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ESCO�HA

\ Fedra Konell é a presidente
Da executiva do PMDB
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AVALIAÇÃO

Renilda Koroll afirma que
leite está tendo boa aceitação

• PAGINA 4

CLASSI FICAÇÃO

Juventus goleia o lanterna
e se garante na próxima fase
Com a vitória de 5 x O

u sobre o Real, de Blumenau,
na tarde de domingo no

João Marcatto, o tricolor

jaraguaense garantiu a vaga

para as quartas-de-final do
turno. A equipe ainda tem

seu último desafio no

próximo final de semana

contra o Concórdia, na casa

do adversário' e esperar
voltar de lá com um bom
resultado para se manter

entre os quatro primeiros da

competição, para poder
trazer para casa a decisão
das partidas finais, que

1 serão em jogos 'de ida e

volta. Um deis destaques da

partida foi o lateral Pereira,
autor de dois gols, e é um

gos artilheiros da equipe .

• PÁGINA 7 Juventus (branco) mostrou superioridade que tem dentro de casa e venceu facilmente o Real '

DIVERSIDADE

Artesanato local é'divulgado
em 1 a Mostra de Turismo

A Semana Cultura em Movimento levou a arte e a cultura.
para as ruas chamando a atenção da comunidade para maior

participação nos eventos realizados na cidade. A

programação iniciou no dia 13 e prosseguiu até o

domingo com passeata, exposições e apresentação de
bandas locais, envolvendo artesãos, artistas, estudantes e

comunidade em geral. • PÁGINA 6

,

LlDER.A.NÇA

ê�m oitp poritos em quatro jogos, a Malwee�uma das
fortes çandldatas à umas das duas vagas do grupo para a

C;lassificação par�\a terceir� fase. Com uma boa atuaç�q
coletiva da equipe, o time j�raguaense venceu p:�r" x 3);

,

'com §ols de Xande (2), Màrclo (2); Leto, James e XoXo. Na
noite de ontem, o desafio foi contra o.Joinville, aqora

.

,pela Divisão Espec;ial. do 6stadui;l.l. • HAc;INÁ�'
. ..,.�

Vestindo o corpo e

a alma das pessoàs

www.marisolsa.com.br
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MASSARANDUBA
.

Diretora dívulqa construção
de posto de saúde

INFRA-ESTRUTURA

Schroeder inicia construção de
creche no Rio Hern

.• PÁGINA 5

ENTREGA

Polícia Militar recebeu as novas

viaturas na tarde de ontem
Solenidade que contou com a presença do Secretário

de Segurança Pública do Estado, Renaldo José
Benedet, marcou a entrega das sete viaturas

• PÁGINA 7

TRADiÇÃO

Maior fogueira do Estado atrai
milhares de pessoas ao São João

Festa de São

João, realizada
pela comunidade
do mesmo nome,

tem a maior

fogueira de se,
com quase 30

metros de altura

PÁGINA 4

Paralelo •

...

3,1200 3,2000
Turismo 3,1290 3,1298

lick
Informátíca

:0 de,slgn do sab,oi!'
www.duasrodes.com
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OPINIAO

Esforço coletivo
A realização da Festa de

São João, ocorrida no final
de semana, caracteriza-se

como um verdadeiro exern

plo do que uma comunidade
unida é capaz de fazer. Como
vem se repetindo há vários

anos, a comunidade São

João Batista tem proporci
onado ao povo de Jaraguá do

artifício, que iluminaram
todo o bairro e localidades

adjacentes. A solidariedade
dos moradores do São João é

a base de tanto sucesso.' De
acordo com estimativa da
comissão, organizadora,
aproximadamente 8 mil

pessoas compareceram à

festa, que a cada ano torna-

�Gente de vários locais do Estado de
Santa Catarina tem se deslocado para
Jaraguá do Sul simplesmente pelo prazer
de ver a maior fogueira do Estado

Sul um verdadeiro

espetáculo de beleza e

preservação das tradições. A
fabulosa fogueira, que há
décadas tem servido de
motivo para a congregação
junina, mais uma vez foi
vista por milhares de pessoas,
adultos e crianças, .

encantados com as enormes

labaredas e com os fogos de

FRASES

se mais conhecida,
chegando a extrapolar os

limites geográficos da

microrregião do Itapocu.
Gente de vários locais do
Estado de Santa Catarina
tem se deslocado para

Jaraguá do Sul simplesmente
pelo prazer de ver a maior

fogueira do Estado e também.
para ver como se promove um

evento como esse, que tem

como meta principal a

sobrevivência da
Comunidade São João,
voltada essencialmente à

prática do cristianismo e da
união de seus pares. A Festa
de São João é uma das mais

antigas festas religiosas
promovidas pela Igreja
Católica e, sem dúvida, a

que recebe o maior número

de público. Apesar do
acúmulo de pessoas, o

atendimento é bom e a oferta
de doces e outras iguarias
lembram a tradição das
famílias locais. Infelizmente,
paralelo a tudo de bom,
existe sempre os incon

venientes, que. não che

garam a se multiplicar
devido a ação do pessoal da
segurança. B .uma pena
constatar que ainda existem

pt:ssoas que não sabem

aproveitar um encontro

festivo e ignoram as boas
normas de conduta.

"Precisamos educar as pessoas no trânsito, já que grande parte
das mortes envolve motoristas alcoolizados"

• > > .+Renaldo José Benedet, Secretário de Segurança Pública do Estado
'(::: .:!: ,.

.
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NOTAS
� EMPREGO
O nível de emprego 'na indústria

paulista cresceu 1,18% de janeiro a

maio, na comparação com igual
período de 2003. Isso significa a

abertura de 17.967 vagas. Foi a maior

variação do nível de emprego industrial
no período desde 2000, quando o

resultado positivo dói de 0,76%. Só em
maio, foram criadas 5.810 vagas, um
aumento de 0,38% ante abril. Em maio
de 2003 foi registrada queda de 0,18%
ante o mês anterior.Segundo o diretor
do Departamento de Pesquisas
Econômicas da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo,
CláudioVaz, 27 sindiçatos de indústrias
registraram contratações em maio,
ante 13 em que foram apuradas
demissões. O que significa aumento

no nível de emprego industrial entre

1,5% e 3% para este ano. (AE)

� PROTECIONISMO
O diretor da Comissão Econômica

para a América Latina José Luís
Machinea criticou, recentemente, o
aumento do protecionismo no

mundo industrializado, em prejuízo
dos países em desenvolvimento,
atualmente muito mais

competitivos. Machinea, afirmou
que, no início da Rodada Doha, em
2001, quando foi definida a agenda
para ampliar a liberação do comércio
mundial, havia (lhuito mais proteção
agrícola do que no fim da Rodada

Uruguai do Gatt, em 1986. Isso

significa qu�, em 15 anos, houve

reqressáo e não avanços na

liberação dos mercados para
produtos agrícolas dos países mais

competitivos, como o Brasil e seus

parceiros no Mercosul.

Mundo rPe�soas & Fatos

..... SRASIL

@ CORREIO DO POVO
'l)irctoru/PrcsidclIlC: Yvonne Alice Schmõckel

Diretor edttoriel/ednunlsrrattvo- Francisco Alves

�EUA � BRASIL

PF abre nove inquéritos sobre
exploração demenores
A Polícia Federal instaurou nove inquéritos
para apurar a exploração de crianças e

adolescentes em todo o País. As

irregularidades foram detectadas pela
Operação Tamar, desencadeada na

madrugada de sábado, quando centenas de
. agentes federais percorreram casas de shows
e boates em vários Estados, à procura de
menores em locais indicados pela Comissão

Parlamentar de Inquérito Mista (CPI) de
combate à exploração sexual de crianças e

adolescentes. Os casos mais grave foram
verificados em Manaus (AMl, onde quatro
casas noturnas foram interditadas. O balanço
total da operação deve ser divulgado hoje,

� BRASIL durante audiência no Congresso.

Ananias diz que questão
A Operação Tamar - referência a uma

personagem bíblica que se disfarçava de
social não se reduz a mínimo meretriz - foi feita a partir de indicações da

O ministro do Desenvolvimento Social e CPI. A presidente e a relatora da comissão,
Combate à Fome, Patrus Ananias, disse ontem, senadoraPatrfcia Sabóia (PPS-CE) e a deputada
em Belo Horizonte, que a questão social no Maria do Rosário (PT-RS), participaram da ação
Brasil "não se reduz apenas ao salário mínimo': dos policiais federais. Para a senadora Patrícia

Ananias procurou minimizar o impacto Sabóia, a ação da PF teve caráter repressivo,
negativo da possível recomposição, na Câmara mas que pode servir de exemplo educativo.
dos Deputados, do valor de 260 reais para o "É preciso que a sociedade brasileira não

mínimo, citando os programas em benefício tolere mais este tipo de crime'; afirmou a

da população de baixa renda vinculados à presidente da CPI. Ela explicou que o objetivo
pasta, especialmente o Bolsa Família. Ele' final da Operação Tamar não era a repressão
também afirmou que o governo do . às menores, mas uma forma de dar a elas

presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ser proteção contra os que as exploram
avaliado no fim.(AE) sexualmente.(AE)

Nader escolheativista do Partido
Verde como parceiro de chapa
o candidato presidencial independente Ralph
Nader escolheu Peter Camejo, um ativista de

longa data do Partido Verde, para ser seu

colega de chapa nas eleições previstas para
novembro nos Estados Unidos. A escolha
anunciada ontem por Nader aumenta suas

chances de obter o endosso do Partido Verde
à sua candidatura em 22 Estados americanos
e no Distrito de Columbia. Camejo, um
assessor dê investimentos californiano, era
um dos dois concorrentes à indicação do
Partido Verde para as eleições presidenciais

.

americanas.(AE)
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Voluntários vão participar de
teste de vacina contra a aids
Os brasileiros vão participar, pela terceira vez, de
testes para uma vacina contra a aids. Financiado

pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados

Unidos, o estudo analisa a eficácia .de um

imunizante que, em macacos, conseguiu evitar

ou retardar a infecção pelo HIV. O recrutamento
. dos 48voluntários, realizado apenas no Rio e em,
São Paulo, já foi começou. Produzida a partir de
pedaços do adenovírus (vírus doresfriado comum)
e do HIV,a vacina provoca uma resposta do sistema
de defesa do organismo, que passa a reconhecer
o vírus da aids como invasor. A primeira fase da

pesquisa em seres humanos apresentou
resultados promissores, diz o coordenador dos
testes do imunizante no Rio, o infectologista
Mauro Schechter,do Laboratório de Pesquisas em
Aids do Hospital Universitário Clementina Fraga
Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ).
"Durante a etapa inicial, quando foi testada a

segurança do imunizante, nenhum dos
voluntários apresentou efeitos colaterais que

possam ser considerados graves'; revelou,
,

destacando que toda vacina ou medicamento

produz algum efeito adverso, pormenor que seja.
A pesquisa, realizada em cinco partes do mundo,
está agora na segunda fase, na qual será testado a

resposta imunológica à vacina.5egundo Schechter,
se em humanos a vacina responder com a mesma

eficácia apresentada nos macacos,será possível
dar um importante passo na redução do número
de pessoas que desenvolvem a doença. (AE)
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Uma resposta do setor

educacional
às necessidades e

demandas da sociedade
)

Rubens Araújo de Oliveira*

Para quem procura uma rápida colocação no mercado
de trabalho ou alcançar uma melhor posição na empresa
onde já trabalha, a formação de nível superior é certamente
um dos melhores caminhos. Entretanto, o tempo
necessário para formação nos cursos' de graduação
tradicionais, emmédia de quatro a cinco anos, muitas vezes

. impossibilita o acesso de muitos profissionais ao ensiná

superior.
Como resposta a estas necessidades da sociedade, o setor

educacional do País apresenta uma nova modalidade de
cursos superiores de curta duração, chamados de Cursos

Superiores de Tecnologia, também conhecidos como

"Tecnólogos". Estes cursos representam uma nova

dimensão no ensino superior atendendo às exigências do
mercado de trabalho oriundas da rapidez do avanço

tecnológico, que vem promovendo alterações nos modos
de produção, na distribuição da força de trabalho e na sua

qualificação.
Os Tecnólogos são cursos de dois ou três anos, com

direito a diploma de nível superior, permitem ao aluno
fazer uma graduação em menos tempo, em função de
estudar somente disciplinas voltadas para as necessidades
do mercado de trabalho. Além do período mais curto de

duração do curso, o aluno com diploma de tecnólogo tem
direito a prosseguir seus estudos em todos os níveis de pós
graduação (especialização, MBA, mestrado e doutorado).

O próprio Ministério da Educação admite que os

grandes desafios enfrentados pelos países estão, hoje,
intimamente relacionados <;:om as contínuas e profundas
transformações sociais ocasionadas pelavelocidade com que

. têm sido gerados novos conhecimentos científicos e

tecnológicos, sua rápida difusão e uso pelo setor produtivo e

pela sociedade em geral.
Os Tecnólogos oferecem graduação em vinte áreas:

agropecuária, artes, comércio, comunicação, construção civil,
design, geomática, gestão, imagem pessoal, indústria,
informática, lazer e désenvolvimento social, meio ambiente,
mineração, química, recursos pesqueiros, saúde,
telecomunicações, transportes, turismo e hospitalidade.

Com milhares de alunos nos centros mais importantes
do Brasil, emSantaCatarina a novidade é recente. Nos últimos
dois anos diversas Instituições de Ensino Superior (IES) vêm
oferecendo os cursos tecnólogos para atender à grande procura
verificada. Na região da Grande Florianópolis destacam-se
cursos nas áreas de gestão, incluindo cursos superiores de

tecnologia em Finanças, Marketing, Recursos Humanos e

Gestão Hospitalar. Também podemos encontrar cursos na
área de redes de computadores.

Obviamente a "academia tradicional" e conservadora não
vê com bons olhos este tipo de curso. Ac:ha que é uma aberração
do sistema educacional. Para estes, a resposta vem dada pelos
países desenvolvidos, como o Canadá, que possuemímensa
maioria de graduados de nível superior em cursos de curta

duração', como os Tecnólogos.

*0 autor é diretor da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, CORREIO DO novo TERÇA-FEIRA, 22 de junho de 2004

Tucanos aguardam possíveis
propostas de outros partidos

até o dia da convenção, o líder do
partido garante que qualquer
alteração no que foi acordado em
termos de indicação de candidatos
à chapamajoritária, será pensado e

definido mediante o consenso dos
três partidos coligados. "Existe uma
comissão entre as três siglas desta
composição que é dedicada a este

assunto", menciona.
Hoje à noite haverá reunião

com os pré-candidatos a

candidatos a vereadores. Cerca de
35 pessoas foram cogitadas, sendo
30% das vagas para mulheres.
"Pretendemos lançar uma

nominata com 28 indicados",
informa. Bayer comunica que no

próximo sábado será realizada a

pré-convenção do PSDB, no
sindicato do vestuário.FabianeRibas

JARAGUÁ DO SUL � O

presidente do PSDB, Célio Bayer,
destaca que até o momento a

executiva do PMDB não procurou

o partido oficialmente para

apresentar propostas e afirma que
-

a composição atual entre as três

siglas permanece como está. "Na

verdade, acredito que os próprios
peemedebistas ainda não

definiram se vão lançar
candidatura própria, ou com quem

vão conversar para apresentar

projetos. O PSDB está aberto a

negociações, não apenas com o

PMDB, mas com os demais

também. Vamos avaliar as propostas
que recebermos e avaliar o que é

viável ou não", diz.
Independente dos projetos que

forem apresentados para os tucanos

Bayer diz que qualquer alteração será definida pelos três partidos

A comissão executiva provisória municipal do Partido Verde de [araguá do
Sul, com base nos requisitos dos estatutários partidários em vigência,
CONVOCA todos os filiados a participarem da la convençãomunicipal a
realizar-se no dia 30/06/2004, a partir 18:30 horas na RuaGetúlio Vargas n°
621- centro Jaraguá do Sul (prédio da câmara de vereadores), para deliberar
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1- debate sobre estratégias de campanha para o pleito municipal de 2004.
2 - discussão e deliberação sobre as coligações majoritárias e proporcionais.
3 - discussão, deliberação sobre os candidatos e vereadores pelo PARTIDO
VERDE.
4 - votação e aprovação pela comissão executiva dos assuntos debatidos na
ORDEM DO DIA.
Nos termos dos estatutos do partido, os filiados participarão debatendo e

deliberando sobre os temas constantes da ORDEM DO DIA, cabendo a

decisão por voto para a COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO
VERDE ..

EDITAL DECONVOCAÇÃO DA 1 a CONVENÇÃO
MUNICIPAL

POL ICA

'.
DECISÃO

PMDB define a executiva do

Nova estrutura e novo espetáculo

Circ<el�
�p

partido em eleição conturbada
POR CELlCE GIRARDI

�Discordância de
nomes dentro do

partido gerou
discussão

JARAGUÁ DO SUL � A tarde
de sábado foi conturbada na

Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul, onde foi organizado o

diretório do PMDB e realizada a

eleição para definir a executiva do
partido. A reunião que iniciou às

10 horas prosseguiu até às 16 horas,
quando então foi anunciado o

nome de Fedra Luciana Konell
como presidente da executiva. Os
42 titulares e três suplentes eleitos
no início da reunião votaram na

chapa única. Com 34 votos a favor
e 11 contra, alémde Fedra foi eleito
como primeiro vice-presidente,
Carlos Chiodini e Elmo Mathias o

segundo vice. MjrioKaringJunior
como secretár'o geral e Reno
Schwartz como adjunto. Além de
Aristides Pansteía, tesoureiro;
Lorita Zanotti Karsten, líder de
bancada; Deni Taeke e José
Schmitz como vogais, e Leo Bruck,
Salete Patrício, Álvaro Rosa e

Jorg�' Souza como suplentes. O.
que era para ser uma votação
tranqüila acabou se estendendo
além do horário. O motivo foi a

divergência de idéias entre Pedro

Garcia, que tentava um consenso

dentro do partido e Ivo Konell, que
discordava, pedindo votação, já
que representava a chapa única.

O PMDB conta hoje com 1,2 mil
filiados e, destes, 132 votaram na .

composição do diretório, sendo três

CELlCE GIRAROI

Executiva reunida parte agora para definição dos nomes para candidaturas

votos em branco. Depois da discordem desta possibilidade. Mas na reunião onde coordenou os

reunião, a executiva começa esta estas hipóteses terão de ser trabalhos. "Essas discordâncias são
semana a discutir para definir os definidas até o dia 30 deste mês. normais quando hámuitos líderes
nomes que serão lançados para as "Tivemos. um embate, mas que defendem suas convicções,
eleições e as possíveis coligações. vivemos numa democracia e estou mas com a conversação chegou-se
Cogita-se uma união como PSDB, feliz e honrada por ser presidente a um' consenso. Estou muito
de Vicente Caropreso, ou como .da executiva. Começaremos a satisfeito pela formação de' uma
PL, de Moacir Bertoldi. Há ainda conversar e veremos o que será nova meta para o PMDB, seja
a opção do PMDB lançar Cecília melhor para o partido", declara como chapa pura ou coligado a

Konell em chapa pura, embora Fedra. O prefeito de Corupá, Luis outra sigla. Faremos o que for
muitos membros do partido Carlos Tamanini, esteve presente melhor", finaliza Tamanini.

permanecem como estão. "Não há
como dizer na política que uma

situação nova seja impossível de
acontecer, mas num primeiro
momento, não existe a

. possibilidade de alterações no que
foi decidido. Realmente, até o dia
da convenção, data oficial de

homologações, outras nego

ciações podem acontecer, mas 5.:' .

mudar algo e o PFL tiver de recuar
na indicação, certamente teremos
de nos reunir novamente para

que a executiva e o diretório

possam avaliar qual será o

posicionamento do partido
mediante um novo contexto",
menciona Bordin.

O presidente do PFL afirma

que nas reuniões, os líderes
mostram-se firmes nas decisões
anunciadas e tudo indica que não

recuarão. "As informações que eu

PFL afirma que as negociações partidárias permanecem firmes
JARAGuÁ DO SUL � Apesar

de o PMDB ter ventilado a

possibilidade de coligar-se com o

PSDB e lançar um candidato a

vice, ao lado do ex-deputado
Vicente Caropreso, até o

momento, nenhuma alteração foi
apresentada. Na semana passada,
depois de várias reuniões com a

executiva, o PFL apontou o

presidente do partido, Valdir
Bordin, como o candidato a vice,
na composição PSDB, PFL e PP.
Esta indicação faz parte da

trajetória polÍtica, em virtude de
o acordo ter sido efetuado nas

últimas eleições.
Bo�din elucida que nas

úl tirnas reuniões das três

execu tivas foram discutidos
assuntos relacionados às' alianças,
candidaturas e afirma que os

trâmites acordados até agora

tenho são de que a coligação com
o PMDB não seria viável, visto que
já temos um acordo com as demais

siglas", salienta.
Esta semana, o PFL está

mapeando os nomes expressivos
para candidatos a vereadores. O

partido pretende lançar uma

nominata de 22 ou 23 pessoas para
concorrer ao legislativo. As

definições todas serão apre
sentadas na convenção dos três

partidos, marcada para o mesmo

dia, local e horário. PSDB, PFL e

PP vão reunir os convencionais no

próximo dia 29, no Salão Vieirense,
no bairro Vila Lalau, das 19h30 às

21 horas.O local será dividido em

três para poder comportar os

representantes das três siglas. A
participação do público é aberta,
porém apenas os membros do
diretório votam. Fabiane Ribas

• O PFL lançou na semana

passada o presidente do

partido, Valdir Bordin,
como candidato a vice

prefeito. A indicação de
Bordin teve aprovação do
candidato a prefeito, o ex

deputado Vicente

Caropreso.

• A aliança entre as siglas
PSDB, PFL e PP está
acertada e tudo indica que
será homologada no final
do mês, nas convenções.
Entretanto, os tucanos

afirmam que o partido
está aberto para ouvir

propostas de outros

líderes partidários e que
mudanças podem ocorrer.

www.irmaospower.com.br Espetáculos
Quinta e Sexta-Feira às 20:30 horas

RUA FRITZ BARTEL (PRÓX. RODOVIÁRIA)

Atrações de variedades circenses como: Palhaços, contorcionistas, .

equilibristas, malabaristas, acrobacias em touros (touradas) com os irmãos oower

'URJA. fEMPORAOA
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Milhares de pessoas para ver
a maior fogueira do Estado

POR MARIA HELENA MORAES

�Comunidade São
João Batista é
considerada uma das
mais organizadas

JARAGUÁ DO SUL - A mais

tradicional festa de São João
promovida no mumctpro
novamente. bateu recorde de

público. De acordo com o

tesoureiro da Comunidade São

João Batista, promotora do
evento, Írio Bortolini, a

estimativa é de que 8 mil pessoas
foram até a festa para ver de

perto a maior fogueira de Santa

Catarina, com 30 metros de
altura. "A Festa é realizada há
muitos anos. Desde que eu era

pequeno. Claro' que naquela
época, a fogueira era menor, mas

sempre foi a nossa mais bela

atração", depõe o Bortolini, 60
anos de idade e desde
adolescente trabalhando como

voluntário para a organização da
festa.

A fogueira da Comunidade
São João é acesa a partir de

disparos de foguetes. A claridade

Aproximadamente 8 mil pessoas prestigiaram a tradicional festa de São João, realizada no final de semana

pode ser vista a qUilôl�etros e os Bortolini. João; considerJda uma das mais

fogos de artifício encantam Ainda de acordo com o organizadas de Jaraguá do Sul.

adultos e crianças. O local onde tesoureiro, uma equipe de Bortolini intorma que o lucro

a fogueira é construída foi aproximadamente 50 voluntários deste ano deve girar em torno de

reservado especificamente para trabalha para que tudo dê certo. R$ 20 mil. A esse valor soma-se o

essa função. ''A fogueira, onde ela Toda a renda conseguida com o que será conseguido com a rifa

construída, fica na mesma altura evento é revertida para obras de do. Dia dos Pais, cujo sorteio

da torre da igreja", informa melhorias da Comunidade São acontece no dia 8 de agosto.

Detentos de Santa Catarina vão ,produzir material esportivo
BRASÍLIA - O governo federal

divulgou através doDiárioOficial da
União que vai liberarR$1,33 milhão
para a confecção de materiais

esportivos a serem distribuídos a
diversos segmentos envolvidos com

projetor e programas sociais através do
Esporte, com utilização de mão-de
obra dos internos do SistemaPenal de
Santa Catarina. A comunicação
sobre a oficialização do convênio foi

INFORME CP

� SOLIDARIEDADE

Promóvendo atualização
o Núcleo de Jovens Empreendedores de

Jaraguá do Sul encontrou uma maneira criativa
e solidária de promover a atualização dos seus
integrantes e dar oportunidade à comunidade
auxiliar uma entidade filantrópica do

município. Hoje, o Núcleo promove a palestra
"Administração de Tempo e Organização
Pessoal'; que será apresentada pelo gerente
de Controladoria da Weg Indústrias, Wilson
José Watzko, a partir das 19 horas, no Cejas. O
ingresso é um litro de leite longa vida ou dois

pacotes de gelatina, que serão posteriormente
repassados para a Rede Feminina de Combate
ao Câncer para o auxílio no tratamento dos

pacientes atendidos pela instituição.

II

I
I

f.....

feita pelo secretário da Articulação
Nacional, ValdirColatto, ao diretor
geral da Fundação Catari�ense de

Despottos, JoãoGhizzoni.Os recursos
do convênio devem ser liberados até
o dia 2 de julho.

O programa do Ministério do

Esporte para a produção dematerial
esportivo por detentos se chama
"Pintando a Liberdade" e tem por

objetivo ressocializar a população

carcerana através da

proíissionalização. Além disso, busca
baratear o custo do material para
atividades esportivas de vários

programas sociais hoje em

funcionamento no Estado de Santa
Catarina. Em Jaraguá do Sul, a

c�munidade carcerária produz
grampos de roupa e casas pré
fabricadas, dentro do programa "Casa
Fácil".

• O projeto Pintando a

Liberdade tem por
objetivo ressocializar a

população carcerária,

• Os recursos do convênio,
no valor de R$ 1,33 milhão,
devem ser liberados até o

dia 2 de julho.

� DÚVIDAS

Condomínio Industrial
o secretário de Produção da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Alessandro Vargas, informa que
o Condomínio Industrial já conta com energia
elétrica, água e saneamento e macadame nas

ruas. A área tem 63 mil metros quadrados e

conta com investimento de RS 380 mil,
oferecendo espaço para 10 empresas e uma

incubadora industrial, que devem se instalar no
local em breve. Vargas explica que houve atraso
na conclusão dos serviços de terraplenagem
devido às chuvas e o comprometimento das

máquinas, que são as mesmas utilizadas pelo
programa de incentivo às empresas. Nessa

primeira fase, a estimativa é de geração de 96

empregos.

� CARGAS

Propondo soluções
Para destacar as atividades da Federação das Empresas de
Transportadoras de Cargas do Estado de Santa Catarina,
acontece hoje, no Cejas, 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 projeto da BR-280, a

Parceria Público Privada,a Cooperativa de Crédito,
Identificador de Segurança Privado, Seguros, Segurança
(controle de roubos) e outras questões. A palestra é

organizada pelo Núcleo de Transportadores da Adjs/Apevi
e tem o objetivo de divulgar os trabalhos da Federação,
discutindo e propondo soluções para as dificuldades da

categoria. O evento é gratuito. Maiores informações e

inscrições podem ser obtidas com Osni, pelo telefone (47)
275-7005, ou pelo e-mail:osni@acijs.com.br.

concurso:03842
1° Premio: 60.140
2° Premio: 44.159
3° Premio: 58.895
4° Premio: 48.682
5° Premio: 37.087

---------_.�-�-_._"_._ .._---
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Leite Vale Colonial com boa
aceitação no mercado local

JARAGUÁ 00 SUL - A balconista
da loja da Apeafa (Associação dos

Pequenos Produtores Artesanais e

Familiar de Jaraguá do Sul) do
Mercado Público Municipal,
Renilda Koroll Wagneknecht
afirma que a comercialização do
leite Vale' Colonial, totalmente
produzido em Jaraguá do Sul, está
além do que se esperava, Renílda,
que trabalha na loja da Apeafa
como balconista, mas também é

associada ( produz congelados)

informa que as vendas chegam até

a 70 litros por dia, "Já chegou a

faltar", comenta Renilda, que
vende o produto a R$ 0,95, quando
em outros pontos de venda do Vale
Colonial espalhados pela cidade o

.:

preço é R$ 0,97,
Na avaliação de Renilda, a

procura pelo leite e por outros

produtos oferecidos no Mercado
Público poderia sermaior se no local
fossempromovidos eventos variados,
para chamar a atenção do público,

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente edital, ficam' convocados todos os trabalhadores (associados ou não do Sindicato)
pertencentes à categoria profissional representada, inclusive os trabalhadores cm concessionárias e

distribuidoras de veículos dos municípios de Jaraguá do Sul, Corupá; Guaramirim, Schroeder e

Massaranduba, para comparecerem às ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS que serão

realizadas por cidade nos principais locais de trabalho, no horário' comercial das empresas e também no I

mesmo dia em locais fixos conforme segue: em Massaranduba,no dia 28 de junho de 2004 na Associação
Comercial, Industrial e Agrícola sita à rua 11 de Novembro, 2785, centro; em Corupá , no dia 29 de
Junho de 2004 , na Sub-sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do
M�biliário sita à rua Nereu Ramos, 150; centro; em Guaramirim, no dia 30 de junho de 2004 na sede
do Corpo de Bombeiros, à rua 28 de Agosto,2700, centro; em Schroeder, no dia 01 de 1uiho de 2004 no

Ceptro de Múltiplo Uso, sita à rua Paulo [ahn, 243, centro; em jaraguá do Sul, no dia 02 de lulho de

2.QQ1, na sede deste Sindicato, sita à rua Frederico Bartel, 140, centro. Todas as Assembléias acima

endereçadas ocorrerão no horário das 18(dezoito) horas em primeira convocação e às 19(dezenove)
horas em segunda convocação, com a finalidade de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM
DO DIA,
1º CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO discussão e aprovação das normas das

Convenções Coletivas de Trabalhe, a serem firmadas com as Entidades Sindicais Patronais, para o

período de 2004/2005.
2º DISSÍDIOS COLETIVOS, no caso de insucesso nas negociações das Convenções Coletivas de
Trabalho, delegar poderes para a diretoria requerer a instauração de DISSÍDIOS COLETIVOS perante
a Justiça do Trabalho, realizar acordos, em juízo ou fora dele.
3º CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL, discussão e deliberação sobre a contribuição
negocial profissional a ser paga ao Si�dicaro pelos membros da categoria profissional representada,
garantido ao trabalhador não associado o direito de oposição ao desconto da contribuição, mediante
manifestação individuai na assembléia.
As deliberações serão adotadas por escrutínio secreto e a assembléia será realizada nos termos do artigo
524, letra "e" e artigo 612 da CLT

Jaraguá do Sul, 22 de Junho de 2004.
Édio Geovani Gneipel

Presidente ém Exercício

I

I LOTERIA�
Megasena"" , Quina,
concurso: 573
06 - 17 - 22
29 - 40 - 59

concurso: 1314
10-38-47
68 - 76

concurso: 427
01 - 10- 14 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44

45 - 47 54 - 55 - 61 - 64 - 72
78 - 83 - 89 - 92 - 93

Loteria Federal

Realização:Dia 29 de junho de 2004
H8rário: 19:30 horas
Local: Cenlro Cultural SCAR

Informações e inscrições:
47.275-7010 com Mainara I 47. 9976-0878 com VaJdicir

PARA FA�ER A

DIFERENÇA
___d.�,

Apoio:

&)
CORREIO DO'POVO

SOCIONTECH
T.cnolo9la & Solu�60s

GráficaCP
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"Transando Saúde" promove
conscientização entre alunos

SCHROEDER - Na última semana,

a Secretaria Municipal de Saúde e

Assistência Social de Schroeder e o .

Sescpromoveram amostra "Transando

Saúde", no Centro deMúltiploUso.
Aproximadamente 500

estudántes das redes de ensino

municipal e estadual de Schroeder

'participaram de palestras sobre temas
relacionados à sexualidade como

métodos contraceptivos, gestação,
Aids e outras doenças sexualme'nte
transmissíveis.

Segundo a palestrante e

enfermeira Marisa Born, o Sesc

ofereceu omaterial à Secretaria, que
então encaminhou ofício às Escolas

fazendo o convite para participar das

palestras, realizadas nos três turnos,
conforme disponibilidade das

instituições.
Devido em grande parte a

diversidade de conteúdo e

materiais, Marisa ressalta que as

palestras, programadas para ter

duração de uma hora, em média,
'chegaram a duas horas, tamanho o
interesse dos alunos. "Senopróximo
ano o Sesc disponibilizarmaterial,
pretendemos realizar uma próxima
edição", declara.

, A enfermeira lembra que foi
montado um painel com

informações para visitantes e

pessoas que estavam recebendo
atendimentonoCentro deMúltiplo
Uso. Após aspalestras, os estudantes
também ganharam o livro
Transando Saúde, distribuído pelo
Sesc.

CÉSAR JUNKES

Enfermeira Marisa informa que intenção é realizar nova edição

Simulado no Colégio Marista São Luís
,

Muita concentração e garra. Assim foi a participação dos alunos da 3ª série do

Colégio Marista São Luís no último sábado, dia 19 de junho, durante o Simulado

Enem/Anglo aplicado em todas as escolas da rede marista de ensino.

Sabemos que a preparação para o vestibular se faz necessária nesta etapa da vida
escolar. Mas além do vestibular é preciso preparar para' à análise e interpretação
das diversas informações do cotidiano, Foi este o objetivo desta avaliação, O
caderno de questões com 63 questões objetivas trouxe a simulação do ENEM -

Exame Nacional do Ensino Médio- que o MEC criou e aplicou, pela primeira vez,

.ern 1998, Hoje, através deste exame, pode-se analisar o ensino e oportunizar a

entrada em algumas universidades do país,
A prova do ENEM tem como proposta avaliar habilidades e competências e nãó

o conhecimento em si. Conseguir entender o que um enunciado pede ou solucionar
'questões utilizando-se de informações independentes às disciplinas gera no

aluno um olhar crítico e construtivo de sua própria aprendizagem,
Os alunos da 3ª série do Ensino Médio Marista realizam ao todo 5 simulados
durante o ano letivo, auxiliando inclusive na preparação emocional que este

momento requer. Além disso, os resultados do simulado são analisados e

computados à nota do aluno, conforme o número de acertos,

\; A equipe de professores acompanha todo este processo e discute com os alunos
as questões trazendo informações importantes na interpretação e resolução da

prova" Mais do que simular uma prova de vestibular, o momento trouxe

conhecimento e integração,

•'
,

.

Estado de Santa Catarina

Prefeitura M�nicipal de Guaramirim

LEI N° 2.854/2004
Modifica o incisa I, do artigo 2a da LeiMunicipal na 1.124, de 18 de

novembro de 1987.
Francisco Luiz de Souza, Presidente da Câmara Municipal de

Guaramirim, de conformidade !20m o Art. 49, Parágrafo T, da Lei
Orgânica doMunicípio, faz saber a todos os habitantes desteMunicípio,
que a Câmara de Vereadores aprovou, e ele pomulga a seguinte Lei:
Art. 10 < O inciso I, do artigo 20 da LeiMunicipal na 1.124 de 18 de

novembro de 1987, a qual institui o passe livre do idoso, passa a vigorar
com a seguinte 'redação:
Art. 20 .

I - Tenham a idade mínima de 60 (sessenta) anos;
II -

.

Art. 2° - As demais disposições dessa Lei ficam inalteradas.
Art 3 ° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogados

as disposições em contrário.

GERAL

PRATICIDADE

Posto de Saúde encurtará
distância aos moradores

POR CAROLINA TOMASELLI

� Mais de 500 famílias
da região de Braço
Direito receberão
atendimento próximo

MASSARANDUBA A
assinatura do contrato de prestação
de serviços para a construção do

posto de saúde da regiro do BraçoDireito foi realizada no último
sábado pela Prefeitura de
Massaranduba, através do

departamento de Saúde e

Assistência Social. A solenidade
aconteceu às 15h30, no salão da

Igreja Santa Luzia,' próximo ao

terreno onde funcionará o posto.
Em uma estrutura de 110

metros quadrados, serão

disponibilizados atendimentos'
médico, de enfermagem, gabinete
odontológico e desenvolvidos os

programas SaúdlBucal, Saúde da
Família, Hipertensos, Diabéticos e

Imunização, preventivo do câncer,
identificação de �anseníase e

tuberculose.
Além da comunidade de

Braço Direito, as localidades de

CéSAR JUNKES .

Diretora de Saúde mostra esboço de como será o posto de saúde

Santa Luzia, Sagrada Família, Rio
Bonito, São José, Braço Costa,
Braço Seco, Terceiro Braço,
Bracinho e parte do Segundo
Braço e Sete de Janeiro serão

beneficiadas com o novo posto,

De acordo com a diretora do

departamento de Saúde e

Assistência Social, Suzane Elisa
Froehlich Reinke, mais de 500
famílias vivem na região de Braço
Direito. Lembra que a obra atende

uma antiga reivindicação da

comunidade, uma vez que amaior

parte dos moradores, composta
majoritariamente por pequenos

agricultores, utiliza bicicleta e

carroças comomeio de transporte
e o posto de saúde mais próximo
fica há 25 quilômetros de distância.
"A extensão territorial de
Massaranduba é bastante grande,
por isso a comunidade de Braço
Direito encontra-se numa situação
bastante delicada", declara.

Atualmente, omunicípio conta
comquatro postos de saúde: Centro,
Benjamin Constant, Massaran
dubinha e Primeiro Braço doNorte.

Com recursos da administração
municipal, a obra receberá um

investimento total de R$ 64 mil.
Suzane afirma que a Prefeitura
também está buscando recursos

junto ao governo do Estado para a

aquisição de equipamentos e

materiais necessários, orçados em
R$ 30mil.

A empreiteira Lemke, de

Guaramirim, vencedora da

licitação, já iniciou as obras, que
devem ser concluídas num prazo
de 90 dias. O terreno de 450metros

quadrados foi doação de um dos
vereadores domunicípio.

Creche no bairro Rio Hern

começa a ser construída

t
SCHROEDER - A empresa

vencedora da concorrência

pública iniciou há duas semanas a

construção da nova creche no

bairro Rio Hem, em Schroeder.
O prédio terá 255 metros

quadrados de área construída,
com seis salas, abrigando berçário,
maternal, área de atividades,
lactário, higienização, cozinha
área administrativa, banheiros,
área de serviço e lavanderia. Além

disso, terá uma área de recreação

e lazer.
A creche municipal atenderá

50 crianças, segundo o secretário de
Educação, Harildo Konell. Informa
que a creche está sendo construída
em um ponto estratégico para que
os moradores daquela região
deixem os filhos em um local mais

próximo de suas residências,
enquanto estiverem no trabalho.
A previsão de conclusão da ob�a é

de 120 dias e os investimentos são

da ordem de R$ 120 mil.

Creche terá 255 m2 de área construída e atenderá 50 crianças

Aciam promove curso sobre

gestão e finanças este mês

FATOS

• o curso é destinado às

empresas em fase de

consolidação ou tenham
dois anos de existência e

que o participante adote
decisões na área de gestão
financeira. A empresa deverá
ser da área de serviços,

• O ,investimento é de R$
70,00. Inscrições podem ser

feitas na sede da Aciam ou

pelo telefone 379-1151, com
Gisele, Sabrina ou Elaine.

MASSARANDUBA - A Aciam

(AssociaçãoComercial, Industriale
Agrícola de Massaranduba)
promoverá, emparceriacomoSebrae,
o curso "Gestão e estratégias
financeiras - serviços".

O treinamento, que acontecerá
entre os dias 28 de junho e primeiro
de julho, visa capacitar
empreendedores da área de serviços
a dominar a situação financeira de
sua empresa, conhecendo seus

resultados, analisando oquegera lucro
e a forma de administrar com plena
segurança, planejando suas

estratégias. Através de exemplos
práticos, exercícios e apresentação de
estratégias de gestão, o participante
serámunido de conhecimentos que
poderão ser implantados em sua

empresa, auxiliado por um plano de
'ação desenvolvido em sala de aula.

O programa do curso envolve a

gestão financeira, estrutura

financeira, administração do caixa,
do lucro, decisões estratégicas, gestão
patrimonial e os dez mandamentos
da gestão financeira, numa carga
horária de 12 horas. .

O instrutor seráLourivalPasquali,
consultor, graduadoemadministração

de empresas, com experiência em

análise de econômico-financeírc,
projetos de viabilidade de crédito,
junto aos principais bancos e agentes
de crédito. Possui trabalhos
desenvolvidos em várias empresas da

região, associações comerciais e

fundação Frei Godofredo. Atua
tambémcomprogramade consultoria
para implantação de negócio,
orientações para abertura de empresa
e diagnóstico empresarial, commais

de dez anos de experiência na área

de planejamento, custos e finanças.
!!'!I!'_�II!'-II!_"'''�'---'----------'----------'-------'--------------
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Novo Coneello.
em TrllnspOi te
Transporte para
Rlumenau [FurbJ,

Joinville (Udese, Univille e Senai)
além de viagens estaduais e interestaduaisFone/Fax: (47) 370-8655
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�MULHER EMPRESÁRIA

Empresárias organizam visita a Rota Italiana
Um passeio pela Rota da Colonização Italiana vai destacar, no dia

26 de junho, a arquitetura típica e beleza natural de Jaraguá do
Sul� É que a Câmara da Mulher Empresária da Acijs organiza uma

visita pelo interior do município, O roteiro inclui visitas a Igreja
Nossa Senhora do Rosário, casas típicas, Haras Tomelin, Museu Di

Ferramenta D'Affari dei Nonni, Serraria Alchini e Unidade de
Processamento de Alimentos do Ribeirão Grande do Norte. Neste

local, será servido café colonial típico italiano. O passeio e o café
custam para integrantes da Câmara e associados da Acijs e Apevi,
R$ 31,00 e, para não participantes, o valor é deR$ 35,00. As reservas

já podem ser feitas pelo e-mail nucleos@acijs.com.br ou pelo
telefone (47) 275-7012.

�PUBLlCAÇÃO
Guaramirim lança revista
A Prefeitura de Guaramirim estará distribuindo a partir desta
semana a revista "Guaramirim - uma cidade pronta para o futuro':
De autoria do assessor de imprensa Albino Flores, a revista aborda
em 34 páginas as principais obras e realizações da administração
municipal entre 2000 e 2004.

�MODA

Unerj busca parceria com Curitiba Fashion Art
Com vistas a estabelecer futuras parcerias, a Unerj está

. promovendo amanhã, palestra com a participação do produtor
Paulo Martins e da jornalista Nereide Michel, idealizadores do
Curitiba Fashion Art. Com entrada gratuita, o encontro acontece

às 19 horas, no Centro Empresarial (Cejas), e é aberto a profissionais
e estudantes de áreas relacionadas com moda. Celaine Refosco,
coordenadora do curso de Moda, avalia a vinda dos organizadores
do Curitiba Fashion Art como uma oportunidade valiosa para

divulgar a proposta da graduação. Outro aspecto positivo é que
na próxima edição, em 2005, o Curitiba Fashion Art terá foco na

latinidade no desfile de moda e um ciclo de palestras sobre o

tema.Mais informações sobre o evento na coordenação do curso

de Moda, pelo telefone 275-8200.
.

HESTIVAL

Iniciados os preparativos para formas animadas
A Scar (Sociedade Cultura Artística) está iniciando os preparativos
para o 4° Festival de Formas Animadas - Cidade de Jaraguá do

.

Sul. O evento conta com o apoio da Fundação Catarinense de
Cultura - FCC, e acontecerá este ano de 10 a 15 de agosto, no
Centro Cultural. Mostra de caráter não-competitivo, o evento já
se consagrou como uma das mais importantes atividades cênicas
da região Sul do Brasil. Crescendo a cada ano em qualidade e

número de participantes, o festival é aberto à participação de

grupos teatrais de formas animadas de Santa Catarina e de todo o

Brasil, que serão selecionados por uma Comissão indicada pela
comissão organizadora. Grupos interessados podem obter mais

informações sobre as inscrições pelo telefone (47) 275-2744/
370-6488.

Falecimentos
Faleceu às 11 :30 de ontem a senhora Rosa Priebe Duwe, com idade de

77 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério Três Rios doNorte.
Faleceu às 16:45 de 20/60senhor LuizVoltz, com idade de 81 anos. O

sepultamento foi realizado no CemitérioMunicipal de Schroeder.
Faleceu às 16:00 de 20/6 a senhora Eclithe Custodio daSilva, com idade

de 63 anos. O sepultamento foi realizado noCemitérioNereu Ramos.
Faleceu às 10:00 de 20/6 a senhoraMinaStrelowMüller, com idade de

79 anos. O sepultamento foi realizado noCemitérioNereuRamos.

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada
a licitação abaixo especificada:

LICITAÇÃO: 49/2004;
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM;
MODALIDADE: PREGÃO;
OBJETO: SERVIÇO DE CAMINHÃO EQUIPADO
COM HIDRO JATO EVÁCUO;
RETIRADA DO EDITAL: partir do dia 22/06/2004 das
8:00às 12:00edas13:30às 16:00h;
DATADAABERTURA: 05/07/2004 ÀS 14:00 horas.

O Edital encontra - se à disposição dos interessados no escritório
do SAMAE, na Rua: Erwino Menegotti, No. 478 -Jaraguá do
Sul- SC ou no site: www.samaejs.com.br.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
(047) 371-0590.

POR CELlCE GIRARDI

....Pintura, desenho
dança e música,
chamam atenção
para a cultura

}ARAGUÁ00 SUL-Encerrou no
domingo a Semana Cultura em

Movimento promovida pelo Sesc

(ServiçoSocial doComércio). Desde
odia 13 atividades relacionadas a arte
e cultura foram realizadas pela
cidade. A passeata "Cultura em

Movimento", com alunos de arte e

estudantes de escolas de Jaraguá do
Sul, chamou a atençãodo público
para a participação em peças e

espetáculos. No sábado, artistas de
diversas expressões foram para o

calçadão da Marechal expor seus
trabalhos e desenvolver suas obras
diante do público. "Não é fácil criar
num localmovimentado como este,
mas é interessante poder trazer para
a rua um pouco do nosso trabalho e

mostrá-los às pessoas", declaraValdete
Hinnig, presidente da Ajap
(Associação Jaraguaense deArtistas
Plásticos). Adolfo Juliano
Zimmermann, urndos fundadores da
Associação, também compareceu,
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CRIATIVIDADE

ALEXANDRE BaGO

Ceramista de Schroeder veio mostrar seus trabalhos
.-

pintando seus quadros em óleo sobre
tela. "É legal este contato com as

pessoas para que eles conheçam um

pouco do nosso trabalho e não

Arte apresentada ao público
desperta para a popularidade

Irineu Pasold recebe Selo

<' Prefeito Amigo da Criança
}ARAGUÁ DO SUL - O chefe do

ExecutivoMunicipal de Jaraguá do
Sul, Irineu Pasold, recebe da

FundaçãoAbrinq o Selo de Prefeito
Amigo da Criança. A cerimônia

acontece no día 30, às 10 horas, no
auditório Petrônio Portela, do
Senado em Brasília. A iniciativa é

da FundaçãoAbrinq - com o apoio
da Unicef em parceria com a

Fundação Ford e a Fundação.
David e Lucile Packard. Desen
volvido em três etapas, o Selo é um

reconhecimento do compromisso
das gestões municipais com a

priorização das crianças e adoles
centes em suas políticas públicas. A
primeira delas envolveu 654

municípios brasileiros que foram
inseridos na Rede Prefeito Amigo

da Criança. A segunda fase
aconteceu após o retomo doMapa
da Criança e do Adolescente 2002
e atestou que, em 497 cidades, a

gestão estava pondo em prática seu

Plano de Ação do Sistema de
Garantia dos Direitos da Criança e

do' Adolescente (Conselhos
Municipais de Direitos e Tutelares
e FundoMunicipaldos Direitos da
Criança e do Adolescente) .Das 193

gestões aptas para a terceira etapa, 187
devolveram o Mapa 2003 compro
vando os resultados positivos na

implementação da política de

proteção à infância e à juventude.
Estes municípios reconhecidos nas

três etapas doSelo - entre elesJaraguá
do Sul - concorrem ao Prêmio
PrefeitoAmigo daCriança/2004.

ARQUIVO/ALEXANDRE BOGO

Irineu recebe selo Prefeito Amigo da Criança dia 30, em Brasília

somente a tela pronta", salienta. O
técnico de cultura do Sesc, Sérgio
Pedrotti acredita na possibilidade de
no ano que vem esta atividade se

tornar mais comum. "Estamos

querendo vir para a praçamais vezes,
para tomar a arte e a cultura mais

popular", define. Os alunos da oficina
de arte também compareceram ao

calçadão e, sob a orientação da

professora Cri tina Pretti,
desenvolveram caricaturas e

desenhos em quadrinhos com

imagens recolhidas da rua. "É legal
vir para o calçadão e captar estas

imagens para um desenho. É
divertido", define o aluno [ones
Giovan�lla. O ceramista Antônio

Machado, de Schroeder também foi
convidado a participar e diante de
um público curioso criou suas peças a

base de argila. "Sempre que posso

compareço a feiras e. eventos

mostrando meu trabalho", conta o

ceramista que há 27 anos trabalha
com a arte. No domingo a

apresentação de bandas locais no

Museu Emílio Silva e do grupo
musical Casa eCultura no Shopping
Breithaupt, fechou a semana da
Cultura com animação e com a

presença do público. No dia 22 de

julho os artistas plásticos de Jaraguá
do Sul realizarão uma exposição na
Scarcomo terna "[araguá dasÁguas".
''A. exposição é nossa homenagem a

cidade nomês de aniversário", finaliza
Valdete.

C SAR JUNKES

Estabelecimentos comerciais pichados no final de semana

Atos de vandalismo preocupam e

revoltam comerciantes da cidade
}ARAGUÁ DO SUL - Este'final

de semana os vândalos voltaram a

agir em "[araguá do Sul. Duas
farmácias na rua Reinoldo Rau, no
centro, e até o posto do Correio
sofreram pichações. O proprietário
de uma das farmácias disse que irá

registrar boletim de ocorrência.

"Esta foi a terceira vez, este ano,

que picham as paredes"; reclama
o proprietário Jairo Andrade que
da primeira vez gastou mais demil
reais pintando todo o prédio.
Andrade conta que há cerca de
três semanas havia sido alvo dos

pichadores e não havia tido tempo
de limpar a sujeira quando foi
novamente foi alvo dos vândalos.
E diz que o vandalismo se estende

para os fundos do prédio e para os

muros da rua lateral. Na farmácia
ao lado, a relações públicas, Joyce

Constantino disse que também foi
alvo dos pichadores. "É revoltante .

esta situação de depredação do

patrimônio, e o pior é que tememos
que ocorra novamente, já que este

ano foram duas vezes e ano

passado o prédio teve que ser todo

pintado", critica. Nem o posto do
Correio passou ileso. Além da

parede, o vidro e até a caixa de
coleta foi pichada. A políciamilitar
informa que é difícil detectar

. mesmo fazendo rondas periódicas
pelo centro da cidade. "Contamos
com a ajuda da comunidade
nestes casos para fazer a denúncia.
A pichação só pode ter punição se

houver uma denúncia", explica a

tenente da polícia militar, Arlene
Villela acrescentando que a

punição para estes atos são serviços
comunitários.
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CPRONDA
�TENTATIVA DE FURTO

H�mens tentam roubar depósito
Por volta dás 11 horas da manhã de sábado, a Polícia Militar foi

até um depósito próximo à Rodoviária, onde encontrou dois

homens, que estavam com dois alicates prontos para furtar o

alumínio do local. Eles ainda tentaram fugir, mas a PM conseguiu
pegá-los e os encaminhou para a Delegacia de Polrcla.

�ROUBO

Lot�rica é assaltada em Massaranduba
Por volta das 11 h50 de sábado, a Polícia Militar recebe a denúncia

que uma lotérica foi assaltada na rua 11 de Novembro, em
Massaranduba. Segundo informações, dois rapazes entraram no .

local anunciando o assalto, prendendo as duas funcionárias e

quatro clientes no banheiro, levando todo o dinheiro do caixa e

do cofre, que foi aberto pela proprietária. Os ladrões fugiram do

local em um carro verde, aparentemente um Chevette, em

_
sentido ignorado. As viaturas fizeram as rondas na região, mas
não foram localizados.

�TRÁFICO
Polícia deGuaramirim prende taxista.
Em uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar de Guaramirim,
na madrugada de sexta para sábado, resultou na prisão em

flagrante de Arno Paterno, 34 anos, taxista. Foram encontrados
com ele 28 pedras de crack,já embaladas e pronta para a revenda.

A prisão ocorreu quando se apurava a prática de um assalto a

uma residência e receptação de objetos furtados. D.epois de

levarem o taxista para a delegacia, várias pessoas ligaram para o

celular dele para comprar as pedras. Essas pessoas foram
localizadas e detidas pela polícia. Arno Paterno foi encaminhado
ao presídio de Jaraguá do Sul e a droga será examinada e

remetida ao Departamento de Polícia Técnica e Científica.

ESPORTIVAS
�TÊNIS DE MESA

Mesa-tenistajaraguaense é vice em São Bento
o mesa-tenista da Fundação Municipal de Esportes, Guilherme
Herzog, sagrou-se vice-campeão do rating "B"masculino na etapa de
São Bento do Sul do Circuito Catarinense deTênis de Mesa,disputada
no último final de semana (18 a 20/06), no ginásio de esportes Annes
Gualberto, com a participação de 214 jogadores de 18 municípios.
Com a terceira colocação no mirim feminino; Jéssica Lemes foi o
outro destaque da equipe jaraguaense, que atuou com 12 atletas
comandados pelo treinador Marcos Albino. A próxima fase da

competição está prevista par.a o mês de agosto, em Três Barras.

�CANOAGEM

Kentucky sobre ao podium na Copa Brasil
Após um período de férias nas competições, o clube de canoagem
Kentucky mostrou a 'sua força na IV Copa Brasil de canoagem Slalom

que aconteceu no final da semana passada em Anicuns (GO). Os
atletas que participaram representando Schroeder foram: Diógenes
Alencar Roas, que ficou em 1 ° lugar e. Pedro Paulo Barzenski que
ficou com o 2°lugar nas categorias iniciantes, na geral o Pedro Paulo
ficou 3° na categoria Sênior e o Diógenes foi o sexto colocação no

Júnlor.Sequndo o presidente da Fecesc, Fábio Persurn/começaremos
uma nove etapa para a escolinha de canoagem slalom em Schróeder,
com a abertura de mais 10 vagas para novos alunos ainda este mês,
pois estes resultados são os reflexos de um ótimo trabalho realizado
em parceria com a Prefeitura Municipal de Schroeder e a fundação
de esporte do Município que não mediram esforços para a construção
de uma pista oficial de Slalom no rio Bracinho que foi palco de 1 °

etapa da Copa Brasil de Slalom no início de Fevereiro':

Academias
Corpo &Mente
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(47) 371.9659

GERAL/ESPORTE

VITÓRIAS

Malwee consegue duas boas
vitórias noWolfgang.Weege

POR JULlMAR PIVATTO

�Vitória de sábado

garantiu a liderança
do grupo na Liga
Nacional

}ARAGUÁ DO SUL - Com uma

boa vitória no sábado, a Málwee

conseguiu se manter na liderança .

do grupo B nessa segunda fase da

Liga Nacional. A goleada de 7 x 3
contra a UCS deixou a equipe
jaraguaense com oito pontos, um a

mais que o São Bernardo, que
venceu oMinas por 6 x 3 na noite de
ontem.

Em mais uma boa atuação da

equipe, aMalwee venceu, também
na noite de ontem, oJoinville por 3 x
1,pelaDivisão Especial do Estadual.
O jogo foidemuitomarcação emuito
nervoso também.AMalwee saiu na
frente após bela jogada deFalcão e

James, que o craqu.. Falcão concluiu
no gol. Nem deu tlImpo pra equipe
jaraguaense comemorar e Henrique
toca praMarina emQi-tar a partida.
O jogo segue, commuitamarcação
da equipe joinvillense, que comete
a sexta falta e James cobra o tiro livre,

"

Torcida vibra com o segundo gol daMalwee, após a cobrança do tiro livre de Jame_?

marcando o segundo gol daMalwee,
deixando assim o placar dó primeiro
tempo.

O segundo tempo é .muito
nervoso, comos dois times perdendo
muitos gols. Faltando algunsminutos
para o término do jogo, os dóis

treinadores colocam em quadra os

goleiros linhas, dandomais agilidade
à partida. Numa bola roubada
faltando 30 segundos para o término
do Jogo, Falcão chuta da quadra
defensiva por cobertura e-marca o

terceiro. O próximo desafio da

Malwee é nesta quarta-feira, onde o
juvenil irá representar o time

jaraguaense em São Lourenço
d'Oeste contra o time da casa. No
sábado demanhã, a equipe enfrenta
o Minas pela Liga, no Wolfgang
Weege.

Goleada sobre o Real garante
o Juventus na próxima fase

ALEXANDRE BOGO

Marcelo França (direita) foi o autor de um dos gols do Moleque Travesso

}ARAGUÁ DO' SUL - Com um

grande desempenho em campo, o

[uventus goleia o lanterna Real, na
tarde de domingo no Estádio João
Marcatto. O placar de 5 x O deixa o
tricolor jaraguaense cou{ 19 pontos
e em terceiro lugar na tabela,
garantindo a classificação para a

próxima fase da competição.
O destaque do Moleque

Travesso foi o lateral Pereira, que
marcou duas vezes de cabeça, uma

.

vez no primeiro e outra no segundo
tempo. O meia Giovàni Fleck fez
um de pênalti e Ivan e Marcelo

França completaram a goleada do
tricolor. Nas outras partidas, o

destaque foi a vitória do Brusque,
fora de casa, contra o Concórdia,
pelo placar de 3 x 2, mantendo a

liderança do estadual. Comple
tando a décima rodada, o Inter de
Lages goleou o Carlos Renaux, em
Brusque, por 5 x 1; o Blumenau
venceu o Canoinhas por 1 x 0;'0
Operários Manfrenses fez 2 x 1 no

Fraiburgo e Figueirense e

Camboriuense ficaram no O x O.
Com a classificação garantida,

o [uventus ainda tem seu último jogo
nessa fase, no próximo domingo em
Concórdia, contra o time da casa. É
importante para o time jaraguaense
ficar entre os quatro primeiros da

competição, para ter o jogo de volta
em casa nessa fase decisiva. Solenidade reuniu diversas autoridades em frente à Delegacia

Solenidade nlÉ!ita a entrega de

viaturas,;p�ra::,ã'"'Polícia Militar
}ARAGUÁ DO' SUL - Em _ seguir as normas da LRF (Lei de

solenidade realizada na tarde de Responsabilidade Fiscal) para a

ontem, o Secretário de Segurança ,. contratação de pessoal.
Pública do Estado Renaldo José O comandante da Polícia
Benedet esteve na cidade de Militar do município, tenente-
Jaraguá do Sul para a entrega das coronel Ricardo Alcéhíades
viaturas para a PolíciaMilitar. São Broering, diz que os veículos vêm
sete viaturas, sendo uma delas para para renovar a frota e melhorar a
o IML, dando um total de R$ 255 qualidade do serviço no

mil de investimento. a tendimento à população
"O que me surpreendeu na jaraguaense. "Ainda esperamos

cidade foi a organização das polícias mais duas viaturas para o segundo
Civil e Militar. O que queremos semestre, mas temos que analisar

implantar no estado pode ser visto. as condições financ�iras que

aqui em [araguá doSul", salieritôti"b' , teremos para a aquisição", explica.
secretário. De acordo comBenedét;, .Sobre o efetivo policial, o

a população precisa confiar no comandante' diz que no mês de
trabalho dos policiais. Sobre a falta novembro a corporação recebe mais
de efetivo policial na cidade, o 15 policiais. "Ainda estamos

secretário ressaltou a competência trabalhando junto ao governo, para
dos policiais em atividade, mas diz que no próximo ano consigamos
que o governo do estado tem que mais contratações", conclui.
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Jéssica J. Gessner
Maria de Fátima
Pedro Pessate

Adelino Bompani
Larissa M. Marquardt
Egon C. Behling
Gustavo H. Bertoldi
Osvaldo Neumann

Edmundo Fiedler
Cecília W. Schneider

·19/6·

Thiago da Silva
Maria de Lurdes Bayer
Bruna S. Nascimento
Juliana C. Rausis
Noraldino João da Cunha
Lourdes Picolli
Osmar Rengel

·20/6·
Anderson Vogt
Dilmar Luis Tissi
Jonatan Baurnqartel
Juliele Baumgartel

. Rafael Francisco Réus
Lirio Westphal
Carol Helena Hening
Maria Dolores Garcia
Renato Schulz

·21/6·
. Jean Carlos de Moura
Clênio Macedo
lraci Decker
Lúcio Stein
João Okopnik
Marli K. Guilow
Julia G. Schweder
Luis Brentano

Irmengard Stringari
Ilse Marquardt
Roan Gonçalves
Leonel Stein
Bruno A. da Silva
Joice L. M. de Cantuário
Leandro Raduenz

·22/6·
Faustino J. Bortolini
Débora Ciconeti
Flávio J. Franzner

Dirce Bortolini
Marli S. de O. Souza
Nilton Valentini
Juliana M. Maas
Tarcisio Küster
Joao Olos

Marilyn Hahn
Renaldo Koch
Jadermann Anzelheiro

·23/6·
Daniel Saplinski
Ivo Kaufmaann
Mariane Pawlak
Maira Dalpiaz
Evanir Kreutzfeld
Gilmar Karsten

Emily A. Horstmann
Rosalia P. C. de Lima
Rodolfo A. Fiedler
Dirce R. Radünz

July G. Zanella
Wanderlei J. Zils
Marildo N. da Silva
Lori H. Kruger

·24/6·
Joana G. Stolf

Jaqueline Bolduan
Vanderlei L. Unhares
Tereza S. Szirkowski
Edemar Kaestner
Joana Bublitz
Elírio Gehrke

.

Alan R. Borba
. Anestor Gross
Hélio C. da Silva
João Goulart

·26/6·
Giane Kuskowski

Regiane A. Leal
Acenio Becker
Walter Morais
Adriano Schwirkowski
Filho
Laniamar de Andrade
Luise F. Flor Silva

o casal João e Teofila Olos completaram
no dia 10, Bodas de Diamante (60 anos de
casados). Com gratidão e muito orgulho

comemoraram dia 20 junto com
familiares e amigos na Igreja Nossa

Senhora do Rosário, no Braço do Norte,
em Massaranduba. Após a cerimônia os

convidados foram recepcionados no salão
da comunidade. Parabéns de seus filhos:

netos e bisnetos."O que Deus uniu o

homem não separa.E também hoje,dia
22 ele está de aniversário

·25/6·
Dr. Luis C. Gebara
Valmir Jacobi
Bertha Maiochi
Gabriel Bauer
Fernanda Sjoberg
Kelly D. Müller

Mayla C. Uller

Thiago Leoni
Valmir Kellner
Ivo Kruger
Rafael Patrício
Simone R. Andrade
Carolina B. Gorges

Pepe e sua namorada Mari,
comemorando o dia dos

namorados, no shaw do
Nenhum de Nq}, em

Guaramitim

Trocou
idade no

último dia

16,Edson
Schmitz.

esposa
Vâniaedos
filhos Bruno
eGabriela

Aniversariou no dia 10,
Adilson. Eliane, Samuel,
Samantha, seus pais Ivo
e Iliane, seu irmão
Edson e sua avó Geni
mandam os parabénsCompletou idade nova ontem, dia 21 lracl Decker.

Parabéns dos familiares e amigos

371-2847
275-2005

Cleunice dos Santos L. Arent aniversariou
no dia 18. Parabéns é o que deseja o marido

Silvio com muito carinho

ElJ \J()l:J
·:·FESTA I
Acontece neste sábado dia 26, Festa Junina 'na Escola
Básica Ministro Pedro Aleixo, no centro, em
Massaranduba.

.IDADENOVA
Parabéns a ElianeT Mõeller, que aniversariou no dia 20.
Muitas felicidades é o que deseja seu filho Pablo e toda
família.

.PARABÉNS
Marli Guilow completou idade nova ontem dia 21.
Parabéns e felicidades do marido Rogério e de toda sua

família.

·:·SOIREE
No domingo, dia 27 tradicional Soiree na Comunidade
.Católica Bom Jesus, no Guarani' Açu, em Massaranduba.

·:·BAILE
Neste sábado, dia 26 acontece Baile na Sociedade

Esportiva Recreativa Ano Bom, no Salão Novo, em

Corupá.
'

.FELICIDADES
Ane Lúcia Alves aniversariou dia 15. Os pais, o irmão e o

namorado desejam felicidades.

.ANIVERSÁRIO
Renato Schulz esteve de aniversário dia 20. quem deseja
os parabéns é a sua esposa Kátia e os filhos Viviane e

Fernando.

·:·FESTA II
Será neste final de semana, dia 26 e 27 Festa na Capela
São Pedro e São Paulo, na Comunidade Isabel alto, em
Corupá.

_. �.�--��--�------�--------------.-----�--------��--._--------==--�---------=--�------_...
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ALUGA-SE - quartos
mobiliados. Tr: 370-3561.

AMIZADE - Vende-se, nova, em
alvenaria com 03 qtos. R$

"') 68.500,00. Tratar: 9997.2020

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

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se,
casa mista cf 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Rua

Águ,fls Claras, 436. Tratar: 370-
4594 após as 18:30.

ILHA DA FiGUEIRA.;. vende-se,
2 casas de alvenaria, próx
centro, ambas com suíte e

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

R$ 30,000,00, Acerta proposta. DIVIDE -SE - quarto individual,
Tr, 91181 082 feminino R$ 180,00. Tr. 371-

3369.
VENDE-SE - casamista 100m2,
R$18.oo0,00 ou 12.000,00mais
30 parcelas de R$ 260,00. Tr.
276-0196

SÃO LUIS - aluga-se
apartamento cf 2 dormitórios,
R: Francisco Hl1,lska. R$ 290.00.
Tr,: 370-2365 ou 9114-6474

ILHA.DA FIGEUIRA - vende-se
3 casas, 2 de alv. e 1 mista,
ambas c/ garagem. R$
86.000,00. Aceira-se carro no

negócio. Tr.: 372-3277. cf
Veroni.

VILA LENZI':'vende-se casa de
alv., com 90m2 R$ 65.000,00. Tr SCHROEDER - vende-se, centro,
370-6953 com João. comercial e residencial, valor a

OOIl'ÜklI:Tr.9133-347i3.Croci3476

-- SCHROEDER - aluga-se apto. no
centro, semi -mobiliado ,com 3
suites mais dependencias. valor
a combinar, tratar 9133-3476

JARAGUÁ.EsaUERDO - vende
se lindissima casa com suite
com closet e banheira de
hidromassagem + 03 qts, gar,
para 03 carros com éhur. e

bwc. Fica móveis novos na

cozinha, 03 salas.. Somente R$
85.000,00. Tr,: 9962-8154.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas, entrada da APAE,
próx. WEG II. Tr: 370-3561 cf
proprietária. U.BATUBA - vende-se, próx. a

praia, cf 1 suíte + 2 dorm.,
churrasqueira. Tr: 372-3235.

VENDE-SE - cf 2 qtos, no

Condomínio Amizade.

R$42.000,OQ. Tr. 276-3321.

ALUGII-SE - no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

VENDE-SE - casa próxima ao

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

COMPRA-SE - apartamento até
R$ 70.000,00. Tem que ter

churrasqueira'na sacada. Pago
a vista. Tr: 9962-8154

VENDE-SE - em perfeito estado
de conservação com 01 suite e

02 quartos. 90,00 m2 . R$
57.000,00-creci7402-Tr:9997-
2020.

VENDE-SE - casa de alv., 64m2,

TERRAPLANAGEM
Rompedor de Pedras e Concleto
Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
.

Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes .

Compressores de Ar
loíeámentos completos

- .

..
AMIZADE - vende-se pronto para
construkürãtls um projeto até
100 rn'. porR$13.000,OO. CRECI
m8 - Tratar9962-8154

H; \Vi 'ando Menslin - Sue endi 275-1101 / 9104-2393

BARRA - vende-se Terreno no

Loteamento Casá Nova II '--_
.

( PassandoaMatwee) 360,00m2-
Pan::ialrrentemurado.R$12.000,00
-creci7402 - Tratar: 9997.2020

Tra'l'ás
Barras
réfletor Vidros'Verdes,.
Desembaçador do Vidro traseiro.

, ..('.J'/' .(",.'" ,(",:,
Á"'. /_ � I � r, : i
•.., . \ I \ ) \ I
}l�;:.>_._;.__l

_ "-" � \".,...oIJ
+ pintura metálica. Frete incluso. Via Internet.

BARRA DO SUL - vende-se, 2
terrenos cf casa de frente pf
lagoa R$35.000,OO.Tc 371-2001
cf Frank.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
C/1900m2, fazendo frente pf Rua
JoséT Ribeiro, em·20m defronte
Indumak. R$ 200.000,00. CRECI
8054. Tr,:371-5512.

COMPRA-SE - terreno com

20.000 m2 ou mais, para
construção ou casa ou terreno
no amizade.n: 9113-6055.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se
terreno (101. Divinópolis),Rua
912,ótima localização,após
Müller transportes,acesso facil
para ponte daWEG, área395 m2,
(15x26,34), pronto para
construir,Valor R$ 20.000,00. -

Creci 9238. Tr: 372-3922 ou

91224198C/Watter

CZERNIEWICZ - Vende-se ótima
área para clínica cf 2.136,00m2
- próximo ao PAMA. - creci7402-
Tratar: 9997.2020.

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, cf
614m2, cfconstrução 1 05rn', base
para 2 pisos, alvenaria pré
acabada, quitado, escriturado,
asfatto, ótima localização. Aceita
se troca porcasa em Jaraguá. R$
31.000,00.Tr,: 370-3357.

ILHA.DA FIGUEIRA - Vende-se
terreno cf3340m2 , servidão
defronte Indumak R$145.000,00
- CRECI8054 fone 371 :5512

OPORTUNIDADE
ED. AMARANTt;lUS _ 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, fltnes,' sala de jogos,
�una, quadrá polivalente e salão de

IJlstas. 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.

Fabricado no Bra.sll

SUPER MASSA
GRAFITADA

ly,wvadoye(os (avoratórios
UNISUL-UNIVAl,I PBQ1'

eye(aABNT.

SUPER MASSA: é umyroduto naturalcom um teor de a!}a dê alto níve(, composição 100%fiato, a
ser usado na cotlstrução civif. na utillzação especia!de revocos exteriores, interiores, assmtamento de

tijoros,yiS05, cerâmicas, etc.

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

*Economia no cimento em até 22%
*Mofo e bolor nunca mais o pl1llMo certo para cua ,oll91l1l�ol

Fones: (47) 275-4081 e 275-1961
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se 5 terrenos de 400m2 cada, próx. ecoléqlco com 2.000m, luz, VENDE-SE - comercial,

I

terreno C/1900m2, fazendo frente ao Càndeias. R$ 27.000,00. Tr,: água terraplenagem, plantas _
condomínio centro, C/ 3.900m2,

pf Rua José T. Ribeiro em 20m '372-1395. frutíferas e nativas pronta para totalmente aproveitáveis. Tratar:
defronte IndumackR$200.000,00 construir R$. 29.500,00. Tr. 275-3070. Creci 8950.
- CRECI8054 fone 371-5512. RIO MOLHA - vende-se, (47)37�63.

VENDE-SE - 'Terreno 1.899,65próximo a gruta, R$3.500,00 de
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se entrada e + 38X 150,00 ou SCHROEDER - vende-se, cf rn'. Tr.375-2194

terreno cf 350m2, Rua Alagoas, 8.000,00 à vista. Tr, 371-3830. 452m2, situado na rua 1'35

R$30.000,00 CRECI8054 fone Frecerico Trap. R$1 0.000,00. Tr,: VENDE-SE - ou troca-se por
371-5512.• RIO MOLHA - vende-se, cf 370-6847.

terreno de maiorvalor um Suzuki

969.480m2, escriturado. R$ SwiftSD 1.616V4p'compl., gas.
NEREU RAMOS - Vende-se 180.000,00. Tr: 9112-5501. VENDE-SE - c/.?6 margas, na R$12.000,00. TR 370-7986.

terreno C/393m2 Rua Loteamento (proprietário) .

Tifa dos Húngaros -Jguá 84,
'Zanghelini, 15.00,00 CRECI8054 casa cf 3 qtos, sala; copa-coa, VENDE-SE - cf 3.991 ,00 m2,

- fone371-5512. RIO MOLHA- vende-se a 4Km lav., bwc, 2 galpões cf engenho próximo ao Juventus. Rua pm-
da cidade ótimo acesso e de melado, cf nascente de água. cipal. R$11 0.000,00 - Estuda-

PIÇARRAS-OPORTUNIDADE- localização em condomínio Tratar: 273-1660. se Propostas. 9962-8154.

TAX1\O 99% (1)
, a.m.

JOINVILLE
435·3700

Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

•

RENAULT É MAIS CARRO
"(. .. ) seus proprietários tiveram suas expectativas superadas. O Renault Clio
chegou no topo tio.renkinq geral, sagrando-se o grande campeão. E a maior nota
que um carro conseguiu nestes três .anos da pesquisa Os· Eleitos". ,

Quatro Rodas - Jan./2004
.

RENAULT É MAIS NEGÓCIO
"Nem os 20 cv (cavalos) a mais da Citroên Xsara Picasso, nem o novo motor
bicombustível da Chevrolet Zafira foram suficientes para desbancar a agi/idade
e a economia do Renault Scénic, lider de vendas entre mintvens". Trecho do texto
publicado no Caderno Folha Veíeulos - 25/4/2004, Teste Folha M,auá

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

(1 )Taxa de juros válida para ClioAuthentique 4P 1.0 16V 2003/2004 e 2004/2004 O km, cor sólida, sem opcionais, nas seguintes condições: Financiamento pelo Banco COC (Crédito Direto aoConsumidor) com entrada de 75% do valor à vista ( R$17 .242,50) + 36 parcelas de R$199,00 com táxa cliente prefixada deO,99%a.m. + IOF +

R$ 2, 15 por lâmina do Boleto Bancário. Preço à vista R$ 22.990,00. Preços válidos para a versão 2004/2004 e somente para a aquisição do veiculo pela Internet. com frete incluso para todo o Brasil. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e opcionais.(2)Taxa de juros válida para o Scénic Expression 1.6 16V 2003/2004 e
2004/2004 O km, cor sólida, sem opcionais, nas seguintes condições: Financiamento pelo Banco CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 75% do valor à vista ( R$ 34.492,50) + 36 parcelas de R$ 399,00 com taxa Cliente prefixada de 0,99%a.m. + IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. Preço á vista:R$ 45.990,OQ.
Preços válidos para a versão 2004/2004. Não estão inclusos os valores de frete, pintura metálica e acessórios. Consulte o valor do frete em sua Concessionária Renault. (3) Taxa de juros válida para Linha Clio Hatch 2003/2004 e 2004/2004 O km ( exceto Linha ClioAuthentique), para Scénic Expression 1.616V e 2.016V 2003/2004 e
2004/2004 e Scénic Privilége 1.616V e 2.0 16VO km ( exceto versões com câmbio automático) nas seguintes condições: Financiamentopelo BancoCDC ( Crédito Direto aoConsumidor) com entradade 65% do vaiará vista + saldo financiado em 12 vezes com Taxa Cliente prefixada de 0,49% a.m. + IOF +R$ 2, 15 por lâmina do Boleto
bancaria. Financiamento Renault através da Cia. De Crédito, Financiamentd e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito à análise.e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de Crédito (TACi, no valor de R$ 300,00 não inclusa. AsTaxas poderão ser alteradas se ouvermudanças significativas no mercado nnanceiro, sem prévio
aviso. Condições válidas somente na Rede de Concessionárias participantes, na data de veiculação deste anúncio e e limitadas aos estoques distribuidos na Concessionárias Renault, divulgados neste anúncio. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados alou mencionados neste material referem-se a versões especificas.
Modelos, códigos e valores estãosujeitosa alterações conforme a politica de comercialização da Fábrica.ARenauU do Brasil reserva-se ao direito de alteraras especificações desses veiculas sem prévio aviso. Preserve a vida.Cintos de segurança em conjunto com air bags salvam vidas. .

Dicave BLUMENAU.
322·8800

ITAJAí
348·8460

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OFEREÇO·ME - para trabalhar
como balconista, recepcionista
9 auxiliar administrativo 01
experiência, Tr, 273·6050,

No m', d",Mã.,
• d", Noiv",

�... '1.

OFEREÇO - ME - para trabalhar
na área de vendas, com prática
10 anos, ou como motorista
também com experiência,
Tr,9117·5912,

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

rmaeem, Tr, 275·6162 c/50nla,

OFEREÇO· ME - para trabalhar
como dona de casa, tem

disponibilidade à tarde e à noite,
Tr. 275-3340 ou 9117-5912,

OFEREÇO - ME - para trabalhar'
como balconista, recepcionista
e auxiliar administrativo, com

experiência. Ir, 273-6050 com

Schennia

-
RIO CERRO li - vende-se, cl ±'
4,800m', cl chalé estilo alpino,
riacho, 5,000 pés de palmeiras
real. Acena-se troca por
.automóvel ou imóvel. Tr.: 372-
3235 cl Ramos.

Senhor com experiencia nas seguinte áreas

oferece-se pI trabalhar de: encarregado
de Obras, Enc. de pessoal, apontador e

medição,ou síndico. Tr.: 370-3357AUTÓDROMO - vende-se de

Jaraguá que pode ser usado

como chácara, 232,000 m', 60

m de frente pi 180, aceita-se
carro e casa no negóciO, R4

500,000,Oo:Tr.276-0258.

VENDE-SE - linda chácara
com 40.850m, 5Km do centro
acesso asfaltado localização
shaw do momento e ótima

valorização imobiliária, toda
!-------:--,- . infraestrutura para residir ou

lazer, R$ 198,000,00 Tr-370-
8 5 6 3

www.sitiobarulhodagua.cjb.ne!.

OFEREÇO-ME - para trabalhar na
área de vigilante, porteiro,
Possuo curso de vigilante. Tr,
372·1835 cl Marcelo.

BARRA - aluga-se, sala

comerciai. 100m da Malwee, Tr,:

76-4071

interessadas encaminhar Curriculo para:
RUA Domingos.da Nova, 227, Centro

Jaraguá do Sui-

ADMITE-SE 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: 1 3:30 às 21 :30

e sábado: 8:00 às 12:00h.
- Daremos preferência para candidatas que
tiverem ex eriência 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.

�OCADORA - vence-se no bairro

Agua Verde, aceito carro, casa

na praia de Barra do sul ou terreno

em Jaraguá. Tr. 371·2525.

TERRENO EM GUARUVA, PRÓXIMO TREVO.

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

ONÇAS
ESCRITURA LIVRE

VENDO POR RS 0,03 POR M2

TELEFONE: (47)379·1300

PADARIA - vence-se completa
em Guaramirim. Tr.: 9117-2447.

SORVETERIA • vende-se
O" completa, ou troca-se por rnat,

I de eonstrDção. R$15.000,00. Tr,:
,.,' 370-311fÍ. ou 91351602

.localizado na Reinaldo Rou,
340 - s.I. 5 - Centro
m estoque de roupas:

Infantis, Juvenis e Adulto

VENDE-SE • sorveteria e

lanchonete na Praia do Ervino.

ótima 10calizaçao.Tr.: 9101-0467
el Cristiane

.

lAR: 370-0934
, VENDE-SE - sala comercial cl 1

apto + 2 casas nos fundos. Tr.:

371-3132. SOBRADO Res. e Comi. - vende-se em alv., c/
250m2, terreno c/740m2• Parte res. c/1

suíte+3dorm., EM ANEXO PONTÇl COMERCIAL
( ideal p/lanchonete, loja, oficina, etc.)

R$150.000,OO. Aceita-se carrode menor valor.

R: João Januário Ayroso, Próx. Urbano. 9973-
5537/376-4110. Creci: 5087

,�AS5ARANDUBA - vende -se

(iam 2500m', com casa de
alvenaria de 65m', com 3 lagoas.
Tr.9984·0482.

�OT05

(371-1970)
Compra Vende
Troca -. Flnancia\

Motos acima de 1998

financ. em até 30x 51 entrada

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jar�g,uá do, Su,I� se

VENDEDORA
ADMITE-SE, COM PRÁTICA EI
BOAS REFERÉNCIAS PARA
TRABALHAR EM FARMÁCIA.

:rB.:_?Z5_::3�(i�

OPORTUNIDADE!

Empresa na área de perfumaria e

cosm'ticos busca pessoas dinârnlcas e

empreendedoras para atuar na área de
vendas. Trabalhe em sua cidade, com
ganhos de atá 40% vendendo produtos
de altíssima qualidade e aceitação, Sllám
de ter todo o suporte necessário.
Envie seu currículo via:
otel/fax: para (47) 275 ·1845
oe-mail: comercial@ilui.com.br
• carta: Cx. Postal 105 - 89251-470 -

Jaraguá do Sul - SC

OFEREÇO - ME - para trabalhar
como caseiro ou serviços .de
jardinagem. Tr. 374-5463.

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.PROCURA-SE -estaqío como

técnico têxtii. Tr: 371-5640.

-
VECTRA - vende-se CD 1998,
branco, ar digital, teto-solar, ABS,
computador de bordo, air-bag
duplo, controle de som no volante,
controle de tração, freio a disco nas

4 rodas, R$ 23000, tratar 99750078

FIESTA - vende-se, 95, cinza rnet.,
2p, limpador e desemb. traseiro,
ar quente" direção hidráulica, R$
6.500,00. Fone: 372-3616

RANGER - vende-se, 00, cab.:
ASTRA - compra -se acima do simples, completa (- trava),
ano 2000. Tr. 9981-4588. diesel, 4x4, turbo. R$ 36.000,00.

Tr.: 372-3235· cl Ramos.
CARAVAN - vende-se ano 78, 6
cilindros, turbina cl Rodas 17. R$
6.000,00.Tr.9953-9966.

CELTA - vende -se 2003, 2 portas.
R$ 16.300,00, Tr. 9962-3664.

UNÓ - vende - se 1.0, ano 92, 2

portas, branco. Tr. 371-7542.

CHEVffiE - vende-se ano 79, em
bom estado.R$1.000,00. Tr. 275-
0516 cl César.

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

UNO - vende-se, 95, 1.5, ver
melho, ótimo estado. R$ 7.800,00.
Tr.: 99919-0686 ou 9135-5854.

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

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

MONZA - vende-se, EFI 650, 93,
2p, bcrdô.v.e., todo. original, d.h.
R$ 8.500,00. Tr.: 371-5157 ou

371-5615 a noite cl Cristiane.

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

MONZA - vende-se, 90, em 2timo
estado. R$ 5.300,00. Tr.: 371-2001
ou 9916-8927 cl Frank.

TEMPRA - compra-se financiado,
no negócio um monza 84 4 portas
para o valorda entrada. Tr. 273-{)242.

OMEGA GLS - vende - se ano 95,
2.2, completo.R$ 14.800,00. Tr.
9962-3664

TEMPRA- vende-se 2.0 16v cornpl
+ couro na corpretaporR$ 7.800,oq.
Tratar c/ Adriano - 8804-6050

MONTANA
MULTI-MARCAS
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WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

Recruta e seleciona para admlsslo Imediata as seguintes vaga.:
- AUXILIAR TÉCNICO III - (6370ES) necessArlo curso técnico
eletrônico
- VENDEDOR - (6409 M) - com experlêncla minima de um ano

e com habilidades para decorações.
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO- (6410 M) - com habilitação e que
possua perfil para vendas.
- COORDENADOR DE MONTAGEM - ( 6408 - M) cursando

Engenharia Civil ou Técnico em Edificações.
.

- AUXILIAR DE CONFEITARIA (EL )
- RECREADOR - (EL )
- P�OJETlSTA - (EL )
- AUXILIAR TÉCNICO - (EL ) - com conhecimento Auto Cad.
- COSTUREIRA - (6404 - 6403 e 6392- M) com prática para
Jaraguá e Guaramirim.

- SOLDADOR - (6390 - EL ) experiência com solda TiS_ ,

- ANALISTA DE SUPORTE - (6400 - EL) analista de suporte
conhecimento em softwares, banco de dados. experiência em

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

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

CLP, micro controladores.tnão é necessário exp. Anterior)
- ZELADOR - (6323 EL) I

- INSPETOR DE ALUNOS - (6324 EL)
- SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Área Têxtil Química.e Lavanderia
- ('6325 EL)
- TINGIDOR DE ROUPAS - (6327 EL)
- AUXILIAR DE TECNOLOGIA MECÂNICA - (6084 M)
- AUXILIAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M)
- OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)
- RECEPCIONISTA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel pOSSUir
curso de oratória.

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

e
, CONTROLE. DE QUALIDADE -(6264M) pj trabalhar em

Massaranduba
,.

.

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

Guaramirim.
.

- VENDEDOR DE EXPRESS - (6199 M) - Com exp, no ramo.
- GARÇON (6249 M) - Garçon com exp.e cursos na área
- EXECUTIVO DÉ CONTAS/ATENDIMENTO - (6203.ÉL)·
ter veículo, experiência em Mídia

- IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6248 M) - Confecções de

etiquetas adesivas.
-ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (6171 EL)
formação EngU de Alimentos, Engl Química, experiência na área
(Jguá do Sul)
-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
�TORNEIRO MECÂNICO (6160) experiência comprovada (Corupá)
-REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 EL) Terceiro grau completo,
experiência em Agência de Publicidade. (Jaraguá do Sul)
-TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035 EL) com experlêncla em

eletrônica digital e analógica, conhecimento em computação e ter
boa leitura em inglês. (Jaraguá do Sul)
-ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 M) experiência na

função, possuir curso superior em Comércio Exterior completo ou

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

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospit,,'J
Cx. Postal200 - CEP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Faie (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br. www.hum..iJlI••o�.br

COMPRE
,I 9919-1313
I FONElFAI:310-5218

lu_;�::s �:: :J:::�oo -���:-E----- I Fusca 1977 G
Galax 5??_ ��!� __ ..� rG�11:0· �;�; 1999-- G

r��I.::� =� -

1984 G J Towner Furgão 1993 G

IUBní"Z-? �:�?�- -- - ���� --

G --J Voyage Plus 1986 A
2093 G ��'-------------;-----------. I
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� ICORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA, 22 de 'unho de 2004

CLASSIC
BIZ - vende-se 2003. preta cf
partida el. (semi nova) R$800,00
+ 24x250,00 cf transferência de
documento e financiamento
incluidos. Tr: (47)9994-0298 ou

275-0767 cf Luciano

TITAN - vende-se CG 2001 , prata.
R$ 3.500,00. Tr. 9973-5205. APARELHO DE CD -vende-se para

carro Pioneer 4150, com controle.
TITAN - vende - se 2003, com Tr.371-7260.

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

partida R$ 4.400,00. Tr. 9953-
2627.

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

'

TITAN - vende - se 2003, R$
4.200,00. Tr. 9953 - 2627.MBB 1313 - vende-se caminhão,

turbinado, baú alongado 70m',
80. R$ 40.000,00 Tr.376-0591 ou

9962-0131

CBX STRADA - vende - se, ano

1997. Tr. 371'3542. XR 200 - vende-se pf trilha, 02/
02, doc. em dia - R$ 5.500,00. Tr.:
3709357, a partir das 20:00hCONSÓRCIO - vende-se de

Honda 8iz cf part. elét. Cf 28
pagas. R$2.800,00 + .32 x

R$115,67
Aceita-se CG como pagamento .

Tratar cf Eduardo - 8802-3150. BIZ - vende - se ano 99, modelo
2000, cor vermelhaR$ 2.600,00
mais mulla R$190.00 Tr 273-0681. FAlCON NX 400 - vende - se ano

2000, éom alarme. Aceita - se

troca. Tr. 9955-4945.

VEíCULOS

Rua Erwino Menegotti, 869,
Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

Prata G

2001 Cinza G

1997

1997 Prata G

1997 Verm,

1997 Preto

compl. + air bag duplo + abs 1997 Vinho., G

Truppel Car
VEíCULOS MUlTIMARCAS

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

-,,_..---=;.:�

APARELHO DE CD - vende-se para
carro 2000 COR, digital, com frente
destacável, valor a combinar. Tr.
9142-6629.

SOM
compra - vende - troca

financia - novos e usados
Revendedora exclusiva da região

de Reboflue�, Pi�âmides . �

95

88

90
Santana OOanturriCl d.h. 90

Opala Comodoro compl. 89

Escort HObby 1.6 93

Esc;ort Ghia 89

92
92

80
97

compl.,94
90
92

1L-200 si, couro, rodãó, 99 azul

PrêmioCSL 1.6 86

Opala Diplomata 6cc compt 90

90

Tel: 371-7212
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

gr�flte
amarelo A

branco G
vermelha G

verde mel. G

branco A

verde G

branca G

branco G

azul GNV

azul G

cinza

cinza A

vermelho G

D R$ 37.500,00
.Alerd,e

�ordô
azul

� azul

Cei: 9963-7641

G

G

G

G

G-

-

FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

Assistência· autorizada

z4#e
Freios
ri �úWz,
�

370-4224

Çelta Sp/limp;/deseml:jJ ar q./

cinza/desemb. tras/aq

BRASluA - vende -se'ano 77, ou
troca por moto, R$ 2.700,00. Tr.
9962-3664.

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

FUSCA - vende-se80, verde, aro
14•.R$ 3.000,00. Tr.: 376-3666 cf
Paulo

FAÇA SEU' TES
DE FlUiDO DE FREIO

GRATUiTO!

k i k a r @ n e t uno .. e .Q m . b r

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

APARELHO DE CD - vende-se,
pionner, 4350 com controle, saida
aux. E saída subwooter R$ 400,00
Tratar: Eduardo (47)8802-3150 ou

371-4543

APARELHO DE CD - vende-se
para carro Pioneer, cf MP3, modo
4650, cf controle, novo, na caixa.
R$ 585,00. Tr: 376-2206 ou 9111-
9968 cf Alexsandro.

COMPRA-SE-canus R$I.500,OOpaga
- se finançiado. Te 371-9717 com Ivan.

RODAS - vende-se, TSW, aro 16"
modelo Vxl, furação 4xl00, com
pneu Pirelli P7000 195x45. Tratar:
372-3235 cl Gláucia.

RODAS - vende-se, Bina, aro 16
modelo parchi, com pneus. Tr.
371-7260.

Escapa��nto -�_���_�!ria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com.' de Pneus

Escort GLX

limp./desemb./ar qte

Polo Classic Ar cOAd.lDbI

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

GOL - vende - se 1.8, álcool, cor'
vinho, ano 88. R$ 5.000,00. Tr.
276-0169 ou 9142-408�.

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

GOlF - vende-se, 97, MI 1.8,
branco, 4 p, impecável, por R$
11.800,00 ou 23 x R$ 325,00'
Tel 273-6110 f 9975-6948.

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108.

Venda de Equipamentos para informática'
Assistência Técnica Esp; _: .. ·:�':'':::ã.

Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

Oferta··················· .. ,

-

"Um click em sua vida pessoal e profissional"

Computadores
'completos

Periféricos I Móveis
CDRom

gravador e
leitor de OVO

SuprimentosAssistência Técnica

Especializada
•

Financtamos em 6 I 9 /
12 j 15 j 18 e i4 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB, fax
modem 56k, cd rom lG 52x, Placa.

mãe Asus AlV 266-MX, Placa de
ormatização vídeo AGP 32 rnb, monitor IS"
comércio e AOC, drive disquete 1.44, teclado,

indústrias: Sistemas, mouse, gabinete atx 300w, caixas de

Aplicativos comer- som amplificada. 1800, placa de som
ciais, Impressoras _

e rede int�ada .. _ .. . �
Matriciais pI emissão

� de N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,

l
todos os controles
administrativos de gesI _ .

I. tao empresana .

Acessórios

Tintas Originais e
Recargas todas as marcas de Impressora

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

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +
R$ 0,50 o-km rodado

/T8T

MICRO a partir de:

R$ 1.550,00

NEGOCIAMOS

QUALQUEROFERTA
ANUNCIADA PELA

, 1\

CONCORRENCIA .

Fone/Fax: 275-2684· email: infoclick@ibest.com.br
1-

'11

Ú,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 22 de junho de 2004

APARELHO DE SOM - precisa -

se doddo. Tr: 372-3067.

APARELHO DE SOM - vende - se

AIWA, 2400 WATIS. Tr:9905-9211.

ANTENA PARABOLiCA - vende -

se, R$120,00. Tr. 371-1410.

APARELHO DE FISIOTERAPIA -

v.ende-se, cl duplas placas
magnéticas e um jogo de bastão,
botão de freqüência e potência.

) R$ 300,00. Tr.: 371-4284.

BOIADEIRA: vende - se, marca

Willhis nova. Tr: 275-07.07.

CAMA - vende -se de ferro,
solteiro Unisex. Tr: 275-0707.

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 incluida.Tr-

370-8563.

Mais Qualidade
�

CACHORRO - vende -se filhote CACHORRO - vende -se filhotes

mestiços de cofapp R$ 5,00. Tr:
de rolweiler. Tr. 275-2949. 9993-8882.

'ECN.
CALHAS

Para' o lar
e para a Indústria

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É C;:OM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 - Centro - Jaroguá do Sul- SC - Fones: 370·6448 • 275-0448 - Fax: 311-9351

CORREIO DO POVO

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR
- Afinação de Motores - Recondícíonamento 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 suspensãoI

I
I Fone: (47) 371-3898

I AU,O CtNítR "�.",,*<444_a6"". 1424-15
.I . � �!.__!��!eito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jara_�_!J� do Sul � se

CACHORRO - vende-se Husky
Siberiano, fêmea, cl 10 meses.

Tr.273-6050.

CARRINHO PARA BEB� - vende
se marca' Barigato,R$ 150.00.
Tr.275-2949.

CARRINHO DE HOT DOG - vende
-se por R$: 550,00 ou aluga - se

R$100,00. Tr: 9117 - 2447 com

Marcos.

CELULAR - vende-se pré -pago
motorola 182 C. Tr. 273-6050.

CELULAR - vende -se motorola
vivo R$100,00. Tr:372-3067.

.

PROCURANDO UMA
RENDA EXTRA?

CACHORRO - compra-se filhote
de raça ou aceita-se doação.
Tr.:372-3992.

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

CADEIRA DE BEBÊ - compra -se

pi carro. Tr: 370-8526

SUPERMERCADO
&�
"311�

g

t
t

t I �

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

- Mais de.2 mil veículos convertidos

.

REGIÃO NORTE em:

Jâraguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do
Río Branco, 230 - centro

.

GRANDÉ FLORIANÓPOLIS em:

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

SEJA UMA
RECRUTADORA
CONTÉMIG.

.pIHlURAS EM GER1ú..: .pRfOlAL -. COMERCI1ú.. - RESlDtNCI1ú..
MASSA CORRIDA, fpox, TEXTURA, GRAflllDO

Faça um orçamento VLB - Responsável pela pintura
sem compromisso do [ornal Correio do Povo

R: Domingos da Nova, s/no -Ilha da Figueira· Tel.: 9104-64661

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

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

Klt Portão EletrônIco + Interlone

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

Vendo e colocação de lajota prensada c/ 35MPA, tijolos de concreto prensado
c/ 35MeA, Peive com trova

FONE/FAX: 392·3071 ou 9122·8935.

CELULAR - vende-se pré-pago COLCHÃO MAGNÉTICO - vende-

Motorola, 182 C. Tr.: 273-6050. se, R$ 600;00, ou troca-se por
. colchão comum. Tr.: 9116-8927

CHAPAS TÉRMICAS - vende-se ou 371-2001 cl Leia.

24, para estamparia 30x60 cm.

Tr.: 3709357, a partir das 20:00 h CURIÓ - vende-se filhotes,
machos e fêmeas. Tr.: 9962-5883

COMPUTADOR - vende- se KS ou 371-8040.

2500, completo com impressora
e internet. Tr. 99030500. DOAÇÃO - aceita-se carinho de

bebê. Tr. 275-1925, com Gerlls
COMPUTADOR - vende-se NOT terça,,- ieira à tarde: ,-<

.

BUCPENT2,AHD10ii,sal�àUSB,'. ·j'A. -. v.. ,.'c''; "'�C .

completo. Tr. 99030500. DOAÇÃO .: aceítã-se êa.ma de

Arquitetura & Topografia
- Medição de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidas
- Projeto e execução
(residencial. comerciai. etc.)
- Reformas em geral

solteiro ou casal, para pessoa livros do ano, blblia Atlas e outros.
necéss�ada. Tr. 276 -3258. R$ 450, 00 (negociável). Tr. 371

DOAÇÃO _ aceita-se cama de
9897 ou 99058113.

solteiro. Tr. 273-6050.

Fone: 371-7007

370-7611
FATIADOR DE FRIOS - vende-se

marca metalúrgica Visa, elétrica.
Tr: 275-0707.

GANHOS DE 30% •

CADAST.tfE.SE:

(47) 273-6264

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia, .

redes de informática, segurança
eletrônica e automação de condomínios.

Walter Marquardt.
nO 744SL5 ENCICLOPÉDIA - vende-se Barsa,

completa, ótima estado com nove

Klt Monitor 6" + Cãmera (CFTV)

TELEFONIA
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de-expansão pi centrais
Telefones e fax ,

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

REDES DE INFORMATICA
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19 ff

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

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

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do Sul· se / email: maketel@terra.com.br - Fone/Fax: (47) 371-7007

FIMAGENS
pi festas em geral
Tr: 273-1'836 ou

370-3391.

FREEZER - vende-se 80 litros'
R$130,00. Tr. 275-2949.

. FREEZER - vende-se marca

Prosdócimo,220 litros, com 1

tampa. Tr:371-9306.

LAVA JATO - compra-se d' água
daqueche, modelo 340, em bom
estado. Tr. 371-6005.

LAVA-LOUÇA - vende-se

Brastemp Quality p/12 pessoas,
revisada estado de nova, R$
450,00 aceito proposta
Tr.3719897 ou 9905.8113.

MESA - vende-se de pinos com

6 cadeiras. Tr:.275-0707,
MESA - vende-se, redonda com

3 cadeiras R$ 50,00. Tr. 9137·
3083

MESA - vende-se para
computador, em cor mogno
R$80,00. Tr.371-1470,

MESA- vende-se de madeira pi
talhação. Tr:275-0707.

� MODEN ADSL - vende-se,
Dynalinksemi-novo cl 3 meses
de garantia R$250,00.
Tr: 9994·0298

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

PERSIANAS - vende-se marca

VT. Tr: 275-0707.

SECADORA - vende-se de roupa
Brastemp, 4 quilos. Tr: 275-0707.

TECLADO - vende-se CCE 22k cl
suporte. Tr. 273-6050.

VENTILADOR - vende - se
industnal de parede. Tr: 275-0707.

VESTIDO - vende-se, de prenda, .

verde. Tr: 371-5270 noite ou 371·
5042 comi.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, cl 2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente destravado,

'" c/3 jogos. R$750,00. Tratar: 376·!.'l
� • 2206.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



YfVateranllna I 'Finanças

Gol Plus 4p
Goll.6 MI2p
Flesta 4p
Goll.6
5-10
Flesta
Goll.0
Corsa Plck·up 1.6
Gol4p
Ka
CG

CG
Vectra GlS compl.

,

Blazer 2.2 cornpt.
Rural4x4

MB 710 cl baú
MB cl carroceria

01
97
9B
97
96
97
01
96
99
02
96

.

00

95

00

75

98

89

cinza G
'G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G

G

G

G

O

O

prata
Branco
branca
'vermelho
cinza
vermelho
verde
branco

verde
verde

prata
branca

vermelho

branco

ffêiw .

.

� o u t o m
ô

v e i s 370·31.13
Av. Wal,-emar Grubba • .laralué do Sul • se
AESTAGL4P
RENAUlTCLlO 1.0 8V 4P COMPl.
PALlOARE4P
PALIO WEEKEND 1.3 ELX
RENAUlTCLlO 1.0 16V.COMPl.
BRAVA SX COMPl. + GNV,
GOL GIII,16V 4P + RODAS
GOlGII14P
PALIO WEEKEND 1.0
GOl4P 16V �C" -

KAl.0
CORSA
IPANEMASl/E 41' ,

MONZAGlCI TRIO 4P
GOL1.0
ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CO 3.0 AUTOM.
ESCORT Xr3 CONVERSlvEL
ESCORTGHIA
TIPO IE 1.6 COMPLETO
ClooBIZ
CG 125TITAN
CBX 200 STRADA
·CG 125 TITAN
CBX 250 TWISTER
CG125TITAN

PRATA
BEGE
BRANCO
CINZA
PRETO
BRANCO
AZUL
BRANCO
PRATA
PRATA .

PRATA
BORDO
AZUL
AZUL
BRANCO
CINZA
BORDO
PRATA
DOURADO
CINZA'
PRETA
AZUL
ROXA
PRETA
VERMELHA
AZUL

2000
OKM
2003
2002
2001
2001
2000
2000
'1999
1999
1998
1996
1995
1994

, 1994
1994
1993
1988
1988
1995
2001
2000
1991'
2004
2002
2000

MOTO

Tipo 1.6 4p cJ rodas'magnésio 96 Vinho

Uno 2p Fire 02 Alui

Pali04p 98 Branco

FIAT R$ 8.900,00
R$12.800,OO
R$11.600,OO
R$11.500,OO
R$ 6.800,00
R$ 8.800,00
R$14.000,OO
R$15.500,OO
R$13.000,OO
R$15.500,00
R$ 7.500,00
R$ 5.500,00
R$2.500,00
R$3.500,OO
R$3.200,00

FORD Courier 98 Vermelha

branco

Alui

Branco

Branco

Grafite

verde

Prata

branco

Bege
preta
Prata

li GM

Escorthpbby 1.6 94

Monza4p(·ar) 95

CorsaWagon 98

Corsa 4p a.c.

OmegaGLS
Gol4p
Parati 1.6

GolGlalc.

Fusca

Biz

CG

00

93

00

91

88

79

03

01

vw

Corsa Sedam MFI 1.0
Cllo RN 1.6 16v Sedam
Cllo RN 1.0
Uno
Blazer DL compL
Escort SW a.c., d.h,
Flesta 4p
Gol MI

, Gol I
Palio EDX a.c.

Uno ELX 4p
Mercedes C180
Goll,OI
Escort 1.0 Hobby
Monza SLE compl.
XL 350
Tltan KS
Blz

Cinza 2002 R$ 23.000.,00
Prata 2001 R$ 23,800,00
Prata 2001

'

R$ 17.800,00
Branco 2001 R$ 11.300,00
Azul 1999 R$ 27.800,00
Verde 1998 R$ 16.800,00
Cinza 1997 R$ 11.300,00
Branco 1997 R$ 11.500,00
Vermelho 1997 R$ 10.800,00
Cinza 1997 R$ 11.500,00
BordO 1996 R$ 9.300,00
Cinza 1995 R$ 28.500,00
Bege 1995 R$ 9.500,00
Branco 1994 R$ 7,500,00
Azul 1993 R$ 8,500,00
Azul 1989 R$ 3.500,00
Azul 2003 R$ 4,300,00
vermelh� okm R$ 4,300jOO.

.......""""....__.......���_..._........._�......... , ..........._.__•••_ ...�'...........w..n_ _.._....��

Azul

Verde meto

Cinza meto

Bege
cinza

cinza
prata
preta
branca

preto
branca

prata'
cinza

prata

Siena Rre

Corsa Wagon 1,6

Uno 1.5

Gol CL1.8
Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.dt
Corsa Wegon
Uno :l.6 R compl.
Sundown Palio

Kombi furgão .

Tempra IE 8v, compl.
Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1,8

Opala Diplomata
F-250 XL completa

02

97

89

89

01

01

91

98

96

93

93

97

88

03

•
, � d 373-0806
-373-1881
AUTOMÓVEIS

Celta 4p cl ar prata � 03 G
Vectra GLS branca 98 G
Astra GL compt azul 99 G
CorsaWagon GLS 1.6 compio prata.) 99 G
Gol1.08v 4p branco 99 G
Clio RN compL - v.e. vermelho 00 G
Corsa super 4p cinza 97 G
Gol LO 16vcompl. prata, 00 G
Corsa Sedam verde 03 G

Flesta4pc/som azul 03. G
Escort Hobby 1.6 vermelho 93 A
Escort GL 4p cin.za 97 G
Goll000 I vermelho 96 G
Uno SX 4p cl opc. bordO 99 G
Corsa Sedan prata 99 G

Ka,dett GL compl. Cinza 96 G
Palio EX 4p branco 01 G .

Gol1.8 branco 96 G
Gol GIII16v verde 01 G

"

vermelho- cl a.c.

azul- Weekend 16v compl.
Prata- Sedan compl.
aZul -compl.

cínza-a.q., d.t., t.e., alarme

prata- sedan

branco- 8v4pcl opc.

preto - 2.0 8v, compl.

preto - 4p, cl opc.
branco - 4p cl opc, 8V

R$18.000,OO

R$ 27.000,00

R$17.700,00

R$14.500,00

R$17.500,OO

R$13.800,OO

R$10.500,O

R$14.500,00

R$ 13.700,00

R$ 9.500,Op

R$13.800,00
R$3.500,00

Palio

Corsa 03

EscortSW 97

Fiesta 01

Corsa 01

Gol 99

Tempra 95

Corsa 00

Gol 99

Escort Europeu 95 vermelho -1.6

Santana 95 bordo - GlS, completo
Biz 01 verde - cl partida

Com ra-se cono 1.0 acima do ano 95

W vClieulos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT Uno ELX AZul 95 RS 8.200,00
UnoCS 88 RS 4.500,00
Uno S 1.3 Branco 91 R$ 6.400,00
UnoMille Vermelho 91 R$ 6.300,00
Palio EOcJojlC. Vermelho 99 R$10.900,OO
Tempra8vcompl.4p Vermelho 95 R$11.400,00
PalloEO 1.54pcJopc. Branco 97 R$11.500,00
PrêmloCS1.3alc. Branco 88 RS 3.200,00
Uno1.6R Vermelho 91 ,R$ 6.800,00

FORD Flesta 1.0 2p Preto 96 R$10.600,00
Flesta4pcJar Vermelho 95 R$ 7.900,00
Escor1GL Bordo 93 R$8.300,00
Escor1hobby AZul 95 R$7.300,00
Verona LX cI OH azul 92 R$ 7.300,00

GM Monza GL compl, 4p AZul 95 R$10.500,OO
Monza Classlc compl. 4p Praia 89 RS 6.500,00
Monza SLE 4p Branco 87 RS 5.200,00
Omega GLS 4.1 compl+teto 95 RS 15.800,00
Vectra (lLScompl. Bordo 95 RS 13.500,00
Kadett GSI MPFI Preto 94 R$ 9.800,00
Kadett GLE SI bordo 96 RS 9.300,00

VW Logus GL BordO 94 RS 8.900,00
Quantum GL12,2 BordO 95 R$12.500,00

. ...::, '

.

, J!.�!�IL.... POO't._..;._,,.:JL;_:..:.:.;...............B. '8189.9lPL.__...;;...::::

RENAULT

o11 VEi<ULOJ)
Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343· (47) 9903-2936,

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

Paho 1.0 4p compl.
Tipo 1.6, 4p compl.
Aorlno 1.5 báslcó
Goll.0 GIII2p
Go11.6 u., d.t., a.q,
Gol LO 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
5-102.2 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 liinp., desemb .• a.q., t.e.
Corsa Sedan desemb.
Omega Suprema GLS

, Fiesta 1.0 4p t.t., d.t., a.q,
Fiest<;l 1.4 CLX 4p+ compí, arbag duplo
Escort Hobby ,

Cllo 4p compl.

FlAT v���; rn�l,
grancg
branco
cinza inet.
branco

.

bege
bege
prata
branco
azul ní!!�,
marrqiTIlTlel.
prata
preto
prata
cinza 1'l1!!1,
prata .

prata
brancp
branca
prata

�r��' �I!t
Preto
Preto

vw

GM

FORD

Clio 1.0 compl,
GOL GIII completo. (-V.E.)
Palio 1.0 4p
Courler 1.3 v.e/t.e
Ka compl. 1.0
Corsa com opc.

Voyage 1.6 A

Escort XR3 + teto solar

Gol 1.6, gasolina
Saveiro :l:.6 G
Escort 1.6 Alcool

Suzuki swlft 1.6 SO

Tempra 16v compl.
Tipo 1.6 MPI 4p completo
Gol Plus

01

00

99

98

98

95

93

93

93

91

89

94

93

97
. 86

verde

vermelha

cinza meto

bordo meto

bordõ

branco
. - 'cl'nz'â rlIel:' . ".>._ J

azul meto

verde

amarela

prata meto

branca

vinho

vinho meto

prata

MN AUTOMÓVEI!i:
j

FONE/FAX: 373-0131 ou 373-338;�
Mercedes C2804p
BMW3251A4p
Ford Ranger2.5CD
FordKa 1.0
VW Fusce 1300

VWFusca13002p
GMCorsa1.0

VWGo1G1II1.016v4p
Ford Escort Euro

. GMS-10CS2.2compL2p
VWGoICL 1.6
Ford F4000MWM

VWSaveiro 1.6 compl.
Honda C 100 Blz
YamahaXT600

Cinza
Venmelho
Venmelho

Branco
Branco
Azul

Bege

19��
2000

19��
19�5
1977

19�5
2001
1993
1995 �

1991 �

1978 �
2000

2001
1995

D

G
G
G
G
G
G
GNV
A

D

Verde
Branco
Amarelo
Branco
Preta
Prata

Barraca pi camping completa

G
\G

Gi---, --310-3If�
\�'ô n� 6.S-

r-» 21
,,,g -« ,," __

Av. Pret, Waldemar Grubba, 4142 - centenêno - Jaraguâ cip S

Gol MI 9� prata

Tempra compl. Único dono 97 prata

Uno 4p 96 prata

Logus 94 verde

Uno 2p 93 branco

Escort Guarujê compl. 92 cinza

Chevette + rodas 87 branco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-'81111Til1
COMPilA
VENDE Rua Prel.Waldemar
TROCA Grubba,3121

vEIcULaS
FINANCIA

3'11-4570/376-2895
Bairro Vieiras

RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654· BAEPENDI • JARAGUÁ DO SUL - sc 310-2381
Celta 4p cl a.c. prata 03 G

Vermelho 2002 Celta 2p prata 03 G

Paratl1.6 âlcool, a.c., O.h.
Celta 2p cl a.c. vermelho 03 G Palio Young 01 R$ 11.500,00

Branco 2001 Celta:2p branco 02 G
Uno Smart 4p 01 R$ 11.900,00VT . Shadow 600co preta 02 G

. Gol Speclal Branco 2000 Gol 16v Plus 4p. Compl. vermelho 01 G Clarus GLX compl. 98 R$ 18.000,00Gol Mll.0 2p branco 01 G

Gol GII'I 4p t.e., alarme Branco 2000 Astra GIS Sedan cornpl, branco 00 GNV Gol cu 1.6 cl a.c. 96 R$ 11.000,00
, Duoato Furgão 2.8 diesel branco 99 D

Santana 1,8 cornpl, Vermelho 1999
Vectra GLS compl. branco 98 G Omega Suprema 96 R$ 16.000,00
Pampa 1.6L branco 97 G Tipo 1.6 IE compl. 95 R$ 8.900,00

Slena
Gol MI1.8 CL verde 97 G

Azul 1998 Paratl 1.6 MI cl a.c, branco 97 G Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00
Gol MI Vermelho 1997

Ranger Sec compl. prata 97 GNV Monza 90 R$ 5.500,00Palio 1.0 4p a.c. bege 98 G

Ka trava, alarme Preto 1997
Blazer 2.2 compl. branco 96 GNV 0·20 88 R$ 17.800,00
Omega GLS 4.1 compl. verde 95 G

Palio 2p v.e., t.e.
Passat 2.0 4p compl. preto 95 G Tempra completo 95 R$ 10.500,00

Preto 1997 Kombl SrD branca 95 G Tipo cl teto completo 95 R$ 9.000,00Gol CL 1.8 branco 93 A

Golf GL compl. Azul 1995 Kadett Llte 1.8 cinza 94 G Courier completa 99 R$ 13.800,00
Kadett SL 1.8 vermelho 93 G

Pampa Azul 1994 Logus GL 1.8 prata 93 G Trailler Angola cl 1 eixo 90 R$ 6.500,00
Monza Classlc 2p azul 91 A Trailler TurisCar 89 R$ 7.500,00

Go11.6 Marrom 1988 Saveiro co branca 91 O

....._L...a.........:�
GoICL1i6 branco 89 A Honda Twister 04 .R$ 6,500;00

VEíCULOS
370-7516

"Ómpra Vende Troca Financia
,: .·'''''''111,·ti-:ltrWi�I�I'�.Sll"I.illlíiil1Milll••

"

1'�'IPliI11JIt-DI�ISI?.· ..
i

.

.�II�;,:::�:" 'l>i,*",@;::",:;::::",��,�mll"",:��J1."�.;,�""t�""':'�'i:':""':'�"':,::::.::>::b;;'.MX:;":-'<';'<::::',i:".",,;;:;.x9! .•:;.,,*,,:;:>,*,*",�'''''h."'i'",::Mb::M:'''''i::lft-ll:�:::",<::::,�,.. :::",,,:�:I,:::!:i:::::::"::M:::":::,�::::ru
Golf2.0compl. Cinza 98

Fiorino Furgâo 1.5 Branca' 97

Mototitan 125 97
94
93
92
86

86
86
99
92
96
98
84
89
96

et. Pampa Vermelha

Hilux Sw4, diesel Cinza

F-l000 diesel Cinza

t,
Monza. álcool Verde

rn�t F:1000
.

Amarela

Escort Prata

Saara Verde
et, Santana GlS compl. Azul

Pick·up Corsa compl. Branca

Blazer Deluxe compl. Prata
Parati álcool Prata

Savero Diesel Bege
Saveiro 1.8 gasolina .

Bordo

372-0676

. R: 28 de Agosto -

Guaramirim·

(em frente a Rodo

ferroviária)

Celta Impecável 01
Audi A3 compl. CI DVD - Prata 97
Uno completo 4p 99
Fiesta vermelho 4p impecável 98
Gol cl rodas, 1.6 96
Uno Mille cinza 91

3 Pajero 2:8 GLSB compl. 98

5 � Palio ED .cl ar. 97

!
� 8-10 GNV 96

31 Kadett, cinza 92
j Versalies Cinza 92
l Uno 1.5, vermelho 91
1 Pálio 97

Moto Titan KSE c/6.000km 03

R$ 14.500,00
R$ 33.000,00

. R$ 11.900,00
R$ 10.700,00
R$ 10.500,00
R$ 6.500,00
R$ 55.600,00
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

Arduino
Veículos 371·4225

R
Veículos 273-6549

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do'Sul

Fiesta GL 1.0 Zetec Rocan 4p branco 00 G

Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 G

Ranger 2.3 2p cl GNV preta 97 G

Ipanema GL 4p compl. (Dh) cinza 95 G

Verona GL 4p preto 95 G

Golf GLX 2.0 4p cinza 95 G

Quantum 1.8 4p básica branca 95 G

CBX 750 Wind cinza 90 G

Go11.6 MI vermelho 97 G

YfVotoranitlm I Finan ças

, .

.-

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

"

,

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

A vista ou R$35.000,00 entro + 27 pare. Pelo FltlAMI

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

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

311-0802
311-828J

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Celta 4p, a.c.
Corsa sedam compl,
Corsa Classic
Go11.6 power d.h., Trio
Corsa sedan milênio, ac/vte
G� GL

.

Gol Power 16v, d.h., Trio
Palio Weekend ElX compl.
Fiesta Sedan cl opc.
Parati Summer eompl.
Siena Fire el opc.
Scenic RT 1.6 'cornpl.
Astra GLS compl.
Palio EX 4p trio
Gol MI
S-10 cabine dupla compl.
Uno EP 2p trio

• Gol CL 1.6
Palio Fire 4p

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais

� " 5O ACOMPANHANTES

8 CORREIO DO POVO TERÇA-FEIRA, 22 de 'unho de 2004

'\,�::;flus ACESSE E CONFIRA

?::::';:;:;Service www.plusservice.com.br
INTERNET

Ehcontre rios cAnais 'de ",'550 slte os melhores negócios de laraguá do Sul e Região
> Au�omcSveis"(Co�pr.i, \<end:, Ate'Uórios e Con,órclo,)
> Casa e Dec&ra�lo: ; ,.. : •
> Comércio (Todos"tl'""''lt) ,. • '. •
> Construção e Refonpa (IlIntu(8i ",*eriajjde enstrução e Reforma)
> Esporte, Turismo e I Excursões)
> Moda e Beleza (Salões
> Restaurantes
> Serviços Gerais ( Eletricista, res, Gráficas. Financeiras.
Despachantes, COrT'etores de Seguros,

e muitos outros ••••
Entre em contato conosco e anuncie • • • •

. . .

• "sua empresa em nosso site

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

�]
\. fTace C(j()!rpo .

e Distribuidora de Cosméticos:

*<fl'úvt-d_e,� '" $afYuuz,a1

Fone: 371-6110
9905-2653

,

Anuncie no canal de

CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

ENCANADOR &' eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

._.,

'\:::!J
Rua: Exp. Gumercindo da Silva. 616 - Centro - iaraauá do Sul - SC

Medicamentos em geral
.

Manipulação de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua oão Picolfi 1 10 - Centro

Saldos de confecções, pontas de estoque, roupas prontas e tecidos
em rolo, retalhos ou residos de malharia.

PREFERÊNCIA LOTES ACIMA DE 200KG

Contato: Fred/ Carlos.

Tel.: (11) 6096-9186 ou (11)9401-4595

PARAPSICÓLOGO· ASTRÓLOGO· TARÓLOGO· TERAPEUTA FONOSINÉSICO

Domar
Moraes

Regl'essão ,)alOa limpaI' a mágoa, medo, complllsão
I'.� o �" I

o o

te a 11I1°ta, J'ep"ogralUaçao menra meenseren e

AUTO
AJUDA

:::::::::=:::�::::::.:::::::::.::::::::::::::::::::::-.:::::=:::--�::::::::::;::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.�::::::::::: :.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�-;��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::::::::::::::::::::::::::::::::�.:::::::::::::::::::::::::::::-;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::�;::::::::::::::::�.:.::::::::-

Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem problemas familiares, amorosos, medos, fobias, insônia, timidez, Falta alegria de viver,
não consegue ter amigos, tem todos os tipos de problemas que um ser humano pode ter na vida. Procure ajuda especializada de Homar

Moraes, parapsicólogo - astrólogo - tarólogo - terapeuta fonosinésico, através do código da voz, e do larô Kabala, você saberá as razões e os
.

motivos destes problemas que afligem a sua vida, Massagem relaxante corporal anti-stress, alinhamento dosmeridianos e chacras, Reik,

Em Jaraguá do Sul- Rua Ângelo Rubini, 627 • Barra do Rio Cerro· Fone: (47) 273·1743/9113·5389 -Instituto do Corpo e da Mente INCORP
Em Joinville • Fone: (47) 437·7026 1 9119·9260 • www.homar.com;br.homar@expresso.com.br-.clinica@bol.com.br

Tratar:

Desfrute, .Jaraguá do Sul

ANUNCIE

AQUI!
371-1919

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

.

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

o que é urolologia?
enfermidades do sistema genital feminino ou

seja, útero, trompas, ovários, mamas, vulva e

vagina.
Ainda, é importante separar a Urologia

da Nefrologia que é uma especialidade
puramente clínica que cuida apenas de alguns
distúrbios ligados à função renal defeituosa ou
ausente; por exemplo: insuficiência renal,
nefrites e nefroses. Outro grande campo -de

atuação da Urologia é o-que trata das enfermi
dades da sexualidade masculina como

impotência e ejaculação precoce; e do sistema

genital masculino, composto da próstata,
vesículas seminais, uretra, pênis, testículos e

epidídimos.
Neste momento, vale a pena aclarar um ponto.
Hemorróidas, são varizes da porção inferior do
reto e tal condição refere-se a outra

especialidade chamada proctologia.
Em resumo, a Urologia é uma especialidade
clínica e cirúrgica responsável pelo diagnóstico
e tratamento das enfermidades congênitas e

adquiridas, tumorais, infecciosas, traumáticas e

degenerativas do sistema urinário de ambos os
sexos e do sistema genital masculino.

; NATALIA - 9111-0491 i

: CLÁUDIA - 9136-9310

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
�1IU4- .te� 4� <Úd. s� .tes� .te 4«4�.tuI
1íi?�.� -.� �.tes� 4�ut«ee

Na prática clinica diária, tal pergunta é

frequentemente feita ao urologista. A dúvida é

procedente visto que diante de algumas situações,
até mesmo alguns colegas médicos confundem o

especialista mais indicado para este ou aquele caso.
No intuito de bem orientar o candidato a

paciente da Urologia, cabe aqui uma explicação a

respeito do seu campo de atuação. A Urologia
nasceu como especialidade médica, em virtude do

'grande número e complexidade das enfermidades
que abrange. Pela virtual incapacidade de um

médico generalista dominar o vasto campo de

atuação da especialidade, brotou um dos mais
nobres ramos da medicina.

A Urologia abranqe as enfermidades que
.

acometem o sistema urinário de ambos os sexos,em
�----------------�

adultos e crianças.Convém mencionar agora, que a

Urologia não é uma especíalldadeque cuida apenas.
de "doenças de homem". O sistema urinário,
formado pelos rins, ureteres, bexiga e uretra é
comum para homens e mulheres. A diferença está
na uretra que é mais longa no homem. Portanto, é
comum que alguns pacientes suponham que é o

ginecologista que trata dos distúrbios urinários do
sexo feminino, quando, na verdade, ele atua nas

Pousada Dreiche do Ar com

acompanhantes
Se você está. cansado de ficar em casa sem

companhia, venha conhecer nossa pousada
lindas acompanhantes 24h.s ao seu dispor.

Temos preços acessíveis e auto atendimento.
tudo para favorecer a você, cliente. Também
atendemos hotéis. motéis e residências.

275-0052/ 273-1174
Estamos'recrut<lndo moças acima
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