D, C, B
e A,sendo suas exigências pré
requisitos para o próximo nível. Das

.

,

empresas que iniciaram o programa
em 2001, três receberam a

certificação no nível B e a empresa
'

que iniciou em 2002 recebeu o

certificado nível C (vencendo duas
etapas simultaneamente) e duas.
receberam o nível D ( uma aderiu
em 2002 e outra em 2003).
Para as empresas, os resultados são ,

o diferencial competitivo de
mercado, aumento' de

produtividade com redução de
custos e possibilidade de

contratação de financiamento à

Caixa Econômica Federal, entre
outros.

POR MARIA HELENA DE MORAES

JIi>-Todo trabalho
realizado pela
Federàção tem o

apoio da Santur

}ARAGUÁ DO SUL � Organizar
o setor de turismo com foco no

.

turismo de eventos e profissionalizar
o setor no sentido de captar omaior
número de eventos possíveis são as

metas daFederaçãoCatarinense de
Convention & Visitors Bureaux,
entidade fundada recentemente,
sendo aúnica do gênero no Estado.
Jaraguá do Sul sediou ontem a

primeira reunião descentralizada
da entidade, realizada na Estância
Ribeirão Grande, com a presença
do presidente da. Federação,

.

Ricardo.Ziemath e de Bureaux de
novemunicípios de SantaCatarina.

O presidente da Federação
afirma que atualmente todos os

.

eventos turísticos são captados
através dos Bureax, que têm o aval
do setor.privado e do governo do
Estado."É a melhor maneira se

conseguir captar de recursos. Nossa
objetivo é abrir as portas de Estado
de Santa Catarina para eventos

culturais, esportivos e negócios",
esclarece Zimath, que aproveitou
a reunião de ontem para aprovação
do Estatuto da Federação, definir
a logomarca e traçar os planos de

Representantes de Bureaux de nove municípios de Santa Catarina participaram da reunião, ontem, em JS
ctSAR JUNKES

ação para a gestão 2004/2006.
Ainda de acordo com o

presidente da Federação, todo o

trabalho da entidade é realizado
com o aval da Santar. A intenção,
em mé d io prazo, é

internacionalizar as ações com a

captação de eventos

internacionais. O primeiro evento
desse nível está programado para
este ano, com a realização de
encontro de hoteleiros de Portugal.

"Queremos transformar Santa
Catarina em destino de muitos
eventos grandes de cunho nacional
e internacional", enfatiza: o diretor
de marketing da Santur, Valdir
Rubens Walendowsky, também
presente à reunião.

Em Jaraguá dia Sul o

Conventioun Bureau foi criado há

pouco tempo, mas já comemora a

captação de eventos como aMostra
Catarinense do Terceiro Setor,

realizado em aRril e o Fórum
Catarinense de Conselhos
Tutelares. Em agosto está

agendada a <tJealização de um

evento nacional da seleção de
vôlei, entre outros. "Em apenas um

ano dê trabalho captamos 13

eventos", comemora o presidente
do Bureau de [araguá do Sul,
Heine Withoeft, que também

,

ocupa o cargo de assessor jurídico
.

da Federação.
'

Cobrança do Cofms ainda provoca confusão.entre os empresários
FLORIANÓPOLIS - O vaivém da

Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social esta
provocando confusão na cabeça dos
empresários que são obrigados a

pagar o tributo. Em quatro meses,
a contríbuição passou por

mudanças que incluem aumento

e recuo de alíquotas para alguns
setores e fórmulas mirabolantes

pará se calcular o imposto. O
resultado é muita dúvida para os

contribuintes.
',1\smudanças criaram situações

muito distintas e uma enorme

confusão para os empresários",

assegura o tributarista Jéferson
Nardi.A última alteração da Cofins .

veio com a aprovação da Lei 10.865,
no último dia 30.Apartir dessa data,
PIS eConfins passam a incidir sobre
as importações.

A lei trouxe também outra

mudança relevante: alguns setores,
como construção civil e te

lernarketing, que estavam pagando
7,6% pelaContribuição sobre o lucro
real, vão voltar a pagar a alíquota
de 3%. "O'Iobby de alguns setores
tem provocado as mudanças",

-,

asseguraNardi.
.

A confusão está sendo

provocada não só pelas mudanças
de alíquotas como também pelas

,
fórmulas para se calcular a Cofins

sobre produtos importados. "O .

cálculo é complicado ba medida

que é feito por dentro, incluindo o

que se paga com o ICMS sobre o

produto", afirma Nardi, que ga
rante estar recebendo uma

enxurrada de telefonemas de

empresários que têm dúvidas sobre
as regras.

Com as mudanças, o contri

buinte precisa ter atenção
redobrada na hora de calcular o
tributo.

• O contribuinte precisa ter
atenção redobrada na hora
de calcular o tributo. Uma

. falha na hora da escolha se

o pagamento será sobre o

lucro real ou presumido
pode pesar no bolso.

• Os tributaristas afirmam �

que, mesmo com as

alterações feitas no

Congresso Nacional, a

Cofins continuará pesando
para o setor de. serviços.

Consultor Vilson Riegel afirma que certificação é um bom aval
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concurso: 569
03-09-14

15 - 32 - 57

Jli>-PROFISSIONALlZAÇÃO concurso: 1310
15-20-31

35 - 69

� DIFICULDADES ORÇAMENTÁRIAS � LEITE DE CABRA

Produto novo nomercado
O mercado de leite de cabra tem crescido muito. Entre o

meio científjco, o leite de cabra já é um produto conhecido.
A empresa que produz o achocolatado de leite de cabra,
único no País, é a CCA Laticínios, maior produtora de leite
de cabra industrial do Brasil, que fixa na região serrana do

Estado de Rio de Janeiro. É a única empresa produtora de
leite de cabra a fazer achocolatado e detém as marcas

Caprilat, Seabra, e agora o Cabritin, achocolatado. A produção
do CCA Laticínios é de 1.100.000 litros por ano. O

achocolatado infantil aparecem como opção para as

'crianças, pois o leite caprino é considerado por nutricionistas
como um produto de alto valor nutritivo e que apresenta
diversos benefícios para a saúde, como melhor

digestibilidade e menor hipoalergenicidade, além de
absorver melhor os nutrientes.

Comunicação eMarketing
A Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos
Inovadores e o Serviço Brasileiro de

Comunicação para o Setor de Incubação
de Empresas no Brasil promoveu, na

segunda e terça-feira desta semana, o 3°
Encontro de Comunicação para o Setor
de Incubação de Empresas no Brasil, com
o tema: "Comunicação e marketing
promovendo a inovação. Realizado
anualmente o Encontro tem o objetivo
de incentivar e profissionalizar o uso de

ações de comunicação e marketing no

setor de incubação de empresas. Vários

especialistas participaram do evento.

CBP quer correção do IR
A correção da tabela do Imposto de Renda

pessoa física nos moldes em que foi proposta e'

aprovada na Comissão de Finanças e Tributação
da Câmara dos Deputados no Congresso
Nacional atende às reivindicações da Central
Brasileira de Profissionais, com exceção de seu

adiamento para 2006. O vice-presidente da

entidade, Murilo Celso de Campos Pinheiro

alega que não há justifica para promover a

correção no próximo ano, Segundo Campos, o
índice da tabela em 2006, segundo projeto
aprovado, seria calculado de acordo com a'

inflação acumulada pelo IPCA desde 1996,
descontada a correção de 17,5% feita em

janeiro de 2002. Hoje, este índice seria de 56%.

concurso: 423
05 - 12 - 1} - 28 - 34 - 54

57 - 67 - 69 - 73 77 - 79 - 80
. 82 - 88 - 91 - 92 - 94 - 95 - 97

Loteria Federal
concurso: 03839
1 ° Premio: 59.143
2° Premio:56.726
3° Premio: 13.313
4° Premio: 73.529
5° Premio: 39.593
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Fameg apresenta os projetos
Famelix e 8igaf à comunidade

GUARAMIRIM - Cerca de 50

pessoas, entre representantes de

associações comerciais, de
Secretarias de Prefeituras, da 24ª
SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) de

Jaraguá do Sul e diretores de
escolas particulares, participaram
na terça-feira da apresentação dos
projetos Famelix e Sigaf no
auditório da Fameg (Faculdade
Metropolitana de Guaramirim).

O diretor da Fameg, professor
Balduino Raulino, fez um resgate
histórico sobre a instituição e sua

realidade hoje. Já o coordenador
geral 'do ICPG (Instituto
Catarinense de Pós-graduação),
professor Ivan Hort, fez uma

explanação sobre a parceria para a

realização de cursos de pós
graduação na Fameg.

A posição da Fameg no ensino
superior brasileiro foi apresentada
pelo gerente de administração da

Fameg, Fernando Bahiense.

Os presentes puderam, ainda,
conhecer o FAS (Fameg Ação
Solidária), programa de cunho
social apresentado pela
coordenadora de normal superior,
Sílmara Campos.

O professor Davi [ourdain,
mestre em segurança de redes,
explicou o funcionamento do
sistema operacional Famelix, uma
versão personalizada do GNU/
Linux. Já o sistema de informação
Sigaf (Sistema Integrado de Gestão
Acadêmica e Financeira), foi
apresentado por Frank Knaesel,
mestrando em ciência da

computação.
Segundo Fernando Bahiense,

o principal objetivo do evento foi

aproximar a comunidade de

projetos de expressão nacional e
internacional desenvolvidos pela
instituição, que tem grande
preocupação com os aspectos
sociais que envolvem a.sociedade
em seu entorno.

LINDA

QUASAR

11.1
Passe numa loja O Boticário.
Lê você encontra estas e muitas
outras opções para presentear
quem você gosta.

-
EMJAR.4GtM DO SUL.

A)� Getúlio Vargas. 158 - 175�n583
...h� Mal. lÀ'Q{/OtV, 183 • 37/.7365

Shóppiny Cvmér Breitlulllpl • 372-)678

EM GUARAM/RIM
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Celebração de Corpus Christi
reúne fiéis da igreja católica

POR CAROLINA TOMASELLI

�Corpo de Deus
é celebrado em

todas as paróquias
Da a região

JARAGUÁOOSUL-Todos os fiéis
estão convidados a participar da
missa em celebração ao dia de

CorpusChristi (corpo deDeus), hoje,
às 9 horas, na Paróquia São

Sebastião, no centro de Jaraguá do
Sul. Após a missa, que será

ministrada pelo padre Sildo César
da Costa, haverá a tradicional

procissão, com saída da lateral da

igreja percorrendo as principais ruas
do município, num trajeto de

aproximadamente dois quilômetros.
Segundo a coordenadora do

Conselho Pastoral daMatriz, Ana
ElisaMorettiPavanello, a confecção
dos tapetes para a procissão ficou sob

.

a responsabilidaée das pastorais que
atuam na Paróquia São Sebastião e

das comunidades d�São Sebastião,
São Luiz Gonzaga, Nossa Senhora
doPerpétuoSocorro, NossaSenhora
do Rosário, São Cristóvão e São

Benedito, envolvendo o trabalho

de pelo menos 300 pessoas.
Informa que após a procissão,

haverá o congraçamento da
comui:üdade com a realização de
um churrasco no salão paroquial,
a partir das 11h30. A renda será

revertida para a construção da

Igreja Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro. A coordenadora salienta,
ainda, que haverá um caminhão

para recolher donativos para a

campanha "Doe um agasalho e

aqueça um irmão", promovida
pelas instituições religiosas co�
apoio da Prefeitura de [araguá do
Sul.

Em Corupá, a missa na Igreja
Matriz São José tem início às 8h30,
seguida de procissão. Nomunicípio
de Guaramirim, a celebração do

. Corpo de Deus será realizada às 9

horas, em frente à Estação
Rodoferroviária. Após haverá

procissão até a Paróquia Senhor
Bom Jesus e será servido almoço
comunitário no salão paroquial.
Em Massaranduba, a missa na

Igreja Sagrado Coração de Jesus e

Nossa Senhora Auxiliadora, no
centro, iniciam às 9 horas, seguida
de procissão. Na IgrejaMatriz São
Vendelino, em Schroeder, a

procissão acontece após a missa,
Coordenadora da Pastoral estima a participação de cinco mil pessoas, às 9 horas.

Torneio de Ex-alunos Maristas

correspondeu às expectativas
JARAGUÁ DO SUL - O

Colégio Marista São Luís
realizou no último sábado (05),
o Torneio de Futsal de Ex
alunos. Seis equipes foram
inscritas e o evento mais uma'
vez atingiu os objetivos propo
stos pelo colégio, além de ter

sido bastante prestigiado pelo
público. Segundo o coordena
dor esportivo prof. Claudio
Tubbs, a integração entre ex

alunos e o estrei-tamento de

laços entre estes e o Colégio

Marista foi o objetivo principal da
competição. Tubbs informa que
outros eventos envolvendo ex

alunos do ColégioMarista São Luís
serão programados ainda no

decorrer do ano. "Estaremos

promovendo mais atividades. Para
ficar mais informado, basta
conectar a página do colégio na

internet, na seção de ex-alunos",
alerta o coordenador esportivo. A
página ?O ColégioMarista São. Luís
na internet é www.marista

jaragua.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Nos termos da Legislação Estatutária e Legal em vigor, ficam convocados

por este edital, todos os eleitores filiados ao Partido do Movime�to
Democrático Brasileiro - PMDB, deste município, para a CONVENÇAO
MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 19

(dezenove) de junho de 2004, com início às 10:00 hs., e encerramento às

14:00 hs., na CâmaraMunicipal de Jaraguá do Sul/SC., situada na Avenida
.Getúlio Vargas, nº 621, p�ssibilitando' que eventuais grupos de filiados

interessados, registrem suas respectivas chapas completas com antecedência
mínima de 8 (oito) dias na sede do Partido, situado na Rua Hermann

.

Purnhagen, nº 133, no horário compreendido das 08:00 hs. às 12:00 hs. e

das 14:00 hs., às 18:00 hs., sob pena de indeferimento, contendo a seguinte:
ORDEM DO DIA:

1 - Eleição por voto direto e secreto do Diretório Municipal, que será

constituído. de 45 (quarenta e cinco) membros titulares e de 15 (quinze)
membros suplentes;
2 - Eleição por voto direto e secreto de 6 (seis) delegados titulares e

respectivos suplentes à Convenção Estadual; ,

3 - Eleição por voto direto e secreto da Comissão de Etica e Disciplina,
composta por 5 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes;
4 - Eleição por voto direto e secreto do Conselho Fiscal, composto por 3
(três) membros titulares e seus respectivos suplentes;

.

5 - Eleição por voto direto e secreto da Comissão Executiva Municipal
composta por 9 (nove) membros titulares e 4 (quatro) membros suplentes,
peloDiretórioMunicipal eleito, imediatamente após aConvençãoMunicipal,
ou nos 5 (cinco) dias subseqüentes.
Jaraguá do Sul, 09 de junho de 2004.

RUDIBERT SCHMELZER

Presidente da Comissão ProvisóriaMunicipal

Empresas participam de

programa para implantar 58
SCHROEDER - Dez empresas de

Schroeder estão participando do

projetomúltiplo para implantação
de ferramentas de suporte como

base para o programa sistemas de

qualidade.
O projeto foi desenvolvido pela

Fort Associados, baseado no

Programa 5S e na ISO 9001:2000,
e oferecido pela Acias

(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Schroeder) às

empresas associadas.
O treinamento iniciou na

última terça-feira e terá duração
de três meses, com a realização
de aulas em grupo e consultorias
nas empresas com acom

panhamento para implan-tação
dos5S.

.

Segundo o secretário executivo
da Acias, Júlio César Correia de

Negreiro, é a primeira vez que a

Associação Comercial está

realizando o treinamento, apesar de
diversas empresas nomunicípio já
possuírem sistemas de qualidade.
'� intenção daAcias é proporcionar
condições para que as empresas
tenham acesso a essas ferramentas,
contribuindo para o

desenvolvimento empresarial",
salienta.

Negreiro informa que o

objetivo final é criar um selo de

qualidade para que os produtos de
Schroeder sejam identificados em
outros Municípios e Estados, uma
pretensão do presidente da Acias,
Alceu Grade.

�_--,__ ---,-
� -"._.."...,._.,_. -:-ct",-SAR JUNKES

Primeira reunião com o técnico da Fort Associados Claudionor Furtado
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Homenagem demonstra

respeito ao Correio do Povo
POR MARCIA BENTO

�Reconhecimento e

respeito à política e à
ética dos jornais de
interior

FWRIANÓPOUS!.JARAGUÁDO SUL
- o Jornal Correio do Povo foi

homenageado na terça-feira, 8, pelos
seus 85 anos de existência, comuma

sessão extraordinária na Alesc

(Assembléia Legislativa de Santa

Catarina). O pedido partiu do

deputado estadualDioneiWalterda
Silva, do PT de Jaraguá do Sul, e se

estendeu ao Sr. Eugênio Victor
Schmõckel (inmemoriam) .

O Jornal Correio do Povo foi

destaque pela sua capacidade de
manter-se fiel aos interesses da
comunidade da região, impulsionan
do o jornalismo local. Para aDiretora
presidente do Jornal, Yvonne Alice
Schmõckel, a homenagem da Alesc
é uma demonstração dos

parlamentaresde respeitopolíticopelos
jamais de interior, quevema cada dia

representando melhor suas

comunidades.

Estavampresentes à sessãoo ex-

DENYSE ORSO

Oionei (PT) entrega homenagem à Diretora PresidenteYvonne Schrnõckel
diretordo jornal,HonoratoTomelin - e

sua família - que afirmou estarmuito
feliz por poder participar deste
momento histórico para o jornalismo
catarinense. "Comecei como

Gutenberg, juntando letrapor letra, e
me orgulho emsaberque hoje o jornal

Sindicato da educação realiza

eleição este mês' no estado
}ARAGUÁDO SUL-A campanha

para as eleições do Sinte (Sindicato
dos Trabalhadores da Educação) na
região do Vale do Itapocu, está se

intensificando.O processo eleitoral
acontece em três eleições distintas.
Nos dias 22 e 23 de junho os

professores filiados ao Sinte elegerão
a direção estadual, a coordenação
regional e um conselheiro. Para a

coordenação regional de Jaraguá
do Sul, há apenas uma chapa
concorrendo. Para a direção
estadual existem duas chapas em
disputa. O professor Sebastião da
SilvaCamargo, atual coordenador
em Jaraguá do Sul; que está desde
o final do ano passado de forma
interina, busca sua eleição para os

próximos três anos neste pleito.
Cerca de quinze professores fazem

. parte da coordenação regional e
estão alinhados com a "chapa I"
encabeçada pela atual presidente
estadual, professoraMarta Vanelli.
Em Santa Catarina são 67 mil
trabalhadores na educação, sendo
20 mil sindicalizados que votarão
nos dias 22 e 23 na eleição do Sinte.
O membro da executiva estadual
do sindicato, o professor Carlos
Alberto Lopes de Figueiredo, de
Florianópolis e Sebastião Camargo
visitaram as escolas de Jaraguá do
Sul e região fazendo explanação
dos trabálhos realizados. "Estamos
apresentando uni resumo da nossa
luta, do trabalho realizado durante
os últimos três anos. E temos

percebido os ataques do

governador à educação", critica
Figueiredo que relembra os três dias
de paralisação, nomês de abril onde'

• Em Santa Catarina são 67

mil trabalhadores na

. educação, sendo 20 mil
sindicalizados que votarão

nos dias 22 e 23 na eleição
do Sinte.

• Cerca de quinze
professores fazem parte
da coordenação regional e

estão alinhados com a

"chapa ,1" encabeçada pela
atual presidente estadual, '

professora Marta Vanelli.

professores solicitaram a

incorporação do abono, perfazendo
43% de aumento. "Como se não

bastasse não incorporar o

governador ainda aumentou o Ipesc
(Instituto de Previdência do Estado
de Santa Catarina) de nove para
11 %, o que significa uma redução
de R$ 50,00 no salário dos servidores
do estado", salienta. Como

compromisso para a próxima gestão,
Figueiredo quer' continuar

respeitando as deliberações coletivas
da categoria, manter a formação
continuada elutar pela valorização
dos professores. "E continuaremos

pressionando o governo para a

incorporação do abono", destaca.
Para o Plano Estadual de Educação,
criado no segundo semestre de

2003, ameta é discutir e estabelecer
diretrizes e determinar aumento de
verbas para educação que será

levada para apreciação na

Assembléia Legislativa ainda este

ano.

Correio do Povo está na era digital",
concluiTomelin.

Eugênio Victor Schmôckel foi

representadopela sua esposaBrunilde
Manke Schmõckel e lembrado pela
sua dedicação demais demeio século
ao jornal e a sociedade de Jaraguá do

Sul e região. "O Sr. Eugênio deixou
um legado que ainda não pode ser

medido. Lúcido e inteligente, aos 82
anos ainda se preocupavacomos fatos
e as fotos. Era um jornalista.", conclui
Dionei.

Para o Diretor Administrativo e

Editorial, Francisco Alves, a

homenagem é um reconhecimento
peladedicação doveículoem registrar
ahistóriada região, que sedesenvolveu
e para acompanhá-la o jornalmudou
sua periodicidade ao longo dos anos,
de semanal, para bi-semanal e então
para tri-semanal, e finalmente para

circulação de cinco vezes por semana.
"Desde o começo, até hoje, o jornal
jamais se desviou da ética, damoral, e
dos bons costumes", afirmaAlves.

Prestigiaram o ato várias

autoridades políticas do Estado', e da
. Região do Vale do Itapocu, além de

representantes de entidades de classe
como da Adjori, da CACB

(Confederação das Associações
Comerciais do Brasil), CDL, ADVB
(AssociaçãoDirigentes de Vendas do
Brasil). 6

Quem estiver interessado em

assistir a honoenagem, poderá ver

através da TV Assembléia hoje às 9
horasdamanhã, sendo reprisadavárias
vezes durante o dia.

Primeiro Game Dog acontece

neste domingo no Rio Molha
}ARAGUÁ DO S'UL - O

hospedog barulho dágua promove
neste domingo uma competição
para quem gosta de cachorros

inteligentes e ágeis. O "game
dog", acontece a partir das 14
horas com competições de salto
em altura (cão salta livremente
do chão para morder ou tocar

objeto pendurado), mordedura
(consiste em pular para alcançar
a corda mordendo o brinquedo.
Ganha quem permanecer por mais
tempo pendurado) e escalada
vertical e em árvore (o cão busca
o brinquedo no muro ou parede
com objetivo de atingir o ponto
mais alto). Estas competições
acontecerão somente com cães da

raça Pit Bull. Segundo Luciane

Beatriz Riche r t, sócia da

hospedog, estão inscritos mais de
50 cães da raça e convidados de

Florianópolis, Blumenau e

Curitiba. A entrada é um quilo
de alimento não perecível que
será doado para a igreja do bairro.
A diferença do game dog para o

"agility" é que o primeiro é

direcionado apenas para cães da

raça PitBull, enquanto que no

'Segundo é uma competição que

engloba todas as raças ades-
- tradas.l'Querernos que as pessoas

conheçam mais as qualidades
destes cães ", diz Luciane
informando que haverá policiais
para reforçar a segurança do local.
"Haverá também venda de

filhotes", finaliza.

Game 009 é uma competição destinada a cães da raça pit buli
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CP NOTAS
�FERIADO

Repartições municipais sem expediente
A maioria das repartições públicas municipais da Prefeitura de

Jaraguá do Sul estará com expediente suspenso amanhã, devendo
funcionar os serviços essenciais de cada secretaria, autarquia ou

fundação municipal. No setor de ensino, todos os Centros de

Educaçãolnfantil atenderão normalmente, enquanto que na

maioria das escolas não haverá aulas. Já na área de saúde, haverá
plantão das 7h às 17h, no Pama I, localizado no Bairro Czerniewicz,
com atendimento em clínica geral e pediatria. O Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) manterá seu

plantão habitual através do telefone 195. De acordo com decreto
assinado pelo prefeito Irineu Pasold, este dia será diminuído do

período de férias dos funcionários.

�EXPOSIÇÃO
Aglutinado celular demadeira estratificada
o Museu Histórico Emílio da Silva abriu ontem a exposição de

réplicas de obras arquitetônicas das cidades históricas de Laguna
e São Francisco do Sul feitas à base de resíduos de cupim,
elaboradas pelo artista plástico joinvilense Mir Sestrem. Em sua

exclusiva técnica, batizada de "Aglutinado Celular de Madeira

Estratificada'; Sestrem se utiliza apenas de excremento de cupim
e cola, sem qualquer interferência de agentes químicos. As obras
estarão dispostas no Museu até o dia 27 de junho nos seguintes
horários: de terça à sexta-feira, das 8h30 às 11 h30 e das 13h30 às
16h30. Aos sábados, das 9 às 12h, e domingos, das 15 às 18h.

Excepcionalmente nos dias hoje, 16 e 23 a exposição poderá ser

visitada também no período noturno, das 19h30às 21 h30.

�UNERJ '
'-'.

Acadêmicos testam conhecimentos
Organizado com o objetivo de colocar o estudante em contato

com a realidade da comercialização de determinados produtos -

aplicando as teorias estudadas em sala de aula - o 9° Promovem

reuniu acadêmicos da 7a fase do curso de Administração, da UNERJ,
nas dependências do Centro Politécnico de Jaraguá do Sul, no
sábado, dia 4. No evento, os acadêmicos aprenderam a gerar
estratégias que levam a empresa a um melhor desempenho na

área de vendas, trabalhando os aspectos relacionados com áreas

que envolvam desde representantes da indústria, distribuidores
de varejo e o consumidor final. O evento controu com a

participação das empresas Italian vinhos, Café Brasil, Cromolife,
Cuba e Alaskam, que representaram o evento. O 9° Promovem se

iniciou em 1998, através da iniciativa do professor Roberval Zen,
na disciplina de Administração Mercadológica, da UNERJ.

Agradecimento
Solidariedade, carinho, amor, atenção, participação, são sem dúvi

da predicados que não ocupam lugar, mas com certeza fazem a gran
de diferença na vida das pessoas e da sociedade, principalmente nos

momentos de dificuldades e de tristeza.

Com estas palavras agradecemos o apoio e a solidariedade presta
da nomomento da partida de Antonio MorettiGarcia para sua última
morada e convidamos paraMissa de 7º Dia a ser celebrada na Igreja
Nossa Senhora do Rosário emNereu Ramos no próximo dia 12/06/
2004 às 19:00 ho�as.

Muito Obrigado e que Deus lhes compense.

Esposa Tânia, Filhos Toninha, Andréia e Sheila.

Familiares de Vicente e Onézia Garcia

Falecimentos
Faleceu às 18:00 de 8/6 o jovem Jorge Luiz Hilleshein, com idade de
22 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério .do RioMolha.

Faleceu às 2:00 de 9/6 a senhora Amanda Kamin Schartz, com idade
de 75 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Centro.

Faleceu às 10:00 de 7/6 o senhor Jacob daSilva, com idade de 87 anos.

O sepultamento foi realizado no Cemitério do Centro.

Faleceu às 22:00 de 7/6 a senhora.Ilca Prust, com idade de 55 anos. O

sepultamento foi realizado no Cemitério do Centro.

Faleceu às 9:30 de 8/6 asenhora Lucia Luiza Zoz Albrecht, com idade
de 76 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de
Schroeder.
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'

Quatro pessoas são presas com objetosde furto
Por volta das 10h25 da manhã de terça-feira, através de uma

denúncia anônima, a Polícia Militar foi até a rua Jorge
Czerniewicz, em uma pensão, onde foram abordados quatro
pessoas que estavam de posse de alimentos e utensílios de

cozinha, que eram objetos de furto de um restaurante da cidade
onde um dos ladrões trabalha. Também foram encontrados no

forro do quarto de um deles um aparelho de som para carro,

furtado de um gol de Rio Negro (PR), que foi furtado da garagem
da própria pensão. Todos foram presos e encaminhados à

Delegacia de Polícia.

�FURTO

Mercado é assaltado no Estrada Nova
Um mercado é assaltado por volta das 12 horas de terça-feira, na
rua José Picolli, bairro Estrada Nova. A proprietária do

estabelecimento informou que o ladrão estava com uma jaqueta
preta perambulando no interior do estabelecimento e quando
não tinha ninguém no caixa, o mesmo sacou um revólver e fez
o assalto levando aproximadamente RS 350,00 em dinheiro e

saiu do mercado com uma moto Honda de cor cinza, na direção
do viaduto. A informação foi repassada para toda região, mas até
o momento não foi localizado.

�ASSALTO

Motorista é vítima de furto no trânsito
Um motorista estava no trânsito quando, ao parar num semáforo,
é abordado por dois homens numa Honda CG 125 vermelha"
sem placas, e sofre um assalto. Os ladrões levaram urna quantia'
de RS 3 mil em dinheiro, além de um relógio e toda

documentação pessoal. O motorista do Fiorino de São José,
comunicou a Polícia Militar através do 190, que fez as rodas em
toda região, mas não tinha informações do paradeiros dos,
assaltantes até o fechamento dessa edição.

'

ESPORTIVAS
�VÔLEI

Equipesdisputam competições estaduais
A equipe infantil feminina da ADV/FME/Marisol de voleibol

conquistou o título da segunda etapa do Campeonato Estadual da

categoria. O evento aconteceu no último fim-de-semana, na cidade
de Florianópolis. O time saiu sem perder um set sequer, nos quatro
jogos que disputou, contra Adblu, Clube Doze, Braço do Norte e

UC/São José. O treinador da equipe de Jaraguá do Sul, Gilmar
.Junqton, elogiou a qualidade técnico do grupo, que contou com as

jogadoras Lara, Gabriela, Natali, Damaris, Lucimere, Tamires, Tatiane,
Rafaela, Annabel, Drielly, Bruna e Pâmela. Já a equipe masculina

infanto-juvenil venceu apenas um dos seus cinco jogos da segunda
fase do Estadual, quefoi disputado, também no fim-de-semana, na
cidade de Chapecó. O time jaraguaense venceu apenas a SCV/

Intelbrás, mas perdeu para' o Barão, Aprov/Chapecó, Bonja e Unisul.

�FUTSAL, '

_

Malwee perde em Crlclüma
Jogando com a equipe juvenil para poupar seus principais atletas

para a partida de sábado.às 19 horas, em Erechim, contra o Atlântico,
pela Liga Futsal 2004, a Malwee não consequiu segurar a Anjo
Química, em Criciúma, na noite de terça-feira pela Divisão Especial
doCampeonato Catarinense e acabou derrotada por 6 a 2. A partida
marcou também a estréia do pivô Fio e do ala Pica Pau recém

contratados pela equipe jaraguaense.
O primeiro tempo da partida foi marcado pele eficiência do sistema
defensivo da Malwee que neutralizou as jogadas de ataque criadas

pelo técnico Manoel Dalpasquale. O time de Jaraguá do Sul chegou
a vantagem aos 9' através de William que cobriu o goleiro Ninho

,

em jogada individual. Em uma jogada ensaiada aos 16'40" com

Diogo Gaúcho, Dão aproveitou um vacilo na marcação da Malwee
em cobrança de falta para estabelecer o empate. Aos 19'53" Diogo
Gaúcho completou um passe de Eka que virou a partida em 2 a 1, A

segunda etapa mostrou que, apesar das investidas ofensivas, a

garotada da Malwee esbarrou na falta de experiência quando o

empate parecia próximo. Aos 8' Renatinho aproveitou um passe do

goleiro Ninho para fazer 3 a 1 para a Anjo Química. Aos 12'50" Eka
aumentou para 4 a 1 após se livrar da marcação do ala Ricardo. Um
minuto depois Júlio, quase sem ângulo, fez O quinto time de
Criciúma. A Malwee descontou aos 15'10" com Fio enquanto que
aos 16'09" Eka fez o último gol da Anjo Química.

GERAL/ESPORTE

CONVOCAÇÃO

Jogador é chamado para q
sul-americanode voleibol

POR JULlMAR PIVATTO

"'JÚnior confirmou seu

nome essa semana

para competição na

Colômbia

}ARAGUÁ DO SUL - Convocado

para treinar com a seleção brasileira
infanto-juvenil de voleibol, o atleta
Júnior é um dos 12 jogadores que
irão disputar o Campeonato Sul
Americano da categoria na

Colômbia, nos dias 5 a 10 de julho.
Júnior é natural de Salvador (BA),
e está treinando emJaraguá do Sul
desde fevereiro de 2003. De acordo

, com 'o técnico de vôlei, Benhur
Sperotto, responsável pela vinda do
atleta para a cidade, em um ano e

meio de treinamento, a evolução
dele foi muito grande, princi
palmente por sua determinação e

potencial. "Ele é umgrande exemplo
do trabalho social que estamos

desenvolvendo", �izSperotto.
Com 16 anos, Júnior está

atualmente com 2mO� de altura.No
ano de 2003, participou das

competições estaduais comJaraguá
do Sul, além de integrar as seleções

deve ficar até o fim do ano. "O atleta

já vem sendo procurado por equipes
grandes do voleibol nacional, e não
temos como segurá-lo aqui pormuito
tempo", explica Sperotto. O
treinador conclui di�etid6 que o

atleta está com o caminhd traçado.
"

Júnior e o técnico Benhur Sperotto. ·Ele.: é uma das grandes promessas do vôlei

catarinenses juvenil e infanto

juvenil. Nos jogos que ele disputou
em Fortaleza, foi descoberto pelo
técnico da seleção brasileira infanto,
e foi chamado, commais 36 atletas,
para o início dos treinamentos em
fevereiro de 2004, e� Saquarema

Ciclista disputa competição
internacional neste sábado

SCHROEDER - o p�ntacampeão
brasileiro .e tricampeão pari
americano de down hill, Markolf
Berchtold, atual nono colocado do
ranking mundial da categoria,
estreou neste finaI' de semana no

circuito internacionaL Ele disputou
a primeiraCopa doMundo, das seis
previstas no calendário.A prova foi

disputada em Fort William, na
Suíça, no domingo. O biker de
Schroeder terminou na 16"

colocação, com o tempo de

4min26Seg36.O vencedor da prova
foi o russo Greg Minnar

(4min10Seg24), seguido pelo
francês Cedric Gracia

(4min13Seg60) e o austríaco

Samuel Hill (4min14Seg13).
O resultado deixou o

catarinense animado para a disputa
das próximas provas em território

europeu. A Segunda Copa do
Mundo está prevista para este final
de semana, na França. Markolf é o
único piloto sul-americano que

participa das etapas da Copa do
Mundo de Downhill, amodalidade
mais radical doMountainBike. Em

algumas provas internacionais, as
pistas chegas 8, quase 800metros de
altitude e a velocidade ultrapassa a

50 km/h. Markolf está em sua

quinta temporada lá fora, sempre

Markolf é um dos maiores nomes
do esporte na América Latina

competindo na categoria elite.
A rotina deMarkolf que é filho

_

único e parou de estudar para
dedicar-se exclusivamente ao

down hill, é alternada com treinos

e as aulas de inglês, que faz questão
de levar em frente. Sua rotina

consiste em treinos de cross

country, speed de até 100 km , saltos
em pista de BMX, natação,
'musculação, além de fazer
motocross e down hill, e também
voga.

(RJ). Hoje o jogador está entre os 12

que irão para o sul-americano, com
grandes chances de ser titular da

equipe.
Depois de voltar da seleção,

Júnior irá jogar as competições
estaduais por Jaraguá do Sul, onde

Basquete. é uma das, atrações
do feriado em Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL - Quem
ficar em [araguá do Sul para o

feriado de Corphus Christi terá
boas opções de lazer. Uma delas é

acompanhar o desempenho das

equipes de basquete da AJAB,
que jogaram ontem, e tem

partidas hoje e amanhã noGinásio
Arthur Muller, sempre com

entrada franca.
'

Amaratona de jogos começou
às 19 horas de ontem, quando a

equipe AJAB/FME Infanto
Masculino enfrentou a Adeblu/
Blumenau. Na seqüência, 20h30,
foi a vez da equipe Juvenil
Feminino enfrentar o Vasto

Verde/Blumenau, a equipe mais

forte da competição, em jogo que
valeu a liderança do Campeonato..

Hoje acontecem dois clássicos

regionais no Arthur Muller. Às
14h30 a equipe InfantoMasculino
recebe o Bonjal}oinville, nomaior
clássico catarinense da categoria.
Mais tarde, às 16 horas, a equipe
Infanto Feminino recebe o Bonja/
Joinville, na primeira partida entre
as equipes por Campeonatos
Catarinenses, apesar de já terem
se encontrado diversas vezes pela
OLESC. Para finalizar, na sexta
feira, dia 11, o time Juvenil
Masculino enfrenta o Tubarões/

Balneário Camboriú embalada por
sua primeira vitória na com

petição: O jogo acontece às 20
horas.

FATOS

• O Basquete de Jaraguá
do Sul tem o apoio da

FME, Centro Universitário,
Jangada, Weg, Postos
Mime, Allegro Restaurante,
Braz Fax, Metalnox e

Wi;zard .:

• Todas a� partidas
acontecem no Ginásio

Artur Müller e têm ��vada
fra�ca. É urna boa

,."

oportunidade de

prestigiar o basquete de
nossa cidade.

�VIAÇA�CANARINHO-=.I�"""""""_-
Uma Transportadora de Vidas.

Lazer OI Turismo .. Fretamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JOVEM QUINTA-FEIRA, 10 de junho de 2004 Iii, K",,�j

- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Jackson (Banda Jackson e Cia).

- Public I Big Bowlling
Show com banda Alta Rotação.

-QuintaCuJturallScar
À partir das 18h happy hour no Arte Bar.
A partir das 20:30h peça "Casamento aberto mas nem

tanto".lngresso R$8,00 inteira e R$4,00 para estudantes.

Kledir Barkemeyer manda uma das muitas
fotos que tirou por suas bandas em São Paulo..
Nessa, registro de encontro casual com a

modeloMaryeyaOliveira.

- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Deco D' Ponte (Blumenau).

- Festa "Eprodonto" I Notre
Animação pelos djs Marcelo Luis, Mask e Caniço. Inicio:
23:00 Horas .

....... � -- -- - -- -- --

faltou mostrar!lU

I,
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FIATSTRADA

Novidade
na Strada
Por Darlon AnacletolCromoart '

No mundo automobilístico, em especial, não é nada fácil chegar à
liderança. Manter-se nela, parece ser ta�efa air{da mais árdua. Que o diga a

Fiat, com sua picape Strada. A italiana levou um tempão para emplacar
um utilitário pequeno no topo do segmento e agora vê seu posto ameaçado

/

pela chegada da GM Montana, que, com estilo marcante e bom pacote de

opcionais conquistou os consumidores. A liderança dos dois modelos vem
se alternando e no acumulado de vendas, de janeiro. a maio deste ano, as

duas empataram com exatas 9.187 unidàdes comercializadas.
Para driblar eSse indesejável assédio ao posto de líder, a, Fiat acaba de

lançar a nova (e caprichada) Strada, que segue o mesmo desenho do,
restante da linha Palio. Mas o novo visual não é a única novidade. O
modelo ta�bém está sendo disponibilizado com motor Flexpower
bicombustível, capaz de rodar tanto com álcool como com gasolina. O
lançamento da nova Strada vem completar também a linha Adventure,
que conta as versões mais invocadas de Doblõ e falto Weekend.

Cara nova

A nova geração da Strada agora é apresentada em dois modelos:
Adventure e Trekking. As grande mudanças 'estão na

dianteira, a exernp]o do Palio Adventure. Os hipnóticos
faróis agora vêm em dois canhões de luz, envoltos em uma

, máscara negra, que contrastam muito bem com os auxiliares
dispostos um sobre o 'outro no pára-choques, formando um

conjunto bem agressivo. A grade do motor é cromada, assim,
como no Palio HLX. O quebra matos, passa a integrar o
pára-cheques e foi aposentado em razão da insegurança que

representava aos pedestres no caso de um atropelamento. Na
traseira, onde ela apresenta a maior diferença ante os irmãos, as mudanças
foram poucas, Irias muito agradáveis. A tampa passa a ser lisa e ostenta o

novo logo Fiat, que também têm .a função de maçaneta .. O pára-choques,
que antes era inteiriço passa a ser divido em duas peças e,a lanterna conta

com nova distribuição de luzes, mantendo entretanto, o mesmo desenho.
A versão Trekking, cujo nome fora usada na Fiorino, substitui a Working e

assemelha-se à Adventute com exceção de ostentar menos acessórios. Sai

por R$ 27,9 mil, enquanto a Adventure custa a partir de R$ 32,9 mil, uma
considerável diferença, portanto.
A Fiat resolveu manter a Strada Fire com o visual antigo e sem opção de
motor bicornbustível. Em compensação seu preço.foi reduzido em R$ 1,6
mil. Ela agora custa R$23,S mil, o que a torna muito competitiva para

aqueles que buscam uma picape como ferramenta de trabalho.
, Do interior vem as 'melhores novidades '

Dentre as grande mudanças sofridas 'pela Strada, o interior é que, com

certeza, foi o mais beneficiado. A pequena está um luxo só! Assim Como

aconteceu no restante da linha, a picape ganha requinte com acessórios

antes 'restrito apenas à "carrões". Os faróis acendem ao escurecer ou entrar

em um túnel automaticamente

graças ao s�nsor crepuscular,
O nome é esquisito, mas
função é 10. Ao chover, os
limpadores são' acionados sem

que se mova um dedo sequer.
Há ainda o sistema My Car e o

Follow Me Home, que cuidam
de uma série de funções ao

'

gosto do motorista.

Computadorde bordo também
é disponibilizado e os bancos,

agora deslizam 20mm a mais para trás, privilegiando os mais altos,
,

Todos esses argumentos, aliados à disponibilidade do motor 1.8 .

bicombustível e à oferta de um carromais completo por menor preço,
tornam a Strada uma picape de (muito) peso para a concorrência,

•

A Strada mudou bastante, Na frente, destaca-se
o novo conjunto ótico e pára-choques mais bojudo
Na traseira. nova tampa e pára-choques divididos.Tud
para não perdera título de queridinha da categoria

Versão lntermediária,Trekking, é a novidade.
Abaixo, painel completo, assim como no

restante da família Palio, com direito inclusive,
a computador de bordo

• Strada 1.8 *(abastecida com álcool)
Potência : .. l06 cavalos
Velocidade máxima 182 km/h
O a 100 km/h , 9,8 segundos
Consumo na cidade 8 km/I
Consumo na estrada 1O,9 km/I
"Dados do fabricante

'
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S-10 c. dupla 98

Blazer 2.2 97

Blazer 2.2 96

Ranger 2.3 98

S-10 2.2 96

Courier 1.3 00

Saveiro 1.6 99

Saveiro 1.6 90

Fiorino 1.5 96

�olf '1.6 02

Renaul Clio 1..0 02

Vectra ,2.0 97
Vectra 2.0 95

Corsa 1.0 98

Corsa 1.0 95

Fone: (47)
370-8622� 370-3113

AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA,
4040' CENTENARIO - JARAGUÁ DO SUL-SC

PALIO WEEKEND
1.3 ElX - 2002

Venha conferir nossos'serviços!

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- se

GOL 1.0 16V
1999

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Clio RT

Audi A3 cl couro
vermelho'
preto

RENAULT

G 2001
G 1999

PICK·UP

D 2001

D 1999 .

G 1998

G 1997
D 1995

D 1994

D 1993
G 1993

D 1993

D 1992

D 1990

D .1986
D 1986

D 1979

VOLKSWAGEM

GolG1I1 Branco G 2000

Go(1 Vermelho G 1997

Santana CL 1.8 Bege, G 1996

Fusca 1300 Bege G -1980

AAT

Uno Smart Azul G' 2001
Tipo 1.61E Cinza G 1995

Uno Mile Vermelho G 1991
FORD

Escort Hobby Branco G 1995

Escort SW completo Branco G 1998

GM

Vectra Challenge � Cinza G 2001

Astra GL cornpl. Verdemet. G 1999

Kadet Lite Prata G 1991

Azul G 1993

zul A 1993

'Mitsubishi Pagero Preta

Blaser OLX comot.. Branca

Blazer DLX exec. 6cc verde met.

Ranger XL cl Ar vermelha

Pajero 4x4 Preta"

F·l000 est. turbo Vermelho

D·20 gabínaqa 4p compl, Azul
Pampa
F·l000 est. turbo

Branca

Vermelho

D·20 Conqusst Branca

D·20 gabinada 4p compl, Branca
F·l000 Preta

F·l000

F·l000

Preta

Amarela

Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Clube Attétrco Baependi
Av. Waldemàr Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder

estado. R$ 2.200,00, preto, cl
jogo de rodas. R$ 4.500,00. n:
273-6242 ou 9134-0498.

MONZA-vende-se, EF1650, 93: . S10 - vende-se, De, luxe 2.25,
2p, bordô, ve., todo original, dh ano 97, gasolina, IPVA pago,
R$ 8.500,00.·Tr.: 371-5157 ou cornp. Tr.:373-0325 ou 9975-
371-5615 a noite cl Cnstiane. 0781.

UNO - vende-se turbo preto
.

comp.97 em ótimo estado.
Tr.9135c7729

GOL - vende-se, 88, CL, 1.6
álcool, branco, rodas esportivas
e isulfilrile. R$ 5.600,00. Tr: 371-
1853 ápos 12:30h.

MWM caroceria nova

aberta, valor a combinar
Tr.373-3161 c/Agenor .

CORSEL II - vende-se, 81,
motor novo. R$ 2.200.00; ESCORT - compra-se
Tr: 372-0663 Hobby. Paga-se à vista.

Tr.:371.-9959.

FUSCA - vende-se, 84, bco de

éouro.lmpecável. R$.3.800,00.
Tr.: 371-3043 após 17:30h. GOL - vende-se 1.0, 44, 99,

Plus, . único dono. R$
13.300,00. Tr.: 374-1290 ou

9991-8825.

CORSA - vende-se preto, 97. R$
10.000,00.Tr.: .373-2625. MONZA - vende-se 84,4p.

R$3.500,00. Tr.: 273-6242.

UNO - vende-se, Fire, 2p,
02. n. 9903-7156 cl Luis
Paulo.

-
ASTRA - compra-se acima de
R$ 2.000;00 paça-se a vista
Tr- 9981-4588

.

CORSA - vende-se sedan
classic ano e' modelo 2003.
único dono. 32500 kms, prata.
ótimo estado.1$18.000,00. sem
troca. Tr: 371-7408 em hor.
ComI. cl Jean,

RANGER - vence-se, 00,
cabo simples, completa (-

.

, trava), diesel, 4x4, turbo, R,$
F-1000 - vende-se Gabine 36.000,00. Tr.: 372-3235 cl
dupla XK '90, ct ar + Ramos.
opcionals. R$.23.500.00,
T(372-3667 ou 9111-
9466. GOL-vende-se 16V,4p, 99, cl

pneus. Único dono. R$
13.300,00. Tr. 374-1290ou 9991-
88251

bom' estado

1.000,00. Tr.:
--------

'. 3559 ou 9975-
SAVEIRO - vende-se preta cl 0781.
aro e d,h .. Tr,; 9981-4588,

FUSCA - vende-se 66 docu

ESCORT - vende-se Guarujá,
. mentação em dia cf reparos na'

92, completo. R$ 5.500,00 lataJia R$1,ooO,OO Tr-273-6242

55x 230,00.Tr.: 275-2949.

CORCEL II - vende-se 83
R$2.100,00. Tr.:273-6242

MONZA - vende-se; 90, Classic.
Tr- 371-3447. FIAT ' vende-se, Fiat, em

ótimo estado.ír 9135-7729.
PALIO - vende-se, EL, 1.5,
96, branco, cl ar e desemb,
Iras. R$200,00TR.275-
2264. GOL- vende-se, Special,

branco, 01, 5 pneus novos,
isofilm; metade do IPVA04 pago.
R$12.000,00. Tr.: 370-4810 a

.tarde,

GOLF - vende-se, 01 , branco,
compl. -ar. R$ 26,800,00. Ir:
275-3251,

FIESTA - vende-se, 99, 4 p,
cf aro de liga bordo.
R$.11.700.00. Tr. 370-
9922.

MONZA-vende-se, 90, em ótimo

estado.R$5.3p!l,00.Tr.:371-2001 FIAT 147 - vende-se,80,
ou 9916-8927c/Frank. em ótimo estado TR-273-

6442,
MONZA-vende-se, 87, 2p'preto,
c/jogoderodas.R$4.500,00. FIORINO - vende-se,
Tr.: 273-6242 ou 9134·0498. Furgão, 01. R$15.000,00.

LOGUS- vende-se ano 93 cor OMEGA- compra-se,97ou98 .•
Ir: 9982-0902.

preto a combinar Tr- 375-2194 paga-se à vista. Tr- 371-3830.
------

,UNO - vende-se 4p, ELX,
compl -ar, 94. R$ 2.200,00
+ financ. Ir: 273-6242 ou

9134-0498.

PALIO - EL 1.5 branco cf
ar,desemb traseiro e vidro
elétrico. Aceita-se
f i n an c i a m e n to. R $ .

10.800.00. n 370-2461.
GOL- vende-se MI, ano, 99, 16v

SANTANA _ vende-se, VL 2.0,R$.12.500.00Tr.3719607.·
4 89 ál I I d h R$p, , coo, c ar e . ,

6.800,00. Tr.: 373-0032.

1113 - compra-se,

de�,preferência f.i.nanciado.
Tr: 372-1

..
,0108.. .'11

1"

CAMINHÃO. - vende-se"MUN�J
, 1513,79, para 5 toneladas. Tr.:

9973-9781, --IMBO 1313 - vende-se
caminhão, turbinado, bau II 'Ialongado 70m, 80. R$40.000,OO I

Tr.: 376-0591 ou 9962-0131

ISCANIA -111 LK ano 79motor . ,,1
112,ou troca-se pluma scania ·1

112,Tr.:37(}'9868ou9124-9770. !

750-vende-se 74, Four..
Tr.: 372-3667 ou 91pJ
9466.

BIZ-vende-se preta,b!
c/ pato Eletr., c/,
2.500km, ernplacada.Í
Tr.: 9909-2000. 'R$'
4.200,00, .rr.: 2�6-L
3501. .' F

i I
BIZ· vende-se ,20031
semi nova v�lorIJ{a,
combinar Tr-9116-41621

BIZ- vende-se, 03, preta
c/ part, el. (semi nova):
R$800,OÓ + 24x250iOO

-, c/ transferência 'de
documento

'

.: e
financiamento incluidos.
1>r: 9994-0298 ou 275-
0767 c/ Luciano.
Tempra - vende-se, 2.0
'16v completo + couro na

cor. preta. l!ilor!
1

R$7.800,OO. Ir .. 8!t04-
6050.c/ Adriano "

BIZ - vende-se consôtclo
de Biz c/ parto elêt:JC/
28 pagas. R$2.800,OO
+ 32 xR$115,67. Aceita:
se CG como pagarnento.t
Tr.: 8804-�050 c/
Adriano.

BIZ - vende-se 20Q3'f-corn partídaelétrlca, a�ul,
toda revisada, 'financiada,
entr, + 27 de 231,00. 1r:,
8803-7-474

CBX 200 - vende-se'
strada, vermelha, 98,
impecável. Aceito troca.
Tr. 9103-7895 ou 9103-
2613.

0·20,- vende-se Pickup ano 91

pi 92, branca, turbinada.
R$.22.000.00 Tr- 375·1491

SANTANA - vende-se, COMPRA-SE - moto,
Quantum 1.8, 87 cl ar. R$ paga-se à vista. Tr. 91';31
5.600,00. Tr.: 9902-7884. 5318. J

'ASTRA - vende-se GL, 1,8, 00,
moo, 01, Aceita-se troca. R$
25.000,00. Tdl979·1437

OLAZER - vende-se DLX ano

97 VALOR a combinar Tr' 371-
'm7

VERONA -, vende-se
europeu, 96, '4 p, azul, gas.
R$ 9.300,00. Tr.: 370-5602
ou 8803-1561

PICK UP - vendé-se..aa
aceita-se 'troca. Ttr.273-

. 6242 -9134-0498.
KAom,- troca-se GSL, 98, por ,

s-tü-venoe-se, CS, 97, GNV,.
carro de maior valorlr: 9953- completa, branca. R$ 20.000,00

6HEVE1TE:...vehde·seI811 bom WOO!
.. Tn:2V8·15251

F-1 000 - vende-se, 86 motor

'1/,
I
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CORREIO DO POVO
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BICICLETA-vende-sefem., de COLCHÃO MAGNÉTICO -

marcha. R$ 30,00. Tr.: 372-3067. vende-se, R$ 600,00, ou troca-
se por colchão comum. Tr.:

BICICLETA - vende-se 18 9116-89270u 371-2001 c/Leia. \
marchas Fisher, semi-nova. R$
75,00. R$ 371-2545..�1rUUlItÍ/ XT600 Preta

,

�oros
CBR450 Branca

CB400 Vermelha

CBX 250 Twister Vermelha

CBX 200 Strada Verde

Cb450DX Cinza

XLR 125 Branca

Verde

Titan ES Verde

1'970)
Titan KS Vermelha 2001

(371 Titan K5 Vermelha 2000
-

Titan 125 Vermelha 1998

Compra -, Vende Titan 125 Vermelha

'Troca - Financia
Titan 125 Azul '

XR 250 tornado Vermelha

Motos acima de '1 998 - �'

financ. em até 30x 51 entrada
C-IOO Biz Vermelha'

Reboque pi 2 motos Cinza

GolCL 1.6 Branco

Kadett SLE Marrom

1 ,

I.; IAqui
;e, se·

ito,
'

�$ :

cH

os'SeUS sonhos
4' 1 �t. '

não ficam no papel••�
COMPUTADOR - com�a-se:
urgente enviar caractensncas e

valor p/
parceiros@netuno.com.br.

CACHORRO - vende-se fêmeas
de maltes e ainda Yorkschire,
beagle, schanauser, boxer,
labrador. Com ótimas linha
gens, pedigree e/ou contrato
de garantia e 1 consulta
incluida.Tr-370,8563.

60 meses

Crypton C 100----R$ 88,25
C tOO 81z ES---···R$ 99,49
YBR 125 K···-····oIt$ 95,70
CG 150 K5····..··-I$ 101,15
C 100 Siz +------..ft$ 10�,72._\
XlI 125 K...··.--·R$ 123,26
NXR 125 KS......R$ 125,92
NXR 150 ESD-----R$ 157,30
Twister 250-----_.R$ 175,92'.
Tornado 250.---- R$ 192,62

COMPUTADOR - Compra-se
micro usado. Tr.:9962.8154.

COMPUTADOR - vende
se K6 II 500Mhz, 64Mb,
5Hd, cd rom, disquete, '.

som, internet e

impressora, R$ 749,00.
Tr.: 91312157

.CACHORRO - vende-se filhotes
de Rotweiller puros vacinados.
R$ 280,00 cada. Tr.: 275-2949.

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

CONSÓRCIO - vende-se:
contemplado. R'$
25.600,00 ou R$1 0.000,00
entro + 263 mensais. Tr.:
9133,7958.

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

91.17-�447.
59 meses

R$10.734,00--·�-R$21',04
R$'12.242tOO···!�R$ 240,69
R$12.780,OO··.. ·R$ 251,28
R$ 13.332,00-----R$ 262,12
R$ 14.232,OO.-*••� 27!,81

78 n:aesér.
R$ 18.123,OO-··-.R$ 276,49
R$ 20.404,OO•••••R$ 311,29
R$ 22.220'OO••�.·I.ft$ 3'38,99
R$ 26�500,OO-•••-R$ 404,29
R$ 30;011,00····01$ 457,86
R$ 32.914,OO•••�-R$ 502,14
R$ ·35.828'OO•••�-R$ 546,60
R$ 39.690,OO··�··R$ 605,52

CONTRA-BAIXO - vende-se
CAMA - vende-se, de casal, cor Golden, em ótimo estado, cor
mogno, cabeceira estofada. R$ madeira, com case e alça.
250,00. Tr.: 9131-2157. Tratar: 370-1801.

CANÁRIO - vende-se do Reino, FILMADORA - vende-se uma
casal c/gaiola. R$ 70,00. Tr.: 372- panasonic, com'ylsor LCEl,
3067. com todos os cabos e

acessorrios, manual e nota
CAVALO - vende-se égua fiscal dos EUA, ou troca por
quarto de milha, ótima em réda. camera digital. Tratar: 8803-
R$1.000,00. Tr:: 378-1816 c/ 7474.
Daniel.' -���-'--'--

FURADEIRA - vende-se de
CITRONELA DE JAVA - vende- bancada c/ bancada e marca.
se mudas, planta funciona como R$5oo,00. Tr.: 9132-4454 ou 372-

. repelente natural contra:
.
0019.

moscas mosquitos, 'mosca do -������

berne e pernelongos. Única FOGÃO - vende-se, 6 bocas,
regislrada no ministério da usado. R$ 50,00. Tr.: 376-
agricultura. Maço c/ 6 mudas. Ú632
R$ 24,00. Tr.: 370-8563.

.

<1 ,'1;
" Premiada em.2003 como

.

a melhor revenda administrativa
do Consórolo União. "

Consórci:o
UNrAO'eb �:....i..:::.JI'

-Sí'

Rua: João Januário Ayroso, 80 Jaragdá �squerdo. Japaguá do Sul- www.uniaocat.com.br COMPRE'
9952-�524
FONE/FII:310-5218

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

4350 com controle, saída aux. E ARTIGOS P/sALÃo - cadeira la- pinusporR$45,00. Tr.: 372-1590.
saída subwoofer R$ 400,00. vatória, cadeira p/ cortes e este-
Tratar: Eduardo (47)8802-3150 nlizador. R$2oo,00. Tr.: 275-3559 BICICLETA - vende-se, bicicleta
ou 371-4543 Brisa. R$ 50,00. Tr.: 376-à632

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

.

VEíCULOS MUlTIM�RCAS
I .snr:

o'fone: 215-1183
)

Kombi sr 1976 G
Vectra GLS 1995 ' GNV

.
-----

Galax 500 1978 G
_·�__ ·_�"·_·_·"�_"�W·W··__··_· �_��··"__�·__W�__���._�

Gol 1.8 5m 1984 G

BARRACA - vende-se, p/ 7
APARELHO DE FISIOTERAPIA-

.

pessoas.Tr.: 376-1653. _ CELULAR - vende-se Motorola
vende-se, c/.duplas placas T720i GSM, com visar colorido
magnéticas e um jogo de bastão, BEBÊ CONFORTO - vende-se e câmera digital com 6 meses
botão de freqüência epotêrcla. galzerano semi novo. R$ 35,00. de garantia. R$ 600,00. Tr: 8802-
R$ 300,00. Tr.: 371-4264. Tr.: 373-0032. 3150 ou 371-4543 c/ Eduardo.

VENDE-SE - Conjunto de carreta,
Barco Corsário 460icom'volante,
banco e motor Evinrude de 15_Hp,
97. Com 50 horas de uso.

ltnpecável. R$ 6.000,00. Tr:371-
7408 _(comercial) ou 9997,,-6973
cf Jean. "

.

" ,',

v '\Õ:r '-_".,. �':� \

APARELHO de - vende-se para
carro mod.4150 com controle.
Tr.: 371-7260.,

Uno 1.3 CS '.1985 G
-----_.__ .�. __ ... _._-_.

2003 G
2001 G'

'

Blz
··········Siz;··,·····

Escort L

ARTESANATO � vende-se e BERÇOS - vende-se 2, um em CilMPUTAI)OR - vende-se
APARELHO DE'CD - CD Pionner rcepacecrocnê. Tr.:-372-3067. cerejeira porR$ 80,00 e outro em AMO, K6-2, completo. R$

800.000,00. Tr.: 376-0081
1987 AI

, (Jorsa 1.0 4p
;itali� f.O 2p
Gol1.82p

'iSaveiro 1.8

; \torsa pick-up 1.6
·.sWectra 4p completo' 1997

'�Ômega GLS 2,O,'co�pl,(-letO) 1994
: -GiJnoMille 4p ". 2001
.

�oy()ta CoroUa perua compl, 1995
CO(,

) ERua Er,wino M�negottí/1530 - Vila Rau • Jaraguá do Sul

DlVIDE-SE- quarto com moça.
ou rapaz aluguel no centro. Tr.:
9133-7514

Selina 100 1981 A

1977 GFusca

CLASSIC
370-4224

'"

-VEfcULOS

-Celta Sp/limp./desemb./ ar q./ 2003 IPfata G

Corsa Sedan G

Escort GLX G

Fiesta 1.0 G

Polo Classic Ar cond,/DH yerm.· G

Vectrà GLS completo P�eto G

Goll000. special 4p 2002 Branca G

'branco
branco
verde água
aZlll

Mais Qualidade
-branco

preta

Para o lar
e 'para a Indústria

RODAS - vende-se, TSW, aro 16"
modelo VXl, furação 4xl00, com
pneu Plrelll P7000 195x45. Tratar:
372-3235 cf Gláucla.

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

CALHAS
MOTOR - vende-se de opala, 4
cc, gasolina cf t anos de garantia.
n: 273-1623 ou 275-0712.

RODAS - vende-se pi carro, Blno,
modo Porche, ri pneus. R$ 371-7260. A TECNOCALHAS mantém um compromisso cóm a

qualidade em tudo que produz. C(lIhas, Coifas, Aquecedor
Solar, Eólico, Chaminés, Tanql"les, Funis, Moldes para

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Bal�es, Mictórios,
Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chapas,
.Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.'

Além de diversos outros produtos. Censulte-nes.

compra - vende - troca
.

financia - novos e usados
QUALIDADE E EXCE�NCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TeCNO CALHAS

Rua Felipe Schimidl, 279 • Centra· Jaraguó do M· se - Fones: 370·6448 • 275·0448 • Fax: 371·9351

Revendedora exclusiva da região
,

de Reboques Pirâmides

INJECAR AUiTO C·ENTER
A CASA DO CARBURADOR

88 Amarelo
90 branco
90 vermelha
89 verdemet.
93 branco
89 verde
92 branca
92 branco"
80 azul

azul
cinza
cinza

D

.. Aflnação de Motores - Recondiclonamento 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
.

"f

Fone: (47) 371-3898\
.

"eue�eM4�46�" f4 24-15

Av. Prefeito Walde'mar Grubba, 1207 - Baependi -
m�>�Y��..""éI''',__w=� �WL''''''':'!....L-
eTel: 371-7212

.

Cei: 9963-7641
\,'tXv. Preto W§'Ildemar Grubba, 2322 - Vila Lalau do Sul- se

.tI
= Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

branco
cinza

prata
branca
vermelho

prata
vermelho'
bordô

cinza

verde

cinza

branca

Branco

verde

G
G

G
G
G
G
G
G

G

G

G

G

G

G

NOVO ENDEREÇO: Prol. Gomes de Oliveira, 841- a lado Mncheo "aus

�Ã�������? 1.0 8V 4PÇOMPL
PALIO WEEKEND 1.3 ELX
RENAULT CLlO 1.0 16V COMPL.
GOLGIII, 16V 4P + RODAS
GOLGII14P
PALIOWEEKEND 1.0
GOL4P 16V
KA1.0
jpANEMASLjE 4P
ASTRA,GLS, COMPLETO
MGNZA.GL C/TRIO 4P'
GOLi,O

.

",

6�CE�TCHDO:.��t1ôM.
. VOYAGECL .

ESCORTXr3 CdNVERSíVEL
KADETTGL
TIPO IE 1.6 COMPLETO
Cl00BIZ
CG125TITAN
CBX 200 SlRADA
. CG 125 Tll'AN
-c 100 BIZ
CBX 250 TWISTER
CG125TITAN

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

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

vw

FIAT Tipo 1.6 4p clrodas magnésio .96 Vinho

Uno CS 92 Preto

Uno 2p Fire 02 Azul

Palio 4p 98 Branco

Escbrt 1 :6 94 Azul

Courier 98 Vermelha .

Fiesta 4p 98 Verde

Kadett GS 90 Bordô

Chevette 91 Cinza

Monza4p(-ar) 95 Azul

FORD

GM

CorsaWagon
Corsa4p a.c.

OmegaGLS
GolMI

Logus
Saveiro 1.6

Parati1.6

98

00

.93
97

94

91

91

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$11.000,00
R$ 7.100,00
R$ 6.000,00
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

I

vermelha okm

Cinza I

Prata
Prata
Branco
Azul
Verde
Cinza
Branco
Vermelho
Cinza
Bordô
Cinza

Bege
Branco
Azul
Azul
Azul

Corsa Sedam MFI 1.0
Clio RN 1.6 16v Sedam
Clio RN 1.0
Uno
Blazer DL compl.
Escort SW a.c., d.h.
Fiesta 4p
Gal MI
Goll
Palio EDX a.c.

Uno ELX 4p
Mercedes C180
Goll.0i
Escort 1.0 Hobby
Monza SLE compl.
XL 350
Titan KS
Biz

2002
2001
2001
2001
1999
1998
1997
1997
1997
1997
1996
1995
Ül95
1994
1993
1989
2003

Ri 23.000,00
R$ 23.800,00
R$ 17.800,00
R$ 11.300,00
R� 27.800,00

.

R$16.800,00
R$ 11.300.,00
R$ 11.500,00
R$ .10.800,00
R$11.500,00
R$ 9.300,00
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

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

Gol CL 1.8
Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.dt
Corsa Wegon
Uno 1.6 R cornpl,
Palio Weekend cornpl.
Sundown Palio
Ranger srx cornpl.
Kombi furgão
Ternpra IE 8v, cornpl.
Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

Opala Diplomata
F-250 XL completa

03

02

89
01

01

9;1.
99

98
97

96

93

93

97

88

03

cinza

Azul

Bege
cinza

cinza

prata
azul

preta
verde

branca

preto
branca

prata
cinza

prata

�373-0806'.

, '373-1881
(AUTO MOVE I S)

Astra GL compl.
CorsaWagon GLS 1.6 cornpl.
Gol1.08v 4p'
Clio RN cornpl.» v.e.

Corsa ·super 4p
Gol LO 16v compl.
Corsa Sedam'
Fiesta 4p c/ som
Escort Hobby 1.6
Ford Ka

EscortGL4p
Goll0001

UnoSX4pc/opc.
CorsaSedan
Kadett GL compl.
Palio EX4p
Escort Hobby ..

Goll.8
Gol GIII16v

azul

prat�
branco
vermelho

�za
prata
verde
azul
vermelho
Prata.
cinza
vermelho
bordô

Prata
Cinza
branco
verde
branco
verde

99
99
99
00
97
00
03
03
...

99'
97 '

96
99
99
96
01
96
96
01

G
G
G '\
G
G
G
'G
G
A

G,
G'
G
G'
G
G
G
G
G
G

grafite -LBcornpl. R$ 35.000,00
vermelho - c/ a.c. R$ 18.500,00
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$' 10.000,00
roxo-zp t.o R$ 9.000,00
branco R$ 13.700,00
verde - CLll.8 c/ opc. R$ 9.500,00
vermelho-Lê

.

R$ 9.500,00
verde-4pc/trio-unicodono R$ 9.500,00
bordo-Gl.S, completo, R$13.800,00
azul-GLS, compl., GNV. R$15.qOO,00
prata R$ 6.000,00
gabínada, diesel, conipl. R$ 'lLOOO,OO
verde -c/ partida .' R'$ 3.50q,00

ra-se carro 7.0 acima do ano 95

Corsa
Gol
Corsa
Gol
Gol
Corsa
Gol

03
01
01
99
00
,00
96
96
99

Logus 96
Escort Europeu 95
Elba' 95
Santana 95

Omega 93
Uno 1.0 93
D-20 92
Biz 01

Corri

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$ 10.500,00
R$ 6.500,00
R$ 9.800,00
R$ 3.900,00
R$ 3.8QO,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)

vw

UnoELX Azúl
Fiorino Furgão 1.5 Branco
UnoCS Prata

Uno S 1.3 Branco

Ternpraêv compl 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 compl. 4p Azul

Monza Classic compl. 4p Prata

Kadett GSI MPFI Preto

CheveUe SL Dourado

Opala Diplomata Preto

Logus GL Bordô

Logus GL Verde

Quantum GLl2.2 Bordô

Gol1.04pcltrio Branco

Gol GL • Prata

95

98

88

91

95
,

86

9·1

98

96

92

97
95

89

94

88

81188
94

94

95

99
92

FtAT

FORD

GM

RENAULT

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

FIAT Palio 1.0 4p compl.
Tipo 1.6, 4p cornpl.
Fiorino 1.5 básico
Gol 1.0 GIII. 2p
Gol 1.6 I.!., d.t., a.q.
Go11.0 GIH
Gol 1.0 GIII 4p
Go11.6
Astra Flex Power elegance, 4p
Astra GL 1.8 4p cornpl.
Astra GLS 2p, 18, cornpl.
Astra GL 2p
Corsa wagon 1.6
Corsa wagon 1.6
Ipanema GL 1.8 4p GNV
S-10 2.2 cab. Estendida, compl.
Celta 4p 1.0 I.!., d.t., a.q., a.c.
Celta 1.0 I.t., d.t., a.q., rodas de liga leve

gg��� �e�a� �i:S�·mg�semb., a.q., t.e,
omega Suprema GLS

' .

Fiesta 1.0 4p I.!., d.t., a.q.
Fiesta 1.4 CLX 4p+ compl. arbag duplo
Escort Hobby

.

Clio 4p cornpl,

vw

GM

FORD

Clio 1.0 cornpl,
Palio 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.., G

Gol 1.6, gasolina'
Escort Europeu 1.6 G

'

Saveiro 1.6 G
Escort 1.6 Alcool
Suzuki swift 1.6 SD
Veetra GLS' completo
Tempra 16v compl.
Tipo 1.6 MPI 4p completo
Santana 1.8 gaso. 4p
Fusc� 13001

99
98
98
94
93
93
93
93
'9.3
91
89
94
97
93
97
89
81

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege

Ford Ranger 2.5 CD
Ford Ka 1.0

VW Fusca 1300
VW Fusca 1300 2p
GMCorsa1.0

VWGo1G11I1.0 16v4p
Ford Escort Euro

GM S-1 O CS 2.2 cornpl. 2p
VWGolCL 1.6

Ford F-4000 MWM
\ .

VW Saveiro 1.6 compl.
Honda C109 Biz

Yamàha XT 600

Verde

Branco

Amarelo

Branco

Pre!a
Preta

Barraca pi camping completa'

98
95
01
01,
95
00
00
92
05

§§
00
00
99
96
97
04
01
01
98
94
00
99
95
03

cinza meto

marrom meto

bordo met.·

bordô
azul
cinza meto

azul mét.
verde musgo

verq.e � ,

cinza met.

amarela

prata met..
branca
vinho'
vinho
vinho met.

. prata 'Met .

azul met.

G

D

G

G

G

G

G

G

GNV
A

D

1993

2000

1999
19S5

197.7
19915
2001

1993

1995

1911
I

19 8

20 O

20Q1,
1995

G

G

,
I

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenârio - Jaraguâ 'ao,

Gol MI 97 prata

Tempra compl, Único dono 97

.

Uno 4p 96

Logus 94

Uno 2p 93

Escort Guarujá cornpl, 92

Chevette + rodas 87 branco

prata

prata'

verde

branco

cinza

lJl
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VEíCULOS
370-7516,

Golf 2.0 compl.
Fiorino Furgão 1.5
Moto titan 125
Pampa
Hilux Sw4, diesel
F-l000 diesel
Caminhão 7110 turbinado c/ baú
Monza, álcool
F-l000
Escort
Saara
Santana GlS compl.
Pick-up Corsa cornpl,
Blazer Oeluxe compl.
Parati álcool
Un02p

.

Parati alcool
Savero Diesel
Saveiro 1.8 gasolina

Vermelha
Cinza'
Cinza
Amarelo
Verde
Amarela
Prata
Verde
Azul
Branca
Prata
Prata
Branco
Bege
Bege
Bordo

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guarâniirim

(em frente a Rodo

ferroviárià)

Celta Impecável 01

Uno completo 4p 99

Palio v.e., t.e. 98

c
Pajero 2.8 GLSB cornpl. 98

Corsa Chumbo 98

fi
Palio EO .c. 97

S-10 GNV 96

�
l-200 95

8 Kadett, cinza 92

O Versalies Cinza 92

Uno 1.5, Vermelho 91

Pálio 97

R$ 14.500,00
R$ 11.900,ÔO
R$ 12.000,00
R$ 55.600,00
R$ 10.900,00
R$ 10.600,00'
R$ 17.500,00
R$ 27.500,00
R$ 6.500,00
R$ 7.500,00
R$ 6.500,00
R$ 9.900,00

fBDNTilL
VEtCUlOS

.

� COMPRA
VENDE
TROCA
FINANCIA

311-4510/316�2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI - JARAGUÁ DO. SUL - se

Gol 8v 4p Vermelho 2002

Parati 1.6 álcool, a.c., O.h. Branco 2001

Gol Special Branco 2000

Gol GIII 4p t.e., alam,e Branco 2.000
Santana 1.8 cornpl. Vermelho 1999

Siena Azul 1998

Gol MI Vermelho 1997

Ka trava:alarme Preto 1997

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

Golf Gl compl. Azul' 1995

Pampa Azul' 1994

Goll.6 Marrom 1988
--.!.._ -

�*

\

."Voto�m I Finanças

Rua Pref.Waldemar
Grub.a,3121

.

Bairro Vieiras
310-2381

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$ 11.900,00
vermelho 01 G
branco 01 G Clarus GLX compl. ,98 R$ 18.000,00
branco 00 GNV Gol CU 1.6 c/ a.c. �6 R$ 11.000,00azul 99 G
branco 99 D Omega Suprema 96 R$ 16.000,00branco 98 G
branco 97 G Tipo 1.6 IE compl. 95 R$ 8.900,00
verde 97 G

.

Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00branco 97 G
prata, 97 GNV Monza 90 R$ 5.500,00bege 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 Tempra completo 95 R$ 10.500,00branco 96 .G
Branco 96 D Tipo c/ teto completo 95 R$ 9.000,00
cinza 94 G
prata 93 G Courier completa 99 'R$ 13.800,00
vermelho 93 'G Trailler Angola c/ 1 eixo .90 R$ 6.500,00azul 91 A
branca 91 D

. I", . Tralller Turíscar ,89 R$ 7'.500,00

, '1/·1 I .'01,1"

f
}

.
,

':d

4rduíno
Veículos 371·4225

98
'97
97
94
93
92
89

.

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

"

Rodocar
Veículos 218-164'

Ru,a, 8erillfl,rfÚJ D,r",lIu,c/t" UtJ - 8tupetuJ+ - Jo,ro,gu,õ, fÚJ $td

Celta 1.0 4p VHC branco 03 G

Fiesta 1:0 4p Zetec Rocan preto 01 G

Fiesta GL 1.0 Zetec Rocan 4p branco 00 G

Corsa, Sedan 1.0 4p wind branco 00 G

Gol GIII 1.0 4p 8v branco 00 G
I

Ranger 2.3 2p c/ GNV . preta 97 G

Golf. GLX 2.0 4p cinza 95 G

Quantum 1.8 4p básica branca 95 G

CBX 750 Wind . cinza 90 G

Goll.6 MI vermelho' 97 G

Palio 4p compl.-ar 1.0 Fire vermelho 02 G

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375-2018 • 9993-5854 • 9973-3034 • c�n!ro/Ç�R�Pª

Celta 4p cl a.c.
Celta 2p
Celta 2p cl a.c.
Celta 2p
VT . Shadow 600ec
Gol 16v Plus 4p. Compl.
Gol MI1.0 2p
Astra GIS Sedan compl.
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
vectra GLS compl.
Pampa 1.6L
Gol Mll,8 CL
Parati 1.6 MI cl a.c.
Ranger 6cc compl.
Palio 1.0 4p a.c.

Blazer 2.2 compl.
Omega GLS 4.1 compl.
Passat 2.0 4p compl.
Kombi STD
Gol Plus 1.0
5-10 2.5 D compl.
Kadett Lite 1.8
togus GL 1.8
Kadet SLE 1.8
Monza Classic 2p
Saveiro Cü

,

I

W. B'REITKOPF
Caminhões é Ônibl!s

BR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127
03/03 carroceria R$ 6�.000,008.120

À v,lsta ou R$35.000,00 entro + 27 parco 'Pelo FlNAMI .

8.120 01/01 carroceria / branca R$ 55.000,00

96/96 carroceria / branca R$ 37.000,00

03/03 carrocérla i branco R$ U5.ÓOO,00

00/00 carroceria R$ 53.000,00

8.140

vw 23.220 6x2

8,150

À vista o.u R$ 40,000,00 entro .j. 35J!:R$662,00 fixo

c/ baú R$ 21.500,00F-4000 87

311-0_02
311-8281

ExO. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Iguá do Sul
Celta 4p, a.c.
Corsa sedam compl,
Corsa Classic
Goll.6 power d.h., Trio
Corsa sedan milênio,'ac/vte
GolGL
Gol Power 16v, d.h., Trio
Palio Weekend ELX compl.
Fiesta Sedan c/ opc.
Parati Summer compl.
Siena Fire c/ opc,
Scenic flT 1.6 compl.
Astra GLS compl.
Palio EX 4p trio
Gol MI
S-10 cabine dupla cornpl.
Uno EP 2p trio
Gol CL 1.6 _

Palio, Fire 4p

Prata
Prata
Azul
Branco
Prata
Prata
Branco
Prata
Bordô
Bordõ
Branco
Cinza
Prata
Verde
Branco
Cinza
.Azul
Branco
Branco

04
03
03
03
02
02
02
02
02
01
01
01'
99
99
98
97
96
91
OKm
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6 CORREIO DO POVO

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

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

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

e embalagens em geral

Referência de nosso trabalho (calçadão e pótio do SCAR,
Floricultura Manque, Colégio Municipal Rio do Luz)

Informática'
"U m c I i c k

Computadores
completos �==:::::::::�:::.i

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 10 de 'unho de 2004

Tratar:

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS ÉM GERAL
- Medição de terra
- Desmembramentq
- Reguprlzação de medidos
- Projeto e execução
(residencial. comerciai, etc.)
- Reformas em geral

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tr: 9979-0605.

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

Etlcontre 1'105 cânais'de nesse slte 05 melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região
> AutomeSveis'(compra, \'end:, Ace1sórios e Consórcios)

• t' • • • '.
> Casa e Decora4(jlo _ _ _ _ _
> Comércio ( Todos oram ) • • • •
> Construçã,o e Refort:ga ( ntu�, �eri;@de
> Esporte, Turismo e LaZer;

.

> Moda e Beleza (Salóes de fez

> Restaurantes

NOTEBOOK - vende-se Pentium
II 300 Toshiba Portege 7010CT
com Memoria 64MB e HD 10Gg
completo e em excelente
estado. Vaiar R$ 2000,00.
Tr.:9131 2157

em sua

GRAVADOR DE CD - vende-se
LG. n: 9131-2157.

JANELAS - vende-se, duas, de
aluminio, cf caixilho e vidro, cf
1 ,00alt x 1,5Iarg., semi-novas.
R$350,00. Tr: 9134-0a16.

JOGO DE QUARTO - vende-se

pf cásal, Martin, 4p e 7 gavetas.
R$ 750,00. Tl: 371-1 080.

·MÁQUINA FOTOGRÁFICA -

vende-se modelo Canon Prima
Junior AF. R$ 50,00. Tr: 9962-
6861 ou (47) 372-1609.

• PLAYSTATION 2
• XBOX
• PtAYSTATION ONE
• DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY C"OLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE hóranodealendimenlo: s�undaá s�undadas 10:00 ás 22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaraguá do Sul· E·mail planetagame@ibeSl.com,br

-,VENDE·SE

'I
EXCElENTEPlm COMERCIAl

..•_.
;130m' localizado na Relnoldo Rau,

� 340 - sala 5 - Centro
_.. bom estoque de roupas:
- Infantis, Juvenis e Adulto

Arquitetura & Topografia

TRATAR: 370-0934

370-7611
Wa�er Marquardt,

n0744s'L5
'

·-<i/;�Ius
,�"",S •

":-:';:(" ervice
SERIGRAFIA - vende-se de
80X120, cf41âmpadas novas. R4
180,00. Tr.: 374-1020.

SOFÁ - vende-se R$ 40,00. Tr.:

3_76_-0_63_2 !"I

Acesse e CONFIRA

www.plusse_rvice.co.m.br

TECLADO - compra-se Yamaha
modelos: PSR 510, 520, 550, 620,

.

630 ou 640.Tr: 9962-68610"'47)372-1609.

VESTIDO - vende-se, de prenda,
,
verde, Ir: 371 ,5?70 noite ou 371-
5042 comI.

eiros, Gráficas, Financeiras,

Anuncie no canal de

CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

•

VIDEOGAME -' vende-se,
Dreamcast, cf2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente destravado, cf
3 jogos. R$750,OO.T* 376-2206.

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

• •

,
Entre em contato conosco e anuncie -

• L

sua empresa em nosso site

�275-I070
plus@plusservice.com.br

R u a J o ã o P I a n i 'n c h e c k , 2 9 3 - S a I a I 5

Nova Brasília - ara uá do Sul· se

v i d a pessoal

Tudo em colocação de lajotas, paralelepípedos, cokigrama.
Especializa�a na c()locação do verdadeiro peiv�r" intertravado.
Temos compactador e policorte.

Venda'e colocação dfi) laiota prensado c/ 35MPA, tiiolos de concreto prensado
c/ 35MPA, Peive com trovo

'

FONE/FAX: 392-3071 ou 9122-8935.

Venda de Equipàmentos para informática
Assistência Técnica Especializada .

.

Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

Periféricos I Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Assistência Técnica

Especial izada
Suprimentos .....

�"i,"""

I !intas Originais e

����:.as todas as marcàs de Impre��ora _

HORA TÉCNICA - (Jaraguá do Sul) ,

INTERNA - R$ 20,00
EXTERNAS - R$ 20,00 +
R$ 15,00 deslocamento

Acessórios I":'ormatização
.1 d�' comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pi emissão

M� dê N_F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,

Lidos
os controles

dministrativos de ges
ao empresarial.

Promoção de,Micros Usados
.

I .

1/ AMD K6 2, 500mhz,
completo.

3x R$ 280,00
Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

Fone/Fax: 275-2684 - email: infoclick@ibest.com.br

Pentium 166 MMX,
completo.

3x R$ 200,00'

Av. Getulio Vargas, 594 - SI. 2 • Centro - PROX. MILLlUM • FRENTE CÂMARA VEREADORES

......
. .. ..

•

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

ALUGA-SE - casa na Rua João
Planinsheck, Vila Lenzl. Tr.: 370-
0164 ou 275-1 070.

CHICO DE PAULA' vende-se,
alvenaria cl 3. qtos.
R$55.000,00. CREC18054. Tr.:
371-5512.

CZERNIEWICZ - vende-se, de
alv., cl laje, 3 qts e demais dep.,
ct garagem. R$ 36.000,00. Tr.: s

371-3377.

e p r o f ; s s i o n a I "

CORUPÁ- vende-se casa de
alvenaria 126m .toda murada
cl lage estrutura pi 2pisos

. R$.95,OOO,OO Tr-370,0164.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se, .

casa mista cl 02 qtos, sala, ;
.

cozinha, bwc, lavanderia. Rua t

Águas Claras, 436. Tratar: 370-
.

4594 após as 18:30.
.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
2 casas de alvenaria: próx .

centro, ambas com suite e •

garagem. R$110.obo,00. Tr.: v

372-3277 c/Veroni.

ILHA DA FIGEUIRA - vende-se
3 casas, 2 de alv. e 1 mista,
ambas cl garagetm R$
86.doo,00. Aceira-se carro no

negócio. Tr.: 372-3277..cf
.

Veroni.
'

PROCURA-SE - casa pi alugar
no Água Verde, Vila Rau e Vila
Lenzi. Tr.: 273-6242 ou 9134-
0498.

PROCURA-SE - casa pi alugar,
murada, próxrno ao centro. Tr.:
2752130 ou 9137-3648.

�.

J

Oferta�
MICRb a partir de:'

R$ 1.650,00.
FinanCiamos em 6 / 9 /
f2/ 15 / 18 e �4 meses.

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

modem 56k, cd rorn LG 52x, Placa
mãe Asus 'A7V 266-MX, Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS"
AOC. drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 18Ow, placa de' som
e rede inte rada

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

L
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UBATUBA - vende-se ou troca
se casa por outra em Jaraguá
doSuL Tr.:275-2130 ou 9137-
3648

VENDE-SE - casa de 100m' cl
terreno de 412m', de esquina,
ótimo ponto comercial. R$
27,000,00, Aceita carro até
10,000,00, Tr.: 376-1885,

, VENDE-SE - casa de alv, 3 qtos
+ dep, estrutura pi 2° piso, R$

! " 22,000,00, Troca-se por casa
,em São Bento, Tt: 373-6247
após 14h,

VILA LALAU - vende-se, próx.
Weg II, c/3 qtos, sala, coz, e

'demais dep. R$ 55.000,00, Tr.:
371-6069.

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

ALUGA-SE - no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192,

'ANA PAULA - Aluga-se t'
dormitório novo pi casal. Tr. 273-
0839,

CURITIBA - procura-se apto
pequeno ou quitinete no centro
ou proximidades, Tr.: 9991-8825,

COMPRA-SE - apartamento
com dois ou tres quartos, Ir:
9125-0006,

COMPRA-SE - apartamento
até R$ 70,000,00, Tem que ter
churrasqueira na sacada, Pago
a vista, Tr: 9962-8154

MEIA PRAIA - vende-se, apto a

50m do mar, c/ 2 dorm. ampla
COZo bem mobiliado. R$
75,000,00, TR:9131-3784,

, N.'

C()M UM KILO DE ALIMENTO NAO PERECIVEL
A '

.
.

VOCE GANHA O PASSAPORTE PARA APRESENTAÇÃO),

E AINDA CAMISETA DO EVENTO.
. \ .

,

; "J
..

,

OBS� QUALQUER ALIMENTO COM EXCE,AO DE SAL E AÇ
O Q POR PESSOt\.

PROCURA - SE - moça pf
dividir aluguel. n: 8805-0597
após 15H,

SCHROEDER - aluga-se apto, no
centro, semi -mobiliado, com 3
suítes mais dependencias. valor
a combinar, tratar9133-3476

OPORTUNIDADE
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,
sauna, quadra polivalente e salão de
.testas. Entrada mais parcelamento
direto com o proprietário.

}'

ED.ISABELA.- 2 dormitórios, sendo tsuíte,
sernirnobiliado. Ed, Cf salão de festas e

piscina, Próx, Angeloni.' Entrada de R$
25.000,00 mais parcelamen,to direto'
com proprietário. SCHROEDER - vende-se, centro,
TRATAR: 275-3070 (INCLUSIVE FINAIS DE corrercíal e residencial, valor a

SEMANA) Creci -'8950.
combinar. Tr: 9133-3476. Creci

��_�
�

�' 3476

RROCURÁ - sé" - moça pi
dividir aluguel. Ir: 9135-5110, UBATUBA - vende-se, próx. a

praia, cf 1 suite + 2 dorm,

churrasqueira, Tr: 372:3235, ,PROCURA-SE - moça até 25

anos pf dividir apto no centro,
Tr.: 9137-1417 após 11 h,

VENDE-SE - el 2 qtos, no

Condominio Amizade.
R$42,000,OO, Tr: 276-3321,

SÃO LUIS - aluga-se
apartamento cf 2 dormitórios,
R: Francisco Hrusca, R$
290,00, Tr.: 370-2365 ou 9114-
6474

VILA NOVA - Vende-se
apartamento, prédio novo (2
anos), com ampla coz. e lav.,
salap/2 ambientes com 28 m', ..:
sacada, bwc e 2 euartos.Préoo
com salão de festas e piscina
na cobertura, já mobiliados, It:
(041) 365·8515 e (041) 9123-
9765 cfMaria

Gradiente Strike
R$ 198,00 ou

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

Gradiente Strike
R$ 99,00 ou

1 + 9 R$ 9,90
Plano TVocê

SiemensASO
R$149,00 ou

1 + 9 R$ 14,90
Plano T Você

SiemensA50
R$ 248,00 ou

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

Av�.MIl'. floriano Peix0to,J� • Ce� -,e", fr�"fe fiO B�fldesto 273-0888.... .. . . .. ..

II'
.

D SUL
�63JÔ4oõl633:_6i6ij:"São B.ento do. Sul': 644·546S RioNe rillho.· 642�3004Mafrá

, TERRENO EM GUARUVA,
PRÓXIMO TREVO.

2.352.000,00 M2 DE ÁREA.

ÁGUA = RIO DAS ONÇAS
ESCRITURA LIVRE

,VENDO POR R$ 0;03 POR M2

TELEFONE: (47) 379·1300

VENDE-SE - cf 76 margas, na
Tifa dos Húngaros -Jguá 84,
casa cf 3 qtos, sala, copa, eoz., '

lav, bwc, 2 galpões c/engenho
de melado, el nascente de água,
Tratar: 273-1660, ,

, VENDE-SE - comercial,
condomínio centro; cf3.900m',
tótalmenteaproveitáveis, Tratar:
275-3070. Creei 8950.

-
BARRA DO SUL - vende-se, 2
terrenos cf casa de frente p/
lagoa, R$ 35,000,00, Tr.: 371-
2001 cf Frank,

RIO MOLHA- vende-se a 4Km
da cidade ótimo acesso e

localização em 'condolÍlínió
ecolóqico com 2.000m, luz,
água terraplena-gem, plantas
frutíferas e nativas pronta para
construir R$, 29,500,00. Tr,

(47)370-8563

VENDE-SE - ou troca-se por
terreno de maior valor um

Suzuki Swill SD 1,6 16V 4P,
rompi" qas, R$

,

12,000,00, TR 370-7986,

VENDE-SE - Terr,eno 1 ,899,65 .

m' Tr-375-2194

COMPRA-SE - prox. Malwee,
deR$10 000,00áR$15,OOO,00,
legalizado p/financíarnente. Tr.:
370-8978, cf Wanderléia, à
tarde:

SCHROEDEH - vende-se, el

SOBRADO Res. e Comi. - vende-se em
alv., c/250m2, terreno c/740m2• Parte
res. p/ 1 suíte+3dorm., EM ANEXO

PONTO COMERCIAL ( ideal p/lancho,
nete, loja, oficina, etc.) R$150.000,OO.
Aceita-se carro de menor valor. R:
João Januário Ayroso, Próx. Urbano.

, 9973-5537/376-4110.' Creci: 5087

COMPRA-SE - terreno com
. 20�000 m' ou mais, para
construção ou casa ou terreno
no amizade, Tr.: 9113-6055,

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, cf
614m', cf construção 105m',
base para 2 pisos, alvenaria

,

pré-acabada, quitado, escritu
rado, astato, ótima localização,
Aceita-se troca por casa em

Jaraguá. R$35,000,00, Tr,: 370-
3357 ou 9141-21!?1, Escapamento - Geometria - Balanceamento

�_.� .._._-

ILHADA FIGUEIRA - vende-se, c/
35Qm2, RuaAlagoas R$30,OOO,oo.
CRECI8054, Tr.: 371-5512,

ILHA DA FIGUEltIA - vende-se,
cfl900m', fazendp frerite pi Rua
José T. Ribeiro, em 20m defronte
Indumak, R$ 200,000,00, CRECI
8054, Tr.: 371-5512.

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

I RIO MOLHA - vende-se, el
969.480m', escriturado, R$
180.000,00, Tr: 9112-5501,

éIA
Freios
" 2tdeJt
�

FAÇA SEU TESTE
DE FLUiDO DE FREIO

GRATUITOI,
- ,

371-7398 ,

'k, i ,k ar @ n e t u nó. c o m : b r

Rua exp. 'Antônio Carlos Ferreira, 865
Jélr.ag�? �.d<?" ,.�u.I_, " ..,,,�.ª.!l!fL=G-filêrmâ,
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SUPER MASSA
GRAFITADA
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Saia ôo aluguel aôquira
.

sua CASA·própria...
30.000,00
50.000,00
75.000,00
lOO.OOO,oo
120.000,00
150.000,00
200.000,00

RODOBENS
CONSÓRCIO

R$
R$
R$ 789,54 mensais

R$ 1.053,08' mensais
R$ 1.263,70 mensais

R$ 1.579,62 �ensais
R$ 2.106,,16 mensais

315,92 mensais

526,54 mensais

ADMITE
SECRETÁRIA

REQUISITOS:
- 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.z l :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 trabalho;
- Curso Gratuíto de Inglês ou Espanhol (fora do horário de

trabalho);
- Salário compatível com a função.

Interessadas encaminhar Curriculo para:
RUA Domingos da Nova, 227, Centro - Jaragu,jÍ do Sul-

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
baba ou acompanhante de
senhora. Tr. 8802-1180

SUPER MASSA; i 1111;Jm1rfufo lIaturarcom 'OH tcov de (i2tl de-a{to uÍt/cf, amptJúfl'io 100%jÚto. a
SI;': IIslldi, tffl cmlStmçtio ctl'í(, rut litíl1:Wfãíl eq.ledidde rt6ocos oaeríores, tntcrtore», IlSSf,HlftllleIlfQ 1(,
tijol('S,yiSdl', tcn1micas, lue.

I. '''''hremosJutJto_à obra dJ[' exp,J:,t)t"
mJnusea,amass.d 1'�'IJes\

VANTAGENS: "''','' ,r_;"OdilCOJJstr��Id<>a�;
-,-"�,�»• Super re.s;scente j rachaduras

• Resistente j umidade
*Malar rendlmenro à massa

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

Fones: (47) 275 ..4081 e' 275-1961

ENCAN'ADOR & eletricista

(47) 276-3429
'9975-5659
Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 - Centro

"arasuá clOo Sul

ENGLlSH DELlVERY

Inglês na sua casa.

Tratar: 372-1498 com Mário

OFEREÇO-ME - p/ trabajhar c/
diarista ou baba. Tr. 373-3787.

OFEREÇO-ME � p/trabalhar com
estarnpador . n 373-3787.

PROCURA-SE -estáqio como

técnico têxtil. Tr: 371-5640.

,_::a::;
CONSÓRCIO - vendado-restas),
com experiência na área externa

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

As manchas na pele são um problema basicamente
estético:mais de 70% delas não colocam a saúde em
risco. Um dos tipos de manchas que atrapalham

,

nossa vaidade é a causada pela dermatite.Tire suas

dúvidas. E se' você sofre com esses pontinhos
vermelhos, procure um dermatologista.Atualmente
existem vários tratamentos eficazes para esse

desconforto.
O que é dermatite?
Eczema é o nome científico para dermatite. Ela é
uma inflamação dermatológica provocada por

.

célu Ias inflamatórias quemigram para um tecido.
Não é necessariamente uma aiergia.A dermatite em �

adultos, geralmente, é Um processo alérgico. Mas
í

.

outros fatores podem desencadeá-Ia. Ela pode ser

causada por contato, quando a pessoa éalérqica a

alguma substância, pelo estresse, exposição ao sol,
ao calor e banhosmuito quentes. ,

Existem diferentes tipos de dermatite: a dermatite
seborréica, causada pelo estresse elevado e, no

.lnverno, pela mudança brusca de temperatura
ocorrida com o "entra e sai" de ambientes com

calefação. Ela também pode atingir o couro

cabeludo já a dermatite de contato, ou dermatite
atópica, é um processo alérgico desencadeado em

pessoas com antecedentes alérgicos.

VENDE-SE - vende-se, no

perímetro urbano de Jaraguá,
c/ água corrente, cachoeira,
casa 200m', lagos de peixe
21 mx200m, R$150,000,0, Tr.:
370-5015:

..

,

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

.�
Repres.: Silver Serviços Ltda 6233
Rua João Januário Ayrosó,80 sala 03

Ligue e sollclte a visita de um de nossos vendedores

._ em Guaraniirim. Tr.: 9117-2447.

Vkdb PIZZARIA" vende - se c/ ótima
BARRA, - aluga-se, sala clientela. motivo mudança,
éomerciaL 100m da Malwee. aceita-se carro como entrada.

n: 376-,4071 tratar9993-5433.

CORUPÁ - aluga-se galpão de
madeira c/ aprox. 180m'.
Tr.:9603-5936.

GALPÃO - aluga-se c/300m2•
2 pisos. R$ 370-0164 ou 275-
1070.

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do Ervino.
Ótima locaâzaçâo.Ir; 9101-0467
c/ CristianePADARIA - vende-se completa

e Distribuidora de Cosméticos:

Fone: 371-6110
9905-2653,

Manipulação de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371 -829,8

AQUll:
1371-1919

SCHRDEDER 1- vende-se, na
Estrada Geral c/ casa. Aceita
se carro no valor R$ 8.000,00.
R$ 23.000,00. Tr.: 370-6069.
Matr. 24.320.

'9 ...... 7-.497

LINDASMULHERiO'
I�;�
_=_;�:t.Sl!P_litil�tt

EMPREGADA - precisa-se de
empregada doméstica c/
referência p/ trabalhar no bairro
Centenárío no período da tarde.
Te 275-2803 c/ Miriam. ,

REPRESENTANTE - precisa-se
c/ experiência e referência p/
atuar em Jaraquá do Sul e

373-

Estamos recrutando moças acima
de 18 anos.

Pousada Dreiche do Ar
.

com acompanhantes
Se você está carrsado de ficar em casa

sem companhia, venha conhecer nossa.
pousada com lindas acompanhantes 24hs
'ao seu dispor. Temos preços acessíveis e

auto atendimento, tudo para favorecera
"

você, cliente, Também atendemos notéis,
motéis e residências,

275--0052/273-11.74

�

Saldos'de confecções, pontas de estoque, roupas prontas e tecidos
em rolo, retalhos ou

. residos de malharia.

PRE�ERÊNCIA LOTES ACIMA DE 200KG

Contato: Fred/ Calrlos. Tel.: (11) 6096·9786 ou (11)9401-4,595

'SAUDE. Bc .IN�ORMAÇAO

Os sintomas são os mesmos para todos os tipos de
dermatite: lesão avermelhada nas dobras da pele que
coçam bastante. Também. podem aparecer pequenas
bolhas. E, em algumas pessoas, a dermatite se manifesta
com placas de pele ressecada; aparentando manchas
descamativas.

. '.

Parei saber qual a verdadeira causa da dermatite o

contexto deve ser analisado e ninguém melhor que um

especialista para fazer isso. A pessoa não pode se

automedicar ou ficar passando cremes, porque a

característica da lesão causada pela dermatite é a mesma
causada pelo herpes. Então, 'o dermatologista é quem
pode diagnosticar corretamente e Indicar o tratamento

adequado.
.

O tratamento, em casos menos graves, utiliza-se
antiinflamatórios ou cremes "calmantes e hidratantes à
base de camomila, calêndula ou azuleno. Quando o

problema é mais grave, recorre-se ao uso de corticóides
em cremes ou comprimidos. Para o tratamento 'dá
dermatite seborréica no couro cabeludo, também
conhecida como caspa, há vários xampus no mercado que
tratam dasmais brandas às dermatitesmais agressivas.
Não há como prevenir a dermatite causada por alergia a

alguma substância. A pessoa deve evitar coçar a lesão,
porque pode causar um quadro inflamatório e infeccioso,
exigindo tratamento mais pesado, com antibióticos

-
RIO CERRO 11- vende-se, c/ ±
4.800m', c/ chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras

SORVETERIA vende-se real. Aceita-se troca por

completa, ou troca-se por rnat. ,. automóvel ou imóvel. Tr.: 372-

de construção. R$15.000.00. Tr.: 3235 c/Ramos.
370-3101. ou 91351602

Saiba emaSrecer sem
parar de comer.

Conhe�a o proSf8ma'

DISCIPLINA
ALIMENTAR
Info�ma9ões: 9971�)814
- GINECOLOGIA -

s Ç]alaslri
CRMlsc 1242 - TEGO 030/79

bilitàção SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua;' Guilherme Weege, 50 • SL 406

Fone: 370-1705
sUll1qta@netullO,Cll/ll,br. [ar« !In rio Sul

, 289'- SI. 01
á do Sul ... se

�NUNCIE
I AQUI!
,13'71-191'9

-I';.
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