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REVOLUÇÃO SUECA

Volvo parte para o ataque com

os novos (e jovens) 540 e V40
• CLASSIMAIS

IMPASSE

a CtSAR JUNKES

Cerca de 100 produtores de arroz e líderes dos 'Sindicatos rurais da região participaram da reunião

Rizicultores desconhecem
termo de ajuste de conduta
Apesar de Santa Catarina ser o terceiro maior produtor de arroz

do País, com 1,1 milhão de toneladas ao ano, a maioria dos
rizicultores do Estado não realizaram o pedido de licenciamento
ambiental provisório junto a Fatma (Fundação do Meio

Ambiente) no prazo estipulado, que expirou dia 11. Dos 13 mil

produtores catarinenses, apenas aproximadamente seis mil
assinaram o protocolo, podendo inviabilizar a atividade com o

início da fiscalização ambiental. Representantes da Fetaesc, Faesc
e Ocesc realizaram encontro ontem em Guaramirim para
esclarecer situação aos rizicultores. PAGINA 5

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

WWW.marisolsa.com.br

EDUCAÇÃO

Niura, da 5DR, explica
situação das escolas da região

• PAGINA 6

ESTRATÉGIAS

Jaraguá do Sul vai sediar Fórum
de Líderes Sociais do Brasil

• PAGINA 4

INVESTIMENTO

Escola Ministro Pedro Aleixo

ganha novo centro esportivo
Maior escola da rede municipal de ensino de
Massaranduba contará, a partir deste mês, com extensa

área para a prática de atividades esportivas .

• PAGINAS

EXPERIÊNCIAS

Jogadores daMalwee se encontram

com alunos das bases do futsal
ctSAR JUNKES

Atletas contaram
suas experiências
para os jogadores
do futsal de base

jarag uaense
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121 OPINIAO

A crise do humanismo
A técnica e a tecnologia,

internacionalmente
consolidadas, passaram a

vigorar como uma espécie de

'religião e o ideal de progresso
modernizador não tem se

confirmado corno previsto. A
utilização da tecnologia,
idealizada para ser consumida

por todos os povos, não chegou

porque gerou muito de

semprego. No campo da

própria filosofia, pode-se dizer

que a crise do humanismo foi
desencadeada com o anúncio
de Nietsche a respeito da
morte de Deus e na conversão

da razão em instrumento de
domínio tecnoburocrático. Na
história da filosofia e da

�A massificação da alta tecnologia na

produção de bens e serviços também não

pode ser considerada como totalmente

positiva porque gerou muito desemprego.

a acontecer nos países pobres
e a camada da população que
ainda não tem acesso às novas

tecnologias da comunicação,
por exemplo, estão alijadas
desse processo de desen
volvimento. Amassificação da
alta tecnologia na produção
de bens e serviços também
não pode ser considerada
como totalmente positiva

cultura ocidentais, chama-se
de humanismo o

desdobramento da tradição
tecnológico -rnetafisico que

representa o homem como um

ente dotado de essência

estável, imutável, universal e
ocupa uma posição central na
sociedade e, portanto, tem em

suas mãos a responsabilidade
de contribuir para a

I FRASES;

instauração de condições
sócio-históricas satisfatórias
com o objetivo de realizar

plenamente as poten
cialidades dos seres humanos.
Infelizmente, essa promessa
futura de bem estar coletivo
ainda não aconteceu em parte
alguma do planeta e o

surgimento da tecnologia e a

sua maciça utilização não

redundou em felicidade social
ou econômica para os povos,

que continuam a lutar pela
sobrevivência de forma cada
vez mais acirrada devido às

dificuldades de desen
volvimento sustentável, que
beneficie a todas as camadas
SOCiaiS. A técnica e a

tecnologia vieram para ficar e

sem dúvida são ferramentas
fundamentas- para que
humar{idade prossiga em seu '

desenvolvimento científico,
mas também devemos levar
em conta que homens não são

máquinas e nem deveriam ser

tratadas como tal.

"Nós vamos ser o centro das atenções. É um privilégio para Jaraguá
do Sul sediar um evento como este,"

+Paulo Obenaus, presidente da Acijs ao comentar a realização do Fórum de LíderesSociais do
Brasil, que acontece hoje e amanhã em Jaraguá do Sul.

,',
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NOTAS
�Maquiagem
O 39° Aperfeiçoamento Técnico
do Núcleo de Cabeleireiros
Profissionais terá como tema,

apresentado por Nana Souto,
técnica com mais de 10 anos de

experiência e mais de 80 cursos,

sendo maquiadora de grandes
eventos como a Fashion Hair

Lages, Hair Colar, Mabelle e

desfiles de moda, sendo a

maquiadora oficial da NewTime
Danceteria. Nana Souto
trabalhará a estética facial,
hlqle nlzação e preparação da

pele, tipo de maquiagem,
maquiagm corretiva e festiva. O

aperfeiçoamento está marcado

para o dia 28 deste mês, das 9
às 17 horas, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul.

�Computadores
Campanha inédita lançada pelo
Núcleo de Informática, em

parceria com a Apevi, está
arrecadando microcompu
tadores para posterior doação às
entidades assistenciais de

Jaraguá do Sul e Região. A

arrecadação segue até o dia 31

de

agosto,�
com entrega

programada lira 4 de outubro.
A coordenaç('o do Núcleo de
Informática credita que esse

prazo será suficiente para
difundir a iniciativa e coletar o

maior núm'ê';�ê,;' equipamentos.
Ao mesmo tem'pà1tQ,-- Núcleo
realiza cadastro das entidades
interessadas. Foi desenvolvido
folheto específico par a

campanha.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� CONG.O

Mais de 22.000 refugiados
cruzam do Congo para Burundi
Mais de 22.000 refugiados atravessaram a

fronteira da República Democrática do Congo
(RDC, ex-Zaire) com Burundi para escapar da
violência na região leste congolesa, disseram
autoridades locais ontem. A notícia verrràtona

após �emanas de choques entre legalistas e,
rebeldes renegados que ficaram às margens
do processo de paz na terceira maior nação
africana. Investigadores da Organização das

Nações Unidas (ONU) divulgaram ontem as

primeiras informações detalhadas sobre a

violência. Médicos ouvidos por agentes da
entidade registraram a morte de 66 civis na

tomada da cidade de Bukavu por forças
rebeldes 'renegadas que provocaram a

violência. Outros 77 civis ficaram feridos.
Entre os dias 2 e 9 de junho, Bukavu foi ocupada
por dois comandantes de antigo grupo rebelde.
O episódio representou um dosmaiores reveses

já enfrentados pelo governo de união nacional
criado para recuperar o Congo de uma guerra
civil de cinco anos encerrada em 2002. A guerra
dividiu a RDC em áreas controladas por
legalistas e rebeldes, envolveu os Exércitos de
outras cinco nações africanas e resultou na

morte de 3,3 milhões de pessoas, a maioria por
fome e doenças. Apesar de as forças do governo
terem recapturado Bukavu no último dia 9, a
tensão continua em alta. Autoridades locais,
admitiram que 22.000 congoleses
atravessaram a fronteira com Burundi apenas
na semana passada.(AE)

� ONU/IRÃ

Novo texto da AIEAmantém

linguagem dura contra o Irã
As três principais potências européias
deixaram de lado, ontem, as ameaças de

retaliação do Irã e faziam os últimos retoques
em uma dura resolução da Agência
Internacional de Energia Atômica (AIEA)
repreendendo Teerã pelo contínuo
acobertamento de atividades nucleares. O
novo rascunho obtido pela The Associated
Press mantém a dura linguagem, que tem o

objetivo de manter a pressão sobre Teerã um

ano depois de a AIEA ter começado a

investigar os documentos das quase duas
décadas do programa nuclear iraniano. A AIEA
é subordinada à Organização das Nações
Unidas (ONU).(AE)

� BRASIL

Base deAlcântara, nó
Maranhão, será reativada
o ministro da Ciência e Tecnoloqla.Éduardo
Campos, afirmou ontem que o governo vai
reativar a Base de Alcântara, no Maranhão. "O

grande compromisso que devemos ter com
os que perderam a vida é retomar as obras';
disse, se referindo ao acidente com o Veículo

Lançador de Satélites (VLS), em agosto de

2003, no qual morreram 21 pessoas. A área,
espacial, destacou, deve recebermais recursos.
No Congresso há uma mensagem pedindo
suplementação de R$ 37 milhões.(AE)

� EUA

Diplomatas e comandantes
militares pedem voto contra Bush
Um grupode 26 diplomatas e comandantes
militares aposentados dos EUA divulgaram
ontem um manifesto pedindo aos eleitores
americanos para não votarem no presidente
George W. Bush nas eleições de novembro

por ele ter prejudicado interesses nacionais
dos Estados Unidos e a posição do país na

comunidade internacional. "Vemos hoje essa

estrutura desmoronando sob uma

administração cegada pela ideologia e com

uma insensível indiferença com o mundo ao

redor dela'; afirmou Phyllis Oakley, ex

subsecretário de Estado para Inteligência e

Pesquisa. "Nunca .antes tantos entre nós

sentiram a necessidade de uma grande
mudança na direção de nossa política
externa':
O general da reserva MerrilA'Tony" McPeak,
ex-comandante do Estado Maior da Força

,

. Aérea" disse',q�e a administração Bush
acreditou que seria recebida com flores

','

depois de uma vitória militar no Iraque e, por
isso, "estávamos totalmente despreparados
para a ocupação pós-guerra. Então, o que
vemos se desenrolando é um total desastre':
Chas Freeman, ex-embaixador na Arábia
Saudita durante a Guerra do Golfo, de 1991,
no governo de George Bush pai, disse que a

forma como a atual administração está

tratando as relações com o mundo islâmico
tem prejudicado particularmente os

interesses dos EUA no longo prazo.(AE)
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Carros por ordem de

entrega

Eduardo Mendes*

A abertura econômica brasileira no início dá década de
90 fe� com quemais indústrias àutomotivas se instalassem
aqui. Desde aq�elaépoca - e até 2002 -, foram investidos
pelo setor cerca de US$ 19,5 bilhões, passando o País a ser'
um centro de testes de novos modelos de carros. Estes':
investimentos resultaram no aumento da produção, de 850
mil veículos, em 1990, para aproximadamente dois milhõ�s,
em 1997, ano em que atingiu seu pico - 94% foram
absorvidos pelo mercado interno. No entanto, a

desvalorização do Real, a crise mundial e mais uma soma

de fatores econômicos negativos inverteram essa forte
tendência de crescimento, fazendo com que, no ano 'jl
'passado, a produção somasse 1,72 milhão de veículos -

1,23 milhão destinados ao mercado interno.
Com um alto volume de investimentos a ser amortizado,

em um mercado retraído, a busca por um crescimento

sustentável tem sido o foco da indústria automobilística no
Brasil. Nestecenário, tem- se fortalecido cada vez mais no

setor o conceito order-to-delivery, cujo objetivo é aproximar
as montadoras do real desejo dos consumidores finais e,

principalmente, reduzir os custos internos da operação.
Esse sistema no setor de automóveis tem ganho força

principalmente por causa da internet. Ele funciona através

do encadeamento de uma série de processos já existentes,
associados ao pedido de um consumidor final ou de uma

concessionária. Sua tarefa é localizar e alocar um produto
que atenda ao pedido de um consumidor, mesmo que este

produto ainda não tenha sido concebido, gerando uma

otimização da cadeia de suprimentos jamais vista de um

bem de consumo tão essencial à vida moderna.
O order-to-delívery possui algumas variações, que, em

muitos casos, podem ser entendidas como estágios de

evolução e estão relacionadas a qual posição da cadeia de

suprimentos o pedido de uni produto está sendo alocado.
No entanto, para se obter sucesso na implantação deste

conceito, alguns pontos devem ser estudados, como a

complexidade da estrutura de produção da montadora;
diversidade do portifólío de produtos; nível de visibilidade
da cadeia produ-tiva exis ten te; e flexibilidade dos

planejamentos de produção.
• Outro desafio do order-to-delivery é adequar o modelo

à realidade brasileira, na qual a maior parte do mercado
consumidor é cliente de baixa renda e que tem como

principal fator de decisão na compra o valor total do carro.

Atualmente, os modelos de order-to-delivery com que as

montadoras estão trabalhando no País possibilitam que o

cliente escolha o carro, a cor e alguns kits de acessórios pré
definidos.

Portanto, ainda há muito o que ser feito dentro deste
conceito de order-to-delívery no Brasil, principalmente nos

aspectos relacionados ao público e aos produtos oferecidos.
Porém, seja qual for o modelo que as montadoras brasileiras
adotem no futuro para aprimorar a ferramenta, o que tem

de ficar claro é que o foco deve ser sempre atender o cliente
de forma rápida; eficiente e vantajosa em termos de custo.

.i I

*EduardoMendesé consultor-sêniorda cwnsultoriaBearin�Poiht.,
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José da Cruz coloca-se à

disposição para as eleições
SCHROEDER _: Devido às

solicitações dos candidatos a

vereadores pelo Partido dos

Trabalhadores, o empresário [osé da
Cruz, conhecido comoZeca da Laje,
colocou o nome à disposição para
concorrer às eleições tanto como

candidato a prefeito quanto a vice.

Outro nome cogitado é o do

presidente do partido, JoãoReisFilho.
A convenção agendada para o

próximo dia 26 será o dia das

definições, onde os filiados terão

oportunidade de escolher o nome do
candidato que considera ser mais

expressivo para representar oPT nas

eleições deste ano.
Apesar de ser a primeira vez que

se pré-dispõe a participar de eleições,
-" o empresário considera-se preparado

para assumir a administração pública,
ciente de que conta com o apoio de
uma equipe eficiente. "Tanto eu

quantoJoão estamos aptos para liderar
opoderpúblico enão temos problemas,
nem restrições umcomooutro,muito

pelo contrário. Como o partido é um

conjunto e não uma pessoa isolada,
são os petistas que vão definir esse
assunto",menciona, enfatizando que
pretende fazer umexcelente trabalho
à frente da prefeitura, de forma a

fomentar o desenvolvimento
socioeconômico doMunicípio.

O PT está aberto a negociações
com o PMDB e aguarda sinalização
para oficializar ou não uma política de

aliança. "De qualquermaneira, sem
não der certo comos peemedebistas,
o PT vai lançar chapa pura", diz.

CÉSAR JUNKES

Candidato considera-se preparado para comandar a prefeitura

Presidente do PMDB diz que'
aliança com PP está acertada

MAssARANoUBA-O presidente
doPMDBdeMassaranduba,Ademir
Sprung, afirma que a definição da
coligação e os nomes dos candidatos
que vão concorrer às eleições deste
ano estão definidos há pelo menos

.;j
três semanas. Depois de efetuar
reuniões comosmembrosdodiretório,
foi unânime, conforme Sprung, a

decisão em firmar política de aliança
com o Partido Progressista. O PP
indicou como candidato à cabeça de
chapa o ex-prefeitoOdenirDeretti,
enquanto ospeemedebistas lançaram
onomedeJoãoAlbertoMattosFadul,
comovice.

Apesar de a convenção estar

prevista para ser realizada apenas no
final domês, o presidente doPMDB
não acredita que haja alteração nessa
composição, uma vez que a maioria

concordou com as indicações. "Agora
nós vamos selecionar os nomesmais

expressivos para fechar a nominata
que irá concorrer, à chapa
proporcional, depo�que tivermos com

todos estes pontos acertados vamos
ouvir a comunidade para colher

sugestões a respeito do que a

população considera prioritário em

termos demelhorias para a cidade",
diz.

POLíTICA

NOMEAÇÃO

PSDB aguarda posicionamento
do PFL para indicação do vice

POR FABIANE RIBAS .

� PFL tem até
sexta-feira para
confirmar o nome

do indicado

}ARAGuÁ DO SUL - O PSDB

aguarda até sexta-feira aomeio-dia
,
a indicação do candidato a vice,
que vai concorrer às eleições ao lado
do ex-deputado e médico Vicente

Caropreso. Os tucanos delegaram
esta responsabilidade ao PFL e

aguardam um posicionamento do
partido coligado. Independente da
indicação e de o PSDB não haver

restrição com nenhum dos nomes

cogitados até o momento,

Caropreso deverá ser consultado

para analisar se há compatibilidade
de projetos para então ser

confirmado o me do candidato
a vice.

O preside te do PSDB de

Jaraguá do Sul, élio Bayer, diz que
a coligação é para compor a chapa

expressivos e, na oportunidade, vão
avaliar aqueles que realmente
estão dispostos para participar das

Presidente do PSOB diz que existe abertura para conversação com o PMDB

eleições e vão definir a nominata

que concorrerá à chapa
proporcional. "Também vamos

aproveitar para explanar sobre a

legislação eleitoral, a respeito dos
documentos necessários, entre
outros assuntos pertinentes agora
que estamos em fase deter-

não está definido. A intenção dos
tucanos é realizar o encontro

juntamente com as demais siglas
coligadas - até omomento, mesmo

que não oficial, a composição é

PSDB, PFL e Pp, entretanto, existe
abertura para negociações com o

PMDB.

minante", menciona.No dia 26, das
8 às 12 horas, o PSDB vai organizar
uma pré-convenção com os

convencionais, no sindicato do
vestuário, para definir o que será

apresentado na convenção, que
está agendada para ocorrer no dia
29, das 19 às 21 horas. O local ainda

Valdir Bordin será o candidato a vice ao lado de Caropreso
}ARAGUÁ DO SUL - O

presidente do PFL, Valdir Bordin,
foi indicado como candidato a vice

prefeito pelo PFL, ao lado do ex

deputado Vicente Caropreso
(PSDB). A definição foi efetuada
durante reunião com o diretório do

partido realizada ontem à noite.

-Dentre os nomes cogitados para
concorrer a vice foi mencionado
Maristela Menel Rosa, Valdir
Bordin, Alcides Pavanello, Carione
Pavanello e Dieter Werninghaus.
Durante a discussão, líderes do PFL
entraram num consenso e

acordaram de que a indicação de

Werninghaus seria interessante,
enquanto representante do partido.

A indicação de vice por parte
do PFL faz parte de um acordo
político já que na última eleição, o
PFL concedeu a nomeação do vice
para o Partido Progressista, que na
época elegeu o vice-prefeitoMoacir
Bertoldi. Devido a esta trajetória
política, esta foi a oportunidade de
o PFL colocar um representante na

chapa majoritária. Embora a

coligação entre PSDB, PFL é PP

esteja engatilhada, a vereadora
MaristelaMenel Rosa enfatiza que
nada está 100% certo e que até o

dia da convenção, onde coligações
e candidaturas são devidamente
homologadas, alterações podem
ocorrer, considerando que na

política tudo pode acontecer até o

últimominuto.
- Já conversei comoCaropreso

e acertamos de que serei o

candidato a vice. Entretanto, a

convenção do partido está prevista
para ser realizada no dia 29 de junho
e até lá, alterações podem ocorrer

porque na política, tudo é

imprevisível. Mas, por hora, esta
situação está certa, basta

aguardarmos o dia da homologação
e oficialização da chapamajoritária
e proporcional-, destaca Bordin.
Os nomes dos candidatos a

vereadores ainda estão sendo
definidos.

• Os nomes cogitados
eram Maristela Menel

Rosa, Valdir Bordin, Alcides

Pavanello, Carione

Pavanello e Dieter

Werninghaus

• A convenção do partido
está marcada para o dia

29 de junho. Os nomes

dos candidatos a

vereadores ainda estão

sendo definidos.

ESTA SEMENTE
ADMINISTRAÇÃO 2001 ·2004

GUARAMIRIM
Pronta para o futuro

'I

GUARAMIRIM CONQUISTOU O TíTULO DE CAPITAL CATARINENSE DA PALMEIRA REAL. I
OS ANOS DE TRABALHO E ESFORÇO DOS PRODUTORES, A INIGIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL E DA ACIAG, RESULTARAM NA CONQUISTA DESSE IMPORTANTE TíTULO PARA

A COMUNIDADE. PARABÉNS AOS PRODUTORES. PARABÉNS GUARAMIRIM.
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ECONOMIA/GERAL

ENCONTRO

Líderes sociais do Brasil
II
jf participam de Fórum em JS

POR MARIA HELENA DE MORAES

�Evento começa hoje
à noite, com jantar
por adesão no Clube
Atlético Baependi

)ARAGUÁ DO SUL - Com a

presença do governador Luiz

Henrique da Silveira e doMinistro
do Desenvolvimento Social, Patrus
Ananias, terá início amanhã, às

19h30, noClube Adético Baependi,
oFórum de Líderes Sociais doBrasil,
promovido pela Gazeta Mercantil
com o objetivo de destacar os

legítimos líderes sociais, dando
visibilidade ao trabalho que
desenvolvem. "A. intenção é discutir
e encontrar soluções para a área

social", ressalta o presidente da

Acijs(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul), Paulo
Obenaus.

De acordo com Obenaus, o
Fórum é uma iniciativa pioneira e

resulta da parceria firmada entre a

AshokaEmpreendedores, o Instituto
EthosdeEmpresas eResponsabilidade
Social e o Fórum de Líderes

Empresariais daGazetaMercantil.O
fato de acontecerem Jaraguádo Sul
resulta dobomrelacionamento entre
os líderes sociais de Jaraguá do Sul,
como Leonardo Zipf, que integra o

Fórum como representante da

microrregião doVale do Itapocu. "É

�"'Af) COMERCIAL E
� JARAt;UÁ DO SUL

Presidente da Adjs, Paulo Obenaus, afirma que é um privilégio para a cidade sediar um e �nto como esse

a primeira vez que esse Fórum
acontece e Jaraguá doSul está tendo
oprivilégio de sediaroevento", ressalta
Obenaus, informando que aAcijs e

aApevi estão dando apoio aoevento,
que prossegue amanhã, durante todo
o dia, comdebates a serem realizados
noCentroEmpresarial deJaraguá do
Sul. "Nós vamos ser o centro das

atenções em todo oBrasil", salienta o
presidente daAcijs.

Ainda de acordo com Paulo

Obenaus, participam do Fórum

aproximadamente 40 líderes sociais
de todos os Estados brasileiros, entre
eles Viviane Senna, da Fundação.
Airton Senna, e ZildaAnis.Ao final
do encontro será elaborado um

relatório, que servirá de base para o

projeto de melhorias da área social.
Nos debates de amanhã, serão
discutidos temas como: Promoção,
diversidade, equidade social;
Conservação da natureza;

c

Fortalecimento dc_ccducação pública;
Erradicação do analfabetismo;
Segurança al�entar e nutrição e

Comérci.o�OCialffi€;'lLS��nsável.OmínístroPatrus�1-,re o
��,

evento amanhã, às 9h30, com â
palestra "Empregabilidade e o

desenvolvimento econômico social
mente responsável. A partir das 14
horas acontecem as reuniões dos seis

grupos temáticos, com as conclusões
e encerramento do encontro.

Ministério das Cidades libera R$ 5 milhões para 55 municípios
BRASÍLIA - O Ministério das

Cidades está liberando R$ 5 milh6es
para apoiar financeiramente 55

municípios de 22 estados na

elaboração dos seus PlanosDiretores,
além da capacitação técnica de
dezenas demunicípios dos estados de
MinasGerais, SãoPaulo eParaná.Os
recursos, a fundo perdido, são do

Orçamento da União e atualmente
osmunicípios contemplados estão em
fase de contrataçãodos recursos junto
às gerências de Desenvolvimento
UrbanodaCaixaEconômicaFederal.
Para Santa Catarina, serão R$
576.154,OObeneficiandoosmunicípios

de Bíguaçu, Blumenau, Criciúma,
Jaraguá do Sul e [oinville.

O trabalho iniciará no mês de

julho e poderá ser desenvolvido ao

longo de 2005. Depois de pronto,
precisará ser aprovado pela Câmara
de Vereadores. "Nosso objetivo é

reforçar o município ,na sua

capacidade de planejar o território e

estimular processos participativos na
construção dos PlanosDiretores e na
gestão democrática de sua

implementação, de forma a reduzir
as desigualdades territoriais e

promover a inclusão social nas

cidades", argumentou a secretária

nacional de Programas Urbanos,
RaquelRolnik.

De acordo com a secretária

nacional de Programas Urbanos,
oMinistério está priorizando ações
para a implementação do Estatuto
das Cidades - Lei Federall0.257/
2001, que estabelece que os

municípios com mais de 20 mil

habitantes, os que fazem parte das

Regiões Metropolitanas, os que são
de especial interesse turístico ou

os que estão na área de influência
de algum tipo de empreen
dimento de impacto ambiental de
âmbito regional.
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• Os municípios têm até

outubro de 2006,
conforme estabelece o

Estatuto das Cidades, para
elaborar ou atualizar seus

planos diretores.

• Estima-se que mais de

2000 muhicípios terão que
atender a esta

. ,

determinação do Estatuto,
sob pena do prefeito
incorrer em improbidade
administrativa.

CampanhaDia dos Namorados
é considerada sucesso pelaCDL

)ARAGUÁDO SUL-A campanha
Dia de Sonho d05/'Namorados,
lançada pela Câmara de Dirigentes
Lojistas de Jaraguá do Sul e

encerrada no dia 15 último foi

aprovada por 91% dos lojistas que
aderiram à promoção, confirmando
que participariam novamente do
evento. A informação é do

presidente da entidade, Sandro
Moretti, que na noite de terça-feira
coordenou a entrega dos prêmios
aos vencedores da promoção. "Esta
foi a primeira vez que realizamos

campanha em função do.Dia dos
Namorados e estamos satisfeitos
Com o resultado", declaraMoretti,
Segundo ele, durante o período de
realização da campanha as vendas
aumentaram 16% em relação ao ano
passado, quando nenhum tipo de

promoção foi realizado.

Ainda de acordo com o

presidente da CDL, dos l Ió lojistas
que participaram da campanha
52% considerou a promoção boa;
77% considerou igualmente bom o

valor dos kits; 47% considerou bom I

omaterial dos kits e 65% considerou
•

muito bom os prêmios oferecidos no
sorteio. Mesmo com tanta

aprovação, 555 dos lojistas a6nnaram
que as vendas ficaram igual, 42%
disseram que as vendas
aumentaram e apenas. 3% acusaram

.

diminuição nas vendas. Além da

campanha pela passagem do Dia
dos Namorados, o frio também tem

estimulado um aumento nas vendas,
especialmente no setor do vestuário
e de calçados.

A próxima campanha da CDL
deve acontecer somente por ocasião
doNatal.

CÉSAR JUNKES

e
"

Sandro Moretti, da CDL, diz que aceitação foi de 91 %

LOTERIAS

INFORMECP� ��

17milhões de consultas
o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito)
terminou o mês de maio com um número de
17.107.586 de consultas. O número é de

34,9% maior que o total de consultas
registradas em abril, que foi de 12.673.199.
Também é 32% superior às consultas do mês
de março, que foram 12.959.265. O saldo da

inadimplência ficou em 193.397, sendo
205.154 inclusões e 101.757 exclusões, saldo
que na-dezena anterior o saldo foi de 70.276

. ( 136.160 inclusões e 65.884 cancelamentos).
O SPC Brasil é a empresa que possui o maior
banco de dados eletrônico para análise de
crédito no País e a única com abrangência
efetivamente nacional.

'

� BANCO DE DADOS � HOTELARIA ETURISMO � íNDICE É MENOR

Seminário Catarinense
o 18° Encatho ( Encontro Catarinense de

Hoteleiros) que a ABIH/SC ( Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis) promove, de
15 a 17 de julho, no Centrosul, em

Florianópolis, contará com um espaço
específico para acadêmicos, docentes,
pesquisadores e hoteleiros. discutirem
assuntos de interesse do setor. O 2° Seminário
de Turismo e Hotelaria, que terá como tema A
Hotelaria depende do Turismo, será uma

oportunidade para os futuros profissionais
debaterem problemas pertinentes à sua futura
atividade profissional e buscarem soluções
inovadoras para o segmento. O Encatho faz

parte do Encontro Catarinense de Turismo.

concurso: 03841
1 ° Premio: 25.299
2° Premio: 12.717
3° Premio: 28.882
4° Premio: 56.630

5° Premio: 18.674

Megasena Quina
concurso: 572
03-09-16

20 - 33 - 60

concurso: 1312
12 - 22 - 31
36 - 47Cai devolução de cheques

A devolução de cheques por falta de fundos caiu 4,5%
em maio de 2004 comparada a abril, de acordo com

estudos da Associação Brasileira das Empresas de

Informação, Verificação e Garantia de Cheques. Em abril
foram 15,4 cheques devolvidos para cada mil

compensados, enquanto que em maio foram 14,7
devoluções para cada mil compensados. Em relação a

maio de 2003 a queda de devolvidos por falta de fundos

chega a 11,5% já que no ano passado foram 16,7
devolvidos para cada mil compensados e neste ano, em

maio, o número foi de 14,7. Esse índice de devolução,
segundo os analistas do setor, pode cair ainda mais se

considerarmos que, nos primeiros 30 dias, há, uma
recuperação de pelo menos 50% dos cheques por parte
do consumidor.

Lotomania
concurso: 426

0,2 - 05 - 09 - 11 - 15 - 29 - 42 - 46
53 - 54 62 - 64 - 74 - 82 - 83

86 - 93 - 94: 96 - 00

Loteria Federal
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VOLVO 540 E V50

Revolvolução
Por Darlon Anacleto/Cromoart

Ao imaginar um Volvo, o que vem à

cabeça é um carro quadradão,
extremamente seguro mas

despojado de esportividade,
certo? Então é melhor você rever

esse conceito. Os modelos da
marca sueca passaram por uma

reformulação completa, e tédio,
certamente, não é o que sente

quem dirige um. Os novos

.

modelos esbanjam linhas esportivas e

modernosas, abandonando de vez as

formas quadradonas e os interiores

comportadinhos.
Um exemplo disso são os novos

"compactos" da marca, o sedan S40 e a per

V50, que chegam ao Brasil quase ao mesm � mpo
em foram lançados na Europa. Os modelos assemelham-se basta�te ao

"irmão" maior S80, topo de linha da marca e que foi premiado pelo belo

design na Europa na época do lançamento. Os novos modelos buscam um

espaço entre os amantes d;' esportividade da Série 3 BMW e de certo modo,
da Classe C Mercedes Benz, além de ser uma resposta à concorrência da

casa, os novos Saab. Com a carroceria "musculosa", pneus de tala larga e

baixa altura em relação ao solo, os novos Volvo ganham personalidade
própria e em nada lembram os velhos e sisudos modelos.
No interior, belas surpresas. Os bancos em couro têm três regulagens em

altura e o painel, agrada pelas formas e limpeza. Mas, o que mais chama a

atenção é o console central, que pela sua disposição, parece estar flutuando.
Para quem viaja no banco traseiro a vida não é assim tão fácil. Assim como

nos demais sedans de apelo esportivo, os passageiros mais altos não
encontram muito espaço para as pernas. Em compensação, eles e todos os

demais no carro, podem esbaldar-se com o sistema de som original de fábrica,
� batizado de "prernium sound", igual ao já encontrado no utilitário-esportivo
XC90.
Mantendo a tradição
Segurança. Esta sempre foi a prioridade e o maior argumento de rnarketing
da marca e nos novos modelos, tal elemento não poderia deixar
de ser uma das maiores preocupações. A carroceria do sedan S40,
por exemplo, é quase 70% mais forte que a do antigo, enquanto
na perua há 34% à mais de rigidez torcional em relação ao

modelo antecessor. Para reforçar a estrutura há quatro tipos de
aço usados na construção, com os mais fortes posicionados em

pontos estratégicos, a fim de preservar o habitáculo. O sistema de
freios também é muito eficiente, com ABS de última geração,
enquanto a tração mantêm os carros "colado�" no chão, graças ao

sistema de estabilidade e tração, que trabalha em conjunto.com suspensão e

motor, corrigindo a trajetória na iminência de perda de aderência.
Os novos modelos chegam com motor T5, de 220cv, mas a Volvo já anuncia

I que trará também o motor 2.4, de 140cv; A expectativa é de vender perto de
100 unidades até o final do ano. Outra novidade é que há acessórios, como
spoilers dianteiros e traseiros, saias laterais e rodas RI8", para o sedan S40.

o menor sedan da marca espichou e ficou
mais largo, abandonou o ar sisudo e agora
vem pronto para brigar com veteranos como

BMW Série 3.As linhas seguem o atual padrão
Volvo, com a grade "bojuda" projetada para a

frente.
Abaixo a perua V50, para famílias com gosto
pela velocidade e pela segurança

·Sedan S40
.
R$170 mil
• Perua VSO
R$ 176 mil

Painel ficou mais "clean" A ignição fica em

lugar inusitado, longe de possíveis
choques com o joelho. A grande inovação
fica por conta do "console flutuante" (no
detalhe, acima), que pela sua espessura
fina fica parecendo removível, com direito
inclusive, a um porta objetos, aos fundos.
O aplique em alumínio sugere
modernidade

Na Europa estão

disponíveis ainda mais
três motorizações: 2.4i,
de 170cv; 1.8, de 120cv e

1.6 de 1 OOcv, q ue não
devem vir para o Brasil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Telefone:

370-3113

Atendemos linha geral:

.jlt®�.IIBIJD
INJEÇÃO ELETRÔNICA

.. A.. llí"",A.!
1/-����'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

PALIO WEEKEND
1.3 ElX - 2002

GOL 1.0 16V
1999

(47) 376-1772/ 273-1001

C...... "TIDA
CAM.N..ON.....

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

G 2001

2002

Clio RT vermelhoSantana CL 1.8 Bege G 1996
Peugeout 206 selection cinza GAAT

PICK-UP

D

d

D

G

G

GNV

D

D

G

D

D

D

D

D

Uno Smart

Tipo 1.61E

Uno Mile

Azul G

G

G

2001

1995

1991

Mitsubishi Pagero Preta

Ranger 4x4 gabinada Prteta

Blaser DLX cornpl. Branca

2001

2001

1999

1998

1997

1996

1995

1993

1993

1993

1992

1990

1985

1979

Cinza

Vermelho

FORD Blazer DL.X exec. 6ec

Ranger XL cl Ar
verde rnet.

vermelhaEscortHobby
Escart SW completo

Branco

Branco

G

G

1995

1998 Rerino Furgão branca

Pajero 4x4 Preta

0-20 gabinada 4p cornpl. Azul
GM

Celta

Corsa sedam

Kadet Lite

OmegaGLS
OmegaGLS A

Omega GLS cl teto

branco

Preto

Prata

Azul

zul

verde

G

G

G

G

A

G

2002

2001

1991

1993

1993

1993

Pampa
F-lOOO est, turbo

Branca

Vermelho

D-20 Conquest Branca

0-20 gabínada 4p cornpl. Branca
F-l000 gab Preta

F-l000 Amarela

Classe A

Palo classic

Uno Mille

Corsa Sedam

Gol 1.0

Gol 1.0

Gol 1.0

Gol 1.6

Gol 1.0

Uno Mille

Uno Mille

Escort SW

Tempra SX

Parati 1.0

Audi A3

QUINTA-FEIRA, 17 de lunho de 2004

Fone: (47)
370-8622

99

99

99

99

01

99

97

95

93

97

91

98

97

98

98

S-10 c. dupla 98

Blazer 2.2 97

Blazer 2.2 96

Ranger 2.3 98

S-10 2.2 96

Courier 1.3 00

Saveiro 1.6 99

Saveiro 1.6 90

Fiorino 1.5 96

Golf 1.6 02

Renaul Clio 1.0 02

Vectra 2.0 97

Vectra 2.0 95

Corsa 1.0 98

Corsa 1.0 95

275-3711
372-1919

BERNARDO DORNBUSCH, 330 PRÓX. CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI

VEíCULOS

Temos todoo linho c/e veículos
OKm, com osmenorespr.,s <'

Escort sw, 98, 16v, 4p, ar + dh

R: Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

RANGER GABINADA
4X4 PRETA - 2001

Ranger XLT, compl., 98, GNV

Tipo IE, 1.6, 4p, 95, compl. + rodas

ALFA ROMEU - vende
se 164, ano 95, GNV,
completo, Airbag,
teto, elét., couro, CD,
azul, hidramático. Tr. CHEROKI vende se- -

controle, novo, na
376-1678 ou 9112- Limit completa, 97.

ALFA ROMEO 145 _
9188. R$. 35.000.00.

caixa. R$ 585,00. Tr:
,

GOL-vende-se, Special, vende-se, 99, 1.8, Aceita-se troca. Tr. 376-2206 ou 9111- J!

branco, 01, 5 pneus completo, em perfeito BESTA OU TOPIC - 9962-3264. 9968 c/ Alexsandro.

, ! -......,.. ",,,_\JW

"l1li> li I
,-

J!l .'
_

�_ _ '" j
'J"'�

�

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

computador de bordo, air
bag duplo, controle de

som no volante, controle
de tração, freio a disco
nas 4 rodas, R$ 23000,
tratar 99750078

FlORINO - vende-se furgão
1.5 IE, ano 95 longa, ótimo
estado, aceita-se troca e

financia-se.Tr. 276-0397 cf
Lourival à noite.

CHEVETTE - vende-se,
verde metálico, álcool em
bom estado, ano 91.R$
2.500,00 de entrada +

15xR$241,00.

RANGER - vende-se, 00,
cabo simples, completa (
trava), diesel, 4x4, turbo.
R$ 36.000,00. Tr.: 372-
3235 cf Ramos.

OMEGA - GLS, completo
95 modo 95.

Documentação 2004

paga. R$.14.800.00. Tr.
9962-3264.

PALIO - vidro, trava, 4

portas. R$. 13.800.00. Tr.
9962-3664.

CELTA - 02 vende-se .

R$.15.000.00. Tr.9962-
3664.

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

TIPO - vende-se ano 96,
1.6, mpi 4 p.,vinho metálico,
rodas esp.R$ 8.500,00
financia e troca.Tr. 3703574.

MONZA - vende-se, EFI
650, 93, 2p, bordô, v.e.,
todo original, d.h. R$
8.500,00. Tr.: 371-5157
ou 371-5615 a noite cf
Cristiane.

CARAVAN - vende-se

ano 78, 6 cilindros,
turbina cf Rodas 17. R$
6.000,00.Tr.9953-9966.

S-10 - vende-se 2.5, ano
97, diesel, ar

condicionado, bco. couro,
trio elét/CD. 4 pneus
novos, completa. Tr. 376-
1678 ou 9993-5946.

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

UNO - vende-se CS ano

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

FUSCA - vende-se 76
bom estado. R$1.600.00.
Tr. 371-2656.

CHEVETTE - vende-se
ano 79, em bom

estado.R$ 1.000,00. Tr.

275-0516 Cf César.

MONZA - vende-se, 90,
em ótimo estado. R$
5.300,00. Tr.: 371-2001

{ou 9916-8927 cf Frank.

VECTRA - vende-se CD
1998, branco, ar digital,
teto-solar, ABS,

F-250- vende-se SLT
01 .Tr.9962-3264.

novos, isofilm, metade do
IPVA 04 pago. R$
12.000,00. Tr.: 370-4810
a tarde.

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

GOL - vende-se 88
branco 1.6 alcool, rodas

esportivas e película.
R$.5.500.00. Tr. 371-1853
após 12:30.

BLAZER DLX TURBO
DIESEL - COMPLETA

GM

Astra Sport compl. 00

Omega CO manual 94

Omega GLS 93

Corsa 4p c/opc. + ar 01

Corsa c/ trev=elerm.erodes 97

Corsa wind c/ opcs 98

Chevette L 94

VW

Gal MI trava e alarme 97

Uno mi/le 4p compl. 96

Santana CO + GNV 85

Parati S 1.6 84

Fusca 1300 74

Fusca 94

FIAT

Palio 2p básico 97

Tipo MPI 1.6 compl. + rodas 97

Tipo MPI 1.6 compl. 96

Uno Mille EP 4p compl. 96

FORD

Mondeo GLX FG compl.
Escort GL 1.8

Escort GL 1.6 álcool

Escort GL 1.8 + GNV

Ka básico c/ alerme

Verona 1.8 LX

97

97

93

94

99

94

HONDA CIVIC - vende

se, ano 97 EX,
couro+alarme,
hidram., teto, som,
trio, branco.Tr. 376-
1678 ou 9112-9188.

MOTO

CG Titan KS 02

L-200 - vende-se,
cabine dupla, 95, a.c.,
4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de
menor valor no

negócio. Tr: (47)
9102-0009 c/
Santiago .

estado todo revisado.

R$ 21.500,00. Tr.:
275-1427 c/ Bettina.

compra-se c/ serviço
em bom

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

MERCEDES BENZ -

vende-se C 220, ano

94, completa, verde

metálica, meco 4

cilindros. Tr. 376-
1678 ou 9112-9188.

RENAULT - vende-se
Master Furgão L2H2
Pack.Elétrico 02/03
com 20% de desc.
sobre o preço de
Fábrica. última

unidade, veículo a

Diesel. R$ 51.224,00

SUZUKI - vende-se, J
Suzuki Swift SO 1.6

16V 4P, compl., gas.
R$ 12.000,00 ou ou

troca-se por terreno

de maior valor. Tr.:
370-7986.

TRAILER - vende-se

p/ comércio de

cachorro quente , em

bom estado e ótima
clientela no centro.

R$ 6.000,00. Tr. 371-
9086 ou 9135-2230

c/ Sr. Gil.

ALFA ROMEU - vende
se 164, ano 95,
40.000 Km original,
raridade completo VR.

R$ 22.000,00. Tr.
3761678 ou 9112-
9188.

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

som, t.e. 5p, trava p/
crianças, rodas de

liga leve. R$
21.000,00. Tr: 370-
8928.

1113 - compra-se, de

preferência
financiado. Tr: 372-
0108.

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

-
CBX 200 - vende-se

strada, vermelha, 98,
impecável. Aceito
troca. Tr. 9103-7895
ou 9103-2613.

TITAN - vende-se CG

2001. prata, R$ .�
3.500,00. Tr. 9973-
5205.

CARRETINHA - vende

se 2000, R$
1.200.00. Tr.: 371-

8898.

COMPRA-SE - carro.

Pago à vista. Tr.: 374-

1117 ou 99775-

0117.

MOTOR - vende-se de

opala, 4 cc, gasolina
c/ 1 anos ele·

garantia. Tr.: 273-

1623 ou 2750712.

RODAS - vende-se,
TSW, aro 16" modelo

VX1, furação 4xl00,
pneu Pirelli

195x45.

com

P7000

Tratar: 372-3235 c/
Gláucia.

SOM - vende-se,
aparelho de cd,
Pioneer, c/ MP3.
modo 4650, c/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nosso negócio é realizar sonllos
com segurança e honestidade ...

60 .......eses

Crypton C 100····R$ 88,25
c 100 Ríz ES-···••R$ 99,49
YBR 125 K••------.fl$ 95,70
CG 150 KS·-------R$ 107,15
c 100 Rix +.------R$ 106,72
XTZ 125 K······-.R$ 123,26
NXR 125 KS······R$ 125,92
NXR 150 ESD··---R$ 157,30
1Wister 250-----••R$ t 75,92
Tornado 250.·--- RS 192,62

58 .......es8$

R$ 10.734/00-�---R$ 214,68
RS 12.242,OO.----R$ 244,84
R$ 12.780,OO--.--R$ 255,60
R$ 13.332,OO.----R$ 266,64
R$ 14.232,OO·----R$ 284,64

77 .......eses

I1l1Bi1 371-8153

\\ Premiada em 2003 como
a melhor revenda administrativa
do Consórcio União· SC. \\

Rua: João Januário Ayroso, 80 Jaraguá Bsquerâo -

AEROMOdELO - vende-se
treinador, com motor ABC .46, radio
futaba 7 canais, ni-starter, chave
de vela, meio galão de com

bustivel, caixa de campo, velas,
helices, novo, tratar 99750078

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

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

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

APARELHO DE FISIOTERAPIA -

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

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

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

BARRACA - vende-se modelo iglu
p/ 3 pessoas, nova. Tr. 275-2140.

BARRACA - vende-se, p/ 7

pessoas.Ir.: 376-1653.

BEBÊ CONFORTO - vende-se

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

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

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

BOTA - vende-se feminina preta
de couro, cano alto n' 37/38. R$
50,00. n 373-3787 ou 91463498
c/ Noeli.

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 incluídaTr-370-8563.

CACHORRO - vende-se cão de

caça, fêmea adulta. Ir. 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.

CACHORRO - vende-se filhote

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

CACHORRO - vende-se Husky
Siberiano, fêmea, C/lO meses.

Tr.273-6050.

CELULAR - vende-se Nokia, 228
c/6 meses de uso. R$.130.00. It
371-6399 ou 9126-2407.

(371-1970)
Compra
Troca - Financia

Vende

Motos acima de 1 998 -

financ. em até 30x 51 entrada

:ua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

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

uma original, carregador, manual,
em ótimo estado, R$ 300, tratar
997CACHORRO - compra-se filhote

de raça ou aceita-se doação.
Tr,:372-3992.

CAIAQUE - vende-se de fibra
fechado, R$ 200,00, Troca-se por
Iv, Ir.: 374-5342.

-

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

CAMERA DIGITAL - vende-se fugi
3.3 c/ muvie completa, valor a

combinar, n 9154-7354,

CANÁRIO - vende-se do Reino,
casal c/ gaiola, R$ 70,00, Ir.: 372-
3067,

CASA - vende-se próxima ao

centro c/ suíte, 2 quartos, sala,
cozinha, BW, lavan., varanda 15

m, área consn 150 m'. Tr 370-
0433 com,

CAVALO - vende-se égua quarto
de milha, ótima em rédia. R$
1.000,00, Tr,: 378- j 816 c/ Daniel.

CELULAR - vende-se Baby semi'
novo, prata, R$1 00,00, Tr, 3709153
ou 371 - 1970,

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

RS18.123,OO.----R$ 280,08
. R$ 20.404,OO-·'--R$ 315,33
R$ 22.220,OO••---R$ 343,40
R$ 26.500'OO••••-R$ 409,54
RS 30.011'OO····-R$ %3,80
R$ 32.914,OO···--R$ 508,67
R$ 35.828,00.--.-R$ 553,70
R$ 39.690,OO··---R$ 613,39

80 .......eses

RS 10.734,OO••••-R$ 173,79
RS 12.242,OO•••--R$ 198,21
RS 12.780,OO••••-R$ 206,92
R$ 13.332,OO.-••-R$ 215,86
R$ 14.232,oO-···-R$ 230,43
R$ 14.227,00--'.-R$ 231,16
R$ 16.225,OO--··-R$ 262,70

SOM
compra - vende - troca

financia - novos e usados

CELULAR - vende-se celular pré
pago Motorola, 182 C, n: 273-
6050,

CELULAR - vende-se nokia 8260

(neo), com uma capinha nova e

uma original, carregador, manual,
em ótimo estado, R$ 450, tratar
99750078

COMPUTADOR - vende-se DX4

100Mhz, drive 1,44, monitor 14",
teclado, mouse, estabilizador, em

perfeito estado de funciona
mento, R$ 400, tratar 99750078

CONSÓRCIO - vende-se, contem
plado, R$ 25,600,00 ou R$1 0,000,00
entr, + 263 mensais, Ir: 9133-7958,

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

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

CONTRA-BAIXO - vende-se Golden,
case e alça, Tratar: 370-1801.

CURIÓ - vende-se filhotes, machos e

fêmeas, Tr,: 9962-5883 ou 371-8040,

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

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

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

CLASSIC
370-4224

.. _.

VEíCULOS

Celta Sp/límp.ldesemb./ ar q.l 2003 Prata G

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

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

Fiesta 1.0 limp./desemb./ar qte 1997 Prata G

Polo Classic Ar cond./DH 1997 Vermo G

Vectra GLS completo 1997 Preto G

Goll000 special 2p 2002 Branca G

Tempra compl, 95 grafite G
Escort XR3 88 amarelo A
Gol 90 branco G
Santana Quantum CL d.h. 90 vermelha G

.

Opala Comodoro compl. 89 verde meto G
Escort Hobby 1.6 93 branco A
Escort Ghia 89 verde G
Kombi stander 92 branca G
Uno Mille 92 branco G
Ford Landal em couro 80 azul GNV
Gol Mll,6 97 azul G
F-l000 c.dupla, MWM, cornpl., 94 cinza D
Del Rey GL 1,8 90 cinza A
Chevette Junior 92 vermelho G
L-200 GL, couro, rodão, 99 azul D R$ 37,500,00
Prêmio CSL 1,6 86 verde -A

Opala Diplomata 6cc cornpl. 90 bordô G
Monza 90 azul G
Fiesta 4p 95 azul G
Goll.8 96

-

brodô G
Chevette RELíQUIA!!! 80 branco G
Titan 02 Azul G

AU,a Ct�ítR� Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av_ Pref. Waidemar Grubba, 2322 - Viia Lalau

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183
Compra - vende - troca - financia

Celta 1.0 2p 2001 branco

Corsa 1.0 4p Í999 prata
Palio 1.0 2p 2000 prata
Goll.82p 1997 vermelho
Savelre 1.8 2001 branco
Corsa plek-up 1.6 2001 branco
Vectra 4p completo 1997 verde água .

Omega GLS 2.0, compl.(-teto) 1994 azul

Uno Mille 4p 2901 branco

Toyota Corolla perua compl. 199§ "."
preta

Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sui

EDREOON - vende-se, altenburg
novo, R$, 150,00, n 372-2924,

FRESADORA - vende-se kFF 30
usada, capacidade 30 a 50 mi c/'
avanço manual.R$ 11,000,00. Ir,
371-3394 ou 99759411.

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

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

GELADEIRA - vende-se cônsul,
280 litros usada, R$, 300,00, n
372-2924 ou 9909-4823.

CORREIO DO POVO 3

ICOMPRE
19952-3524
!FONE/FU: 310-5218

Kombi sr 1976 G

Vectra GLS 1995 GNV

L Galax 500 1978 G J
Gol1.85m 1984 G

Uno 1.3 CS 1985 G
... -------J-_ .. _ ... _--_--_.__ ._ ... _---_ .. -

Biz 2003 G

Biz 2001 G

Escort L 1987 A

Belina 100 1981 A

Fusca 1977 G

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P o R T A o o s

4000J jqn grafile
g-wkt� azul

caro verde

az CO'l1i'tJ branco

1,0 a- q. Itliaz. azul

a:uo'ir.wxl branco

PElXEJT 4ffi B3 � prata
PElXEJT 4ffi BREACK 94 a.t� preta
APPLAUSE 94 4p'a;tr,fu'tSJ branco

Q-iAR.ALE ffi 4p!aas preto

iIlFA 164 !E

iIlFA 164 !E

MI\FO:DES C zn 94

CIVK:; EX- 97

PElXEJT 100 ss

PElXEJT 313 XS 97

NACIONAIS

F-1CXXJ

&10 _

-

CRPLA&

RJ9:')\

GELADEIRA - vende-se, consul, bca, ,

refonnada. R$150,00. Te 273-6050.

GELADEIRA - vende-se Cônsul
branca, reformada. R$ 150,00.Tr.
273-6050,

ESPECIAIS

EX> P!�

I:I) Lri:o dro Í1'lJOOMlI
70 Lri:o dro Í1'lJOOMlI

WALTER MARQUARDT, 2'260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Gol Plus 4p
Goll.6 MI 2p
Fiesta 4p
Goll.6

S-10

Fiesta

Goll.0

Corsa Piek-up 1.6

Gol4p
Ka

CG

CG

Veetra GLS eompl.
Blazer 2.2 eompl.

Rurál4x4

01

97

98

97
96

97

01

96

99

02

96

00

94 -

00

75

prata.
Branco

branca

vermelho

cinza

vermelho'

verde

branco

verde

bordô

prata

branca

cinza G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

'G

G

G

G

G

�E[ÇM 370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul • se
FI ESTA Gl4P
RENAUlT CLlO 1.0 8V 4P COMPL.
PALlOFIRE4P
PALIO WEEKEND 1.3 ELX
RENAUlT CLlO 1.0 16V COMPL.
GOL GIII, 16V 4P + RODAS
GOlGII14P
PALIO WEEKEND 1.0
GOl4P 16V
KAl.0
IPANEMA SljE 4P .'

ASTRA GlS, COMPLETO
MONZA GlCj TRIO 4P
GOll.0
ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CD 3.0 AUTOM.
ESCORT Xr3 CONVERSíVEL
KADETIGl
TIPO IE 1.6 COMPLETO
Cl00BIZ
CG 125TITAN
CBX 200 STRADA
- CG 125 TITAN
-C 100 BIZ
CBX 250 TWISTER
CG125TITAN

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

-

VERMELHA
AZUL

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

FIAT Tipo 1.6 4p el rodas magnésio
Uno 2p Fire 02

Palio-lp 98
Courier 98
Escor! hpbby 1.6 94
KadetlGS 90
Monza 4p (-ar) 95
CorsaWagon 98
Corsa 4p a.c. 00.

OmegaGLS 93

Gol4p DO.
GolMI 97
Saveiro 1.6 91
Parati 1.6 91
Gol GL ale. 88

96 Vinho
Azul
Branco
Vermelha
branco
Bordá
Azul
Branco
Branco
Grafite
verde
Branco

Prata
Prata
branco

Bege
preta
Prata

FORD

GM

vw

Fusca
biz
CG

79

0.3
01

MOTO

R$ 8.90.0.,0.0.
R$12.8DD,Da
R$ 11.60.0.,0.0.
R$11.5DD,OD
R$ 6.800.,00.
R$ 7.10.0.,00.
R$ 8.80.0.,0.0.
R$14.DDD,DD
R$15.5DD,DD
R$13.DDO,DD
R$15.5DO,DD
R$1D.5DD,DD
R$ 8.0.0.0.,0.0.
R$ 7.500.,00.
R$ 5.50.0.,0.0.
R$2.5DD,DD
R$ 3.50.0.,0.0.
R$3.2DD,DD

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

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

Cinza 2002
Prata 2001
Prata 2001
Branco 2001
Azul 1999
Verde 1998
Cinza 1997
Branco 1997
Vermelho 1997
Cinza 1997
Bordô 1996
Cinza 1995

Bege 1995
Branco 1994
Azul 1993
Azul 1989
Azul 2003
vermelha okm

R$ 23.000,00
R$ 23.800,00
R$ 17.800,00
R$ 11.300,00
R$ 27.800,00
R$ 16.800,00
R$ 11.300,00
R$ 11.500,00
R$ 10.800,00
R$ 11.500,00
R$ 9.300,00
R$ 28.500,00
R$ 9.500,00
R$ 7.500,00
R$ 8.500,00
R$ 3.500,00
R$ 4.300,00
R$ 4.300,00

Azul

Bege
cinza

cinza

prata
azul

preta
verde

branca

preto
branca

prata
cinza

prata

:<;1'�l!!f11I�,

"370�99ó8
Rtlq Pe. Alberto Romya�d JaêoQs, 287 - ,Vila lenzi

Siena Fire

Gol CL 1.8

Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.dt
Corsa Wegon
Uno 1.6 R compl.
Palio Weekend compl.
Sundown Palio

Ranger STX compl.
Kombi furgão
Tempra IE 8v, compl.
Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

Opala Diplomata
F-250 XL completa

.02

89

01

01

91

99

98

97

96

93

93

97

88

03

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

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

EscortGL4p
Goll0001
Uno Sx zlp cy opc.
Corsa Sedan
Kadett GL compl.
Palio EX4p
Escort Hobby
Goll.8
Gol GIII16v

cinza

prata
verde

azul
vermelho
Prata 99

cinza 97
vermelho 96
bordô 99

99
96
01
96
96
01

prata
Cinza
branco
verde
branco
verde

Corsa
Gol

Ternpra
Corsa
Gol

03
01
01
99
95
00

00

grafite -1.8 cornpl. 35.000,00
vermelho - c/ a.c. R$ 18.500,00
cinza - a.q., d.t., t.e., alarme R$14.500,00
prata- sedan R$ 17.500,00
branco - 8v 4p c/ ope. R$ 13.800,00
preto - 2.0 8v, compl. R$ 10.500,0
preto - 4p, c/ ope. R$ 14.500,00
branco-4p R$16.000,00
branco R$ 13.700,00
verde -CLll.8 c/ ope. R$ 9.500,00
vermelho-l.6 R$ 9.500,00
verde -4p e/trio- unieo dono R$ 9.500,00
bordo - GLS, completo R$ 13.800,00
azul - GLS, cornpl., GNV. R$15.500,00
prata R$ 6.000,00
gabinada, diesel, eompl. R$ 31.000,00
verde -c/ partida R$ 3.500,00
preta - c/ 6.000km R$ 4.500,00

ra-se carro 1.0 acima do ano 95

Gol 99

-Logus 96
Escort Europeu 95
Elba 95
Santana

Omega
Uno 1.0
0-20
Biz

95
93
93
92
01
04

Com

Titan

vw

LD veíeulos 373-4047

FIAT R$ 8.200.,00
R$ 4.50.0,00.
R$ 6.400,00.
R$10.90Q,OD
R$11.400,00
R$ 3.20.0,00
R$ 6.80.0,00
R$10.8DO,00
R$ 7.900,00
R$ 8.300.,00

UnoELX Azul
UnoCS
Uno S 1.3 Branco
Palio ED c/ opc. Vermelho

Tempra 8v cornpl 4p Vermelho
Prêmio CS 1.3 alc. Branco
Uno 1.6 R Vermelho
Fiesta 1.0,2p Preto
Fiesta 4p clar vermelho
Escort GL bordo
Escort hobby Azul 95
Verona LX c/ OH azul

Monza GL cornpl. 4p Azul

Monza Classic cornpl. 4p Prata

Kadett GSI MPFI Preto
Kadett GLE SI bordo
Chevette SL Dourado

Logus GL Bordô

Quantum GL12.2 Bordô
Goll.0 4p cl trio Branco

GoIMI4p8v Branco
Gol GL Prata

95
88
91
99
95

86
91

98
95
93

R$7.30D,OD
92

95
89
94
96
88
94
95
99
99

92

FORD

R$ 7.300,00
R$ 10.500,00
R$ 6.500,00
R$ 9.800,00
R$ 9.300,00
R$ 3.900,00
R$ 8.900,00
R$12.500,00
R$12.900,OD
R$13.5DO,OD
R$ 6.900,00

GM

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

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

.

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

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

vw

GM

FORD

RENAULT

verde met.
preto
branco
branco
cinza meto
branco
bege
bege
prata
branco
azul meto
marrom meto
prata
preto
prata
cinza met.
prata
prata
branco
branco
prata
vermo Met
cinza
Preto
Preto

Clio 1.0 cornpl.
Palio 1.0 4p
Saveiro MI 1.6 c/ a.c.
Courier 1.3 v.e /t.e
Ka cornpl. 1.0
Corsa com ope.

Voyage 1.6 A
Eseort XR3 + teto solar

Chevette DL 1.6 G
Gol 1.6, gasolina
Eseort Europeu 1.6 G
Saveiro 1.6 G
Escort 1.6 Aleool.

Suzuki swift 1.6 SD
.

Tempra 16v cornpl.
Tipo 1.6 MPI 4p completo
Santana 1.8 gaso. 4p
Gol Plus
Fusca 13001

01
99
99
98
98
95
93
'93
93
93
93

91
89
94
93
97
89
86
81

verde
cinza meto

marrom met.

bordo met.

bordô
branco
cinza met.

azul meto

verde musgo
verde
cinza met.

amarela

prata met.

branca

vinho
vinho met.

prata Met

prata
azul met.

Mercedes C280 4p
BMW3251A4p
Ford Ranger 2.5 CD
Ford Ka 1.0

VW Fusca 1300

VW Fusca 1300. 2p
GM Corsa 1.0

VWGol G11I1.0 16v4p
Ford Escort Euro

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

Ford F-400DMWM

VWSaveiro 1.6 compl.
Honda C1 00 Biz

Yamaha XT 600

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege

Verde

Branco

Amarelo

Branco

Preta

Preta

Barraca pi camping completa

G

D

G

G

G

G

G

G

GNV

A

D

1993

2000.

1999

1985

1977

1995

2001

1993

1995

1991

1978

200.0

2001

1995

G

G

prata

:v:f11I\. 310-3021
"'�ªíqºJ�S

�
.. ', ;

.

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do Sul

Gal MI 97 .,

prata

prata

Tempra compl. Único dono 97

Uno 4p 96

Logus 94

Uno 2p 93

Escort Guarujá compl. 92

verde

branco

cinza

� C_h_e_ve_t_t_e_+__ ro_d_a_s 8_7 ------b_r_a_n_c_0 =t__
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VEICULOS
370-7516
FinanciaVende TrocaCompra

Rua Walter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se
Cinza
Branca

98
97
97
94
93
92
89
86
86
86
99
92
96
98
96
97
84
89
96

Golf2.0compl.
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

J Santana GlS compl.
Pick-up Corsa compl.
Blazer Deluxe compl.
Parati álcool
Un02p
Parati alcool
Savero Diesel
Saveiro 1.8 gasolina

Vermelha
Cinza
Cinza
Amarelo
Verde
Amarela
Prata
Verde
Azul
Branca
Prata
Prata
Branco
Bege
Bege
BordoJ

6
166

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo-
.

ferroviária)

Celta Impecável 01

Uno completo 4p 99

Fiesta vermelho 4p impecável 98
Gol c/ rodas, 1.6 96

Uno Mille cinza 91

Pajero 2.8 GlSB compl. 98

Corsa Chumbo 98

Palio ED .c/ ar. 97
S-10 GNV 96

Kadett, cinza 92
Versalies Cinza 92
Uno 1.5, vermelho 91
Pálio 97
Moto Titan KSE c/ 6.000km 03

R$ 14.500,00
R$ 11.900,00
R$ 10.700,00
R$ 10.500,00
R$ 6.500,00
R$ 55.600,00
R$ 10.900,00
R$ 10.700,00
R$ 17.500,00
R$ 6.500,00
R$ 7.500,00
R$ 6.500,00
R$ 9.900,00
R$ 4.500,00

'B8.1111
VEíCULOS

COMPRA
VENDE
TROCA
FINANCIA

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

Vermelho 2002

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

Gol Special Branco 2000

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

Santana 1.8 compl. Vermelho 1999

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

370-0013 93
89

Branca G 85 Vermelho

Branco G Escort 84 Verde
Azul G Escort GL 87 Azul
Bege G Fusca 77 Azul Met.
Branco Fiat Uno 89 Prata
Prata O
Branca G

Fiesta 2p 97 Verde

Cinza G
Goll.6 96 Branco

Cinza G F-250 cornpl. 00 Prata
Cinza G Opala 81 Cinza
Verde G Premio álcool 96 Vermelho
Cinza G Tempra 93 dourado
Prata G Santana 4p -ar 95
Prata G/GNV prata

Cinza G
Verona 90 marron

Preta G Santana álcool 86 dourado

Prata G Monza 84 preto
Prata G CG Titan 03 Vermelha
Vermelhó G CG Titan 03 Cinza
Verde G Biz 99 vernelha
Azul A

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

310-2381
prata 03 G
prata 03 G
vermelho 03 G Palio Young 01 R$ 11.500,00
branco 02 G
preta 02 G Uno Smart 4p 01 R$ 11.900,00
vermelho 01 G Clarus GLX compl.branco 01 G 98 R$ 18.000,00
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
branco 97 G Tipo 1.6 IE compl. 95 R$ 8.900,00
verde 97 G Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00branco 97 G
prata. 97 GNV Monza 90 R$ 5.500,00
bege 98 G
branco 96 GNV D-20 88 R$17.800,OO
verde 95 G Tempra completo 95 R$ 10.500,00preto 95 G
branca 95 G Tipo c/ teto completo 95 R$ 9.000,00
branco 96 G
Branco 96 O Courier completa 99 R$ 13.800,00
cinza 94 G Trailler Angola c/ 1 eixoprata 93 G 90 R$ 6.500,00
vermelho 93 G Trailler TurisCar 89 R$ 7.500,00
azul 91 A
branca 91 D Honda Twister 02 R$ 6.500,00

98 Cinza
Q,>

t,I)
t,I) =

00 Branco � =

00 Branco =!l=-
t,I) =

00 Cinza = t,I)
-=

99 Branco
Q,> e
'C�

90 Branco
= t,I)

e�
97 Verde .� e

01
= =

Preto e-
75

Q,> e
Vermelho =�

:::

94 Cinza

Parati 1.0 16v compl, 2p

Corsa SW

.

Goll.0 16v

Uno Mille SX 1.0

Uno Mille EX 1.0

Uno S 1.3

Pick-up Peugeot

Clio RN 1.6 compl.

Fusca 1300

Uno ELX 2p

Novos e Usados

I 2003/03 Uno MileF�
2003/03 P� 1IIff/!fUar

I 2001/0�f' "oEX1.3.
200J//tenr G.oll
� .. ,01 Flesta GL

",..1lr\lliÓO/01 S-10 deluxe

ê?]
200/00 Corsa Wind
1999/99 Seenie RXE
1999/99 Parati 16v 4p
1999/99 Palio 6 marchas Weekwnd
1998/99 Marea Weekend

I
1997/98 Palio EOX
1997/98 Corsa Wagon GLS WO
1997/97 Blazer OLX
1997 Omega GLS

I 1996 Pampa 1.8
1996 GoICLl1.8
1993 Uno CS
1994/95 Veetra CD
1990 Escorl
1989/1990 Verona GLX

Veículos ·273-164'
Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Fiesta 1.0 4p Zetec Rocan preto 01 G

Fiesta GL 1.0 Zetec Rocan 4p branco 00 G

Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 G

Gol GIII 1.0 4p 8v branco 00 G

Ranger 2.3 2p c/ GNV preta 97 G

Golf GLX 2.0 4p cinza 95 G

Quantum 1.8 4p básica branca 95 G

CBX 750 Wind cinza 90 G

Goll.6 MI vermelho 97 G

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

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 • 9993·5854 • 9973·3034 • 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 MI1.0 2p
Astra GIS Sedan compl.
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Vectra GLS compl.
Pampa 1.6L
Gol MI1.8 CL
Parati 1.6 MI cl a.c.
Ranger 6cc compl.
Palio 1.0 4p a.c.

Blazer 2.2 compl.
Omega GLS 4.1 compl.
Passat 2.0 4p compl.
Kombi STD
Gol Plus 1.0
S·lO 2.5 D compl.
Kadett Lite 1.8
Logus GL 1.8
Kadet SLE 1.8
Monza Classic 2p
SaveiroCD

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

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

À vista ou R$35.000,00 entro + 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 entro + 35xR$662,00 fixo

311-0802
311-8281

Exp. 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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

.

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

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

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

e embalagens em geral

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

QUINTA-FEIRA, 17 de junho de 2004

Tratar:
LAVADORA OE LOUÇA - vende-se
marca Britânia, 6 pessoas, 4

programações, novíssima, na

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

MÁQUINA - vence-se de lavar
tanquinho stile.R$.tOO.OO. n 371·
6399 ou 9126·2407.

MEMÓRIA - vende-se Dimm. R$
140,00. Tr. 9952·7337.

MESA - vence-se oficial de sinuca.
R$ 500,00. Tr. 276·5456.

MUSCULAÇÃO - verde-se aparelho,
uma barra longa, 3 curtas 70 Kg
anilia. Tr. 9973·5205.

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

SERRA - vende-se circular toda de
fenomatar7 HPmeio oumotormono.

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

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

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

373-4997

0,

R$ 450,00. Tr. 276·0258. R$750,00. Tratar: 376·2206.

VENDE-SE
ElCElEIITE POIITD COMERCIAI.
60m" localizado na Reinaldo Rau,

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

TRATAR: 370-0934

- Mecãçóo de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidas
- Projeto e execução
(residencial, comercial, etc.)
- Reformas em geral

Walter Marquardt,
nO 744 SL 5

370-7611

SKY -vende-sesemncva R$250,00.
Tr:3J2.1590.

TECLADO - vende-se cassio 770.R$.
500.00. Tr. 9975·0045.

-. PLANET GA E
- .. � * VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PLAYSTATION 2

..
VENDEMOS E ALUGAMOS

• XBOX •
' TODA A LINHA DE

• PLAYSTATION ONE " VíDEO GAMES CDS• DREAMCAST " "

• NINTENDO 64 ,
• E ACESSaRiaS EM GERAL

• GAME BOY COLOR F· 376 2206"GAMEBOYADVANCE one.-
• NINTENDO GAME CUBE hórariolk!atendimento: segunda a segundadas to:oo as22:oo

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

Arquitetura & Topografia

Station, cf 2 controles, 3 jogos.
R$ 250,00. Tratar: 376·2206.

:

"::;}:f'lus
·",.····S •

TECLADO - vende-se CCE 2 , cf . ":'?);... ervlce .

suporte. Tr. 273·6050. I I N T E R N E T

,

li
Encontre nos canais de nosso site os melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região

TV - vende-se 14" grad f A ó' ... .

controle RS 280000 Tr 3 9 > utom veis (Compra, Venda, Acessorlos e Censércios )
ou 9126·2407 > Casa e Decoraçao
VENDE.SE _ transporte pi cachorro

> Comércio (Todos os ramos )
de fibra RS 150 000T�., > Construção � Reforma (P)ntura, Materiais de c;.,nstrução e Reforma)

"'t':: > Esporte, TUrismo e Lazer ( Lanchonetes, Contatos pf Excursões)VESTIDO -vende·se, de prenda, verde
Tr: 371·5270 norte ou 371·5042 comI.

Acesse e CONFIRA

www.plusservice.com.br

VíDEO - vence-se 32 MB PCI. R$
75,00. Tr. 9952-7337.

> Serviços Ge. 'is ( Eletricista, Contadore., Il"unizad",!""", Chaveiros, Gráficas, Financeiras,
Despachantes, Corretores de Seguros, Auto-Escolas e muito !tIais .;;")

e muitos outrosVíDEO CASSETE - vende-se cf
controle remoto, Gradiente. R$
150,00.n 27H050. Anuncie no canal de

CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

Entre em contato conosco e anuncie
•

a..;a����;�;�sso
site

plus@plusservice.com.br
RuaJoão Planincheck, 293 - Sala 15
Nova Brasília - uá do Sul - se

VíDEO GAME - vende-se Nintendo
64. R$I00.00.Tr. 913f.8090.

VIDEOGAME - vence-se, Dreamcast,
c/2 contr. e 3 jogos. R$350,00. Tratar:
376·2206.

Informática
"U m c I i c k

I

Computadores
completos

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
2, totalmente destravado, cf 3 jogos.

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

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

em sua V I da

Periféricos I Móveis
CDRom

.. gravador e
leitor de DVD

LAcessóriosSuprimentos �'.:c�
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

AMD K6 2, 500mhz,
completo.

3x R$ 280,00

Pentium 166 MMX,
completo.

3x R$ 200,00

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

Promoção de Micros Usados

pessoal

r Informatização.
de comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pI emissão
de N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges
tão empresarial.

e profissional"

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

VENDE·SE . casa próxima ao

centro cl suite, 2 quartos, sala,
cozinha, BW, lavan., varanda 15
m, área constr. 150 m2. Tr. 370-
0433 com.

Assistência Técn ica

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

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado
//0

-Oferta-

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

CENTRO - vence-se casa de
alvenaria, cf 3 quartos e garage
pf4 carros + dependências. R$.
65.000.00. Tr. 9173-5573.

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

ENSEADA - vende-se, casa ou

troca -se . Aceita-se carro no

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

ILHA DA FIGUEIRA - aluça-se,
casa mista cf 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Rua
Águas Claras, 436. Tratar: 370·
4594 após as 18:30 .

ILHA DA FIGUEIRA - vence-se, 2

.

casas de alvenaria, próx centro,
ambas com suite e garagem. R$
110.000,00. Tr.: 372·3277 cf
Veroni.

ILHA DA FIGUEIRA - vende- se.
R$. 75.000.00. Tr. 9975·8433.

ILHA DA FIGEUIRA - vende-se 3
casas, 2 de alv. e 1 mista, ambas
cf garagem. R$ 86.000,00.
Acena-se carro no negócio. Tr.:
372·3277. cf Veroni.

JARAGUÁ ESQUERDO • vende
se lindissima casa com suite
com closet e banheira de
hidromassagem + 03 qts, gar.
para 03 carros com chur. e bwc.
Fica móveis novos na cozinha,
03 salas .. Somente R$
85.000,00. Tr.: 9962-8154.

PROCURA·SE - casa pf alugar, cf
2 qtos, no centro. R$.200.00. Tr.
9102·7311.

J

MICRO a partir de:

-R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /
12/ 15 / 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1,6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"

AOC, drive disquete J .44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede inte rada

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA _

(j

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

_Q_U_IN_T_A_-F_E_IR_A_,1_7_d_e�ju_n_h_0_d_e_20_O_4 rl��I!!!I�----------------------------------------C-O-R-R-E-IO--D-O_P_O_V_O__

7

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

c/ proprietária.

0, COMPRA-SE - apartamento
até R$ 70.000,00. Tem que
ter churrasqueira na sacada.

Pago a vista. Tr: 9962-8154

ALUGA-SE - no Cond.

Residencial Concórdia, nas
Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

PROCURA - SE - moça p/
dividir aluguel. Ir.: 8805-
0597 após 15h.

PROCURA-SE - moça até 25

anos p/ dividir apto no

centro. Tr.: 9137-1417 após
11 h.

SÃO LUIS - aluga-se
apartamento c/ 2
dormitórios. R: Francisco
Hrusca. R$ 290.00. Tr.:
370-2365 ou 9114-6474

SCHROEDER - vende-se,
centro, comercial e

residencial, valor a combinar.
Tr: 9133-3476. Creci 3476

SCHROEDER - aluga-se apto.
no centro, semi -moblllado
,com 3 suites mais

dependencias. valor a

combinar, tratar 9133-3476

UBATUBA - vende-se, próx.
a praia, c/1 suíte + 2 dorm.,
churrasqueira. Tr: 372-
3235.

VENDE-SE - c/ 2 qtos, no

Condomínio Amizade.

R$42.000,00. Tr: 276-
3321.

telefonia e segurança

.Centrais telefônicas Intelbras

OPORTUNIDADE
AMIZADE - Terreno ao lado
da sociedade, pronto para
construir c/ 400m. R$.
11.500.00. Tr. 371-6069
.mat2430.

ÁGUA VERDE - vende-Se
terreno c/ 400m,plano c/
escritura. R$.18.000.00.
Prox. Posto Marcolla. Tr.371-
2656.

BARRA DO SUL - vende
se, 2 terrenos c/ casa de
frente p/ lagoa. R$
35.000,00. n 371-2001 c/
Frank.

"Não tome as
decisões pelos
outros. Não deixe
os outros tomarem
as decisões que

São suas.

Fone: 371·7007
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 Eletrõni(\, + "nterfone

.

rena com

ti' mais, para cons
ção ou casa ou terreno no

amizade. Tr.: 9113-6055.

FOZ DO IGUAÇU - vende
se, c/614m2, c/ construção
105m2, base para 2 pisos,
alvenaria pré-acabada,
quitado, escriturado, asfalto,
ótima localização. Aceita-se
troca por casa em Jaraguá.
R$ 35.000,00. Tr.: 370-
335.7 ou 9141-2151.

ILHA DA FIGUEIRA - vende
se, c/1900m2, fazendo frente
p/ Rua José T Ribeiro, em
20m defronte Indumak. R$
200.000,00. CRECI 8054.
n. 371-5512.

- Cusro reduzido para conversação
entreogrupo
- *Mais de 250minutos todo mês
- Pague apenas R$ 112,50 mensais
para.2 números, mais R$10,00 para
cada acesso.

Participe do
nosso grupo
e pague só

R$1,OO na compra
deste aparelho

- Para grupo de pessoas que buscam
maior economia e serviços per
sonalizados
- Plano para no mínimo 2 pessoas e no
máximo 5 pessoas. r

I(1

*05 250 minutos são válidos para ligar uni telefone da sua área de registro Promoção válida por tempo indeterminado

KltMonitor 6" + Câmera (CFTV)

TERRENO EM GUARUVA,
PRÓXIMO TREVO.

2.352.000,00 M2 DE ÁREA.
ÁGUA = RIO DAS ONÇAS

ESCRITURA LIVRE

VENDO POR R$ 0,03 POR M2

TELEFONE: (47) 379·1300

84, casa c/ 3 qtos, sala,
copa, coz., lav., bwc, 2

galpões c/ engenho de

melado, c/ nascente de água.
Tratar: 273-1660.

VENDE-SE - comercial,
condomínio centro, c/
3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-
3070. Creci 8950.

VENDE-SE - Terreno
1.899,65 m2. Tr:375-2194

r��;
I

.

PiÇARRAS - : .p;�UR"'S -EM GtR"'L: PR�;·;;:�··::::··C·���IJU. - RESIDENCIAl.

OPORTUNIDADE 5 I ._. __ M:,_��r:_���A. €f>O�.��EXT_��:._���_�I�_�� _

terrenos de '400m2 cada, I Faça um orçamento VLB - Responsável pela pintura

próx. ao Candeias. R$ 1 sem compromisso do Jornal Correio do Povo

27.000,00. Tr.: 372-1395. l��I2.��i_r:&OS � Nova, $/nQ_- Uh�_.9.�_�l��íT?.- "!"el:.:._91 04.=_�.�,��

ILHA DA FIGUEIRA - vende
se terreno (101.
Divinópolis),Rua 912,ótima
loealização,após Müller

transportes.acesso facil

para ponte daWEG, área 395
m2, (15x26,34), pronto para
construir,Valor R$
20.000,00. - Creci 9238. Tr:
372-3922 ou 91224198 c/
Walter

ILHA DA FIGUEIRA - Vende
se terreno c/3340m2 ..
servidão defronte Indumak

R$145.000,00 - CRECI
8054 fone 371-5512

ILHA DA FIGUEIRA - Vende
se terreno c/1900m2,
fazendo frente p/ Rua José
T. Ribeiro em 20m defronte
Indumack R$200.000,00-
CRECI8054 fone 371-5512.

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
festas. Entrada mais parcelamento
direto com o proprietário.
ED. ISABELA - 2 dormitórios, sendo 1 suíte,
semimobiliado. Ed. Cf salão de festas e

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

TRATAR: 275-3070 (INCLUSIVE FINAIS DE

SEMANA) Creci - 8950.

Nosso Grupo

Vantagens

FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

Av, MIII. Florillno Peixoto, '03· Centro· em frente 110 Br"flesco 213-0888
I'

.IARAGUA DO S I
634·0400/633·6660- São Bento do Sul- 644-5465 Rio Ne rinho· 642·3004 Mafra

ILHA DA FIGUEIRA - Vende
se terreno c/350m2, Rua

Alagoas, R$30.000,00
CRECI8054 fone 371-5512.

NEREU RAMOS - Vende-se
terreno c/393m2 Rua
Loteamento Zanghelini,
15.00,00 CRECI8054 fone
371-5512.

RIO MOLHA - vende-se, c/
969,480m2, escriturado. R$
180.000,00. Tr: 9112-
5501. (proprietário).

RIO MOLHA- vende-se a

4Km da cidade ótimo acesso
e localização em con

domínio ecológico com

2.000m, luz, água ter

raplenagem, plantas frutí
feras e nativas pronta para
construir R$. 29.500,00. Tr.
(47)370-8563.

SCHROEDER - vende-se,
c/452m2, situado na rua VENDE-SE- ou troca-se por
135 Frederico Irap. R$ terreno de maior valor um

12.000,00. Tr.: 370-6847. Suzuki Swift SD 1.616V 4p,
cornpl., gas.

VENDE-SE-c/76morgos, R$ 12.000,00. TR 370-

na Tifa dos Húngaros -Jguá 7986.

FAÇO FILMAGENS PARA FESTAS E EVENTOS
-EM GERAL. TR.: 273-1826 OU 370-3391

SOBRADO Res. e ComI. - vende-se em alv., c/

250m2, terreno c/740m2• Parte res. c/1

suíte-adorm., EM ANEXO PONTO COMERCIAL

( ideal p/ lancho-nete, 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

Escapamento - Geometria - Balanceamento
I

Injeção Eletrônica - Mecânica.em Geral

,(\Ulonil.MIÀ!
GM"VW ..

FiAI, foRd
RUd Prefeito José a a u e r 826
Vila Rau� Jguá do sul-se

Mais Qualidade

T Para o lar

�:f�«t e para a Indústria
A TECNOCAlHAS mcruém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz, Calhas, Coifas, Aquecedor
50.10(, Eólico, Chaminés, Tanques,. Funis, Moldes paro

velas, Chapas em geral. Chorrcsquelrcs, Baldes, Mictórios.
Prcteçõc para parabólicas, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvoni:tados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Censulte-ncs.

QuAUt.W)( e Uo;J.!NCIA EM SERVlÇO� DE. CA.l.M-'S f f'UNltAAlA INCl. t COM A UCNO CALHAS

RuohlipeSchimic!!,27�.CentrCl.Jrn1lgvó®Svl.SC.Fon!lS:J70.WS.275.044i.FtIJ::l71-9351

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 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 (P18 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

SUPERMERCADO

tl6
Freios
ri LúÚIt
�

FAÇA SEU TEstE
DE FlUiDO DE FREIO

GRATUITOI

••1-••••
kikar@netuno.com.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Saia 00 aluguel aoquira
suaCASA própria...

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 17 de junho de 2004

o 10M A S

SUPER MASSA
GRAFITADA

SUPER �'HASS}\: é Hmyrodum lItJtuya( (1m 1111/ reer {{c flfjfl de a(m _f1íl'C{, COtl9'f1SifiiI1100%}flto, fi
ser umrlll fltl ""'Srt'uftlO c.ipi(, lia m-j{jwçJo "y),�dfl( iç ,·,{iQcos: (xterill1'CS, ,ntcdon's, asswtffllh'Hfo 4',

rijofos,yisos. cl'riimkflJ. etr. ��
l

-

t : /unro ii OI!ra dar.xp/f�s
',' """"'ear a ",.... do Inld

'

VANTAGENS: '"", f<inninod'CO/lstroç.!c. o;;
'*' Super resistente â rachaduras
'Res/stenee j umidade
'*"Major rendimenro j mass.1
'*Economia no cimenco em até 22%
*Mofo e bolor nunca maís

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

(:�)'rov(ll(aJufas fa6mwt6rios
UNfSUL-UNIVALl PBQP

c_pckJ _A.DNT.

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

.._,.

�
Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 - Centro - Jaraouá do Sul - SC

ENGLlSH DELlVERY

ADMITE SECRETÁRIA
REQUISITOS:

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

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

sábado: 8:00 às 12:00h,
- Daremos preferência para candidatas que
tiverem experiência em escolas de idiomas:
A EMPRESA OFERECE:
- Excelente ambiente de trabalho;
- Curso Gratuíto de Inglês ou Espanhol (fora do

horário de trabalho);
- Salário compatível com a função.
Interessadas encaminhar Curriculo para:

RUA Domingos da Nova, 227, Centro -

Jaraguá do Sul >

5O ACOMPANHANTES

NATÁLIA

OFEREÇO-ME - para ser CONSÓRCIO ., ven

motorista particular, pi senhor dedores(as), com experiência
ou senhora, Tt 9142-6629, na área externa pi Jaraguá do

Sul e região, Ótima remu

neração, Tr: 371-8151

Inglês na sua casa.

Tratar: 372-1498 com Mário

PRECISA-SE - vendedor
externo, ambos os sexos ter
mais de 18 anos.lt 372-1299

OFEREÇO-ME - para trabalhar ou 372-3575, (\
como balconista, recepcionista \i
e auxiliar administrativo cl
experiência, Tr. 273-6050,

OFEREÇO-ME - para trabalhar
na área de vigilante, porteiro,
Possuo curso de vigilante, Ir;
372-1835 cl Marcelo,

A doação de sangue

Cartas de crédito de imóvel
R$
R$
R$ 789,54 mensais

R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 mensais

R$ 1.579,62 mensais

R$ 2.106,16 mensais

315,92 mensais

526,54 mensais
30.000,00
$0.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00

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,

Pousada Dreiche do Ar
com acompanhantes

Se você está cansado de ficar em casa

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

auto atendimento, tudo para favorecer a
você, cliente, Tambêm atendemos hotéis,

motêis e residências,

275-0052/273-1.1.74
Estamos recrutando moças acima

de i8 anos.

Saldos "'�lj.onfecções, pontas de estoque, roupas prontas e tecidos

él��olo, retalhos ou residos de malharia.
--.... E)'tn:;;-., '

J

doar e simples e dura menos de dez minutos. Algum
desconforto pode ser causado pela punção da agulha e

alguns doadores podem sentir-se desconfortáveis pela
ansiedade. Todo o material utilizado e descartável e não
poderia ser hoje de outra forma: bolsas plásticas estéreis
em sistema fechado e inviolável até o momento do uso.

Nenhuma doença transmissível poderia ser transmitida ao
doador uma vez que nada é nele injetado.
A doação portanto e segura e confiável.Após a doação ele
recebera um lanche e será orientado a retornar para
receber os resultados dos exames feitos em seu sangue.
Alguns bancos de sangue orientam ós doadores quanto
aos possíveis resultados falsos positivos e procedem
encaminhamento a um médico para esclarecimento em

caso de resultados alterados. É importante desmistificar a

idéia de que doar "purifica o sangue, engorda ou

emagrece, atrapalha o desempenho sexual e

principalmente torna o indivíduo "habituado" obrigando
o a doar sempre, Alguns doadores aceitam ser

reconvocados pelo banco de sangue rotineiramente mas

isto só os tornamais humanos.
Com a evolução das técnicas, existe hoje nos centros

especializados um tipo diferente de doador que torna-se
mais freqüente e provavelmente será maioria dentro de

alguns anos: O "Doador de Plaquetas". Na verdade
equipamentos especializados permitem que através de
uma técnica conhecida como aferese, separemosapenas
um componente do sangue do doador, devolvendo-lhe o

restante. Extremamente útil para coleta de plasma,
plaquetas e leucócitos exigem maior dedicação do doador
mas permite um maior aproveitamento e melhor

Hematolo ista e Hemotera euta

Contato: Fred/ Carlos. Tel.: (11) 6096-9186 ou (11)9401-4595

SAUDE&IN�RMAÇAO

Naturalmente doamos sangue porque alguém dele precisa. Pela
facilidade e segurança com a qual pode ser retirado,associado ao
enorme beneficio para quem dele necessita, doar sangue pode
ser considerado um gesto simples de pessoas dispostas a ajudar o
próximo,contribuir para a cura de enfermos.Quando doado para
aquele que não conhecemos pode ser considerado um ato de
profundo humanismo e respeito ao próximo.
Um maior conhecimento dos riscos das transfusões, uma nova

consciência dos profissionais de bancos de sangue associados a

pressão regulamentar dos órgãos fiscalizadores, tem tornado a

doação um processo seguro sem riscos para o doador e essencial
para garantir a qualidade do processo desde a coleta até a

transfusão.
, O doador de sangue deverá ser voluntário, estar com boa saúde,
alimerítado, descansado. Deverá ser de maior (por questões
legais) e acima de 50 kg.Deverá ser respeitado um intervalo desde
a última doação de 3 meses para a mulher e 2 meses para o

homem. Uma triagem clínica será efetuada no banco de sangue
por médico clínico que o examinara medindo a pressão arterial.o
pulso eprocurando sinais de doenças transmissíveis. Uma
anamnese dirigida e feita com o objetivo de detectar o uso de
medicamentos, infecções virais recentes, vacinações, gravidez,
alcoolismo que podem ser causas impeditivas temporárias.
Grande importância é dada a história sexual, uso de tatuagens e

drogas na tentativa de se afastar os indivíduos do grupo de risco

para a AIDS. Pacientes de grupos de risco, que tiveram hepatite,
malária ou portadores de Doenças de Chagas são considerados
inaptos definitivamente a doação. Toda ênfase é na proteção ao

paciente.
Ao doador procura-se ser grato, reconhecer o seu ato de altruísmo
e oferecer conforto. O ambiente deverá ser claro, silencioso,
agradável.As pessoas deverão ser simpáticas e eficientes.O ato de

RODOBENS
CONSÓRCIO

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

__ em Guaramirim, R: 9117-2447,

Wib PIZZARIA - vende - se cl ótima
BARRA - aluga-se, sala clientela, motivo mudança,
comercial, 100m da Malwee. aceita-se carro como entrada,

R: 376-4071 tratar 9993-5433,

para residir ou lazer , R$
198,000,00 Tr-370-8563,
www.sltiobarulhodaqua.cjbnet.

RIO CERRO 11- vende-se, cl ±
4,800m2, cf chalé estilo alpino,
riacho, 5,000 pés de palmeiras
reat. Aceita-se troca por
automóvel ou irnével. Ir.: 372-
3235 cl Ramos,

SORVETERIA - vende-se
completa, ou troca-se por rnat.
de construção, R$15,000,00, It:
370-3101, ou 91351602

- GINECOLOGIA -
.

,���._
Vídeo-cirurgia,

Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilhenne Weege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
somotu@nctuno,com.br- JaragulÍ da Sfll

CORUPÃ - aluga-se galpão de
madeira cf aprox. 180m2,
T[:9603-5936,

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

VENDE·SE -linda chácara com

40,850m, 5Km do centro acesso

asfaltado localização shaw do
momento e ótima valorização
imobiliária, toda infraestrutura

R: Reínoldo Ral.l, 289 - SI. 01
Centro - Jaragúá do Sul· SC

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do Erviao.
ótima localizaçâo.Ir: 91 01-0467
cf Cristíane

ANUNCIE

AQUI!

PADARIA - vende-se completa

Fone: 371-6110
9905-2653

371-1919

�J
� fláce rJorpo

e Distribuidora de Cosméticos:

*'Jl'laJr"rJe, '1Zo.sa,s_, * c5am.ana.

...� �
Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua loão Picofli. 1 10 - Centro

AQUI!
371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



negociando comoMinistério Público
e Fatma a possibilidade de estender
o prazo até outubro para que os cerca

de sete mil produtores de arroz

cumpram essa primeira etapa e

também a segunda, que consiste na
elaboração de um projeto técnico que
deverá ser encaminhado a Fatma,
além de buscar apoio do governo do
Estado para que a Epagri seja
responsável pela elaboração desse

projeto. Paralelamente a essas ações,
os órgãos envolvidos estão

trabalhando uma possível alteração
na legislação ambiental vigente no
CongressoNacional.

Além destes esclarecimentos
prestados durante o encontro, o

coordenador técnico da Ocesc,
Milton Dalago, explanou sobre o

projeto de destinação final de

embalagens vazias de agrotóxicos,
que integra o programa estadual

Água Limpa. Segundo ele, a partir
da assinatura de um termo de

ajustamento de conduta em 2000
os produtores foram incorporados
ao processo, sendo obrigatória a

devolução das embalagens de

agrotóxicos aoMinistério Público
Estadual. ''Até porque este essa é

uma exigência para que o produtor
receba a licença ambiental",
salienta.

CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 17 de junho de 2004

Acias realiza este mês palestra
com Bruno Breithaupt

SCHROEDER - A Acias

(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Schroeder) realizará
no próximo dia 29 a palestra
"Modelo de Gestão das Lojas
Breithaupt", proferida pelo diretor
administrativo e financeiro da

empresa, Bruno Breithaupt.
De acordo com o secretário

executivo da Acias, Júlio César
Correia de Negreiro, o evento

integra o ciclo de palestras previsto
no planejamento de 2004 da

associação. "Todo mês procuramos
trazer uma palestra com

empresários que tenham

experiências de sucesso e sobre
assuntos de interesse da classe",
salienta.

Este ano, a Acias abordou os

temas: marcas, registros e patentes,
pela diretora da empresa Marcas e

Patentes Maria Aparecida Pereira

Gonçalves; gestão da Bretzke

Alimentos, por Guida Bretzke e

abordagem homeopática do
estresse e do sono, pelo médico

homeopata Dr. Henrique Schauz.
O evento será realizado no

Centro deMúltiploUso, com início
às 19h30, onde também será

apresentada a planta da nova sede
daAcias pela empresa Lima e Lima

Arquitetos, a ser construída ao lado
do Centro de Múltiplo Uso.

Após a palestra será servido um
coquetel patrocinado pelas Lojas
Breithaupt.O investimento é de R$
5,00 para associados e R$ 20,00 para
não associados, recurso utilizado na
manutenção da Acias. Confirmar

presença pelos telefones 374-1445
ou 374-1545. As vagas são

limitadas.
ALEXANDRE BOGO

Negreiro informa que evento integra ciclo de palestras da Acias

A arte de Alfredo Volpi nas releituras dos alunos
da terceira série.

Alunos maristas viram pequenos

pintores

Alunos da terceira série do Ensino Fundamental do Colégio Marista São
Luís vem trabalhand� nas aulas de Artes releituras de grandes pintores.

Atualmente estão conhecendo um pouco mais da vida e obra do pintor
brasileiro Alfredo Volpi. uÉ um trabalho de pesquisa, pois aprendemos nas

observações e leituras que estamos realizando", destaca a professora Solange A.
M. Mainka.

As crianças visitaram a exposição Alfredo Volpi: Múltiplas Faces,
organizada pelo SESC e pelo Museu da Weg, ouviram e leram historias sobre
a vida do pintor e agora estão na fase das releituras. Volpi passou por diferentes
fases durante sua vida que são divididas em dois períodos: Naturalista e

Construtivista. No primeiro, retratava paisagens (1940) e no outro período,
(de 1940 até a suamorte em 1988) fachadas de casarias, destaque a elementos
geométricos e culturais, como bandeirinhas e fitas. No trabalho realizado
pelas professoras Gíane B. Pereira e Solange Mainka são abordadas todas as

fases vividas por Volpi, até a sua morte, os 92 anos. A primeira releitura feita
pelos alunos foi de uma paisagem, retratando a memória de um lugar visitado.
Outra releitura foi da fase em que Volpi retratava fachadas planas por volta
de 1955 na cidade de São Paulo. Elementos da cultura brasileira também são

contemplados, como cores, formas e símbolos de festas e costumes nacionais.

Volpi foi muito dinâmico e simples em suas criações, produzia suas próprias
tintas e utilizava traços próximos à realidade vivida. Ficou conhecido como

o pintor das bandeirinhas e definia a arte como ''A arte feita no Brasil".

GERAL

ORIENTAÇÃO

Fetaesc reallzaencontro com

rizicultores sobre legislação
POR CAROLINA TOMASELLI

�Produtores de arroz

não conhecem termo

de ajuste de conduta
do Ministério Público

GUARAMIRIM .: Cerca de cem
rizicultores da região Vale do

Itapocu receberam orientações e

esclarecimentos em relação à
-

legislação ambiental e ao termo de
ajustamento de conduta emitidq
peloMinistérioPúblico na tarde de
ontem, em encontro na Câmara
de Vereadores de Guaramirim

organizado por representantes da
Fetaesc (Federação dos
Trabalhadores na Agricultura no

'

Estado de Santa Catarina), da
Faesc (Federação da Agricultura
do Estado de �Ianta Catarina) e

Ocesc (Or�anização das

Cooperativas d\\Estado de Santa

Catarina).
Segundo o presidente da

Fetaesc, Antc.o Rovaris, a

gran �oria dos produtores de
• '. fOZ da região norte do Estado não.:-

realizouo pedido de licenciamento
ambiental provisório junto a Fatma

Coordenador da Ocesc falou sobre embalagens de agrotóxico

(Fundação do Meio Ambiente),
prazo que expirou dia 11, quando
completou um ano de emissão do
termo de ajustamento de conduta.
"Tecnicamente, estes rizicultores
estão fora do protocolo e

desprotegidos, pois caso a polícia
ambiental ou a Fatma realizem a

fiscalização em suas propriedades,
eles estão sujeitos à lei, podendo

Jaraguá do Sul selecionada

para adaptar Plano Diretor
}ARAGUÁDO SUL - omunicípio

de Jaraguá do Sul foi selecionado

pelo Ministério das Cidades para

integrar o Programa Fortalecimento
da Gestão Municipal Urbana, na
ação ''Apoio à Implementação do
Estatuto da Cidade e Elaboração do
Plano Diretor", contemplando o

município com o valor máximo
concedido a esta modalidade: R$
120 mil a fundo perdido, oriundo
doOrçamento Geral daUnião, que
somado aos R$ 24 mil de

contrapartida da .prefeitura
jaraguaense, totaliza omontante de
R$ 144 mil. A informação é da

gerente de Planejamento, Clarice
Coral, que, acompanhada do diretor
de Pesquisa e Planejamento, Osmar
Günther; esteve naCaixaEconômica
Federal, em Joinville, na semana

passada tratando de detalhes para a

apresentação do Plano de Trabalho
e da assinatura do contrato de

repasse, prevista para o dia três de

julho.
De acordo com Clarice Coral,

após a assinatura do contrato será
feito o Termo. de Referência
e selecionado o órgão consultor, "Na
seqüência, constitui-se a equipe
técnica local que elaborará o

• No mês de março o

secretário de
Desenvolvimento Municipal,
Humberto Travi, e técnicos
participaram de curso de

capacitação preliminar para
adaptação do Plano Diretor
local ao Estatuto da Cidade.

• A carta-consulta da

Prefeitura de Jaraguá do
Sul foi enviada ao

Ministério das Cidades no

mês de abril, sendo
aprovada em maio.

trabalho, com cronr-gra
ma estimado de dez meses, entre

levantamentos de dados, estudos
técnicos, realização de audiências
públicas, formulação de propostas,
definição de eixos estratégicos e o

projeto de lei respectivo", acrescenta.
Para o diretor de Pesquisa e

Planejamento, Osmar Günther, o
Plano Diretor é de extrema

importância para o crescimento

disciplinado e organizado da cidade
e para a própria atuação dos
governantes municipais.

Dia 29 de junho de !004
Horário: 19:30 horas
Local: Centro Cultural SCAR

Realização:

..

receber multas e processos,
inviabilizando a atividade
agrícola", explica. Informa que dos
13 mil rizicultores catarinenses,
apenas seismil, aproximadamente,
realizaram essa primeira etapa do

protocolo, a maioria da região sul.
"Acredito que houve falta de

divulgação e informação", comenta.
Rovaris afirma que estão

Centro esportivo permitirá aos

alunos praticar novos esportes
MASSARANDUBA - A maior

escola da redemunicipal de ensino
de Massaranduba contará, dentro
de poucos dias, com um .amplo
complexo esportivo. Em uma área
de aproximadamente seis mil
metros quadrados, a Escola

MunicipalMinistro Pedro Aleixo

passa a contar com quadras de
futebol suíço, futebol de areia, além
de quadra coberta.

Segundo o diretor do

departamento de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, Vilson
Eichstadt, as obras iniciaram em

fevereiro e devem sér concluídas
na próxima semana, beneficiando
aproximadamente 800 alunos da

educação infantil e do ensino
fundamental. "Mas vamos

desenvolver projetos envolvendo
toda a comunidade", salienta.

aSAR JUNKES

Obras no centro esportivo devem ser concluídas na próxima semana

Apoio:

CORREIO DO POVO

Informações e inscriçóe :

47.275-7010 com Mainara I 47.9976-0878 com Valdicir Acuse
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSlftlAl Dl JArtAGuA DO SUl.

SOCIONTECH
Tecnologia & 801"96••

GráficaCP
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ESCOLAS

Crise na educação preocupa
pais de alunos

POR CELICE GIRARDI

�QUeda na arrecadação
de tributos no estado

provoca atrasos em

serviços na educação
}ARAGUÁ DO SUL - Pais de

alunos das escolas estaduais de

Jaraguá do Sul e região estão

preocupados com a situação
financeira das escolas. Como se

não bastasse a reivindicação do
Sinte - Sindicato dos Tra
balhadores da Educação - para a

incorporação do abono salarial em
43%, a educação tem passado por
alguns "apertos" que tem gerado
cortes de despesas. A preocupação
de alguns pais é não ter a infra
estrutura necessária para o

desenvolvimento do processo

pedagógico. "Não há professores
para substituir os que saem de

licença. Meu filho quase não teve

aulas de história este ano. O
conteúdo não está sendo

cumprido", declara a mãe de um
aluno do ensino médio da escola
Abdon Batista. A secretária da
SDR (Secretaria de Desenvol-

Obras na quadra esportiva no Abdon Batista está há passos lentos

vimento Regional) Niura Demar
chi dos Santos reconhece este

problema. "Infelizmente não há

profissionais qualificados o sufi
ciente para suprir esta demanda.
Mesmo com 511 ACT /

s o quadro

Sindicais participam da
Conferência da Mulher

}ARAGUÂDO SUI/FwRIANóPOus
- As vice-presidentes dos Sindicatos
de Trabalhadores da Construção e

doMobiliário, Helenice Vieira dos
Santos, e doVestuário, Rosane Sasse

participam, enquanto Delegadas
representantes do movimento

sindical de trabalhadores, da
Conferência Estadual deMulheres,
que acontece hoje e amanhã em

Florianópolis. "Os mais diversos
setores da sociedade civil e

governamental estarão repre

sentados, mas pretendemos levar as
propostas voltadas à saúde,
segurança e valorização do trabalho
das mulheres", adianta Rosane

Sasse, que integra também o

Conselho Estadual dos Direitos da
Mulher. "A, crescente entrada da
mulher na força de trabalho é

marcada pela desigualdade de

'inserção, de remuneração e de

oportunidades, com conseqüências
diretas sobre a qualidade de vida
de suas famílias", analisa Rosane.
"As mulheres também são as

maiores vítimas de doenças do
, trabalho como a LER/DORT,
estresse, depressão-e fadiga, tanto
que a cada dez pessoas portadoras
de LER/DORT, oito sãomulheres,

• Em Santa Catarina,
396.745 lares são chefiados

por mulheres, o que
representa 2,3 de cada dez.

• O prefeito Irineu Pasold

prometeu encaminhar

projeto de lei à Câmara de
Vereadores propondo a

criação do Conselho. Na

audiência, ocorrida dia 26

de maio, o prefeito recebeu
em mãos toda a

documentação necessária

para encaminhar o projeto.

também as maiores vítimas de
assédiomoral e sexual noTrabalho",
complementa a vice-presidente do
STIVestuário. O objetivo do
movimento sindical é promover

,

intensa fiscalização e ampla
campanha de divulgação e

conscientização sobre o Artig05º,I
da Constituição Federal, que prevê
que "homens emulheres são iguais
em direitos e obrigações". Em

[araguá doSul a luta domovimento
sindical de mulheres é pela
implantação do Conselho Mu

nicipal dos Direitos daMulher.

não é completo", destaca. A escola
Abdon Batista está com as obras
da quadra poliesportiva a passos
lentos. Niura explica que existe

uma escala de prioridades que são

cumpridas conforme a receita do

estado. "Temos tido uma queda na
arrecadação, o que interfere na

administração. Os 25% são

repassados para a educação, mas
este valor acaba reduzido. E do
valor pagamos a folha, amerenda
escolar, o transporte e as bolsas de
estudo. Nossa quinta prioridade é

obras e serviços e quando falta
dinheiro para os demais, estes

recursos são redirecionados. Mas o

prazo é até o final do ano para
conclusão da obra e será

cumprida", declara.A questão dos
vigias que foram contratados e que
trabalharam por apenas 30 a 45 dias
também foi explicada. "Foi �FESTA

solicitada a contratação e 38 vigias PrimeiraJorninafest
foram chamados. Mas a empresa Os preparativos para a 1" Jorninafest, a Festa Junina da Imprensa de
administradora Casvig, de Jaraguá do Sul e Região, continuam acelerados.Cerca de 100 pessoas,
[oinville, apresentou uma planilha todos profissionais da imprensa local, familiares e convidados, estão
de custos na ordem de R$ 700.mil. sendo esperados para o encontro que tem objetivo de reunir a

Mas depois da contratação o valor imprensa numa agradável confraternização, no sábado, às 20 horas,
apresentado foi outro, de mais de na sede do Grupo Escoteiro Jacoritaba, além de festejar o aniversário
R$ 2 milhões. En( Ião, obviamente, do repórter Ney Bueno. O caráter filantrópico fica a cargo do ingresso,
o

governo
ador caIEelou a contrata- que será urT) quilo de alimento não perecível e agasalhos, para serem

ção e somente 'scolas com mais doados às famílias carentes. Já colaboraram com patrocínios e

de 840 alunos receberiam vigia doações de brindes para serem sorteados entre os participantes as

humano. Como em [araguá do Sul seguintes empresas: Weg, Duas Rodas, Menegotti, Canarinho, Claro,
nenhuma es�l$.!em esse número, Aurora,Grupo Breithaupt, Grafipel, Panificadora Delizia di Pane, Posto

Mime, Demarchi Carnes, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL),Wizard,não temos vigias em N�uma
''JS Germânia Todos e Coberturas, o prefeito de Massaranduba Dáviounidade de educação", finalizà��_-

_ .eu, e os vereadores Lorita Karstén, Lia Tironi e Ivo Petras Konell. A

a�imação musical ficará a cargo da dupla Café com Leite.

Circo Irmãos Power apresenta
espetáculo de variedades

<'

}ARAGUÁ DO SUL - Estréia
amanhã o espetáculo de variedades
doCirco Irmãos Power. "Na semana

que vem apresentaremos também a

tourada, que foi como a nossa

história começou, há quase 40 anos",
conta "Didi", filho do fundador que
tem o mesmo nome. Didi e os nove
irmãos, o pai e a mãe Ray,
administram, preparam e apre
sentam o espetáculo que há anos

encanta a multidão. O Circo se

caracteriza por ser uma companhia
familiar, fator preponderante para o
sucesso durante tanto tempo de
estrada. Já percorreram quase todo
o território nacional e países da
América Latina, como Chile,
Argentina e Uruguai. O toureiro

acredita que a união é a fórmula para
este sucesso. "Nosso espetáculo é feito
pela família e para a família", finaliza.

DIVULGAÇÃO

CP NOTAS

Circo conta éom capacidade para 2,5 mil espectadores

�EVENTO

Noite de queijos e vinhos
A Casa da Amizade de Jaraguá do Sul convida a comunidade para a

17" Noite do Queijo e do Vinho que acontece amanhã, na Associação
Recreativa Duas Rodas, a partir das 21 horas. No local haverá música
ao vivo. Parte da renda arrecada será revertida par o Grupo Novo
Amanhã. Cartões a venda ao preço de R$ 40,00 com direito a uma

garrafa de vinho e comida a vontade.

�PALESTRA

Transportadorasdebatem questõesdo setor
Para destacar as atividades da Federação das Empresas de

Transportadoras de Cargas do Estado de Santa Catarina '(Fetrancesc),
será realizada, no próximo dia 22, no Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), palestra sobre como funciona a entidade que presta
serviços para a categoria. O palestrante será o diretor-executivo da

Fetrancesc, Pedro Lopes, que também vai abordar temas relacionados
aos projetos da BR-280,a Parceria Público Privada (PPP),aTranspocred
"Cooperativa deCrédito, Identificador de Segurança Privado, Seguros,
Segurança (controle de roubos) e outras questões. A palestra é

organizada pelo Núcleo das Transportadoras da Acijs-Apevi e tem o

objetivo de divulgaras trabalhos da Federação, discutindo e propondo
soluções para as dificuldades da categoria. O evento é gratuito.
Inscrições e informações podem ser obtidas com Osni, pelo telefone
(47) 275-7005, ou pelo e-mail: osni@acijs.com.br .

�VISITAÇÃO
Missão empresarial para São Paulo
o Consórcio de Confecção Wear Brazil e a Acijs-Apevi, com apoio do
Sebrae/SC, organizam nos dias 29 dejunho a 10 de.julho, uma missão

empresarial a 10 feiras do setor, no Anhembi, em São Paulo. A saída
de Jaraguá do Sul será às 22 horas do dia 29 de 'junho, defronte o

Centro Empresarial (Cejas), com retorno previsto para o dia' 10 de
julho. Para associados da Acijs-Apevi, o investimento é R$ 220,00 e,

para os demais interessados, o custo é de R$ 250,00. Neste valor já
estão incluídas passagem de ônibus, uma pernoite, dois cafés matinais
e translados para todas as dez feiras.As inscrições devem ser feitas
com o consultor Osni, pelo fone 275-7005, ou no e-mail:

osni@acijs.com.br .

Falecimentos
Faleceu às 8:00 de 16/6 a senhora Irmgard Volles Goetzke, mais

conhecida como Frau Goetzke, com idade de 71 anos. O sepultamento
foi realizado no Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 7:30de 16/6 o senhor Antonio João Parma, com idade
de 82 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de
Schroeder.

Faleceu às 23:30 de 15/6 o senhor Arlindo Krueger, com idade de 46
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Chico de Paula.

Faleceu dia 16/6 o senhor Ricardo Bachman, com idade de 92 anos.

O sepultamento foi realizado no Cemitério Marthin Lutero.
Faleceu às 13: 15 de 15/6 o senhor Roman Siqueira Gomes, com

idade d� 3Ó anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal
da Vila Lenzi.

Faleceu às 6:30 de 15/6 a senhoraEmaKreutzfeld, com idade de 79
anos. O sepultamento foi realizado noCemitérioMunicipal de Schroeder.

Faleceu às 22:30 de 14/6 a senhora Geraldina Maria Ramos. O

sepultamento foi realizado no CemitérioNereu Ramos.
Faleceu às 10:00 de 14/6 o senhor AparicioMartineli, com idade de 92
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Santa Luzia.

Circ��
�p

Estréia
Sexta-Feira dia 18 às 20:30 horas

RUA FRITZ BARTEl (PRÓX. RODOVIÁRIA)

www.lrmaospower.com.br

•

°COn . ess...,REIODO POVO e ganhe \ngt

'URTA TEMPORADA
Atrações de variedadescircenses

GA IRA lo.A'RIWP&�;J:OU'tMfr ADV&.To ,"8.00
como: Palha os, contorcionistas, equil,jbristas malabaristas, trapezistas e muitos outros f.A::'RA ""fRA&. CR�4A: '" 5:00 , AD""'O ,"tO.OO
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Alunos da base do futsalIl>FUTSAL

Malwee vence oVideira com time misto
Jogando com time juvenil mesclado com alguns titulares da

Liga Nacional, a Malwee vence o Videira na abertura do returno

da segunda fase da Divisão Especial do Campeonato Estadual. O

jogo que marcou a estréia em casa dos jogadores Fio e Pica-Pau,
este último um dos destaques da partida. Mesmo saindo atrás'

no placar, a Malwee mostrou sua superioridade e venceu pelo
placar de 7 x 4. Os gols do time jaraguaense foram marcados por
Pica-Pau (2). Márcio (2), Valdin, Fio e Ariel, Os jogadores saíram

comemorando o resultado, que dá uma motivação maior para o

próximo jogo da equipe. Com o resultado, a Malwee alcança os

23 pontos,mantendo a terceira colocação no estadual. A liderança
está com o Colegial, que tem 31 pontos, seguido da Anjo Futsal
com 27 pontos. Agora o time jaraguaense começa os

preparativos para o importante jogo da Liga Nacional, no próximo
sábado, às 1 1 horas da manhã, contra a UCS noWolfgangWeege.
A Malwee lidera seu grupo na Liga com cinco pontos, seguido
do São Bernardo com quatro. UCS, Minas e Atlântico tem três

pontos cada.

recebem atletas da Malwee
POR JULlMAR PIVATTO

�Jogadores
passaram seus

exemplos
profissionais

]ARAGUÁ DO SUL - Quatro
jogadores da Malwee estiveram, na
tarde de ontem, conversando cotn os

,� atletasdas categorias de basedo futsal
,

deJaraguá doS�l.O goleiroFranklin,
os jogadores Leco, [ames e�demais
.o auxiliar técnico 'Marcos Moraes

. -, filiaram sobre suas experiências e sobre
o início de suas carreiras rio esporte.
O goleiro da Malwee e da seleção
brasileira Franklin, colocou algumas
de suas experiências ressaltando as

dificuldádes que teve no início.

"Quando comecei jogava em

, quadras de cimentoe descobertas.

Hoje esses atlers têm uma boa

estrutura para treinar e devem
"

aproveitaressa o�rtunidade", diz ogoleiro., .' .' -.
O jogador Leco chegou em

[araguádoSulco�os, em 2CXXl,
para trein�om o infanto-juvenil.

,6i-

'. bíiO passado, que erameu último
�: o de juvenil, já tive a oportunidade

de jogar como profissional. Paramim
émuito bom estar ao lado de nomes

Il>CATARINENSE

Juventus empata fora de casa
O time do Juventus, mesmo apresentando um bom futebol,
apenas empata em 1 x 1 com o Camboriuense, no Estádio
Roberto Santos Garcia, em Carnboriú. A partida foi válida pela
nona rodada da série B1 do Catarinense, que era pra ser realizada
no último domingo, mas foi transferida para a noite de ontem.

Com esse resultado, o Moleque Travesso continua na terceira

posição do campeonato, atrás de Brusque e Blumenau. O time

do Carnboriuense começou na frente após cobrança de pênalti,
que o zagueiro Cris fez em cima do lateral-esquerda Leandro,
aos 17 minutos do primeiro tempo. Manga cobra bem e abre o

.

placar para a equipe do litoral. No segundo tempo, o tricolor
.

jaraguaense voltou bem melhor, e após cobrança de falta dk
Giovani Fleck, a bola bate na trave. Na seqüência da jogada, a
bola é cruzada na área e Paulo Sérgio desvia de cabeça, aos 17

minutos, empatando o jogo. Aos 40 minutos, Pereira chuta mais
uma bola na trave e a partida termina em 1 x 1, com os jogadores
do Juventus lamentando o gol sofrido no início do jogo. O
próximo desafio do Juventus é no domingo, no João Marcatto,
contra o Real, que é o lanterna da competição.

Marcos Moraes, James, Franklin, Leco e Xande estiveram passando suas experiências

consagrados do futsal. Já joguei com ter dedicação e empenho e usou o É importante colocar em prática
oManoelTobias e hoje estou ao lado exemplo do Leco. "Quando ele nos jogos o que fazemos nos

do Falcão", comemora o atleta. chegou aqui, não era um dos mais treinamentos", explica o técnico.
O treinador das categorias de habilidosos, mas era muito Ele conclui dizendo que o esporte

base de Jaraguá do Sul, Augusti- determinado. O que pedíamos é resultado, e que precisa provar
nho Ferrari, ressaltou que é preciso para ele fazer em quadra, ele fazia. todo dia que se é capaz.

TRADiÇÃO GAÚCHA PORVANESSA RAQUEL www.ctglj.com.br
vanessactg@ig.con'l.br

Jaraguá do Sul esta
em festa nesse final
de semana ...

o A família do CTG
Velha Querência, com
a benção do Patrão da
Estância Celeste, tem a

honra de abrir as

porteiras esperando a

sua chegada
campeiro, para dar
o toque de mão

em mão e demonstrar o orgulho de ter você conosco.
Contamos com você que vive o nosso espírito tradicionalista

o

para que, somando os nossos esforços, transformemos este
2° Rodeio Crioulo, num congra-çamento de todos que cultuam
as tradições campeiras. Rogamos que o Patrão Velho permita
saúde e disposição para nos dar alegria da presença nos dias

18, 19 e 20 de junho de 2004, de todos os visitantes e

tradicinalistas.
A festa promete animar a gauchada e a todos aqueles que

gostam de um bom churrasco, fandango e chimarrão. Shows,
Fandangos, Concurso de Gaita, Gineteadas, Futboi, Missa
Crioula e muita Laçada, são apenas algumas das atrações que
a patronagem do CTG Velha Querência reservou para esse

I \

Bombas e
Bicos Injelores
DireçãoHidrául,ca

ir 310-2515 - 310-2562
-----------------------

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3635
Jaraguá do Sul· se

I

'Sp',é: [8:a
! I ma

Indústria e clmércio de madeiras

ano.

Os bailes prometem levantar poeira até o amanhecer,
Na sexta quem fica responsável pela animação é o"Grupo

Rodeio': No sábado a festa continua com "Garotaço" e pra
encerrar com chave de ouro"Os Mateadores"

Uma festa pra ninguém perder. No local, haverá completo
serviço de bar e cozinha, Casa de Carnes e uma excelente
infra-estrutu ra. 312-0280

DEMAIICHI CAIINES
ATACADO E VAREJO Carnes especiais:

MARRECO, JAVALI,
COELHO
E OVELHA

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
JARAGUÁ DO SUL - SC
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por e.mail
poracasoê'netuno.com.br

fazer o quê?

No click acima, registro da galera
integrante da excursão montada por
Fernando Xutz que foi conferir a última

edição da balada eletrônica Gastronic, sexta
passada,em Porto Belo.

Fábio Cristofolini e Juliana, staff do
atelier Luna Della Cera junto ao proprietário
Aléssio Berri Júnior.

Encontro de amigos: Luis Sérgio e Martin
Weege conferindo o shaw do U2 Cover, no Big
Bowlling.
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