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Chiodinl diz que PP aguarda
i\ confirmação do nome do vice

• PÁGINA 3

I TERÇA�FEIRA I
-------------------------------------

ARTE

Pedrotti convida para Semana
da Cultura em movimento
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NOVIDADE

Bumerangue é a nova mania
dos desportistas da região

o arremesso de bumerangues
é a mais recente prática de

� desportistas de Jaraguá do Sul
e Região. A realização da 10
Bumerfes t, ocorrida de

quinta-feira a domingo,
contou com a participação de

adeptos desse esporte de seis

estados' brasileiros. As

apresentações de arremesso

aconteceram no campo de

pouso da Escola Municipal
Waldemar Schmidt, na Ilha
da Figueira. De acordo com

,

o organizador do evento, Luiz
Eduardo Sutter, espera-se

para breve a comercialização
de bumerangues nas lojas de

ti ·

.....�tt._,._:: .._·,.,.�
brinq uedos e material

esportivo de Jaraguá do Sul.

• PAGINA 4

CtSA' JUNKES

Esporte pode ser praticado por pessoas de todas as idades.

CAMPANHA

Mais de dois mil quilos de
agasalhos foram arrecadados

A primeira etapa da campanha do agasalho deste ano

que encerrou no sábado, dia 12, arrecadou 2564 kg de
donativos entre roupas e calçados e 33 cobertores. As
entidades e as igrejas católica e evangélica, participantes
desta campanha, lançaram a segunda etapa com o slogan
"doe um cobertor, aqueça um irmão'; com a prioridade
para o recebimento de cobertores. • PAGINA 6
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LIGA NACIONAL

Malwee, de Franklin, fez'
ontem, o 10 jogo em casa

• PÁGINA 7

www.marisolsa.com.br

PROJETO

Alunos descobrem a importância
de preservar a água do planeta

• PAGINA 5

MOTOCROSS

Guaramirim recebeu terceira

etapa do estadual de Motocross
As provas aconteceram nesse final de semana, no

Autódromo Silvestre Mannes. Muito sol e boas disputas
nas seis categorias marcaram a etapa.

• PAGINA 7

DEVOÇÃO

Festa de Santo Antônio teve

presençamaciça de público

Tradicional
Festa de Santo

Antônio, em Três
Rios do Norte,
contou com a

presença de
milhares de

pessoas, a maioria
do próprio bairro.

INDICADOR ECONÔMICO
� - - - -- -- - - - - - - - - -

Comercial

Paralelo 3,1000 3,1800
3,1643 3,1651Turismo

6l�1!���r0scilaiâ'"
19.847 -1,75 %

1 o d e si g n dos a b .;-�
www.duasrodas.com
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CampanhadoAgasalho
Com� acontece todos os

anos quando o chega o

inverno, a comunidade de

[araguá do Sul dá um

exemplo de solidariedade
ofertando aos mais carentes

um pouco de calor humano
através da doação de

agasalhos, que este ano teve

a participação da Acijs

menos favorecidos, o gesto

pode salvar vidas ouminimizar
o sofrimento de crianças e

adultos que não possuem

roupas para se proteger do frio.
Infelizmente, ainda existem

pessoas que não se sensibilizam
com o sofrimento .alheio e

deixam de colaborar, não se

importando com a

....0 importante é ajudar, sem olhar a

quem estamos ajudando e sem esperar
recompensa.

(Associação. Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul)
e da Apevi (Associação das

Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu), em conjunto
com a Prefeitura de Jaraguá
do Sul. Atitudes corno essa

podem parecei: banais para

quem tem condições de dar o
mínimo de conforto à sua

família. Mas, para aqueles

necessidade, cada vez maior,
de estendermos a mão a quem

precisa.O importante é ajudar,
sem olhar a quem estamos

ajudando e sem esperar

recompensa. Sabemos que

Jaraguá do Sul ainda é uma

cidade com excelente

qualidade de vida, mas

também temos consciência de

que essa boa realidade não

FRASES

atinge a maioria. Dentro dos
limites do município
encontramos famílias que

passam por sérias dificuldades
e que realmente dependem
da solidariedade alheia como

única forma de sobrevivência.

Domingo último, dia

consagrado a Santo Antônio,
também tivemos

oportunidade de presenciar o
que é capaz de fazer a união
de uma comunidade em torno

de um símbolo religioso. O
exemplo da comunidade da

Capela Santo Antônio
merece ser seguido, já que,
em todos os dias 13 de cada
mês são distribuídos pães às

famílias do Três Rios doNorte.
Em pleno século 21 e em

tempos que parece haver

pouco entendimento entre os

homens, é notável perceber
que, enquanto o ser humano
tiver. uma centelha de amor

ao próximo em seu coração,
sempre haverá uma esperança
de dias melhores .:

CONFIRAA HISTÓRIA
• HÁ 56 ANOS

Em 1948
O vereador Albrecht Gumz

apresentava projeto de lei que
aumentava os vencimentos dos
funcionários. Na justificação o edil

jaraguaense sustentava que,
sendo muitos os funcionários
eram por isso mal remun'erados e

que a criação de cargos viria
co rrrqir as "colocações de

protegido políticos'; .

apro
veitando-se a capacidade de cada
um. Dizia ainda, que "nas nossas

funções devemos ser justos,
respeitar os direitos adquiridos,
mas deixar de lado o

sentimentalismo eo interesse

político para, acima deles, pôr o
bem do município':

• HÁ 36 ANOS

Em 1968
A prof. Zenaide M. Espezim
agradecia ao CP a cooperação
durante a sua gestão no

educandário Abdon Batista, em
face de sua aposentadoria. Assim
mesmo, a educadora, tempos
depois, prestou serviços à

municipalidade, no tempo da
administração Mayer-Schmõckel.

"O interessante desse esporte é que bastam poucas horas de treinamento e já�e aprende,
. ':::''<1:>,

e depois que a gente começa não pára mais':
.Luiz Eduardo Sutter, orqanlzador da primeira Bumerfest.

Mundo I Pessoas & Fatos
.... IRAQUE

Multidão dança em torno de

corpos de estrangeirosmortos
Um poderoso carro-bomba explodiu e atingiu
um comboio que levava trabalhadores
ocidentais pelo centro de Bagdá ontem',
'causando a morte de pelo menos 13 pessoas,
inclusive três funcionários da General Electric e

dóis guarda-costas. Em sequlda, uma multidão
extasiada com o sucesso do ataque dançou em

torno dos corpos dos estrangeiros carbonizados
enquanto gritava "Abaixo os Estados Unidos!':A

explosão, que ocorreu num dos horários mais
movimentados na manhã perto da
movimentada Praça Tahrir, representou a

segurida explosão de carros-bomba na capital
iraquiana em apenas dois dias e marcou a mais
recente escalada de violência em Bagdá
apenas duas semanas antes do encerramento
formal da ocupação americana do Iraque.
Os mortos incluem três funcionários da Granite
Services Inc., subsidiária da General Electric, e
dois guarda-costas, disse Louise Binns, uma
porta-voz da GE em Bruxelas. Os estrangeiros
mortos são dois britânicos, um americano, um
francês e uma pessoa de nacionalidade ainda

indeterminada, disseram autoridades.

Investigadores americanos disseram não ter
certeza sobre a possibilidade de a bomba ter

sido detonada por um militante suicida. "Três
carros aceleravam pelas ruas';contou o policial
Ghahtan Abood."Um dos carros bateu em um

veículo 4x4 e os outros foram direto na,

direção do prédio, que explodiu e

desabou'tae)

Somali acusado de querer
explodir shopping nos EUA
o governo americano acusou o somali
Nuradin Abdi, de 32 anos, residente em

Columbus, Ohio, de conspirar com outros

membros da rede AI-Qaeda para detonar uma
bomba em um shopping center nos Estados
Unidos, informou ontem o secretário de

Justiça, John Ashcroft. Ele disse que Abdi
recebeu treinamento em 'um campo na

Etiópia e depois retornou aos EUA, onde ele
e outros terroristas, entre eles o paquistanês
Iyman Faris, um membro. confesso da AI
Qaeda condenado a 20 anos de prisão no

ano passado, começaram a planejar o

atentado contra o shopping, que não foi

identificado.(AE)

....-PARAGUAI

Ex-generalOviedo anuncia
seu retorno ao Paraguai
o ex-general golpista Lino César Oviedo
radicado no Brasil desde 2002, anunciou que
retornará ao Paraguai em 29 de junho para
colocar-se à disposição da justiça de seu país.
Porta-vozes do Partido União Nacional de
Cidadãos Éticos (Punace) - fundado porOviedo
em maio de 2003 na cidade paranaense de
Foz do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e

Paraguai· confirmaram na noite de ontem

que seu líder retornará ao país em um vôo I

c:omercial.(AE)

.... BRASIL

Estados temem perda de receita
com ICMS na reforma tributária
Temerosos de que as novas regras para o

Imposto sopre Circulação de Mercadorias e

Serviços (ICMS) previstas na reforma tributária,
imponham perdas na arrecadação dos Estados,
os governadores vão pressionar o Ministério da
Fazenda para acertar os pontos fundamentais
dos projetos de lei complementar que definirá
as novas alíquotas do tributo. Os governadores
reclamam da atuação dos grupos econômicos.
O setor sucroalcooleiro, por exemplo, quer
reduzir as alíquotas do álcool de 31 % para 12%,
o que diminuirá a receita dos Estados

produtores. A reação poderá inviabilizar a

votação do projeto rio plenário da Câmara,
afirmam os deputados da comissão especial da
reforma tributária.
O texto aprovado esta semana pela comissão

especial da Câmara unifica as 27 leis estaduais
do ICMS em uma só regra federal. Além disso,
estabelece que serão apenas cinco as alíquotas,
em vez das 44 atuais. Os secretários estaduais
de Fazenda reúnem-se hoje para discutir o

projeto de lei complementar, que deverá ser

enviado ao Congresso após a promulgação da
fatia da reforma que trata do ICMS. O deputado
Eduardo Cunha (PMDB-RJl assegura que, sem

clareza sobre a cobrança do tributo, a bancada
do seu Estado não fechará acordo. Apesar de o

ministro da Fazenda, Antonio Paloccí, afirmar
que o governo estaria empenhado em discutir
o projeto, Cunha reclama que a posição do
ministério sobre o assunto não está clara.(AE)
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Automação e código de
barras no setor de calçados

Ana Paula VendraminiManiero"

A indústria brasileira de calçados - que, em 2003,
exportou 188,67 milhões de pares de sapatos, para mais de
100 nações, gerando US$ 1,55 bilhão em divisas - tem seu

sucesso no mercado internacional agregado a duas virtudes
históricas: qualidade do produto e competência comercial,
A estas vantagens tem-se agregado, de forma crescente, mais
um diferencial competitivo, a automação da cadeia

produtiva. As empresas percebem mais e mais o quanto é

importante investir nesse campo, desde a codificação da

matéria-prima até a tecnologia de leitura óptica nas lojas.
Hoje, a indústria calçadista já etiqueta os sapatos e outros

produtos distribuídos ao varejo. Isto é decisivo na moderna

economia, pois a utilização do código de barras padronizado
per'fuite rae lhori a do controle de estoques, melhor

identificação dos hábitos de consumo do cliente e

conseqüente incremento de vendas. Com o crescimento do

setor, aumentou também a demanda da automação. Por isto,
todos os elos da cadeia devem padronizar-se, mantendo
linguagem única. Nesse sentido, aindústria deve deixar claro
ao varejo que deve utilizar sempre os códigos do padrão
EAN·UCC, já colocados nas caixas e nos corrugados
enviados a ele. O importante é que não deve ser feita nova

etiquetagem. Além de custos extras desta redundância, ainda
há o risco de erros no controle do estoque. A integração é

imprescindível à diminuição de custos na cadeia. O mesmo

aplica-se ao comércio externo. O código de barras EAN.UCC,
mundialmente padronizado, facilita o transporte, embarque,
desembarque, distribuição, logística e desembaraço das

exportações, em todos- os mercados do Planeta; Por isto, a

automação é tão significativa, em especial se considerado o

avanço das exportações, que, nos primeiros quatro meses de

2004, já atingiram85 milhões de pares de sapatos e divisas de

US$ 579,85 milhões, segundo a Abicalçados (Associação
Brasileira das Indústrias de Calçados). O Grupo de Otimização
Logística (OOL) auxilia as empresas do setor.calçadísta na
codificação dos' sapatos e matérias-prima e na utilização de

mensagens eletrônicas. Projeto colaborativo setorial, é

liderado pela EAN BRASIL (Associação. Brasileira de

Automação) e Abicalçados. Seu objetivo é a integração da
cadeia de suprimentos e dós processos, por meio de

planejamento, implementação e controle eficiente da troca
de informações � do envio. de produtos, engloba�do
intercâmbio eletrônico de dados, identificação embalagem
étiquetagem), expedição, transporte e entrega-estocagem,
da origem (pedido damatéria-prima) até o ponto de consumo

(lojista de calçados). O grupo conta com a participação de 52

empresas, dentre elas as maiores indústrias calçadistas,
fornecedores de matérias-primas, lojistas e provedores de

serviços. Além disso, é apoiado pelas entidades de classe do
- setor, incluindo a ABLAC (Associação Brasileira de Lojistas
de Artefatos e Calçados). Toda a cadeia produtiva, portanto,
trabaLhando em sinergia para transformar a automação em

ferramenta estratégica de competitividade, e resultados
crescentes nos mercados interno e e�úerho.

*4na Paula Vendramini Maniera, líder dO'Grú'po'��
Trabalho para-Automação da Cadeia de Suprjme'ntosiio
Setor de Calçados e Acessórios da EAN BRASIL
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PT vai' realizar pesquisa na
cidade para definir o vice

MASSARANDUBA - Apesar
de líderes do PSDB e PMDB

terem procurado o Partido dos
Trabalhadores para propor uma
política de aliança, o PT não

aceit.ou nenhuma das

possibilidades e lançará chapa.
pura. O presidente do partido,
Rodolfo Stringari, explica que a

união com os tucanos é uma

�arta fora do baralho, mesmo em
âmbito nacional, e enfatiza que
o PSDB está em descrédito

perante' os petistas. "Seria

inconveniente coligar-se com

um partido que atacou ao PFL,
partido do prefeito, e hoje está

ao lado dele, no governo atual.
Por este motivo não aceitaremos

coligação, porém concordamos
com o apoio proveniente de um

grupo de tucanos que não aceita
as iridicações do próprio partido",
observa.

Da mesma forma, in

tegrantes do PMDB prometeram
apoio branco ao PT. "Vamos
aceitar a ajuda dos pe erne

debistas, mas sem alianças",
reforça. O PT vai lançar Giovani

. Tonet como candidato a prefeito
eainda não tem definido o nome

do vice. Os petistas vão realizar
uma pesquisa na cidade para

perceber qual nome é mais

expressivo entre Rodolfo

Stringari e Mauri Carlos Prussek.
"Um será indicado como

candidato a vice e outro irá

concorrer à chapa proporcional
e tentar uma vaga no legislativo",
destaca. Ao todo, irão disputar
para vereador, pelo PT, 14
candidatos, sendo dez homens e

quatro mulheres. A convenção
dos petistas está marcada para o

próximo dia 27, quando
'homologarâo os nomes.

Legislação. ..Participativa
'rec�he )pro)'etos populares

FLORIANÓpoLIs ._ A
Comissão de Legislação

!parti
.

a realísou ontem a

primei iência pública.
Representantes de várias
entidades, federações e

sindicatos encamin

I a'lguma opostas l1e e

Il projef a'ra Hiscu� :1'71.,'

I'<Federação
das Associações

Comerciais e Industriais de

Sé!nta
.

a (Facísc), que
� tem r tantes e -O
imuni entr'eg ao

deputa ionei Walter. da
Si!va (PT), presidente da

Comissªo; duas. sugestões de

I proje . A primeita.prevê
� a c onselho� ual
de ial

aplicação de até 20% do ICMS

(Imposto Sobre Circulação de
Mercadorlas e Serviços). em
ações� de incentivo ao

empreendedorismb. ,Esses
recursos seriam destinados a

entidades sem fins lucrativos
devidamente �redenêtadas pela

. >Secat'arta ,.[rtia tj"azénda,
mediante um projetei estru
turado' e' organizado. A.

Ajonperne (Associação de

JoinviUe e Região
Pequenas Ew.p vai

e1!l!camiühar à Comissão de

Legislação Participativa uma

m�ção de apoio à lei

,Go}1lplementar q:ue altera as

faixas de.enqua do

i�p.osto Simples �p 'to'

federal. Segunçlo os

representantes da entidade, essa
lei se tr�du.z e 'ustiça�

Ou a- �
de j

'POLíTICA
INDEFINIDO

pp aguarda decisão do vice
para concorrer à reeleição

POR FABIANE RIBAS

.....Fernandes vai
conversar com o

prefeito para então

apontar a decisão

GUARAMIRIM - O PFL e PP
estão coligados desde a última

eleição, em 2000, e pretendem dar
continuidade à aliança na

campanha deste ano. O prefeito
Mário Sergio Peixer (PFL) é

candidato à reeleição, enquanto o

Partido Progressista aguarda um
.

posicionamento do vice, José
Joaquim Fernandes, o Zezinho, para
saber se o nQ_l!l!edele está àdisposição
do partido para a continuidade da

dupla. Se Fernandes recusar a

indicação para reeleição à chapa
majoritária, oPP irá lançaro vereador
AdaAraújo como candidato a vice,
nome que consideram de expressão
para concorrer ao cargo.

Apesar de &0 ter confirmado
de que vai disputar a vice, Fernandes
afirma-que as ch�es são grandes,
porémantes� a palavra final,
irá conversar mais uma vez com o

prefeito. A intenção do vice é

apresentar uma resposta ainda esta
semana. "Não quero falar nada por
enquanto, preciso analisar umas

questões com Peixer para então

confirmar ou não com os demais",
responde.

Ontem à noite a executiva do
PP e pré-candidatos reuniram-se

para traçar os indicados que

Chiodini diz que a intenção do PP é manter a dupla que está no poder hoje
ARQUiVO/aSAR JUNKES

. comporão a nominata para chapa
proporcional.Opresidente do Pp,Luis
Chiodini, diz que a intenção desta

composição émanter a dupla e, se d

PFL por ventura alterar a indicação
do candidato à cabeça de chapa, o
PP também pensará emmudanças.
"Eu não acredito que eles vãomudar

alguma coisa neste sentido, mas
como napolítica tudo é possível até o
último segundo, temos de estar

preparados pára tudo. Nossa

intenção é dar 'continuidade ao

trabalho que vem sendo
desenvolvido e focar atenção no que
ainda não conseguimos realizar",
salienta o presidente do PP.

No plano de governo que os

dois partidos traçam para o

Município, o foco é o crescimento

de Guaramirim, através da

instalação de novas empresas. "Este

é um setor que está estagnado por
hora. Com a vinda de indústrias e

empresas conseguiremos arrecadar
mais impostos, o que garantirámais
retorno para a cidade, além de

possibilitarmos a abertura de

empregos. Desta forma, recu
peramos a dignidade das pessoas
inativas e fomentaremos o

desenvolvimento econômico de

Guaramirim", observa.

PSDB confirma união com PPS e afasta-sei do PMDB e PT
GUARAMIRIM-O J;'MDB e PT

firmaram aliança política e amanhã
à noite realizarão a primeira reunião
integrada comosmembros das duas

executivas, na Câmara de
Vereadores. Durante o encontro, os
líderes de ambos os partidos vão'

discutir assuntos relacionados ao

- plano de governo, já que as

convenções de ambas as siglas estão
marcadas para o mesmo dia- 26
de junho. Na oportunidade, serão
organizados 16 núcleos de

campanha, que serão responsáveis
pela divulgação e organização de
encontros nos bairros.

O candidato à cabeça de chapa
pela composição, Nilson Bylaardt,
destaca que há possibilidade de
haver uma grande coligação, se

conseguirem apoio dos partidos PPS
e. PSDB. "Estamos em negociação
com os representantes dos demais

partidos e aguardando um

posicionamento deles.
O que oferecemos são

vagas para concorrer à

chapaproporcional.Até
o final domês estaremos
abertos a conversações",
menciona o candidato
a prefeito, salientando
que o comerciário

Mario Sérgio Amorin
. (PT) irá concorrer a

vice.

Ao contrário do que
a composição PMDB
PTaguarda, o PSDB e

PPS estão firmando

coligação e também
pretendem lançar
candidatos àmajoritária
e proporcional. Um dos

integrantes da
executiva do PSDB,
Victor Kleine, �firma
que a fusão com os

peemedebistas e petistas
não é impossível, mas
enfatiza que é muito

Microbacias 2.
Construindo qualidade
de vidano meio rural.

• Victor Kleine diz que
99% das questões
relacionadas à coligações
políticas estão resolvidas e

que a possibilidade de
firmar aliança COJ!1 os

partidos PMDB e PT é

improvável.

• Tanto o PSDB quanto o

PPS não aqendararn ainda
as convenções que
definem as coligações e

candidaturas. Até o fim do
mês, os partidos acreditam

que haverá mudanças.

pouco provável que ocorra.
_,_ Estamos há uns 30' dias

conversando a respeito da união dos
quatro partidos em oposição ao

governo atual, mas não acredito que
aceitaremos não, é muitodifícilhaver
um acordo nesse sentido-, reforça
Kleine. A aliança PSDB e PPS tem

intenção de lançarCarlitoMannes
e Altair Aguiar como candidatos a

prefeito e vice, respectivamente. ''A
vantagem para oMunicípio é tratam

se de nomes novos para a

administração pública", avalia
Kleine.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FestaJunina doHornago reuniu
aproximadamente 6 mil pessoasAdeptos do bumerangue

fazem festa em Jaraguá do Sul
de material didárico.

Ainda de acordo com a diretora
do Homago, em conjunto com as

festividades juninas também
aconteceu o desfile ciclístico pelas
ruas centrais da cidade, encerrando
a também tradicional Gincana
Estudantil, realizada há vários anos
pela instituição de ensino. "O esforço
valeu a pena, porque tanto os alunos
como a comunidade se empenharam
pelo sucesso da festa", acrescenta
Miraci Este ano, sete equipes
participaramdaGincana, com tarefas
asmais variadas possíveis.

A Escola Holanda Marcellino

Gonçalves passou por reformas em
sua parte frontal e conta

atualmente com 940 alunos
matriculados no Ensino
Fundamental e Médio. Com 39
anos e uma boa estrutura

'pedagógica, oferece dança, teatro,
.festivais internos, informática,
basquete, ioga, voleibol, futsal e

artesanato para alunos e mães.

A Festa Junina, ainda de acordo
com a diretoraMiraci, teve a Dança
daQuadrilha e um bem organizado.
-atendimento das barracas de

pinhão, quentão, cachorro-quente,
pipoca, algodão doce, churrasco,
bebidas, pescaria e outras atrações..

JARAGUÁ DO SUL - Os
estudantes Fabiano Welter e

Fernando José da Silva ( sertanejo)
tiraram o primeiro lugar no Fesrival
de Música Sertaneja e Popular
realizado pela Escola Holanda
.MarcellinoGonçalves, realizado na
noite de sábado, nas dependências
da escola. O vencedor do Popular
foi Odair da Silva. Ambos

ganharam com prêmio um troféu e

também um violão. De acordo com
a diretora do Homago, Miraci
Solange Ribeiro, 16 alunos se

inscreveram.

O Festival de Música Sertaneja
e Popular é realizado pela es�ola há
20 anos e aFestajunína, desde 1965,
sempre com expressiva participação
da comunidade do Bairro Ilha da

Figueira. Na avaliação da diretora,
tanto o Festival com a Festa Junina,
são eventos tradicionais e

reconhecidos por milhares de

pessoas, não apenas entre os

moradores da Ilha da Figueira. A
estimativa dos organizadores é de que
aproximadamente 6 mil pessoas
compareceram à festa, que, além do

congraçamento com a comunidade
estudantil, também serva para

angariar fundos, que são usados para
a manutenção da escola e compra

POR MARIA HELENA MORAES
,

.... , =Bumerfest
reuniu esportistas de
seis estados
brasileiros

Jaraguá do Sul - Se alguém
ainda pensa que bumerangue é coisa
do passado ou que sua prática é

brincadeira de criança pode tratar
de atualizar os seus conceitos. Em

Jaraguá do Sul o esporte está

ganhado adeptos e embreve poderá
ser encontrado em lojas de

brinquedos e de artigos esportivos.
Pelomenos é essa a previsão de Luiz
Eduardo Sutter, responsável pela
organização e coordenação da 1 °

Bumerfest, realizada de quinta a

domingo, no campo de pouso da
Escola Municipal Waldemar
Schmidt, na Ilha da Figueira.

Participaram do evento

aproximadamente 50 jogadores de
seis estados brasileiros (RioGrande
do Sul, SantaCatarina, Paraná, Rio
de Janeiro, Goiás e São Paulo) , que
fizeram demonstrações de
arremessos e ensinaram ao público
como se joga um bumerangue. "O
interessante desse esporte é que
bastam poucas horas de treinamento

já se aprende", assegura Sutter, que
aderiu ao bumerangue há cerca de
quatromeses, depois de terpraticado
vôo livre.

Crianças e adultos das mais variadas idades prestigiaram o evento, realizado entre quinta-feira e domingo
AindadeacordocomSutter, não todas as idades e nãoé oneroso. "Tem o esporte é imp -rtante porque

existem muitos fabricantes de de todos os preços, sendo que osmais podem ser desenvolvidas várias

bumerangue. Omais próximo é em baratos estão em tomo deR$ 10,00", habilidades e c�ecimentos, como
Balneário Camburiú. Durante o explica. a aerodinâmica?ólmos assuntos

evento, havia barracas para a venda Carlos Martins Filho, de São relacionados à Física. Aos 47 anos

do brinquedo. Estima-se que existam Paulo, compareceu ao evento para de idade,Marrins Filho confessa que
aproximadamente 1.300 tipos passar adiante um pouco de sua o bumerangue é para toda a vida.
diferentes de bumerangues, desde experiência de 24anosdepraticante "Depois que a gente começa, não
os tradicionais.feitos emmadeira, aos de bumerangue. Já participou de pára mais", assume o esportista.
de fibra, super coloridos, com mais campeonatosmundiais, realizados a Segundo ele, o primeiro bu-
de uma ponta, ou pá, como se diz. cada dois anos na Europa.No Brasil, merangue que se tem notícia foi
Na avaliação de Sutter, o esporte acontecem campeonatos desde descoberto onde hoje é aPolônia, há
pode ser praticado por pessoas dt 1996.Na avaliação deMartins Filho, 20mil anos.

Plantão tira dúvidas: diferencial
I

para o Ensino Médio Marista

Ter uma dúvida em algum exercício ou necessitar mais uma

explicação do professor em determinado conteúdo. Essa é a

função do momento especial para os alunos do Ensino Médio,
que toda; as terças-feiras tem à disposição os professores de
diversas disciplinas. Para este momento são convidados alunos
monitores, que auxiliam os colegas fazendo intercâmbio de

experiência entre alunos da mesma ou de outras turmas.
O plantão tira dúvidas consegue recuperar conteúdos e auto

estima. É o momento em que o aluno tem a possibilidade de

aprender de forma mais individualizada com diversas

linguagens (dos colegas e do professor).
Sabemos que o conhecimento nesta fase da vida se dá de

forma mais autônoma e que aorientação do professor aparece
como uma ajuda ao processo de construção de significados e de

atribuição de sentido dos conteúdos estudados. Então esse

momento é importante para sanar dificuldades e oportunizar
novas formas de aprendizagem.

.

É sempre na segunda-feira que os alunos recebem o

horário, disponível também na Internet, no site do Colégio,
www.marista-jaragua.com.br.e que pode ser acompanhado
pelos pais. O horário de estudos é opcional aos alunos que
podem aproveitar toda a estrutura do Colégio como biblioteca,
laboratório de informática e área de convivência para
realizarem suas tarefas e trabalhos escolares.

Governo vai financiar. habitação para servidor público
BRASÍllA - A partir dessemês 'de

junho, os servidores públicos federais
- ativos, aposentados e pensionistas
com rendimento bruto de até cinco
saláriosmínimos e renda familiar de
até 10 saláriosmínimos poderão ter
acesso a financiamento para compra
de imóvel novo ou usado; reforma e

ampliação e para aquisição de
material de construção (nesse último
caso, ampliado aos servidores com .

renda individual superior a cinco

salários mínimos e renda familiar
mensal até 10 salários mínimos). A
iniciativa parte de convênio assinado
entre os ministérios das Cidades,

saláriosmínimos.
As linhas de financiamento

serão as já disponibilizadas pela
Caixa, com recursosdo FGTS, FAT
e Fundo de Arrendamento
Residencial e da própria instituição.
A grande vantagem para o servidor
é que não haverá análise de risco de

crédito, uma vez que o valor das
prestações será descontado
diretamente na folha de pagamento
do servidor. As únicas exigências
serão capacidade de pagamento
(renda) e ausência de restrições
cadastrais no momento da

contratação.

Planejamento e aCaixa Econômica
Federal.

O convênio de atendimento ao

servidor público federal está inscrito
em duas grandes metas do governo'
federal- reduziro déficithabitacional
para as comunidades de baixa renda
e desenvolver políticas e ações que
visem a valorização do servidor -

associadas ao compromisso de priorizar
programas de acessoàmoradia. Dados
do Ministério do Planejamento
apontam para a existência de cerca
de 300mil servidores com renda de
até 5 saláriosmínimos emais cerca de
400 mil com renda entre cinco e 10

• O servidor precisa estar há
mais de três anos no serviço
público, não possuir outro
imóvel em seu município
nem estar pagando outro

financiamento.

• A solicitação do

financiamento poderá ser

feita diretamente pelo
servidor, acessando a

Internet pelo site

www.siapenet.gov.br.

INFORME CP
LOTERIAS

....PNDA INDICA

Desemprego é de 9,9%
A apuração do desemprego em nível nacional - e não

apenas nas seis regiões metropolitanas incluídas na

Pesquisa Mensal de Emprego do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística - deverá reduzir o nível da taxa,
que em abril foi de 13,1% para algo em torno de 10%
mas não vai alterar o comportamento do indicador. A

avaliação foi feita recentemente pelo economista Lauro

Ramos,editor do Boletim de Trabalho do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada,vinculado ao Ministério
do Planejamento. O especialista em trabalho explicou
que a tendência é a taxa se aproximar do nível de
desemprego de 9,9% calculada com base na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios mais recente, de
2002. Levantamento do economista mostra que, entre
1992 e 2002, a taxa de desemprego avançou

praticamente na mesma proporção em todo o País.

....PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Empresários são orientados
Teve início ontem e prossegue até quinta-feira
desta semana, o curso Planejamento Estratégico,
promovido pelo Núcleo de Metalmecânica da

Acijs/Apevi com o objetivo de capacitar e

orientar as empresas ao planejamento
estratégico. Direcionado aa proprietários,
gerentes, supervisores, líderes de áreas
industriais ou de, prestações de serviços, o curso
será ministrado por Jéferson Luiz Tararan, pós
graduado em Gestão Empresarial e supervisor
geral da Cattoni Máquinas e Implementos
Agrícolas. Os participantes vão conhecer

aspectos da implantação do planejamento
estratégico em suas empresas, definição de

plano de ação e simulação de situações do
cotidiano.

....PROGRAMA EM PARCERIA

Eliminação do desperdício
A Apevi e o Sebrae promovem de hoje até o

dia 10 de agosto o programa D'Olho na

Qualidade e 5 S, visando aumentar a qualidade
das empresas participantes e mostrar aos

empresários de microempresas e pequenas de

pequeno porte a importância da implantação
do programa 55 para pequenos negócios
através da eliminação do desperdício, descarte
e organização, limpeza, higiene e ordem
mantida. O objetivo é conscientizar e capacitar
em presá rios pa ra auto-im pia ntação do

segundo bloco do programa através da'
internalização dos seus conceitos e princípios
e melhor utilização das suas ferramentas. O

programa é desenvolvido em cinco módulos

e oito semanas de treinamento.

Megasena Quina
concurso: 571
12-13-14
31 - 50 - 51

concurso: 1311
34 - 38 - 52
65 - 74

Lotomama
concurso:425

03-12-15-27-31-35-36
37-42-4451 -64-68-70-76

78 - 82 - 85 - 90 - 98

concurso: 03840
1 ° Premio: 37.833
2° Premio: 66.568
3° Premio: 42.073
4° Premio: 00.454
5° Premio: 18.428

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

CENTRO - vende-se
casa de alvenaria, cl 3
quartos e garage p/4
carros + dependências.
R$. 65.000.00. Tr. 9173-
5573.

ca�a ou troca -se .

Aceita-se carro no

negocio. R$. 20.000.00.
Tr. 9102.-7311.

garagem. R$ 86.000,00.
Aceira-se carro no

negócio. Tr.: 372-3277. cl
Veroni.

ILHA DA FIGUEIRA - PROCURA-SE - casa pi
aluga-se, casa mista cl alugar, murada, próximo
02 qtos, sala, cozinha, ao centro. Tr.: 2752130 ou

bwc, lavanderia. Rua' 9137-3648.
Águas Claras, 436. Tratar:
370-4594 após as 18:30. PROCURA-SE - casa pi

alugar, el 2 qtos, no

centro. R$.200.00. Tr.
9102-7311.

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, 2 casas de
alvenaria, próx centro,
ambas com suíte e

garagem. R$11 0.000,00.
Tr.: 372-3277 cl Veroni.

UBATUBA - vende-se ou

troca-se casa por outra
em Jaraguá do Sul.
Tr.:275-2130 ou 9137-
3648.ILHA DA FIGUEIRA -

CHICO DE PAULA - vende-se. R$. 75.000.00.
vende-se, alvenaria cl 3 Tr.9975-8433.
qtos. R$55.000,00. CRECI
8054. Tr.: 371-5512.

VENDE-SE casa

próxima ao centro el suíte,
2 quartos, sala, cozinha,
BW, lavan., varanda 15
m, área constr. 150 m2

vende-se 3 casas, 2 de
ENSEADA - vende-se, alv. e 1 mista, ambas el

ILHA DA FIGEUIRA -

TERRAPLANAGEM
ROfl1)edor de PedraS e Concreto
Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas
Drenagem
Pavimentação c/ Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
..

Loteamentos completos
endi 275-1101/9104-2393

Cúo AUTHENTIQUE 4P 1.0 t6V -LlNHA2004

Trayas de segurança nas portas traseiras, Ar quente,
Barras de proteção lateral, Faróis com duplo
refletor Óptico, Vidros Verdes,
Desembaçador do Vidro traseiro.

J'),J')' "n Ci,!"l
�"'� I._ i I._ ;, J!
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__
f
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+ pintura metálica. Frete incluso. Via Internet.

EXPR'ESSION 1.6��6V 04/04

Ar-condicionado,Air Bag Duplo, Direção Hidráulica, Alarme antifurto,
Volante regulável em altura, Travas e Vidros Elétricos, Controle remoto
por Radiofrequência, Sistema GAR (travamento automático das portas
a partir de 6 km/h).

.

Tr. 370-0433 com. residencial, valor a para construir el 400m.
combinar. Tr: 9133-3476. R$. 11.500.00. Tr. 371-
Creei 3476 6069.mat.2430.

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

UBATUBA - vende-se,
próx, a praia, e/1 suíte +

2 dorm., churrasqueira.
Tr: 37�-3235.

ÁGUA VERDE - vende
se terreno el 400m,
plano el escritura.
R$.18.000.00. Prox.
Posto Marcolla. Tr.371-
2656.VENDE-SE - el 2 qtos,

no Condomínio Amizade.
R$42.000,00. Tr: 276-
3321 ..

BARRA DO SUL - vende
se, 2 terrenos el casa de
frente pi lagoa. R$
35.000,00. Tr.: 371-2001
el Frank.

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

-a..
'

apartamento até R$
70.000,00. Tem que ter AMIZADE - Terreno ao

churrasqueira na sacada. lado da sociedade, pronto
Pago a vista. Tr: 9962-
8154

COMPRA-SE

COMPRA-SE - terreno

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

�stas. Entrada mais parcelamento
direto com ti proprietário.
ED. ISABELA - 2 dormitórios, sendo 1 suíte,

imobiliado. Ed. Cf salão de festas e

piscina. Próx. Angeloni. Entrada de R$
25.000,00 mais parcelamento direto
com proprletárto.
TRATAR: 275-3070 (INCLUSIVE FINAIS DE

SEMANA) Creci - 8950.

OPORTUNIDADE
PROCURA - SE - moça
pi dividir aluguel. Tr.: 8805-
0597 após 15h.

PROCURA-SE - moça até
25 anos pi dividir apto no .

centro. Tr.: 9137-1417
após 11 h.

SÃO LUIS - aluga-se
apartamento el 2
dormitórios. R: Franeise
Hrusea. R$ 290.00. Tr.:
370-2365 ou 9114-6474

SCHROEDER - vende-se,
centro, comercial e

Fabricado no Brasil

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

SUPER MASSA
GRAFITADA

Ayrovadoyeros {ll{joratónos
UNISUL-UNNALl.PBQP

eye{,l ABNT.

SUPER MASSA: é HJtlyrodi4to natura!com IIlH teor de n!Jll de arto nivel, composição 100%_finto, a
ser uSlldo 1111 construção civil, 1111 utillzaçtio especia!de rebocos �'felÍores, interiores, assentamento de

tijo(os,yisos, cerâmicas,' etc,

VANTAGENS:
* Super resistente à rachaduras
*Resistente à umidade
*Maior rendimento à massa

*fconomia no cimento em até 22%
*Mofo e bolor nunca mais o produto urto para sua GO"stru�o!

Tr.: 370-3357 ou 9141-
.2151.

ótima loealização,após
Müller transportes, aces
so faeil para ponte da
WEG, área 395 m2

(15x26,34), pronto para
construir, Valor R$
20.000,00. - Creei 9238.
Tr: 372-3922 ou

91224198 e/Walter

CRECI8054 fone 371-5512com 20.000 m2 ou mais,
para construção ou casa

ou terreno no amizade. Tr.:
9113-6055.

ILHA DA FIGUEIRA -

Vende-se terreno ct
1900m2, fazendo frente pi
Rua José T. Ribeiro em

20m defronte Indumaek
R$200.000,00 - CRECI
8054 fone 371-5512.

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, e/1900m2,
fazendo frente pi Rua
José T. Ribeiro, em 20m
defronte Indumak. R$
200.000,00. CREC18054.
Tr.: 371-5512.

FOZ DO IGUAÇU -

vende-se, el 614m2, el
construção 105m2, base
para 2 pisos, alvenaria

pré-acabada, quitado,
escriturado, asfalto,
ótima localização. Aeeita
se troca por casa em

Jaraguá. R$ 35.000,00.

ILHA DA FIGUEIRA -

ILHA DA FIGUEIRA Vende-se terreno el
vende-se terreno (101. 3340m2, servidão de-fronte
Divinópolis),Rua 912, Indumak R$145.000,00-

ILHA DA FIGUEIRA -

Vende-se terreno e/350m2
, Rua Alagoas, R$30.000,00
CRECI8054 Tr.: 371-5512.

REDE RENADLT
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TAXAS A PARTIR DE

TAXAO 99% (1)

, a.m. "�(3)
ta,.l�

RENAULT É MAIS CARRO
"( .. .) seus proprietários tiveram suas expectativas supereaes. O Reneutt C/io
chegou no topo do ranking geral, sagrando-se.o grande campeão. E a meior nota
que um carro conseguiu nestes três anos da pesquisa' Os Eleitos",
Quatro Rodas - Jan.l2004

RENAULT É MAIS NEGÓCIO
"Nem os 20 cv (cavalos) a mais da Ciiroên Xsara Picasso, nem o novo motor
bicombustíve/ da Chevrolet .Zetire foram suficientes para desbancar a agilidade
e a economia do Renault Scénic, líder de vendas entre minivans". Trecho do texto
publícado no Caderno Folha Veículos - 25/4/2004, Teste Folha Mauá

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

(l)Taxa de juros válida para ClioAuthentique4P 1.0 16V 200312004 e 200412004 O km, cor sólida, sem opcionais, nas seguintes condições: Financiamento pelo Banco CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 75% do valor à vista (R$17.242,50) + 36 parcelas de R$199,00 com taxa cliente prefixada de O,99%a.m. + IOF +
R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. Preço à vista R$ 22.990,00. Preços validos para a versâo 200412004 e somente para a'aquisição do veiculO pela Internet, com frete incluso para todo o Brasil, Não estão inclusos os valores de pintura metálica e opcionais.(2) Taxa.de juros válida para o Scénic Expression 1.6 16V 200312004 e200412004 O km, cor sólida, sem opcionais, nas seguintes condições: Financiamento pelo Banco CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 75% do valor à vista ( R$ 34.492,50) + 36 parcelas de R$ 399,00 com taxa Cliente prefixada de 0,99%a.m. + IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. Preço à vista: R$ 45.990,00.Preços válidos para a versão 200412004. Não estão inclusos os valores de frete, pintura metálica e acessórios. Consulte o valor do Irete em sua Concessionária Renault. (3) Taxa de juros válida para Linha Clio Hatch 200312004 e 2004/2004 O km ( exceto linha ClioAuthentique), para Scénic Expression 1.6 16V e 2.016V 200312004 e200412004 e Scénic Privilége 1.616V e 2.0 16VO km ( exceto versões com câmbio automático) nas seguintes condições: Financiamentopelo Banco CDC ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 65% do valor à vista + saldo financiado em 12 vezes com Taxa Cliente prefixada de 0,49% a.m. + IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boletobancário. Financiamento Renault através da Cia. De Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito à análise e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de Crédito (TAC), no valor de R$ 300,00 não inclusa. As Taxas poderão ser alteradas se ouvermudanças significativas no mercado financeiro, sem prévioaviso. Condições validas somente na Rede de Concessionárias participantes, na data de veiculação deste anúncio e e limitadas aos estoques distribuidos na Concessionárias Renault, divulgados neste anúncio. Fotos para fins publicitarias. Alguns itens mostrados el ou mencionados neste material referem-se a versões especificas.Modelos, códigos e valores estão sujeitosa alterações conforme a politica de comercialização da Fábrica.ARenaultdo Brasil reserva-se ao direito de alterar as especificações desses veiculas sem prévio aviso. Preserve a vlda.Clníosde segurança em conjunto com air bags salvam vidas.

'

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348·8460

JOINVILLE
435·3700

Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

JARAGUÁ DO SUL
370·6006
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PRÉOlO
· Tubulação água quente
· Chur queira na sacada
f"Co o sistema.
de segurança

· Opção garage
cl deppriva

constr
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 972 - Jaraguá do Sul se

Tel. 47 27,5 3070
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CLASSIMais

----------------�=----------------,-riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Tr.: 372-
3235 cl Ramos.

No mês das Mdes
e das Noivas

cosiflllClS elll 7-
VENDE-SE -jnoa chácara com
40.850m, 5Km do centro acesso

as-faltado locali-zação shaw do
momento e ótima valorização
imobiliária, toda infraestrutura para
residir ou lazer, R$198.000,OO Tr-
37a.a563

em Jaraguá. Tl371-2525.

PADARIA - vende-se completa
em Guaramirim. T(: 9117-2447.

NEREURAMOS - Vende-se1erreoo
c/393m2 Rua Loteamento

Zanghelini, 15.00,00 CRECI8054
fcrE371-5512. AUTÓDROMO - vende-se de

Jaraguá que pode ser usado
como chácara, 232.000m', 60
m de frenfe pi 180, aceita-se
carro e casa no negócio. R4
500.000,OO.T( 276-0258.

PIÇARRAS-OPORTUNIDADE-
5 terrenos de400m' cada, próx. ao
Candeias. R$ 27.000,00. Tl: 372-
1395.

VENDE-SE - sorveteria e lancho
BARRA-aluga-se, saa comercial. nete na Praia do Ervino. Ólima loca-
100m daMaiwee. Tt: 376-4071

.

lização.Tt: 91 01-0467 c/Cristiane
RIO MOLHA - vende-se, cl
969.480m', escriturado. R$
180.000,00. Tr: 9112-5501.

(proprietário) .

LOCADORA - vende-se no bairro VENDE-SE - sala comercial cl 1
ÁguaVerde, aceãocaro, casa na apto + 2 casas nos fundos. Tr.:
praia de Barra do 'sul ou terreno 371-J132.

RIO MOLHA- vende-se a 4Km da
cidade ótimo acesso e localização
em condomínio ecológico com

2.000m, luz, água tenaplenagem,
plantas frutíferas e nativas pronta
para construir R$. 29.500,00. T(
(47)370-8563.
www.sitiobarulhodagua.cjb.net

SCHROEDER - vende-se, cl
452111', sttuado na rua 135 FredeIico

.

Trap.R$1 0.000,00.Tt: 370-B847.

VENDE-SE-c/76margos, naTifa
dosHúngaros-Jguá B4, casa c/3
qtos, sala, copa, coz., lav., bwc, 2
galpóes c/engenho demelado, c/
nascentedeágua.Tratar. 273-1660.

TERRENO EM GUARUVA, PRÓXIMO TREVO_

2_352_000,00 M2 DE ÁREA_ ÁGUA = RIO DAS
ONÇAS

ESCRITURA LIVRE

VENDO POR RS 0,03 POR M2

TELEFONE: (47) 379-1300

��VENDE·SE
t' t ElCEIlm PINTO COMERCIAl

mr ._t ,�"1l0m' IDealizado na Relnoldo Rau,
.'.-
--

�t�): 340· sala 5 - Centro
�.: bom estoque de roupas:

� Infantis, Juvenis e Adulto

TRATAR: 370-0934

SOBRADO Res. e ComI. - vende-se em alv., cl
250m2, terreno cl 740m2• Parte res. c/1

suíte+3dorm., EM ANEXO PONTO COMERCIAL

( ideal pI lanchonete, loja, oficina, etc.)
R$150.000,00. Aceita-se carro de menor valor.
R: João Januário Ayroso, Próx. Urbano. 9973-

5537/376-4110. Creci: 5087

VENDE-SE - comercial,
condomínio centro, c/3.900m',
totalmente aprovettáveis. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - Terreno 1.899,65 111'.
Tr.375-2194

D o MAS

USADAS

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

Jaraguá do Sul-

ADMITE-SE SECRETÁRIA
REQUISITOS:

- lndispensável experiência em Vendas;
- 2 anos de experiência em rotinas

administrativas;
- Facilidade de comunicação / simpatia;
- Conhecimento em informática
- Horário de Trabalho 2. a 6a: 13:30 às 21 :30'
e sábado: 8:00 às 12:00h.
- Daremos preferência para ca"ndidatas que
tiverem experiência e!rfescolas de idiomas;
A EMPRESA OFERECE: ..
- Excelente ambiente � trabalho;
- Curso Gratuíto de Inglês ou Espanhol'
(fora do horário de tra�o);

- Salário compatí�a função.

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

CORREIO DO POVO 3

VECTRA - vende-seCD 1998, bran-no.ambos os sexos terrnais de
co, ar digital, teto-solar, ABS,

18anosT(372-1299oo372-3575. computador de bordo, air-bag
duplo, controle de som no

volante, controle de tração, freio
a disco nas 4 rodas, R$ 23000,

30. i]'500,"

OFEREÇO-ME - para trabalhar
etlflI6-!lale6fiista, reeepei6fiista
e auxiliar administrativo cl
experiência. Tr. 273-6050.

OFEREÇO-ME - para trabalhar
como dama de companhia,
cursando técnico de

enfermagem. Tr. 275-6162 cl
Sônia.

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tr: 371-5640.

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

EMPREGADA - precisa-se de

empregada doméstica cl
referência pi trabalhar no bairro
Centenário no período da tarde.
Tr.: 275-2803 cl Miriam.

.

REPRESENTANTE - precisa
se cl experiência e referência

pi atuar em Jaraguá do Sul e

Região. CI veículo. Tr.: 373-

0422.

SORVETERIA - vende-se RIO CERRO II-vende-se, cl ±
completa, ou troca-se pormal. 4.800m', cl chalé estilo alpino,
de construção. R$15.000,00. T(:
370-3101. ou 91351602

PRECISA-SE - vendedor exter-

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

CHEVETIE - vende-se, verde
metálico, álcool em bom estado,
ano 91.R$ 2.500,00 de entrada
+ 15xR$241,OO.

CELTA - 02 vende-se
R$.15.000.00. Tr.9962-3664.

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

371-5615.a noite cl Cristiane.

MONZA - vende-se 84, 4p.
R$3.500,00. Tr.: 273-6242.

MONZA - vende-se, 90, em ótimo
estado. R$ 5.300,00. Tr.: 371-2001
ou 9916-8927 cf Frank.

KADETI - vende-se GS ano 90,
cl teto, vinho. R$ 7.100,00
financia e troca. Tr. 370-3574.

OMEGA - compra-se, 97 ou 98.

paga-se à vista. Ir- 371-3830.

OMEGA - GLS, completo 95
modo 95. Documentação 2004 pa
ga. R$.14.800.00. Tr. 9962-3264.

S-10 - vende-se, CS, 97, GNV,
completa, branca. R$ 20.000,00
Tr.: 273-1525.

S1 O - vende-se, De luxe 2.25, ano
97, gasolina, IPVA pago, comp.
Tt:373-D325 ou 9975-0781.

S-10 - vende-se 2.5, ano 97,
diesel, ar condicionado, bco.
couro, trio eléVCD, 4 pneus
novos, completa. Tr. 376-1678 ou

9993-5946.

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

UNO - vende-se CS ano 92, ótimo
estado. R$ 6.300,00 ou R$1.900,OO
de entrada + 36x de R$ 215,00 ou
troca-se.Tr.370-3574.

FIORINO - vende-se furgão 1.5
IE, ano 95 longa, ótimo estado,
aceita-se troca e financia-se.Tr.
276-0397 cl Lourival à noite.

PALIO - vidro, trava, 4 portas.
ASTRA - vende-se GL, 1.8, 00, R$.13.800.00. Tr. 9962-3664.
modo 01. Aceita-se troca. R$
25.000,00. Tr.: 9979-1437 TIPO - vende-se ou noca-se por

carro de rrnorvalos, 1.6 i.e, 95, com
CARAVAN - vende-se ano 78, 6 piela, (2° dono), step nunca rodado.
cilindros, turbina cl Rodas 17. R$9.300,00. Tr. 91 04 5333 c,!Julio.
R$ 6.000,OOTr. 9953-9966.

TIPO -' vende-se ano 96, 1.6,
CHEVETIE - vende-se ano 79, mpi 4 p.,vinho metálico, rodas
em bom estado.R$1.000,00. Tr. esp.R$ 8.500,00 financia e
275-0516 cl César. troca.Tr. 3703574,

Escap�rrl��t()�(j�()rrl��ria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P O R T A DOS

ALFA 164 95 4O.axJ':m grafite
ALFA 164 95 fPJlà� azul

fv1.AffHlES C 22) 94 o::uo verde

OVCEX 97 ali. cx:rrçti:J branco

PELX3EOT 100 00 1.0 a q. Itl taz. azul

PELX3EOTas XS 97 a:uo'Grti:íxJ branco

PELX3EOT 400 93 � prata
PElX3EOT 400 BREACX 94 aII.(X]1'fiaa preta
APPLAUSE 94 4p'.rtiJfu'1t}.t branco

Q-IARADE 00 4pIo::m preto

NACIONAIS

ESPECIAIS

6&
MR�!N'1IPt

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

AUTOltilAdA;
CM.VW.
FiA' � Foud

Ili-ídclo Prata 2002
•

Shadow VT 600 Preta 2001

600 Preta 2002

CBR450 Branca 1994

�Or05
.ll50TR Azul 1987

CB400 Vermelha 1985.

8X250 Twíster Preta 20G2

CBX 250 Twister Vermelha 2002

1997

Roxa 1996

Cinza 1995

XL250 R Vermelha 1983

LRl25 Branca 2002

YBR 125 E Bege 2003

Verde 10QZ
Titan KS Azul 2002

ttan ES Verde 2001

Titan KS Azul 2001

ftan KS Vermelha 2001

(37 I I 97� Titan E5 Prata 2000

- i�KS Vermelha 2000

Titan 125 Vermelha 2000

Verme a

Compra Vende 1997
-

ermélh� 1996

Troca Financia
Titan 125 Cinza 1996

-

itan 125 Azul 2000

Títan í25 Cinza 1995
Motos acima de 1- 998 -

250 tornado Vermelha 2002

financ. em até 30x si entrada C-IOO Biz Vermelha 2001

LlS Prata 1984

Reboque pI 2 motos Cinza OKm

,i:)tClt.6 Branco 1992

Fusca Bege 1979

dettSLE Marrom 1989

5-10 c. Dupla GNV Prata 1997

F-1axJ

&10

<:FAlAS

Ft.JEO\

FUP\
KOVBI

VAAW-/T

00� aaí

97�bara

00 4pI4<:xl'abxl Ircrro

fi 1roJ + CD Ircrro

es PICXJ.ECO'.lI\!Xl
00 LI"Í:Xld:ro�
70 LI"Í:Xld:ro�

Rua Jorge Czerniewiez, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CEP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
reerutamento@humana.eom.br www.humana.eom.br

HUMANA

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:
- AUXILIAR TÉCNICO III - (6370ES) necessário curso técnico
eletrônico
- VENDEDOR - (6409 M) - com experiéncia mínima de um ano

e com habilidades para decorações.
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6410 M) - com habilitação e que
possua perfil para vendas.
- COORDENADOR DE MONTAGEM - ( 6408 - M) cursando
Engenharia Civil ou Técnico em Edificações.
- AUXILIAR. DE CONFEITARIA (EL )
- RECREADOR - (EL )
- PROJETISTA - (EL )
- AUXILIAR TÉCNICO - (EL ) - com conhecimento Auto Cad.
- COSTUREIRA - (6404 - 6403 e 6392- M) com prática para
Jaraguá e Guaramirim.

- SOLDADOR - (6390 - EL ) experiéncia com solda Tig.
� ANALISTA DE SUPORTE - (6400 - EL) analista de suporte
conhecimento em softwares, banco de dados, experiência em

vendas.
- ANALISTA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO - ( 6405 EL) Terceiro
grau completo ,fluência em inglês e experiência na área.
- ELETRICISTA PARA CARROS- (6342- M) com experiência.
- MONTADOR DE MÓVEIS - (6356 EL) exp. em móveis sob medida.
- ASSISTENTE MARCENEIRO / APRENDIZ - (6357 , 6360EL)
- ASSISTENTE DE VENDAS - (6358EL) conhecimentos em

informáticas (Corei Draw) e exp. em vendas.
- ASSISTENTE EXECUTIVA - (6359EL) exp. em rotinas
administrativas, financeiro, RH e atendimento.
- COZINHEIRO C/ EXPERIÊNCIA - (6255 EL)
- MECÃNICO / MONTADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
- FERRAMENTEIRO - ( 6314 EL)
- ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO - (6316 EL) conhecimentos em

CLP, micro controladores.(não é necessário ,exp. Anterior)
- ZELADOR - (6323 EL)
- INSPETOR DE ALUNOS - (6324 EL)
- SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Área Têxtil Química e Lavanderia
- ( 6325 EL)
- TINGIDOR DE ROUPAS - (6327 EL)
- AUXILIAR DE TECrJOLOGIA MECÂNICA - (6084 M)
- AUXILIAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M)
- OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)
- RECEPCIONISTA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel possuir
curso de oratória.

- SERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (5910 M)
- COMPRADOR - (5948 M) c/ experiência na função.
- AUXILIAR DE CONTABILIDADE - (6101M) c/ experiência p/
trabalhar em Schoroeder
- COORDENADOR DE COSTURA - (6260 M) p/ trabalhar em Massaranduba
- CONTROLE DE QUALIDADE -(6264M) p/ trabalhar em

Massaranduba
-CASEIROS - (6020M) p/ Jguá do Sul e Guaramirim
-MEC. DE MÁQ. DE COSTURA - (6268M) c/ experiência
-BORDADEIRA (O) - (6291EL) c/ experiência p/ trabalhar em

Guaramirim.
- VENDEDOR DE EXPRESS - (6199 M) - Com exp. no ramo.
- GARÇON (6249 M) - Garçon com exp.e cursos na área
- EXECUTIVO DE CONTAS/ATENDIMENTO - (6203 EL) -

ter veículo, experiência em Mídia
- IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6248 M) - Confecções de

etiquetas adesivas.
-ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (6171 EL) _

Formação Engª de Alimentos, Engª Química, experiência na área

(Jguá do Sul)
,

-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
-TORNEIRO MECÂNICO (6160) experíêncía comprovada (Corupá)
-REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 EL) Terceiro grau completo.
experiêncía em Agência de Publicidade. (Jaraguá do Sul)
-TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035 EL) com experiência em

eletrônica digital e analógica, conhecimento em computação e ter
boa leitura em inglês. (Jaraguá do Sul)

.

-ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 M) experiência na

função, possuir' curso superior em Comércio Exterior completo ou

cursando, necessário saber falar fluentemente inglês e ter carteira
de habilitação. (Jaraguá do Sul)
-OPERADOR. DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do
ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo,
sexo masculino. (Jaraguá do Sul e Guaramirim)

COMPRE
9919-1313
FONE/FAX:310-5218

CORSEL 11- vende-se, 81 , motor

novo. R$ 2.200.00. Tr: 372-0663

CORCEL II - vende-se 83

R$2.100,00.T(:273-6242 Kombi ST 1976 G
Vectra GLS

................................. _ .

500
1995 GNV
1978 G

F-250- vende-se SLT 01 .Tr.

9962-3264. Galax
5mGol 1984 G

Uno 1.��;1985 G
Biz 2003 G

•• - ••••••••• _ •• _ •• _ _. __ o •• _ _ •••• _ ••• _ __ _. __ 0.0

2001 G

RANGER - vende-se, 00, cabo

simples, completa (- trava),
diesel, 4x4, turno. R$ 36.000,00.
T(: 372-3235 cl Ramos.

Biz
Escort L 1987 A
Belina 100 1981 AVERONA - vende-se europeu, 96,

4 p, alui, gas. R$ 9.300,00. Tr.:

370-5602 ou 8803-1561
Fusca 1977 G
Gol LO cI 9=r---=1=..99.=._c9=--G I

·1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

I Siena Fire 02 Azul
II Gol CL 1.8 89 Bege

FIAT Palio 1.0 4p.compl. 98 verde meto

97 G Tipo 1.6, 4p compl. 95 preto
Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.dt 01 cinza, Fiorino 1.5 básico 01 branco

Fiesta 4p 98 'prata G vw Gol 1.0 GIII 2p 01 branco

Goll.6 97 Branco G Corsa Wegon 01 cinza Gol 1.6 l.t., d.t., a.q. 95 cinza meto
Goll.0 GIII 00' branco

S-10 96 branca G Uno 1.6 R cornpl. 91 prata Gol 1.0 GIII 4p 00 bege
Fiesta 97 vermelho G Palio Weekend compl. 99 azul Goll.6 92 bege

GM Astra Flex Power elegance, 4p 05 prata
Gol1.0 01 cinza G Sundown Palio 98 preta Astra GL 1.8 4p compl. 99 branco

Corsa Pick-up 1.6 96 vermelho G
Astra GLS 2p, 18, compl. 99 azul meto

Ranger STX compl. 97 verde Astra GL 2p 00 marrom rnet,

Gol4p 99 verde G Kombi furgão 96 branca
Corsa wagon 1.6 00 prata
Corsa wa�on 1.6 99 preto

Ka 02 branco G Tempra IE 8v, compl. 93 preto Ipanema L 1.8 4p GNV' 96 prata
5-102.2 cabo Estendida, compl. 97 cinza meto

CG 96 G Pampa L 1.6 93 branca Celta 4p 1.0 l.t., d.t., a.q., a.c. 04 prata

CG 00 verde G Escort Zetec GL 1.8
Celta 1.0 l.t., d.t., a.q., rodas de liga leve 01 prata

97 . prata Corsa 4p 1.0 limp., desemb., a.q., t.e. 01 branco

Vectra GLS cornpí. 94 bordô G Opala Diplomata 88 cinza
Corsa Sedan desemb. 98 branco
Omega Suprema GLS 94 prata

Blazer 2.2 compL 00 prata G F-250 XL completa 03 prata FORD Fiesta 1.0 4p l.t., d.t., a.q. 00 vermo Met
Fiesta 1.4 CLX 4p+. compl. arbag duplo 99 cinza

Rural4x4 75 branca G
Escort Hobby 95 Preto

RENAULT Clio 4p compl. 03 Preto

�373-0806 I!' J373-1881( AUTO M OVE I 5) ti .

.

FIESTAGl4P PRATA 2000
Astra GL compl. azul 99 G

RENAUlT CLlO 1.0 8V 4P COMPL. BEGE OKM Corsa Wagon GLS 1.6 compl. prata 99 G Clio 1.0 compl. 01 verde
PALIO FIRE4P BRANCO 2003 Gol1.08v4p branco 99 G Palio 1.0 4p 99 cinza meto
PALIO WEEKEND 1.3 ELX CINZA 2002

Clio RN compl. - v.e. verme� G Saveiro MI 1.6 c/ a.c. 99 marrom meto
RENAUlT CLlO 1.0 16V COMPl. PRETO 2001
GOLGIII, 16V 4P+ RODAS AZUL 2000 Corsa super 4p cinza 97 G Courier 1.3 v.a/t.e 98 bordo met.
GOLGI1I4P BRANCO 2000 Gol1.0 16v compl. prata 00 G Ka compl. 1.0 98 bordô
PALIO WEEKEND 1.0 PRATA 1999
GOL4P16V PRATA 1999 CorsaSedam verde 03 G Corsa com opc. 95 branco
KAl.0 PRATA 1998 Fiesta 4p c/ som azul 03 G Voyage 1.6 A 93 cinza meto
IPANEMA SL/E 4P AZUL 1995 Escort XR3 + teto solar 93 azul met.·
ASTRA GLS, COMPLETO CINZA 1995 Escort Hobby 1.6 vermelho A
MONZAGLC/TRI04P AZUL 1994 Ford Ka Prata 99 G CheveUe DL 1.6 G 93 verde musgo
GOL1.0 BRANCO 1994

EscortGL4p cinza 97 G
Gol 1.6, gasolina 93 verde

ESCORT HOBBY 1.6 CINZA 1994 Escort Europeu 1.6 G 93 cinza met.
OMEGA CD 3.0 AUTOM. -, BORDÔ 1993 Gol10001 vermelho 96 G
ESCORT Xr3 CONVERSíVEL PRATA 1988 Uno SX 4p c/ opc. bordô 99 G

Saveiro 1.6 G 91 amarela
KADETTGL CINZA 1996 Escort 1.6 Alcool 89 prata meto
TIPO IE 1.6 COMPLETO CINZA 1995 CorsaSedan prata 99 G

Suzuki swift 1.6 SD 94 branca
C 100BIZ PRETA 2001 KadeU GL compl. Cinza 96 G
CG125TITAN AZUL 2000 Tempra 16v compl. 93 vinho
CBX 200 STRADA ROXA 1997" Palio EX4p branco 01 G Tipo 1.6 MPI 4p completo 97 vinho meto
- CG 125 TITAN PRETA 2004 Escort Hobby verde 96 G Santana 1.8 gaso. 4p .89 prata Met-Cl00BIZ PRATA 2003 G'o11.8 branco '96 GCBX250TWISTER VERMELHA 2002 Gol Plus 86 prata,
CG125TITAN AZUL 2000 GoIGII116v verde 01 G Fusca 13ÓOI 81 azulmet.

FIAT Tipo 1.6 4p cf rodas magnésio 96 Vinho R$ 8.900,00 Meriva 03 grafite -1.8 compl. R$ 35.000,00 Mercedes C280 4p Preta G ./1995
Un02p Fire 02 Azul R$12.800,00 Celta 2p 03 vermelho - c/ a.c. R$ 18.500,00

BMW3251A4p Cinza G 1993
�

Pali04p 98 Branco R$11.600,00 Fiesta 01 cinza- a.q., d.t., t.e., alarme R$14.500,00
Corsa 01 prata- sedan R$ 17.500,00 Ford Ranger2.5CD Vermelho D 2000 CFORD Courier 98 Vermelha R$11.500,00

Escort hpbby 1.6 94 branco R$ 6.800,00 Gol 99 branco - 8v 4p c/ opc. R$ 13.800,00 Ford Ka 1.0 Vermelho G 1999 U

GM KadettGS 90 Bordô R$ 7.100,00 . .Ternpra 95 preto - 2.0 8v, eompl. R$10.500,0 VW Fusca 1300 Branco G 1985 Fi

Monza4p(-ar) 95 Azul R$ 8.800,00 Corsa 00 preto - 4p, c/ opc. R$ 14.500,00 VW Fusca 1300 2p Branco G 1977 G

Co'rsaWagon 98 Branco R$14.000,00 Gol 00 branco-4p R$ 16.000,00 GMCorsa1.0 Azul G 1995 U
Corsa 4p a.c. 00 Branco R$15.500,00 Gol 99 branco R$ 1:3.700,00 P
OmegaGLS 93 Grafite R$13.000,00 Logus 96 verde - CLll.8<:/ opc. R$ 9.500,00 VWGoIGII11.0 16v4p Bege G 2001

Escort Europeu 95 vermelho -1.6 R$ 9.500,00 Ford Escort Euro G 1993 C
VW Gol4p 00 verde R$15.500,00 .p

GolMI 97 Branco R$10.500,00 Elba 95 verde- 4pcjtrio- unico dono R$ 9.500,00 GM S-1 O CS 2.2 eompl. 2p Verde GNV 1995
Santana 95 bordo - GLS, completo R$ 13.800,00 VWGolCL 1.6 Branco A 1991

S
Saveiro1.6 91 Prata R$ 8.000,00

Omega 93 azul- GLS, cornpl., GNV. R$ 15.500,00 K
Parati 1.6 91 Prata R$ 7.500,00 Ford F-4000 MWM Amarelo D 1978
GoIGLalc. 88 branco R$ 5.500,00

Uno 1.0 93 prata R$6.000,00 V,

D-20 92 gabinada, diesel, cornpl. R$ 31.000,00 VW Saveiro 1.6 compl. Branco 2000 U
Fusca 79 Bege R$2.500,00 2001Biz 01 verde - c/ partida R$3.500,00 Honda C100 Biz Preta G PMOTO biz 03 preta R$3.500,00 Titan 04 preta - c/ 6.000km R$4.500,00 Yamaha XT 600 Preta G 1995
CG 01 Prata R$3.200,00 IV

Com Ta-se carro 1.0 acima do ano. 95 Bárraca pi camping completa

Corsa Sedam MFI 1.0 Cinza 2002 R$.23.000,OO
Clio RN 1.6 16v Sedam Prata 2001 R$ 23.800,00
Clio RN 1.0 Prata 2001 R$ 17.800,00
Uno Branco 2001 R$ 11.300,00
Blazer DL compl. Azul i999 R$ 27.800,00
Escort SW a.c., d.h. Verde 1998 R$ 16.800,00
Resta 4p Cinza 1997 R$ 11.300,00
Gol MI Branco 1997 R$ 11.500,00
Goll Vermelho 1997 'R$ 10.800,00
Palio EDX a.c. . Cinza 1997 R$ 11.500,00
Uno ELX 4p Bordô 1996 R$ 9.300,00
Mercedes C180 Cinza 1995 R$ 28.500,00
Gol1.0i Bege 1995 R$ 9.500,00
Escort 1.0 Hobby Branco 1994 R$ 7.500,00
Monza SLE compl, Azul 1993 R$ 8.500,00
XL 350 Azul 1989 R$ 3.500,00
Titan KS Azul 2003 R$ 4.300,00
Biz vermelha okm R$ 4.300,00

LD veíeulos 373-4047

FIAT UnoELX Azul 95 R$ 8200,00
UnoCS 88 R$ 4.500,00
UnoS 1.3 Branco' 91 R$ 6.400,00
Palio ED c/ opc. Vermelho 99 R$10.900,00
Tempra 8v compl. 4p Vermelho 95 R$11.400,OO
Prêmio CS 1.3 ale. Branco 86 R$ 3.200,00
Uno1.6R Vermelho 91 R$ 6.800,00

FORD Fiesla 1.0 2p Prelo 98 R$10.800,00
Fiesla 4p c/ar vermelho 95 R$ 7.900,00
EscortGl, bordo 93 R$ 8.300,00 .

I Escorthobby Azul 95 R$ 7.300,00
Verona LX cl DH azul 92 I' R$ 7.300,00

GM Monza GL compl. 4p Azul Q5 R$ 10.500,00
Monza Classic eompl. 4p PraIa 89 R$ 6.500,00
Kadetl GSI MPFI Prelo 94 R$ 9.800,00
Kadetl GLE'SI bordo 96 R$ 9.300,00
ChevetleSL Dourado 88 R$ 3.900,00

VW LogusGL Bordô 94 R$ 8.900,00
I Quanlum GLl2.2 Bordô 95 R$12.5ÓO,00

GoI1.04pc/lrio Branco 99 R$12.900,00
,

GoIMI4p8v Branco 99 R$13.500,00
GolGL PraIa '92 R$ 6.900,00

",'''Gr,�"a\'� ,:'
I

/" ','.
'"

�" "-

I'

\�gJ�!iJ��
.' --

Av. Pref. Waldemar Grubbà, 4142 - Centenário - Jaraguá do Sul I

Gal MI 97 prata

Tempra compl. Único dono 97 prata

Uno 4p 96 prata

Logus 94 verde

Uno 2p 93 branco

Escort Guarujá compl. 92 cinza

Chevette + rodas 87 branco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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98
97
97
94
93
92
89
86
86
86
99
92
96
98
96
97
84
89
96

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 compl.
Blazer Deluxe compl.
Parati álcool
Uno 2p
Parati alcool
Savero Diesel
Saveiro 1.8 gasolina

Cinza
Branca

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

f811NTIII
VEíCULOS

COMPRA
VENDE
TROCA
FINANCIA

311-4510/316-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI- JARAGUÁ DO SUL - SC

Gol 8v 4p Vermelho 2002

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

Gol Special Branco 2000

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

Santana 1.8 compl. Vermelho 1999
I

Siena Azul 1998

Gal 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

Rua Pref. Waldemar
Grubba. 3121
Bairro Vieiras

310-2381
prata 03 G
prata 03 G
vermelho 03 G Palio Young 01 R$ 11.500,Oqbranco 02 G
preta 02 G Uno Smart 4p' 01 R$ 11.900,00
vermelho 01 G Clarus GLX compl. 98 R$ 18.000,pObranco 01 G
branco 00 GNV Gol CU 1.6 c/ a.c. 96 R$ 11.000,00
azul 99 G
branco 99 D Omega Suprema 96 R$ 16.000,00
branco 98 G

Tipo 1.6\IE compl. 95 R$ 8.900,00branco 97 G
verde 97 G Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00branco 97 G
prata 97 GNV Monza 90 R$ 5.500,00
bege 98

'

G
0-20 88 R$ 17.800,00branco 96 GNV

verde 95 G Tempra completo 95 R$ 10.500,00preto 95 G
branca 95 G Tipo c/ teto completo 95 R$ 9.00Ó,OO
branco 96 G

R$ 13.800,00Branco 96 D Courier completa 99
cinza 94 G TraillerAngola C/ 1 eixo 90 R$ 6.500,00prata 93 G
vermelho 93 G Trailler TurisCar 89 R$ 7.500,00
azul 91 Á
branca 91 D Honda Twister 02 R$ 6.500,00

\

\� I

4rduíno
Veículos 371·4225

R: 28 de Agosto -

Guaramirim Veículos 213-#U'(em frente a Rodo-

ferroviária) Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraquá do Sul

Fiesta 1.0 4p Zetec Rocan " preto 01 G

Celta Impecável R$ 14.500,00
Fiesta GL 1.0 Zetec Rocan 4p branco 00 G

01
Uno completo 4p 99 R$ 11.900,00 Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 G

Fiesta vermelho 4p impecável 98 R$ 10.700,00
Gol Gllll.0 4p 8vGol c! rodas, 1.6 96 R$ 10.500,00

branco 00 G

Uno Mille cinza 91 R$ 6.500,00 Ranger 2.3 2p c/ GNV preta 97 G
Pajero 2.8 GLSB compl. 98 R$ 55.600,00
Corsa Chumbo 98 R$ 10.900,00 Golf GLX 2.0 4p cinza 95 G

,

Palio ED .c! ar. 97 R$ 10.700,00 Quantum 1.8 4p básica branca 95 G
S-10 GNV 96 R$ 17.500,00
Kadett, cinza 92 R$ 6.500,00 CBX 750 Wind cinza 90 G
Versalies Cinza 92 R$ 7.500,00

Goll.6 MI 97 GUno 1.5, vermelho 91 R$ 6.500,00
vermelho

Pálio 97 R$ 9.900,00 Palio 4p,compl.-ar 1.0 Fire vermelho 02 G
Moto Titan KSE c/ 6.000km 03 R$ 4.500,00

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 • 9993·5854 • 9973·3034 • centro/Corupá

Celta 4p cl a.c.
Celta 2p
Celta 2p cl a.c.
Celta 2p
VT - Shadow 600cc
Gol 16v Plus 4p. Compl.
Gol Mll.0 2p
Astra GIS Sedan cornpl,
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Vectra GLS cornpl.
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 cornpl,
Omega GLS 4.1 compl.
Passat 2.0 4p compl.
'Kombi STD
Gol Plus 1.0
S-10 2.5 D compl.
Kadett Lite 1.8
t.ogus GL 1.8
Kadet SLE 1,8
Monza ctasslc 2p
SaveiroCD

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 -Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127
8_120 carroceria R$ 64_000,0003;03

À vista ou R$35_000,OO entr, + 27 pare. Pelo FINAMI

8_120 01/01 carroceria / branca R$ 55_000,,00

vw 23_220 6x2 03/03 carroceria / branco R$ 117_000,00

8_150 00;00 carroceria R$ 53.000,00

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

311-0802
311-8281

'

IIP. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
04
03
03
03
02
02
02
02
02
01
01
01
99
99
98
97
96
91
O Km

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

,

Scenic RT 1.6 compl.
Astra GLS compl.

'

Palio EX 4p trio
Gal MI
S-10 cabine dupla compl.
Uno EP 2p trio
Gol CL 1.6
Palio Fire 4p

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cf part, élét. Cf 28 pagas .

R$2.800,00 + 32 x R$115,67.
Aceita-se CG como pagamento.
Tr.: 8804-6050 cf Adriano.

•-
ALFA ROMEO 145 - vende-se, 99,
1.8, completo, em perfeito estado

. todo revisado. R$ 21.500,00. Tr.:
275-1427 cf Bettina.

FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108.

MBB 1313 - vende-se
caminhão, turbinado, báu

alongado �Om, 80. R$ 40.000,00
Tr.: 376-0591 ou 9962-0131

BIZ - vende-se 2003 cf partida
elétrica, azul, toda revisada,
financiada, entr, + 27 de 231 ,00.
Tr:8803-7474

j ALFA ROMEU - vende-se 164,
ano 95, 40.000 Km originai,
raridade completo VR. R$
22.000,00. Tr. 3761678 ou 9112-
9188.

CLASSIC
370-4224
Rua Erwino Menegotti, 869,

Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

VEíCULOS

Celta 5p/limp./desemb./ ar q./ 2003 Prata G

Corsa Sedan cinza/desemb. tras/aq 2001 Cinza G

Eseort GLX 16v/Ar. cond./OH/TE 1997 Prata G

Fiesta 1·.0 Prata G

Polo Classic Ar cond./OH 1997 Vermo G

Vectra GLS completo 1997 Preto G

GoI10OO special ep 2002 Branca G

Assistência autorizada
� CBX 200 - vende-se strada,

� vermelha, 98, impecável. Aceito
- troca. Tr. 9103-7895 ou 9103-

BIZ- vende-se, 03, preta cf part.
. 2613.

el. (semi nova). R$800,00 +
-------

24x250,00 cf transferência de
documen-to e financiamento
incluí-dos. Tr: 9994-0298 ou 275-
0767 cf Luciano.

ALFA ROMEU - vende-se 164,
alio !35, BN'v', completo: Ailbag,
teto, elét., couro, CD, azul,
hidramático. Tr. 376-1678 ou

9112-9188. z4A
Freios
rI��
�

RD 135 - vende-se em bom
estado R$1.000,00. Tr.: 275-3559
ou 9975-0781.

BESTA OU TOPIC - compra-se cf
serviço em bom esta

do.R$.16.000.00. Tr.9142-6629. .

TlTAN - vende-se CG 2001,
prata. R$ 3.500,00. Tr. 9973-5205.BIZ - vende-se consórcio de Biz

SDN
compra - vende - troca

financia - novos e usados
Revendedora exclusiva da região

de Reboques Pirâmides
Escort XR3 88
Gol 90

Santana Quantum CL .!I.h. 90

Opala Comodoro compl. 89
Escort Hobby 1,6 93

Escort Ghia 89
Kombi standef 92

Uno Mille 92

. Ford Landal em couro 8O

Gol MI1.6 97

F-1000· c.dupla, MWM, compl.,. 94

.Del Rey.GL 1.8 90

FAÇA SEU TE
DE FLUiDO DE FREIO

GRATUiTO!

Amarelo. A

branco G

vermelha G

verde meto G

branco A

verde G

branca G
branco G

azul ·GNV
. azul G

cinza -D

cinza A

vermelh«;l G

D R$"37.500,00

-
BRASíLIA - vende-se 79
reformada de lata, motor, toda
documentada. R$ 2.700,00. Tr. 371-
9878 cf Fidélis.

Truppel Car
VEíCULOS MUlTIMARCAS

Fone: 27S-1183
371-7398FUSCA - vende-se 66

documentação em dia C/ reparos
na lataria R$1.000,00 Tr-273-
6242 kikar@netuno.com.br

Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Compra - vende - troca - financia
�7�m8'�' ��?,:��,,"1'\>�4iJ_!�'nm�1\Wmcyl���&llW�:; .•

"

Celta J.O 2p 2001·
.

branco .....

GÓl'saJ.O Jilp 1999 branco
.. Palio 1;0 2p 209,0 pr.ata
0011.8 2p 1997 vermelho

Sàvei"ol�$ 2001 branco

Gór�� pick-t(pl.G 2001 br.llnco

�orsa 21,) 1996 cinza

ÓIJlega O:LS 2.0, çompJ.(.t�t9! 1994 azul
UQo.Mille 4p 2001 ,branco

��!ll!t��1d�_.pre�w��
Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

FUSCA - vende-se 76 bom estado:
R$1.600.00. J[ 371-2656. . .

Chevette Junior 92

L-200 GL, 9ouro, rodijo, 99 azul

Prêmio CSL 1.6 86
Opala Diplomata 6ec compl. 9Q
Gol Plus· 95

'GOL - vende-se, Special, branco,
01 , 5 pneus novos, isoftlm, metade
do IPVA 04 pago. R$12.000,00. Tr.:
370-4810 a tarde.

Aceita-se carro de menor valor no

negócio. Tr: (47) 9102-0009 cf
Santiago.

CUO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava pf crianças.
rodas de liga leve. R$ 21.000,00.
Tr: 370-8928.

RENAULT - vende-se Master

Furgão L2H2 Pack.Elétrico 02f03
com 20% de desc.sobre o preço
de Fábrica. última unidade na

Fábrica, veiculo a Diesel. R$
51.224,00

v.erde

bcfdÕ
vj�de
a..ul

azul

A

G

,G
G

G

MERCEDES BENZ - vende-se C
220, ano 94, completa, verde
metálica, meco 4 cilindros. Tr.
376-1678 ou 9112-9188.

GOL - vende-se 86 motor 1.6. R$.
3.500.00.T[ 9975-0045.

Monza

Fiesta 4p

90

95
CHEROKI - vende-se Umit

completa, 97. R$. 35.000.00.
Aceita-se troca. Tr. 9962-3264.

SUZUKI - vende-se Suzuki Swift
SD 1.6 16V 4p, compl., gas. R$
·12.000,00 ou ou troca-se por
terreno de maior valor. Tr.: 370-
7986.

GOL - vende-se 88 branco 1.6 96
alcool, rodas esportvas e película.
R$.5.500.00. Tr. 371-1853 após 80
12:30. 02

PEUGEOT - vende-se Pick Up, 98,
modo 99. R$ 14.000,00. Aceita
se troca. Tr.: 9979-1437.HONDA CIVIC - vende-se, ano 97

EX, couro+alarme, hidram., teto,
som, trio, branco.Tr. 376-1678 ou

9112-9188.
PEUGEOUT - vende-se 306 1.8
t 6v ano 99 de cor prata, completo
-ar, air bag, em ótimo estado.
R$14.500,00. Tr: 8802-3150 ou

371-4543 cf Eduardo.

_ Te.: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av_ Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

TRAILER - vende-se pf comércio
de cachorro quente , em bom
estado e ótima clientela no

centro. R$ 6.000,00. Tr. 371-9086
ou 9135-2230 cf Sr. Gil.

1-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

1
profissional""U

'

.

m v i da pessoalC II C k sua eem

1--Oferta ,--,

I �$R��t;���6
i Financiamos em 6 I 9 I

I 12 / 15 / 18 e 24 meses.

I Configurações: Duron 1.6 - 128 mb

I
de memória, Hard Disk 20GB, fax
modem 56k, cd rom lG 52x, Placa

I mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
ormatização

. vídeo 'AGP 32 mb, monitor IS"
.

comércio.e I AOC, drive disquete 1.44, teclado,
indústrias: Sistemas,

I rnouse, gabinete atx 300w, caixas de

Aplicativos comer- som amplificada, 180w, placa de som

dais, Impressoras l_fi!l:ede integrada _

Matriciais pI emissão

�. de N_F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles

I administrativos de ges-
! tão empresarial.,�

I MóveisPeriféricos
CDRom

gravador e.
leitor de DVD

Computadores
completos

AcessóriosSuprimentosAssistência Técnica

Especializada
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

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

R$ 15,00 deslocamento

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA

"

CONCORRENCIA/76 Pentium 166 MMX,
completo.

3x R$150,OO

AMD K6 2, 400mhz,
completo.

3x R$ 250,00 I
-Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

Av., G�tulio Vargas, 594 .. $1. 2 .. Cehtro .. PROX. MllLlUM .. FRENTE CÂMARA VEREADORES Fone/Fax: .275-2684· email: infoclick@,ibest.com.br
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IICN.
CALHAS

Para o lar
e para a Indústria

AEROMODELO - vende-se

treinador, com motor ABC .46,
radio futaba 7 canais, ni-starter,
chave de vela , meio galão de
combustivel, caixa de campo,
velas, helices, novo, tratar

99750078

ANTENA - vende-se parabólica
. R$.290.00. Tr. 9975-0045.

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

APARELHO DE'CO - CD Pionner4350
com controle, salda aux. E salda
subwoofer R$400,00. Tratar: Eduardo
(47)8802-3150 ou 371-4543

APARELHO DE CD - vende-se p/
carro CDR 200 digital c/ frente
destacável. Valor a combinar. Tr.
9142-6629.

ARTIGOS PI SALÃO - cadeira
lavatória, cadeira p/ cortes e

esterilizador. R$ 200,00. Tr.: 275-
3559

APARELHO DE FISIOTERAPIA -

vende-se, c/ duplas placas
magnélicas e um jogo de bastão,
botão de freqüência e potência.
R$ 300,00. Tr.: 371-4284.

BARCO - vende-se pedalinho
grande. R$.1.700.00. Tr. 9102-
7311.

ARTESANATO - vende-se e roupa
de crochê. Tr.: 372-3067.

FAÇA SUA FESTA COM DJ'S:

<Jfenrique e <Jfcryksel1
Aparelhagem de som e iluminação completa:
seouenclals de canhões de luzes coloridos,

1_ globos, rnáoulna de fumaça e muito mais.

Contato: 370-1942 /371-4335 /9116-3391

R

1
t
�

• Atendemos frotas e particulares' }
- 1!! convertedora de se

Mais de 2 mil veículos convertidos

BEBÊ CONFORTO - vende-se

galzerano semi novo. R$ 35,00.
Tr.: 373-0032.

BICICLETA - vende-se 18
matchas Fisher, semi-nova. R$
75,00. R$ 371-2545.

BICICLETA - vende-se fem., de
marcha. R$ 30,00. Tr.: 372-3067.

/
BICICLETA - vende-se, bicicleta
Brisa. R$ 50,00. Tr.: 376-0632

REGIÃO NORTE em:

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

Rio Branco, 230 - centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

São José - Fone: (47) 258 - 0036 / Rua Abelardo Manoel
Peixer-150 - Barreiros

Cent,ais telefônicas Intelbras

.. '

: .

�.

,

. '

: : � ... , .

, .. "

,
0,°

CACHORRO - vende-se cão de

caça, fêmea adulta. Tr. 373-3787
ou 9146-3498 c/ Noell.

CACHORRO - vende-se filhote de
poodle. R$ 50,00. Tr. 373-3787 ou

91463498 c/ Noell.

CACHORRO - vende-se filhote de
poodle pai puro.R$. 150.00. cada
vacinado. Tr. 370 -1225.

7

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

Tudo em colocação de lajotas, paralelepípedos, cokigrama .

Especializada na .colocação do verdadeiro peiver, intertravado.
Temos compactador e policorte.

Venda e colocação de laiota prensada c/ 35MPA, tijolos de concreto prensado
cl 35MPA, Peive com trava

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

INJECAR AUTO- CENTER
A CASA DO CARBURADOR

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

Fone: (47) ,371-3898
"&"e�ca44�M�" �24-15

Av. �re_f�itclllV_��_!I'_�bba,_!2�! -_!'!l!I'eIllli_:_Jara!uá do Sul - se I
CANÁRIO - vende-se do Reino,
casal c/ gaiola. R$ 70,00. Tr.: 372-
3067.

CELULAR - vende-se Baby semi
novo, prata. R$1 OO,OQ. Tr. 3709153
ou 371-1970.

CASA - vende-se próxima ao

centro c/ suíte, 2 quartos, sala,
cozinha, BW, lavan., varanda 15
m, área constr. 150 m'. Tr. 370-
0433 com.

c.� PLANET GAME
"'� �

r: * VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

* PLAVSTATION 2

..
VENDEMOS E ALUGAMOS

_

* XBOX •
, TODA A LINHA DE

•

: ���:S';���� ONE
,

,-
, VíDEC? GAMES ,CDS

• NINTENDO 64 •
' E ACESSaRIaS EM GERAL,

:�:��:���g���CE Fone: 376-2206
• NINTENDO GAME CUBE hÓlartodeatendímento: segundai segundadas tO:oo ás22:oo

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

CELULAR - vende-se LG modo BD
4000, 3 meses de uso c/ nota. R$
400,00. Tf.'371-0947 ou 9973-1771.

CelULAR - vende-se Nokia, 228
c/6 meses de uso. R$.130.00. Tr.
371-6399 ou 9126-2407.
Celular - vende-se pré -pago
motorola 182 C. Tr. 273-6050 ..

CAVALO - vende-se égua quarto
de milha, ótima em rédia. R$
1.000,00. Tr.: 378-1816 c/ Daniel.

PIH'IURAS fH GERIU.: PREDIAL - COMERCIAL - RESIOe<CI1<L
M1<SSA CORllID1<, tPox, TEXtUR1<, GRlIfl1<DO

Faça um orçamento
sem compromisso

VLB - Responsável pela pintura
do jornal Correio do Povo

CELULAR - vende-se Motorola
T720i GSM, com visor colando e

câmera digital com 6 meses de
garantia. R$ 600,00. Tr: 8802-
3150 ou 371-4543 c/ Eduardo.

CELULAR - vende-se nokia 3320
TIM, com uma capinha nova e

uma original, carregador, manual,
em ótimo estado, R$ 300, tratar
99750078

CELULAR - vende-se nokia 8260
(neo), com uma capinha nova e

uma original, carregador, manual,
em ótimo estado, R$ 450, tratar
S9750078

COMPUTADOR - vende-se DX4
100Mhz, drive 1,44, monitor 14",
teclado, mouse, estabilizador, em
perfeito estado de funcionamen
to, R$ 400, tratar 99750078

"Não tome as
decisões pelOS
out,os. Não deixe
os outros tomarem
as decisões que

São suas.

Fone: 371·7007

BARRACA-vende-se modelo iglu BOTA - vende-se feminina preta
p/3 pessoas, nova. Tr. 275-2140. de couro, cano alto nO 37/38. R$

.50,00. Tr. 373-3787 ou 91463498

BARRACA - vende-se, p/ 7 c/ Noeli.

pessoas.Tr.: 376-1653.
--------

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

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

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

CACHORRO - vende-se filhote

mestiço de pastor alemão. Tr. 373-
3787 ou 91463498 c/ Noeli.

CACHORRO - vende-se Husky
Siberiano c/lO meses. Tr. 273-
6050.

CACHORRO QUENTE - vende-se
carrinho ou aluga-se Tr.: 9117-
2447.

CAMA vende-se, de casal, cor
mogno, cabeceira estofada. R$
250,00. Tr.: 9131-2157.

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Kit Portão Eletrônico + Interlone
KitMonitor 6" + Cãme,a (CFTV)

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

/
SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

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

'.
:J
�,

,;'{j

VEN�AS E SERVIÇO�: �.�_�:.E".!!;� lt0rst".104. Vila Lenzi· Jaraguá do Sul· se I ema;l: maketel@terra.com.br· F�'J�L�a�:J1:!)%��1:1qo� "

Mais Qualidade
�

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
,

Proteção. para parabólicas, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERvtÇOS DE CALHAS E fUNIlARIA INDL. É COM A TECNO CALHAS

Rua felipe Schimidt, 279 - Cenlro - Jaraguá do Sul· SC • fones: 370-6448 - 275·0448 • Fax: 371-9351

telefonia e segurança

COMPUTADOR vende
se Pentium 133Mhz, drive 1,44,
cd-rorn , monitor 14", teclado,
mouse, estabilizador, mesa de

mogno, em perfeito estado de
funcionamento, R$ 700, tratar
99750078

COMPUTADOR - vende-se AMD,
K6-2, completo. R$ 800.000,00.
Tr.: 376-0081

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

CONSÓRCIO - vende-se: contem
plado, R$ 25.600,00 ou R$1 0.000,00
entro + 263 mensais. Tr.: 9133-7956.

CONTRA-BAIXO - vende-se Golden,
em ótimo estado, cor madeira, com
case e alça. Tratar: 370-1801.

BARRACA - vende-se iglu, usada
1 vez, R$ 150, tratar 99750078

OVO - vende-se e filmes pornôs,
tratar clubetuning@uol.com.br

EDREDON - vende-se, altenburg
novo. R$. 150.00. Tt 372-2924.

FILMADORA - vende-se uma

panasonic, com visor LCD, com

todos os cabos e acessorrios,
manual e nota fiscal dos EUA,
ou troca por camera digital. Tratar:'
8803-7474.

FOGÃO . vende-se, 6 bocas,
usado. R$ 50,00. Tr.: 376-0632

FRESADORA - vende-se kFF 30
usada, capacidade 30 a 50. mi c/
avanço manual.R$ 11.000,00. Tr.
371-3394 ou 99759411.

FURADEIRA - vende-se de
bancada c/ bancada e marca. R$
500,00. Tt: 9132-4454 ou 372-0019.

GAIOLA - vende-se Cross p/ trilha,
Motor 1500 de fusca. Tt 9146-2657.

GELADEIRA - vence-se cônsul ,

280 litros usada. ·R$. 300.00. n
372-2924 ou 9909-4823.

GElADEIRA - vende-se Cônsul branca
refonnada. R$ 150,00.Tt 273.{l()50.

LAVADORA DE LOUÇA - vende
se marca Brítânia, 6 pessoas, 4

.

programaçôes, novissima, na

caixa, nunca utilizada .. apenas R$
300,00. Tr: 370-2462 ou 371-8642

.

MÁQUINA � vende-se de lavar

tanquinho stile.R$.1 00.00. Tr. 371-
6399 ou 9126-2407.

MÃQUINA FOTOGRÁFICA - vende-se
modelo Canon Prima Junior AF. R$
50,00. T� 9962-B861 ou (47)372-1609

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
?'It1te4. de�."�� s� des� de 4U4� Mi,

íl!:U.idêHaa. e4te __� (!(HH um� des� á4".f�

Acesse E CONFIRA

www.plusservice.com.br

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNIC?A
Alarmes
Controle de Acesso
cm (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

Tratar: 373-4997

SUPERMERCAD[J

GráfICaS, Financeiras.

Encontre rios canais 'IIe nOsso site os melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região
> Autom8veif(Contpra, \'end�, Ac'�ório$ e Consórtios.)

.

>CasaeDec�ra�.' ; : $' li
> Comércio ( Todos o'ilf"m'IJ ) $ ® ® ®
> Construção e ReforlDa ('I!Intu"", Miteriaij,de !Instrução e Reforma)
> Esporte"Turismo e

> Moda e Beleza (Salões
> Restaurantes
> Serviços Gerais (EletriciSta.
Despachantes, CotTetores de Seguros,

e muitos outros *!II> $ !II>

Entre em contato conosco e anuncie II liII II II
. .,..

• •

sua empresa em nosso síte

.... 275-1070
plus@plusservice.com.br

COM CARNES TEMPERADAS

NOS FINAIS DE SEMANA.

R: ..JosÉ TEODORO RIBEIRO, NO 540 - ILHA DA FIGUEIR.A
Anuncie no canal de
CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

ENCANADOR & eletricista Saldos de confecções, pontas de Q

estoque, roupas prontas e tecidos em ,
rolo, retalhos ou residos de malharia. �

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

.._,

�

PREFERÊNCIA LOTES ACIMA DE 200m

Contato: Fred/ Carlo.s.

Tel.: (11)' 6096-9186 ou (11)9401-4595Rua: Exp, Gumercindo da Silva, 616 - Centro - Jar'aQuá do Sul - S(

�r
\.. f/áce ceorP()

e Distribuidora de Cosmétiços:

*911.,(//1/ de- 9Zl),s<UI' *Sama#uv

Fone: 371-6110
9905-2653

.

Medicamentos em geral
ManlpulaçJo dé fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

AQ'Ut.!
371-1919

MEMÓRIA - vende-se Dimm. R$ suporte. Ir, 273-6050.
140,00. n 9952-7337.

1V - vende-se 14" gradiente C/ controle.
MESA - vende-se oficial de R$.28(l[XXlTr 37Hi399ou 912ó-2407.
sinuca. R$ 500,00. Tr. 276-5456.

VENDE-SE - transporte pi cachorro
MUSCULAÇÃO - vende-se defilÍra. R$.150.000. Tr. 9102-7311.
aparelho, uma barra longa, 3
curtas 70 Kg anilia. Ir. 9973-5205. VESTIDO-vende-se, de prenda, verde.

Tr: 371-5270 norte ou 371-5042 comI.
OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada. ViDEO - vende-se 32 Mil PCI. R$
Paga-se a vista. Tr: 9979-0605. 75,00. Tr. 9952-7337.

SERRA - vende-se circular toda VíDEO CASSETE - vende-se cl
deferromotor7HPmeio ou motor controle remoto, Gradiente. R$
mono. R$ 450,00. n 276-0258. 150,00. Tr. 273-6050.

--

9107·4525

5O ACOMPANHANTES

NATALIA
I

"'.r_s.." dOI Sul I

I

.......7-0.97

SKY - vende-se serninova. R$ VíDEO GAME - vende-se Nintendo
250,00. Tr: 372-1590. 64. R$100.00.Tr. 9131-8090..

Pousada Oreiche do Ar com

acompanhantes

SOFÁ - vende-se R$ 40,00. Tr.: VIDEOGAME - vende-se,
376-0632 Dreamcast, cf 2 contr e 3 íogos.

R$350,00. Tratar: 376-2206.
TECLADO - compra-se Yamaha
modelos: PSR 51 0,520,550,620, VIDEOGAME - vende-se, Play
630 ou 640.1r: 9962-6861 ou (47) Station 2, totalmente destravado,
372-1609. cf 3 jogos. R$750,00. Tratar: 376-

2206.
TECLADO - vende-se cássio
770.R$. 500.00. Ir. 9975-0045. VIDEOGAME - vende-se, Play

Station, cl 2 controles, 3 jogos. R$
TECLADO - vende-se CCE 22k cl 250,00. Tratar: 376-2206. Se você está cansado de ficar em casa sem

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

dispor. Temos preços acessíveíseeuto
atendimento, tudo para favorecer a você;

cliente. Também atendemos hotéis, motéis e

residências.

275-0052/273-1174
recrutando moças acima
de 18 anos.

Arquitetura & Topografia

370-7611
�dlção de terra

- OOsmembramento
- Regulalização de medidas
- Projeto e execução
(residencial, comercíol, etc.)
- Reformas em geral

Walter Marquardt,
nO 744 SL 5

SAUDE Bc INFORMAÇAO
o Perigo daMeninuite

A Meningite é uma organismo se defende com os

inflamação das meninges, anticorpos que cria através do contato

que são as membranas que com essas mesmas bactérias, ad
envolvem o cérebro. Esta quirindo portanto, resistência à doença.
doença é causada, prlnci- As crianças de 6 meses a 1 ano são as

palrnente.por bactérias ou mais vulneráveis ao meningococo
vírus, portanto são diversos' porque geralmente ainda 'não. desen
os tipos demeningites. volveram anticorpos para barrar o

Nem todas são con- desenvolvimento da doença.
'

tagiosas ou transmissíveis. É uma doença grave 'e devemos estar
Em princípio, pessoas de alertas para os sinais e sintomas porque,
qualquer idade podem sediagnosticadaetratadalogopodeser
contrair uma meningite, curada sem deixar problemas para o

mas as crianças menores doente.
de 5 anos são mais Qualquer tipo de meningite precisa
atingidas. ser comunicada às autoridades saní-

A meningite MENIN- tárias, pelo médico ou pelo hospital
GOCÓCICA é causada por onde o paciente está internado.
uma bactéria, o me-

ningococo. É CONTAGIOSA.
Pode ser transmitida pelo
doente ou pelo portador
através da fala, tosse,
espirros e beijos, passando
da garganta de uma pessoa
para outra.

Nem todos que ad
quirem o meningococo
ficam doentes, pois o

NOS BEBÊS PODE-SE
TAMBÉM OBSERVAR:

• Moleira tensa ou elevada
• Gemido quando tocado
• Inquietação com choro agudo
• Rigidez corporal com

movimentos involuntários, ou
corpo "mole", largado

ATENÇÃO AOS
SINAIS E SINTOMAS

• Febre Alta
• Dor de cabeça forte
• Vômito (nem sempre

inicialmente)
• Rigidez no pescoço

(dificuldade em movimentar
a cabeça)

• Manchas vinhosas na pele
• Estado de desânimo,

moleza

Como combater a doença?
Existe vacina contra alguns tipos de
MeningiteMeningocócico, para os tiposA,
C, W'35 e Y, porém elas não são eficazes em

crianças menores de 18 meses.Em crianças
maiores de 18 meses e adultos a proteção
da vacina dura de 1 a 4 anos. Por esse

motivo elas não fazem parte do calendário
de vacinação, e não estão disponíveis nos

Postos de Saúde.

- GINECOLOGIA -

s flelaslri
'Médico· CRM/SC 1242 - TEGO 030179
Habillta�o SOBRACIL 1,079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme Wcege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
SQmata1Íi)netuno.cotn,hr - ]amguá do Sul

371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Epag;ri de Schroeder realiza

campanha de mudas frutíferas
SCHROEDER - A Epagri de

Schroeder está desenvolvendo a

partir deste mês, em parceria com a

PrefeituraMunicipal de Schroeder,
a campanha anual de mudas
frutíferas.

• ] Até o dia nove de julho, os
.

agricultores interessados em obter
mudas cultivadas na região podem
fazer a inscrição e escolher as espécies
no escritório da Epagri, na rua

Marechal Castelo Branco, 3647, no
centro de Schroeder.

No local, está disponível a lista das
espécies disponíveis e seus respectivos
preços, que variam de R$ 3,00 a R$
56,00. ,

Segundo o extensionista rural da
Epagri, o engenheiro agrônomo
Ricardo José Zimmermann de

Negreiros, a intenção da Epagri e
Prefeitura de Schroeder é incentivar

o plantio de espécies frutíferas,
incrementando a produção e o

surgimento de novos pomares no

município.
Entre as vantagens, cita o

_

desconto de 20%, a comodidade
de receber a encomendano próprio
município, além dasmudas serem
certificadas e apropriadas para o

clima local.

Negreiros também informa que
no dia da entrega haverá assistência
aos agricultores, que receberão

orientações sobre plantio como, por
exemplo, tamanho da cova,

adubação e podas, pelos profissionais
da Epagri, além da distribuição de
material informativo.

A entrega das mudas está

programada para o dia 20 de julho,
das oito às 10 horas, no escritÓrio'
da Epagri.

Negreiros explica que campanha visa incentivar o plantio de frutíferas

A Sociedade Esportiva e Recreativa Bandeirantes, de Schroeder,
promoveu no último sábado a tradicional Festa de Tiro ao Alvo,
com a animação da Banda Edelweis, de São Bento do Sul.
Na foto, o rei Adalberto Bauer (ao centro) e seus respectivos
cavalheiros, Marcelino e Ralf Dõege.

GERAL

que foi alcançado.
Entre as atividades realizadas,

as professoras destacam o passeio
ao Parque Malwee, visita à Casan,
'à represa de Guaramirim e

pescaria, além da pintura do muro
do CEI com desenhos relacionados
ao tema e o questionamento:
"Você está sujando a água do
mundo?".

O projeto "Planeta Água"
concorrerá ao Prêmio Qualidade
na Educação Infantil 2004,
promovido pelo Mec (Ministério
da Educação) com o objetivo de
valorizar projetos desenvolvidos
com crianças de até seis anos em

instituições de caráter educativo.
Os 27 melhores trabalhos (um por

Estado) receberão a premiação em
outubro, que contempla o professor
responsável pelo projeto, a

instituição de ensino, diretor de
escola, secretário e Secretaria de

Educação do município.
"Eu, em 20 anos de profissão,

estou muito contente com o que
aconteceu hoje e com o projeto
como um todo. Para nós é uma

alegria, porque o que precisamos é

de educação", comemora a diretora
do Paula Reinert Feldmann, Neuci

Feldmann Delai.

CONSCIENTIZAÇÃO

CESAR JUNKES

Alunos pretendem conscientizar os motoristas com panfletagem na BR

bethMohr, o projeto surgiu a partir
de uma problemática encontrada
no próprio Centro de Educação:
o disperdício de água pelos alunos.
"Por isso começamos a trabalhar a

conscientização deles sobre a

água", diz.

Relatório do PSF apresenta
bons resultados em Schroeder

A professora Fabiana do
Rosário acrescenta que a intenção
era que as crianças descobrissem
e valorizassem a importância da

água para a vida dos seres

humanos com envolvimento dos

pais e da comunidade, objetivo

Alunos do CEI Paula Feldmann

SCHROEDER - o relatório anual
do PSF (Programa Saúde da

Família), implantado em 2002 pela
Prefeitura de Schroeder através da
Secretaria de Saúde e Assistência

Social, apontamelhoria na qualidade
de vida da população de Schroeder
em relação ao ano de 2003.

Na semana passada, o consultor
do PSF de Schroeder,médico cubano
EvaristoCristovan IglesiasAleman,
fez uma apresentação dos números
do programa, tendo como base os

atendimentos no PSF I, que atende a

região do bairro Schroeder I e o PSF
II, do centro.O relatório demonstrou
que o índice de recém-nascidos com

peso abaixo do normal foi zero..
percentual que em 2002 era de 25%
de crianças com peso inferior a 2,5
quilos. O médico consultor

comparou os dados sobre as gestantes
acompanhadas pelo programa
constatando que a gravidez na

adolescência caiu conside
ravelmente no município. "O

planejamento familiar permite aos

casais decidirem livre e

responsavelmente- sobre a sua

capacidade reprodutiva", explica
Aleman.

fazem panfletagem sobre água

Programa Saúde da Família faz
primeiro internamento domiciliar

MASSARANDUBA-A equipe do
PSF (Programa Saúde da Família)
de Massaranduba realizou na última
semana o primeiro internamento

domiciliainomunicípio.
O pacienteAmoldoSpézia, após

fazer consultamédica emJaraguá do
Sul e receber receita médica, foi
atendido em sua residência pela
equipe do PSF do primeiro Braço do
Norte, compostapelomédicoRoberto
Emílio Manke, pela enfermeira
Margarethe Spézia e pela técnicaem
enfermagem Luciana Stringari.

Durante os três dias de internamento;
o paciente recebeu acompa
nhamento dos profissionais da saúde
três vezes ao dia.

Segundo a diretora -do

Departamento de Saúde e

AssistênciaSocialdeMas-saranduba,
Suzane Elisa Froelich Reinke, �ste
tipo de internamento só foi possível
pelo fato do município contar com
duas equipes do programa. "Por isso o
senhor Arnoldo pôde receber a

medicação no conforto do seu lar,
junto a seus familiares", declara.

DIVULGAÇAo

r-���������

Praticidade: atendimento a domicílio permitemaior conforto ao paciente

• O Programa Saúde da

Família abrange 90,4% das
famílias de Schroeder. De
acordo com os dados do

programa, em 2003 havia
2.596 famílias no

município,2.348
cadastradas no PSF.

• O total de pessoas
assistidas pelo programa
em 2003 foi de 8.319, com
a realização de 6.567

consultas médicas à

população.

POR CAROLINA TOMASELLI

� Em apenas um ano

atividades, CEI
dá exemplo de
consciência ecológica

GUARAMIRIM - "O direito à
. água é um dos direitos
fundamentais do ser humano".

Mensagens de conscientização
como essa e desenhos sobre a

importância de se preservar os

recursos hídricos do planeta foram
distribuídos por dez alunos do
Centro de Educação Infantil

Municipal Paula Reinert
Feldmann na manhã de sexta

feira. A panfletagem aconteceu

durante aproximadamente 15
minutos e foi destinada aos

motoristas que trafegavam pelo'
Km 6 da BR-280 emGuaramirim.

A iniciatia marcou a

cylmi�ância do rojeto "Planeta

Agua , desen olvido pelas
professoras Elizabeth Mohr e

Fabiana do Rosário envolvendo
17 alunosd
CEI.

Segundo a professora Eliza-

A realização de exames pré-r.atal
subiu de 93% em 2002 para 100%
em 2003, assim como o aleitamento
materno, que atingiu 97 ,6% dos
bebês.

A terceira idade também é

contemplada com o PSF, que possui
nove grupos de hipertensos e

diabéticos, atendendo 330 idosos.O
relatório demonstrou que dos três

hipertensos que foram internados em
2002, houve apenas um no ano

seguinte.

Novo ConceItO
em Transporte
Transporte para
Ilumenau [FurbJ,

Joinville (Udese, Unlville e Senail

�_��1��!!��!:::{����_�����!��:�����!�_�_�_��t�__�_c . � . �_..�_!"__�_!_!�_�_��_��__!��!��a_��!!_�!!�!!�!dUaIS_
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CP NOTAS
�SENAI

Inscrições para vestibular
Encerra hoje o prazo para inscrições para o vestibular de seis cursos de

tecnologia, em quatro cidades do estado pelo Senai de Santa Catarina.
Em Joinville, são oferecidos os cursos de Operação e Manutenção em

Mecatrônica Industrial eGestão da Produção e Serviços Industriais. Para
Jaraguá do Sul estão abertas as inscrições para os cursos de Processos
de Produção Mecânica e Produção do Vestuário. Em Rio do Sul, é
oferecido o curso de Produção do Vestuário, enquanto em Chapecó é
oferecido o curso de Manutenção industrial. As inscrições podem ser

feitas pelo site www.sc.senai.br ou nas unidades da instituição.

�APEVI

Nova etapa de programa da qualidade
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu), em parceria com o Sebrae, promove de 15 de junho a 10 de

agosto; o bloco II "D' olho na Qualidade do Programa Sebrae da
Qualidade Total" (PSQT).O treinamento acontece das 19 às 23 horas.A
idéia é mostrar aos empresários de micro e pequena empresa sobre a

importância da implantação do programa 5S para pequenosnegócios.
O programa é desenvolvido em cinco módulos, com duração de oito
semanas de treinamento � consultoria para grupos de oito a 14

.empresas, envolvendo dois participantes por empresa. Inscrições na

Apevi, com Sílvia, através do fone 275-7000 ou

tecnicaservico@apevi.com.br e treinamento@apevi.com.br.

�DEBATE

Emprésários discutem estratégias para o Brasil
Sob o tema central "A empregabilidade e o desenvolvimento
econômico socialmente responsável; líderes empresariais de todo o

Brasil se encontram em Jaraguá do Sul nos dias 17 e 18. O Fórum conta

cOm 60 membros eleitos e de 16 conselheiros. A programação em

Jaraguá do Sul conta como apoio da Acijs e da Apevi, e começa com

um jantar na quinta-feira, às 20h30, no Clube Atlético Baependi,
reunindo os inteqrantes do Fórum, empresários e lideranças da região.
O governador Luiz Henrique da Silveira e o ministro do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, deputado Patrus Ananias,
são convidados. Na sexta-feira, o Fórum de Líderes Sociais se reúne a

partir das 8h30, no salão nobre do Centro Empresarial. O ministro
Ananias profere palestra às 9h30, seguindo-se debates e a exposição
de projetos sociais pelos participantes do Fórum. No período da tarde,
das 14 às 15h30, acontecem as reuniões dos seis grupos temáticos,
com as conclusões e encerramento do encontro. Informações e

inscrições na secretaria da ACIJS, pelo telefone 275-7010.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas, Borrachas e Papelão, com base
territorial nosmunicípios de Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schrôeder, por seu
Presidente Sérgio Luís Ferrari, convoca todos os integrantes da categoria Química e Borracha
representados por esta Entidade, sindicalizados ou não, para comparecerem àsASSEMBLÉIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIAS, a realizarem-se no dia 19 (dezenove) de junho de 2004 (sábado), às 09 (nove)
horas, na Rua Paulo Hannz, s/nº (no Estande de Tiros) Bairro Centro, na cidade de Schrôeder, neste
Estado de Santa Catarina; e na RuaMadre Rosa, s/nº, (no Salão da IgrejaMatriz Sagrado Coração de
Jesus) Bairro Guarani-Mirim, na cidade de Massaranduba, neste EStado de Santa Catarina; às 14
(quatorze) horas, naRuajoséMartins, 19 (no Salão da Igreja Luterana) Bairro Três Rios doNorte e na

Rua José Emmendõerfer, 240 (na Sede do Sindicato) Bairro Nova Brasília, na cidade de Jaraguá do Sul,
neste Estado de Santa Catarina; e no dia 20 (vinte) de junho de 2004 (domingo), às 09 (nove) horas na
Rua Hermínio Stringari, 1300 (no Grupo Escolar José Deqüech) Bairro Corticeira, na cidade de
Guaramirim, neste Estado de Santa Catarina para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1)
Discussão e votação do Rol de Reivindicação da Negociação Coletiva de Trabalho 2004/2005. 2) a)
Aprovação das reívíndícações referentes às condíções de salário e trabalho, a serdiscutida com a categoria
econômica, visando aperfeiçoamento da norma coletiva vigente; b) Outorga de poderes à Diretoria do
Sindicato Profissional para celebrar Acordo ou Convenção Coletiva e na hipótese de malogro nas

negociações, para ajuizar o DissídioColetivo de Trabalho; c) Deliberação sobre a conveniência de dar
caráterpermanente às Assembléias, enquanto perdurar a campanha salarial, permitindo que as' futuras

convocações sejam efetuadas mediante simples comunicados nos locais de trabalho; d) Deliberar sobre
a conveniência de conceder prerrogativa exclusiva à Diretoria do Sindicato Profissional, para convocar
Assembléias Gerais, durante a campanha salarial; e) Ratificação do desconto em folha de pagamento
da "ConrribuiçãoNegocial", a ser recolhida em favor doSindicato Profissional, com direito de oposição
nasAssembléias.Não havendo quorum por ocasião da primeira convocação, a Assembléia será realizada
30 (trinta) minutos após, em segunda e última convocação, nos mesmos dias e locais acima designados,
com qualquer número de presenças.
[araguâ do Sul-Se, 15 de junho de. 2004

Sérgio Luís Ferrari

Presidente

Falecimentos
Faleceu às 8:30 de 14/6 o senhorQuilianoMathes, com idade de 59

anos.O sepultamento foi realizado no Cemitério Rio da Luz 2.
Faleceu às 19:00 de 13/6 a senhora Ewald Fritz Kuchembeker, com

idade de 67 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Ttês Rios
doNorte.

Faleceu às 22:00 de 12/6 a senhora Adela Planincheck Kitzberger,
com idade de n anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Vila
Lenzi.

Faleceu às 0:00 de 13/6 o senhor Geovani de Azevedo, com idade
de 31 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério de Guaramirim.

Faleceu às 4:00 de 12/6 o senhor Regina Paternoli, com idade de 77
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 4:00 de 12/6 a senhora KatiaRegina da Silva, com idade
de 39 anos. O sepultamento foi realizado noCemitério de Guaramirim.

Faleceu às 9:30 de 11/6 o senhor Geraldo Dorin, com idade de50
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Vila Lenzi.

TERÇA-FEIRA, 15 de junho de 2004
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Festa de Santo Antônio tem

patrocínio até o ano de 200,5
POR MARIA HELENA DE MORAES

...80 famílias da
comunidade

participam ativamente
do evento.

}ARAGUÁ DO Sul- Os devotos
de Santo Antônio tiveram

oportunidade de reverenciar o

santo na tradicional festa realizada
todos os anos pela comunidade de
Três Rios do Norte, realizada no
final de semana. De acordo com
os festeiros Anadir e Giovani

Trentini, aproximadamente 3 mil

pessoas compareceram ao evento,

organizado pela comunidade e

com a participação efetiva de 80

famílias, que demonstram sua

religiosidade e devoção durante
todo o ano, mas com mais ênfase
na data oficial de reverenciar o

SantoAntônio, conhecido por ser
o santo casamenteiro, mas que
também tem outras atribuições,
entre elas a de ter feito o milagre
de reimplantar um pé decepado.

De acordo com Anadir, a

Igreja de Santo Antõnio existe há
97 anos. "Mas é de alvenaria há 52
anos", comenta a. festeira, que,

cESAR JUNKES

Festa é realizada na Igreja Santo Antônio, construída há 97 anos

juntamentec6h�o Giovani
tem coordenado. os-e\ithltos da

Igreja, semprecom.a colaboração
da comunidade local. Anadir

Campanha do agasalho continua
recebendo donativos aos carentes

..'

}ARAGUÁ DO SUL - A primeira
etapa da campanha do agasalho
de 2004 encerrou no sábado, dia
12, com a distribuição dos
donativos às paróquias de [araguá
do Sul. Foram arrecadados 2.120

quilos de roupas usadas, 242 quilos
de roupas novas doadas pela
empresaMarisol, através do dia do
voluntariado, 202 quilos de

calçados e 33 cobertores. Os
donativos foram distribuídos em

50% para a igreja católica que

repassou às paróquias Nossa
Senhora das Graças, na Barra do
Rio Cerro, São Francisco de Assis
na Vila Lalau, São Judas Tadeu,
no bairro Chico de Paulo e Igreja
matriz São Sebastião, no centro,

perfazendo um total de 1020
famílias carentes cadastradas. A

igreja evangélica luterana ficou
com os outros 50%, fazendo o

repasse às paróquiasApóstolo João,
na Ilha da Figueira, Apóstolo
Paulo, na Vila Lenzi, Apóstolo
Pedro, no centro, ApóstoloTiago,
no bairro Amizade e Paróquia
Cristo Salvador na Barra do Rio

Cerro, beneficiando 600 famílias
carentes.A campanha promovida
pelas igrejas católica e evangélica
em parceria com o'poder público,
através do setor de assistência social
e entidades de Jaraguá do Sul foi
considerada bastante positiva,
segundo Ana Elisa Moretti

Pavanello, coordenadora da igreja
católica."Só não foi mais positiva
porque as doações de cobertores
foram poucas e cobertores são

imprescindíveis no inverno",
destaca. Por isso tão logo aconteceu

a finalização da campanha "Doe
um agasalho aqueça um irmão",
imediatamente foi lançada a

segunda fase da campanha com o

slogan "Doe um cobertor, aqueça
um irmão". A campanha prossegue
até o dia três de julho, e tem como

postos de arrecadação os mesmos

lugares de antes, ou seja, nas
paróquias do centro e dos bairros e

também no supermercado
Breithaupt. A Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul) e Apevi (Associação das

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu) também estão presentes
na campanha que visa angariar,
como prioridade, cobertores. "Esta
etapa prioriza a doação de

cobertores, mas quaisquer outros
donativos continuam sendo bem

recebidos", salienta Anila

Guenther, coordenadora da comu
nidade luterana. (elice Girardi

• A primeira etapa da

campanha iniciou dia 13

de maio e encerrou dia 12

de junho, totalizando 2.564

kg de agasalhos
arrecadados e repassados
para nove igrejas.

• A segunda etapa da .

campanha entitulada "Doe
um cobertor: aqueça um

irmão" prossegue até dia
03 de julho e prioriza o

recebimento de
cobertores.

informa ainda que, sempre no dia
13 de cada mês acontece uma

celebração especial, com a

drsrrtbuiçâo de" pães para

aproximadamente 400 pessoas. Os

pães são doação da comunidade.
A vice-presidente da Capela

Santo'Antônio e assessora do

Grupo de Teatro "Amigos de

Deus", Marlise de FátimaMoretti,
afirma que durante as celebrações
dos dias 13 de cada mês sempre
acontece também uma encenação
teatral. Durante festa, foi
encenado a peça "O Reimplante
de um pé decepado", pelos 20
atores que integram o Grupo
Teatral Amigos de Deus.

Ainda de acordo comMarlise,
a peça encenada diz respeito a um

dos milagres feitos por Santo
Antônio e simboliza a reintegração
com Deus quando existe o

verdadeiro arrependimento.
Santo Antônio nasceu em

Lisboa, em 15 de agosto de 1195.
Seu nome era Fernando Martim
de Bulhões, foi coroinha quando
criança e aos 15 anos, em 1212,
transferiu-se para Coimbra, onde
iniciou seus estudos e aprofundou
se na oração, noMosteiro de Santa
Cruz. Adotou o nome de Antônio
em 1220, ao entrar para a Ordem
dos Frades Menores. Morreu 'a

caminho de Pádua, numa sexta

feira, dia 13 de junho de 1231, aos
3éanos. ,J'1 - ·'f, t •

'O

Manifestação cultural inicia
SemanaCultura emMovimento

que as pessoas conheçam o que

Jaraguá do Sul produz em termos de

cultura", explica Sérgio Pedrottí,
técnico de cultura do Sesc. A pro

gramação foi pensada levando em

conta as apresentaçõesgratuitas e que
possam ser apresentadas em espaços
alternativos.Na programação para
esta semana está prevista uma íl
maratona deContação de Histórias
em todas as escolas públicas e

particulares de Jaraguá do Sul,
durante osdias 14 a 18 de junhonuma
grande manifestação literária e

artística. Hoje acontece oCanto do
Canto na alaPediátrica doHospital
[araguá, das 8:30 às 9:30 horas e o

filme ônibus 147, doCinemaBRem
Movimento, no Bloco C sala 01, às
9h15 e 19h15 horas. (eliceGirardi

CÉSAR JUNKES

Passeata contou com presença de alunos da escola Abdon Batista

}ARAGUÁ DO SUL - A

manifestação cultural deste ano em
Jaraguá do Sul contou com a

participação animada de estudantes
da escolaAbdon Batista que saíram
às ruas difundindo a idéia das pessoas
participarem de atividades culturais.
Apasseataocorreuontema tarde com
saída defronte ao terminal urbano,
seguindo até aScat Amanifestação
aconteceu através do Sesc (Serviço
Social do Comércio) em alusão a

Semana Cultura em Moviment�.
Entre os dias 13 a 20 de junho
atividades culturais serão realizadas
em diversos locais da cidade. 'Aídéia
é divulgar os artistas e grupos da

cidade, em contato direto com o

público, buscando a identidade
cultural de nossa cidade. E fazer com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
�RESULTAbos
CampeonatoAbertoVoleibol- Jaraguá do Sul
Quarta-feira - 09/06

ADV/Fenabb 2 x O Jangada (Fem.}.----,--�--------------------�
CME Schroeder O x 2 The Mocas - O Retorno (Masc.)

Próximos Jogos - 16/06 - 19 horas
Cizeski x Master Jaraguá (Fem.)

�RODADA
Torneio de Futebol Suíço - Guaramirim
2" Rodada da 2" fase - 12/06

Crozeiro 1 x 1 l'lnião '

Caixa d'Água 3 x 4 Bar do Zico
Misto 2 x 2 Os Jangunços
Beko's/Rest. Represa 1 x 3 Beira Rio

�ATLETISMO

Resultados do Escolar Mirim
Jaraguá do Sul

Feminino
10 tolé lo Qiyina Providência
2° EMEF Marcos E, Verbinnen
30 EMEF Machado de Assis
4° Colégio Marista São Luís

�BASQUETE

Resultados da AJAB/FME
Depois de perder na noite de quarta para a Adeblu/Blumenau,
a Equipe AJAB/FME Infanto Masculino reagiu no Campeonato
Catarinense ao vencer o Bonja/Joinville por 71 a 66 na noite
de quinta (dia 10). Com este resultado a equipe jaraguaense
continua na zona de classificação, atualmente ocupando a

quarta colocação. O próximo jogo está marcado para o dia 2
de julho, quando a AJAB/FME recebe o lpiranqa/Blumenau no

Ginásio Arthur Mueller. Ainda na noite de quinta a equipe
Infanto Feminino foi derrotada pelo Bonja/Joinville por 62 a

54. O resultado tirou a equipe jaraguaense da liderança da

competição, que agora é ocupada pela equipe de Jolnville. A
equipe volta a jogar no próximo dia 10 de julho, quando
recebe o Vasto Verde/Blumenau no Ginásio Arthur Mueller.
Na sexta a equipe Juvenil Masculino foi derrotada pelo
Tubarões/Balneário Camboriú por 100 a 73, em partida
realizada em Jaraguá do Sul. Esta foi a quinta derrota da equipe
no Campeonato Catarinense, contra apenas uma vitória, o
que praticamente encerrou com as chances de classificação
da AJAB/FME para o playoff semifinal da competição. O

próximo jogo está marcado para o dia 26 de junho, quando a

equipe vai a Joinville enfrentar o Bonja.
Já o time Infantil Feminino disputou neste final de semana o

primeiro quadrangular do Campeonato Catarinense da
categoria. Jogando em Tubarão as jaraguaenses venceram o

Geração Esportes/Florianópolis por 60 a 34 (31 a 19) na sexta,
mas no sábado sofreram derrotas para o Unisul/Tubarão, por
43 a 42 (27 a 18). e para o Salesiano/ltajaí, por 63 a 42 (25 a

'

22). Na avaliação da técnica Vivian Campos as atletas
apresentaram muito nervosismo e ansiedade nos dois
primeiros jogos, o que acarretou muitos erros de finalização.
Vivian ressalta que a equipe apresentou boa evolução durante
a competição, principalmente no aspecto confiança. O
próximo quadrangular está marcado para os dias 2, 3 e 4 de
julho, em Itajaí.

Academias
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POR JULlMAR PIVATTO

..,Provas aconteceram

neste fim-de-semana
no Autódromo
Silvestre Mannes

GERAL/ESPORTE

MOTOCROSS

Disputas esquentam a corrida para o título do Campeonato Estadual de Motovelocidade
C�SAR JUNKES

Denísio do Nascimento
(Brusque), seguido de Luciano
de Oliveira (Jaraguá do Sul) e

Luiz Zimermann (Blumenau). A
Nacional B teve como vencedor
Diego José Pereira (Camboriú),
seguido de Leandro Le�os

(Lages) e Daniel Carlos Grah

(Blumenau) ,

Enio Ronchí jr, (Luís Alves)
venceu a categoria Nacional A,
seguido de Gilson Araújo
(J araguá do Sul) e Wilson Lana

(Blumenau ) . E a Stree t foi

vencida por Gilson Araújo (São
Bento do Sul), seguido de Fábio
Lorenzi (Joinville) e Adenir
Bastos (joínvílle). A próxima
etapa está marcada para a cidade
de Brusque, em data ainda a ser

divulgada.

Ciclista carioca vence a Volta a

SantaCatarina deMountain Bike

}ARAGUÁ DO SUL - A última

etapa da Volta a Santa Catarina
.

de Mountain Bike realizou-se na

,tarde de domingo, no Parque
Malwee, em Jaraguá do Sul. Dos
150 atletas que competiram, 130
completaram os 269,7
quilômetros da competição, que
passou por trilhas, matas, riachos
e estradas, onde os competidores
enfrentaram alternâncias no

tempo como chuva, sol e o frio.

Depois de dois vice

campeonatos, o ciclista Abraão
Azevedo do Rio de Janeiro
conquistou o título da Volta, com
o tempo de llh53'20". Albert

.

Com a vitória, a Malwee chega a liderança do grupo com cinco pontos Morgen, da mesma equipe, bem

O resultados das categorias
ficou assim: Érika Gramiscelli
(MG) ficou com o título do
feminino; Pablo Reitz (joinville)
ganhou na Júnior; Danílo Silva
(MG) venceu a sub-23; Robson
Ferreira Silva (RJ) foi campeão -

da sub-30 e Paulo Otto (MG)
venceu a mas ter.

Bom tempo e público na 3a

etapa do estadual deMotocross

GUARAMIRIM - Muito sol e

bons pegas marcaram as disputas
da terceira etapa do Campeonato
Catarinense de Motovelocidade,
no Autódromo Silvestre Mannes,
na cidade de Guararnirim. No
sábado foram realizados os

treinos livres e o domingo foi
marcado pelas disputas das
baterias das seis categorias.

Eis os resultados da etapa em
cada categoria: na Força Livre

Especial, o vencedor foi Brás dos
Santos (Blumenau), seguido de
Denísio do Nascimento

(Brusque) e

Clrles
de Oliveira

(Pouso Redo o). Nas 50cc, a

prová foi ve! ida por Caiuri

Sevegnani (J aguá do Sul),
seguido de Tauan Henrique
Brenner (Balneário Camboriú) e

José Soares
(Mass nduba).

A Nacional C ficou com

Malwee vence sua prImeIra
partida na segunda fase da Liga

que tentou conquistar o

tricampeonato, mas ficou com a

segunda colocação, com

12h03'52". O terceiro foi o atleta
joinvillense Maurício Borges,
q.ue fez o percurso em

12h09'52".

Fatos
• Dois atletas jaraguaenses
participaram da

competição: Ricardo
Ramthum na categoria sub-
23 e Adriano de Brito na

categoria Júnior.

• Essa foi a sexta edição da

Volta, que teve os seguintes
vencedores: Marcelo Moser,
Maurício Roberto Borges,
Renato Seabra, Albert
Morgen e Abraão Azevedo.

ALEXANDRE BOGO

}ARAGUÁ DO SUL - Sem poder
contar com Falcão e Chico,
suspensos, a Malwee vence sua

primeira partida na segunda fase
da Liga Nacional, no Wolfgang
Weege, na noite de ontem. Com

um��boa partida do ala Xoxo, a

equipe jaraguaense conseguiu
superar o rápido time do São
Bernardo pelo placar de. 5 x 2. O
camisa 10 daMalwee abre o placar
numa cobrança de pênalti que de

mesmo sofreu. Logo em seguida, o
capitão James faz o segundo, num
passe do goleiro-linhaMarcinho.

No segundo tempo, a Malwee
marca mais um de pênalti, mais
uma vez em cima de Xoxo. Dessa
vez, James oobra e faz o terceiro.
César Paulo, do São Bernardo,
desconta e o time paulista vai pra
·cima. Mas num chute de.Valdin, a
bola desvia em Márcio, do São
Bernardo, e entra, fazendo o

quarto gol da Malwee. Giba
desconta mais uma vez e, na

seqüência, Chiquinho é expulso.
Com um a mais em quadra, a

Malwee marca mais num

finalzinho, com Leco, deixando o
placar em 5 x 2. O próximo jogo da
Malwee é no sábado, às 11 horas da
manhã, contra a UCS, em jaraguá
do Sul. Com a vitória, o time

jaraguaense assume a liderança da
.
chave com cinco pontos.

Definido os finalistas doMunicipal
'de campo em Schroeder

SCHROEDER _:_ Ás equipes' da.
NékiConfecções e daADGrameyer
disputam, no próximo sábado, a final
do 19° Campeonato Municipal de

.

Futebol de Campo em Schroeder,
Os finalistas garantiram a vaga nos

jogos de domingo à tarde, no Estádio,
Municipal Cláudio Tomaselli. A
Grameyer derrotou oComercial pelo
placar de 4 x 2. No outro jogo da
semi-final, a Néki Confecções

venceu o Rancho Bom por 3 x 1.

Após 38 partidas forammarcados
195 gols, com umamédia de 5, i3 por
jogo. Organizado pela CME de
Schroeder, o campeonato teve a

participação de nove equipes, com o
início no dia 28 de março. A

premiação aos vencedores serão
troféus e medalhas de primeiro a

quarto lugares e uma quantia em

carne bovina.
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'11/6'
Meri V. Grutzmacher
Adauto L. Zocatelli
Maria Eduarda Vieira
Anelise Enke C. dos Santos
Dirson Wüerz
Salete T. M. Piazetzni
Marcos Cescanetto
Hercílio Spézia
Marisa F. Barcellos
Ana Heloísa Manerich
Rosa Milker

'12/6'

Regiane Rodrigues
Johnny Gois
.Valdir Riedtmann
Adilson Kekes
Oswaldo Bennert
Marcia D. Rother
Sebastião Heck
Natanael Volz
Bruna S. Kamchen
Kátia Satler
Dulcidio L. Bago
Luciane Inês dos Santos

Edgar Romig
William Tiechontcoski

'13/6'
Adelaide Hermann
Pietro S. Moserd
Antônio P. de Andrade
Aldina Wackerhage
Luciane f. Braga
José A. Farias
Maria Salete Manfrini
Zenilda A. L. Zanluca
Eloi Zils
Antônio José Spézia
Pietro S. Maser
Odinei R. Lennert
Alfredo Deretti

'14/6'
Ilson Walter Hille
Walmor Theiiacker

Magna K. N. Macejunas
Adenor Koch
Jéssica C. Souza
Karine Giovanella
Haroldo Millnitz
Marcos R. Hubner

Felipe W. L. Pinto
Noriberto Sell
Sandro Marcos dos Santos
Iraní Urban
Vanilda de Lima F. Oliveira

'15/6'

Virgilio Nanes
Marli Nanes
lIandi Spredemann
Dr. Martin W. Schneider
Adilson Wolf

Elgidia Porath
Cecilia Fossile

Edgar Zehnder
Esmar Radünz
Martin W. Schneider
Vanderlei Vieira
Juliana Mayer
Jadson Dor
Luis A. Müller

Angelina Ferreira

Nercy Jancon
Elaine Tiegs

'16/6'
Antídio Aleixo Lunelli
Juliana Ceolin
Luciane Lewerenz
Adão Kiatkowski
Crista Uller
Adilson Becker
João Vitor Minei
Vitoria G. Volpi
Jocimar M. Ribeiro
Marise Lewerenz
Geraldo Berlando
Ana R. M. Zocatelli

... _,Marlise Klosowski
Edson Schmitz
Nelzita K. Schmauch

Ingrid Vinzeski

'17/6'
Albano Kanzler
Isolde E. Rengel
Rafael s. Porto
Flávio R. Ramos
Dalianna Garcia

. Adriano A. da Fonseca
Ana Luiza W. dos Santos

No dia 9, o casal Simão eChristina M.
Tomaselli Mannes completou 50

anos de casados. A cerimônia
realizou-se na Igreja Nossa Senhora

Rainha da Paz e os convidados

recepcionados na Associação
Recreativa Duas Rodas

o casal Giovani e
Judite Manfrini

completou dia 19/5
Bodas de Diamante.

A cerimônia religiosa
foi na Igreja São Luiz

Gonzaga

. Eleandro Masaia,
filho de Ouvidio e

Loreci, e Jocieli
KarinaMurara, filha
de Juvenal (em
memória) e Evelina
casam-se neste

sábado dia 19.

L...- ....;;;.;.=.;....;;;.;....;;;.;....;;;.;....;;;.;....;;;.;....;;;.;'-- --'
Felicidades!

Caroline Goelzer fez 15 anos no dia 12."A vida
é feita de sonhos .. :E é bom sonhar aos 15 anos.

Afinal, lindos sonhos já se tornaram realidades':
Felicidades dos pais Adones e Mariane, e do
Restaurante Califórnia

Ora. Márcia Vieira e

seu filho Leonardo,
estiveram na Costa

do Sauípe (Bahia),
considerado o
melhor complexo
hoteleiro nacional

Os irmãosMário
Luis e Maria

Helena Zocatelli
estão comemorando

aniversário entre

amigos e-familiares,
ele foi no dia 12 e

ela será no dia 18.

Parabénsdetoda a

família!

Giovanella completou mais

um ano de vida e recebeu

todos os seus amigos para
comemorar

CENTER

fi
Cd's·OVD'.· ACESSÓRIOS PARA SOM

��;';;:;��;� ;;;�
Márcia Denise, sócia proprietária da ENPS - Prestadora de

Serviços, esposa do Despachante Previdenciário Everaldo
. Corrêa colheu mais uma rosa em-seu pomar da vida neste

domingo, dia 13. Beijos e abraços de toda família
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