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350 marca relançamento da
série Z, um ícone da Nissan

• CLASSIMAIS

CAPACITAÇÃO

Rosemeire ministrou curso de

preparação para candidatos
• PÁGINA 3

CESAR JUNKES

Material veio em botijões com temperatura de 196 graus negativos. Transferência foi feita ontem à tarde, na SDR

Microrregião recebe sêmen
de raça holandesa

;/\JOntem, representantes dos municípios da microrregião
receberam as doses de sêmen da raça holandesa destinadas à

melhoria da bacia leiteira. O material é uma doação do
governo da Galícia, na Espanha, e chegou ao Brasil através
de convênio entre o governo de Santa Catarina e o governo

espanhol. Foram enviadas 200 doses da raça holandesa para

microrregião do Itapocu, que foram distribuídas entre os

municípios de acordo com a suposta capacidade de produção
de leite de cada um. Jaraguá do Sul recebeu o maior número

de doses:"100. PAGINA 4

DIREITOS

Guaramirim vai sediarFórum

Microrregional do Idoso
As assistentes sociais Rosa Simões Gorski e Sônia
Ossovski Massaneiro; da Secretaria de Saúde e Bem-Estar
Social de Guaramirim, fazem parte da organização do
primeiro Fórum Microrregional dos Direitos do Idoso de

Guaramirim, que será realizado dia 30 na Fameg.
Além de palestras sobre Estatuto e Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso, evento marcará implantação do
Conselho em Guaramirim. PÁGINA 5

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

I. Cassuli Advogados Associados S/C

I
OAB I se 397/99

•

(47) 311-7511

���� www.marisolsa.com.br

MUDANÇAS

Junckes fala sobre a nova

lei de sinalização de trânsito
• PAGINA 7

OFERTA '

Programa de capacitação
para a área têxtil em fase inicial
Está previsto para iniciar em agosto o programa de

capacitação para empresários e gestores de negócios de

Moda, realizado pelo Cetiqt, através do governo do Estado

• PÁGINA4

MODA

Desfile de moda e palestra
mostram tendência para verão

• PÁGINA 6

REAÇÃO

Tom Zé integra movimento
contra presidente americano

Cantor e

compositor é
um dos maiores
nomes da nossa

MPB
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• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 3,1200 3,1220 ...

Paralelo 3,1200 3,1800 ...

Turismo 3,0200 3,1400 ....

3,7599 3,7818

R$: 775A1 (junho)

370 2200
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Aprisionamento
Karl Marx atribuía à técnica

um papel libertador. De posse
dos bens de produção, a

humanidade poderia se

desvencilhar das amarras da

dominação e da desigualdade
e ser levada a uma sociedade
mais justa. O progresso, que
beneficiava a chamada classe

burguesa e que a havia

políticas e ideológicas de seus

possuidores. Em verdade,Marx
endeusava de forma ostensiva
as conquistas da classe
chamada burguesa, atribuin
do-lhe a ela uma responsa
bilidade maior do que deveria
no papel revolucionário. Ele
afirmava que através do rápido
melhoramento de todos os

...Hoje, sabemos que a melhoria dos meios
de produção nem de longe trouxe

conforto e bem estar para todas as classes.

destacado entre as demais
classes, poderia permitir
também aos desfavorecidos,
uma chance de ingressar no
mundo das conquistas técni
cas e científicas. O pensa
mento socialista encarava a

técnica como por princípio
neutra, podendo ser utilizada

para o bem ou para o mal

dependendo das intenções

FRASES

instrumentos de produção,
por meio das comunicações
infinitamente facilitadas, a

burguesia arrasta para a

civilização até as nações
bárbaras. Hoje, sabemos que a

melhoria dos meios de

produção nem de longe
trouxe conforto e bem estar

para todas as classes. Bem ao

contrário, cada vez mais

aumenta a distância entre os

pobres e os ricos, haja vista as

demonstrações de desigual
dade social, que podem ser

confirmadas pelo aumento da
fome, do desemprego, das
doenças e da ausência de infra
estrutura mínima necessária
em diversos município brasi
telros, sem contar os países
que vivem em situação de
estrema pobreza, como a

África, por exemplo, que nem

de longe chegou perto de

aproveitar dos benefícios da

tecnologia e da técnica. Nem
os preços baixos das merca

dorias produzidas em larga
escala são acessíveis à toda

população, o que nos leva a

pensar que a utilização da
técnica não foi totalmente
libertadora. A alta tecnologia
usada nos dias de hoje tem

causado progresso, não se

pode negar,mas também tem

sido responsável pela exclu
são do mercado de trabalho de
milhares de trabalhadores.

"Muitos dos que concorrerão apresentam experiência, mas
também há pessoas começando agora na vida pública."
•RosemeireVasel,coordenadora política do bloco liderado porMoacir Bertoldi do PL.
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NOTAS
�Crédito Rural
Por solicitação do deputado Dionei
Walter da Silva (PT), a Comissão de

Agricultura e Política Rural da
Assembléia Legislativa promove em

Jaraguá do Sul na sexta-feira, o

seminário "Políticas de Crédito Rural
em Santa Catarína.a partir das 9horas,
na Câmara de Vereadores. O objetivo
do seminário, que está sendo realizado
em dez regiões do Estado, entre os

meses de abril e julho, é avaliar a

implementação das políticas de crédito
rural. A comissão vai coletar sugestões
para facilitar as operações de crédito
rural. A partidas das avaliações e

sugestões será elaborado um relatório

que pode servir de subsídios para o

futuro Plano Safra do governo federal
e na definição de políticas públicas
agropecuárias desenvolvidas pela
Secretaria daAgricultura e Política Rural
de Santa Catarina.

�Poesia na escola
Tainara Fritsche, Larissa Heerdt,Tiago
do Nascimento de Andrade, Ana
Paula Fussil e Diana Rochembach
foram os vencedores do concurso de

declamação realizado recentemente

, na Escola Municipal Vitor Meirelles.
Estes alunos vão representar a Escola
no XIV Concurso de Declamação, que
acontece nos dias 19 e 20 de agosto,
na Scar. De acordo com a diretora da
Escola Vítor ç[vleirelles, professora
Marlise de FátitllaMoretti, participaram
da seleção 31 alunos, 'distribuídos em
cinco car,egorias. As poesias
declamadas pelos alunos abordaram
temas como liberdade, violência,
drogas, preconceito, sonho e amor.

Participaram damesa de jurados Paulo
César da Silva e Marilene Giese, e
Marlise Fátima Moretti.

Mundo I Pessoas & Fatos I
Ataques de rebeldes na
Ingush�tia deixaram 92mortos
Noventa e duas pessoas foram mortas e 125,
feridas nos ataques rebeldes contra forças de
segurança na república sulista russa de

Ingushétia na noite de sequnda-feira, informou.
ontem uma auteridade regional. Dos mortos,
77 eram rnembrosde agências de segurança,

'

acrescentou 'a' autoridade, Magomed
Ziyaudinnov.Segundo o Ministério do Interior
da Ingushétia, cerca de mil militantes

participaram nos ataques. O escritório regional
do Serviço de Segurança Federal da Rússia
recebeu informações sobre a movimentação
de grupos armados em carros cerca de 30
minutos antes do início da violência na região
que faz fronteira com a república separatista
da Chechênia, divulgou a agência de notícias
ITAR-Tass.
"Mas não esperávamos ataques simultâneos
em 15 lugares'; acrescentou o vice-diretor do
escritório regional do serviço, Andrei Konin.
Muitos dos militares foram mortos enquanto
tentavam chegar a seus postos depois de um

.

alerta - alguns em emboscadas e outros após
serem parados pelos rebeldes em bloqueios
de estrada. Os rebeldes usavam uniformes
parecidos com os das forças de segurança da

república. Os assaltos coordenados

promovidos por combatentes fortemente
armados na principal cidade da Ingushétia,
Nazran, e em várias outras menores

demonstraram a vulnerabilidade das forças
russas no combate aos rebeldes islâmicos.AE

� RÚSSIA � AFEGANISTÃO

Soldados degolam quatro
supostosmembros doTaleban
Um comandante miliciano afegão comentou

nesta ontem que soldados do novo Exército
do Afeganistão, treinado pelos Estados Unidos,
degolaram quatro supostos combatentes do
Taleban para vingar as mortes de um soldado

afegão e de um intérprete militar ocorridas da
mesma forma. Entretanto, depois de o governo
afegão contestar a veracidade da denúncia, o
comandante miliciano Naimatullah Khan

preferiu retratar-se da acusação. Khan,
comandante de tropas na província de Zabul,
no sudeste do país, disse inicialmente que os

crimes ocorreram na segunda-feira no distrito
de Arghandab, em Zabul.AE

� BRASIL

Filme exibe a técnica perfeita
de Pelé aliada à pura invenção
Em outras circunstâncias, talvez fosse erro
introduzir um personagem por suas marcas

estatísticas. Mas no caso de Pelé Eterno, teria de
serassim.Falar da quantidade,para depois chegar
à qualidade. O filme apresenta seu personagem
como dono de 53 títulos, entre os quais três de
campeão do mundo, 1.281 gols em 1.363 jogos,
sendo 1.091 pelo Santos Futebol Clube e 95

pelá seleção. Mas,' como dizia o poeta Carlos'
Drummond de Andrade, é mais fácil fazer mil

gols do que um único gol de Pelé.AE

� BRASIL

Empresasarcarão com
prejuízos,dizsecretário
As empresas que exportam soja para a China vão
arcar com os prejuízos provocados pela recusa

do governo chinês em receber nas últimas
semanas navios carregados de grãos misturados
com sementes tratadas com fungicidas. Nem o

governo brasileiro nem o chinês vão interferir nas

relações entre vendedores e compradores da soja.
"Todos os empresários sabem que o dono da

carga é responsável pelo ônus do contrato e pela
carga que está num navio'; advertiu ontem o

secretário de Defesa Agropecuária do Ministério
da Agricultura, Maçao Tadano, que está em

Pequim para tratar do fim do embargo à soja
brasileira.
O secretário enfatizou que o governo da China
vai definir regras para amostragem e inspeção
nos carregamentos de soja brasileira que foram
enviadosao país. Ele disse que as normas brasileiras
estão fixadas na Instrução Normativa 15, do dia
11 de junho, que determina regras mais rígidas
para o embarque no País. Para o secretário, a

definição da metodologia chinesa não vai

atrapalhar o descarregamento das cargas
brasileiras nos portos chineses.Cerca de 20 navios
estão em trânsito para o mercado chinês."Nesses
navios, se houvermatérias estranhas, as empresas
exportadoras terão de arcar com o custo de

seleção das càrqas.explicou.Tadano acrescentou
que não há dúvida de que os .chineses aceitaram
a regra brasileira, que estabelece tolerância de
uma semente tratada com fungicida por quilo de
soja.AE
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A absurda contradição do
Estatuto do Desarmamento

Sílvio Peccioli*

Empresas particulares de vigilância têm'prerrogativamais ampla de
portar armas do queGuardasMunicipais, embara estas estejam sob

legítirTlL1 tutela institucional, Para as claru:lestinas não há fiscalização.
O assassinato a tiros do jovemGuilhermeMendes deAlmeida, de

15 anos, provavelmente pelo segurançaCarlos Almir Oliveira Souza,
além da violência explícita do ato, torna evidente urna dasmais absurdas
contradições legais do Brasil: a diferença de tratamento, quanto à

prerrogativade portar armas, entre as guardasmunicipais e as empresas
privadas de segurança.

No caso deste crime estamos falando de clandestinidade sem

fiscalização. Sob as bênçãos da lei, o Brasil tem um "exército" de 500
mil vigilantes armados, trabalhando para 1.500 empresas particulares,
registradas na Polícia Federal. Há, ainda, cerca de 600mil vigilantes
trabalhando para 4.500 empresas clandestinas. Dentre estas, estaria a

ItaimVigilância de Comércio e Serviços, empregadora do acusado do
bárbaro crime contra o adolescente.O dono desta empresa, conforme
divulgou amídia, éMarcos Lenehrth deOliveira, ex-cabo da Polícia
Militar, da qual foiexpulso em 1993, após sindicância.

A comparação de exigências para a concessão de porte de armas
para as guardasmunicipais é absurda. Ao longo de todo o trâmite do
Estatuto doDesarmamento noCongressoNacional, foiextremamente
difícildemonstrar a obvíedade da importância de as guardasmunicipais
terem a prerrogativa do porte de armas. Depois demuito empenho, de
distintas organizações da sociedade, dentre elas oFórumMetropolitano
de SegurançaPública, que reúne os 39 prefeitos daGrande SãoPaulo,
a lei foi aprovada, em 9 de dezembro de 2003, mas limitando o porte de
armas às corporações de cidades com mais de 250 mil habitantes (e
queriam, originalmente, que fossem 500mil habitantes ...).

Para reparar a falta de bom senso, foi necessário acordo de

lideranças, que culminou com medida provisória do presidente da

República (já aprovada), baixando o limite paramunicípios commais

de 50mil habitantes, Porém, com restrições: os guardasmunicipais de
cidades commenos de 500mil habitantes podem apenas portar armas

(/

quando em serviço. O ideal, na verdade, é que todas as guardas
municipais, independentemente da questão demográfica, pudessem
ter a prerrogativa de porte, considerandoo grau da violência no País.O
trabalho dessas corporações, de forma articulada, sinérgica e

intercomplementar com a Polícia Militar e a Civil, pode contribuir
muito para a redução dos índices de criminalidade, como é possível
constatar em algunsmunicípios onde essa política foi implantada com
sucesso.

Agora, o contraponto: desde o início e até o fim do trâmite do

projetodoEstatuto doDesarmamento, jamais se questionou a liberdade
do porte de arma para seguranças das empresas particulares de

vigilância, nemmesmo se criaram formas eficazes de fiscalização para
as clandestinas, como á organização na qual trabalha Carlos Almir
OliveiraSouza, acusado de ter assassinado comcinco tiros ummenino

de-IS anos, pelo simples fato de avítima ter-Ihe chamado a atenção por
dirigir de forma imprudente, em área da cidade de São Paulo

"

freqüentada basicamente por crianças e idosos.
A sociedade, estupefata, argüi: por que guardas municipais -

bem treinadas e equipadas, dedicadas à segurança de toda a

comunidade e do patrimônio público, e, o que é mais importante,
submetidas à tutela e ao controle do PoderExecutivo e à fiscalização do
Poder LegislativoMunicipal- enfrentam taritas restrições ao porte de
armas? Por que empresas particulares de vigilância - voltadas à

segurança isolada de pessoas ou empresas, com treinamento precário
de seus agentes e apenas com um registro na Polícia Federal- têm
plena prerrogativa de portar armas, independentemente do índice
demográfico dos locais em que atuam? Quem fiscaliza essas

organizações, inclusive as clandestinas? Quantos casos iguais ao do
jovem Guilherme ainda serão necessários para que as autoridades
competentes tenham a coragem de responder a essas perguntas?

*0 autor é prefeito de Santana de Parnaíba e membro do Fórum Metropolitano
de Segurança Pública da Grande São Paulo,
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Ministério liberou verba para

projeto de duplicação da BR

FLORIANÓPOLIS O

deputado Dionei Walter da

Silva (PT) foi informado nesta

terça-feira que o Ministério dos

Transportes liberou R$ 2

milhões para a retomada do

projeto de duplicação da BR-

280, paralisado desde 2002. A

informação foi repassada pelo
coordenador da 16ª Unidade

do Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transportes
(Dnit), João José dos Santos. A

elaboração do projeto de

duplicação, segundo Santos,
vai começar já no próximo mês

e deve levar cerca de um ano

para ser concluída. Os recursos

liberados serão divididos para

os dois lotes do proj eto (São
Francisco do Sul-BR-l O 1 e

BR-I0I-Jaraguá do Sul) e

devem ser complementados ao

longo do trabalho, já que o

custo do projeto para os dois
trechos foi orçado em cerca de

R$ 4 milhões. Santos agradeceu
o empenho do deputado
Dionei, que desde o início do
ano passado busca soluções
para os problemas da BR-280,
lembrando que a audiência
com o ministro dos Transportes
Alfredo Nascimento, solicitada
pelo deputado Dionei e

realizada no dia 12 de maio, foi
fundamental para agilizar a

retomada do projeto de

duplicação. Diversas lideranças
empresariais e políticas da

região p a r t t ci p ar arn da
audiência.

Cunha e Freire batem boca ,

na votação da MP do mínimo
BRASÍLIA - O presidente da

Câmara, João Paulo Cunha (PT
SP), e o presidente nacional do
PPS, deputado Roberto Freire

(PE), bateram boca ontem,
durante a votação da Medida
Provisória (MP) do Salário
Mínimo. Cunha xingou Freire de

"cretino", segundo o presidente
nacional do PPS e deputados
que presenciaram a cena. O

xingamento foi feito fora do
microfone. "Cretino é você",
devolveu Freire.

Mais tarde, o presidente da
Câmara' negou, por meio da

assessoria, que tenha ofendido o

presidente nacional do partido.
De acordo com Cunha, houve
um mal-entendido. "Não fiz
nenhuma afirmação dessa

ordem", disse. A discussão

começou quando Freire
reclamou da orientação da

legenda registrada no painel
eletrônico.

O presidente do PPS

argumentou que a sigla se

posicionou favorável ao projeto
de conversão que previa 275
reais para o mínimo e o 'painel
assinalava que a bancada estava

liberada. Momentos antes, o

painel fazia o registro "sim" como
posição da agremiação, mas o

presidente da Casa afirmou que
uma funcionária do PPS havia

pedido para alterar a
tendência de "sim" para

"liberada". "Fiquei muito

constrangido", disse' o líder do

PPS, deputado Júlio Delgado
(MG), Na opinião de Delgado,
valia mais a posição da bancada
do partido favorável ao governo
do que a orientação da

executiva, presidida por Freire,
de defesa dos 275 reais.

1"')

Ewald e Azambuja Ltda. ME, CNPJ sob o n? 81.866.782/
0001-48, IE 252.007.646, sito na RuaMal Floriano Peixoto
60 1 º andar centro -Jaraguá do Sul/SC, extraviou os

seguintes documentos fiscais: fac' s, NF serie Dvl n? 0001
à 1500.

POLíTICA

CAPACITAÇÃO

Candidatos a vereadores fazem
curso preparatório às eleições

POR FABIANE RIBAS

� Primeira etapa
foi ministrada

pela coordenadora
do bloco de Bertoldi

}ARAGUÁ DO SUL - Os
vereadores que integram o bloco
liderado por Moacir Bertoldi,
composto pelos partidos PL, PTB,
PSB, PPS e PDT, vão participar de
um curso de capacitação para as

campanhas políticas. Serão quatro
quartas-feitas, sendo que a primeira'
aula foi realizada ontem à noite, das
19 às 22 horas, no comitê. Uma
média de 40 candidatos ao

legislativo assistiu à explanação da
coordenadora do bloco, Rosemeire
Vasel, que abordou questões
referentes à postura do vereador,
marketing político, pessoal e

comunicação.
- Muitos dos que concorrerão

apresentam e�eriência, mas

também há pelloas começando
agora na vida pública. De qualquer
forma, trata-se dte um curso de

capacitação, que vem para somar

ao conhecimento de cada um-,
elucida Rosemeire, enfatizando
que também é uma oportunidade
para que todos se conheçam, se

integram, fomentando o

Aproximadamente 40 candidatos assistiram curso sobre marketing político

fortalecimento do grupo. O curso

também .discu tirá assuntos

referentes ao papel do vereador no
poder legislativo no contexto atual,
organização de propostas, o que são

projetos para serem levados à

câmara e como elabora-los, abertura
e prestação de contas em campanha

concorrer à cabeça de chapa e

Rosemeire será a candidata a vice. ,

Hoje no final da parte, por volta das.
18 horas, membros do comitê do
bloco do Moacir Bertoldi vão se

reunir com a executiva do PMD

para analisar as propostas e projetos
dos peemedebistas.

eleitoral, como preparar o plano de
governo. Os próximos cursos serão
ministrados porCelso Pirmann, Rui
Lessmann e Sergio Felix.

A coordenadora frisa que até o

momento, as decisões apontadas
permanecem firmes. Moacir
Bertoldi é o candidato que vai

PSDB e PPS afirmarão aliança apenas no dia da convenção
GUARAMIRIM - o presidente

do PSDB, Luis Carlos Mannes,
informa que a convenção do

partido está agendada para o

próximo dia 30, a partir das 19

horas, no comitê do partido. Na
ocasião, os tucanos vão oficializar
e homologar alianças políticas e os

nomes dos candidatos que vão

concorrer à chapa majoritária e

proporcional. Inicialmente, o

PSDB tem negociado a coligação
com o PPS, entretanto, o

presidente, da sigla prefere não

afirmar que esta definição é

imutável, avaliando que o partido
não está fechado e até a próxima
semana alterações podem ocorrer.

Comunicado

- Para candidatos a prefeito
e vice foram levantados o meu

nome e o de Altair Aguiar, mas
não determinamos quem vai à

cabeça de chapa. Tudo será

determinado e apresentado na

convenção, por enquanto é só

especulação. A maioria dos

políticos deixou para determinar

alianças �a última hora para ter

mais tempo-, menciona Mannes.
Os tucanos estão mapeando, nos
bairros da cidade, os candidatos
que vão concorrer ao poder
legislativo e pretendem lançar
nominata completa. "Devemos
apresentar uns oito nomes

expressivos, provavelmente o

número máximo que nos for

permitido pela lei eleitoral",
elucida.

A proposta desta composição
é inovar e buscar o

desenvolvimento sustentável do

município, em todos os setores.

"Depois das convenções, vamos
percorrer a cidade para colher

sugestões da comunidade sobre o

que é mais urgente em termos de
melhorias. Não vamos prometer
nada que não poderemos cumprir,
por estemotivo vamos dar atenção
aos projetos que realmente são

prioritários nos segmentos da

industria, comércio, educação e

saúde, entre outros", salienta.

fATOS

• O presidente do PSDB, Luis
Carlos Mannes, afirma que
as coligações e candidaturas

estão praticamente certas,
mas a confirmação
acontecerá apenas no dia da

convenção.

• Mannes destaca que a

principal bandeira desta

composição PSDB e PPS é

analisar o que é mais

prioritário em termos de

melhorias, enfatizando
que não vão prometer o

que não poderão cumprir.

ZoomCreauveO

ESTA SEMENTE
ADMINISTRAÇÃO 2001 ·2004

GUARAMIRIM'
Pronta para o futuro

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

A COMUNIDADE. PARABÉNS AOS PRODUTORES. PARABÉNS GUARAMIRIM.
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Estado entrega doses de sêmen
paramelhoria da bacia leiteira

aSAR JUNKES

POR MARIA HELENA DE MORAES

�Com exceção de

Massaranduba,
todos os municípios
foram beneficiados

Jaraguá do Sul- o aumento

da produção de leite a partir do
roelhoramenro genético da bacia
leiteira damicrorregião do Itapocu
( Jaraguá do Sul, Corupá,
Guaramirim, Schroeder) é o

objetivo do governo do Estado de
Santa Catarina ao fazer a doação
de 200 doses de sêmen da raça
holandesa de dois touros

diferentes. O material, oferecido
gratuitamente ao Estado pelo
governo da Galícia, na Espanha,
é resultado de convênio firmado
este imo entre o governo de Santa
Catarina e o governo espanhol.

Ontem, a secretária da 24°
Secretaria de Desenvolvimento

Regional, Niura Demarchi dos
Santos e o gerente deAgricultura
e Pesca da SDR, Vilmar Inácio
Abelino, fizeram a entrega do
material aos representantes dos

municípios de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá e Schroeder.

Jaraguá do Sul ficou com a maior

cota, recebendo 100 doses, sendo
60 de um touro e 40 de outro

animaL Schroeder ficou com 30

doses, Corupá com 40 doses e

Ontem, secretários de Agricultura ou representantes as doses de sêmen da raça holandesa doados pelo Estado

Guaramirim também recebeu 40
doses.

O gerente de Agricultura e

Pesca da SDR não soube informar

qual o plantel da região, mas

afirmou que a iniciativa tem por
finalidade incentivar os

produtores de leite a investir nessa

área, que já foi bastante

significativa na região. Segundo
ele, o processo todo será

acompanhado pelos técnicos do

criadores qU(ise mostrarem

interessados em receber o

material.
(,'O gerente de Agricultura de

[araguá do Sul, Alcides da Nova
Peixoto salientoú que amedida vai
incentivar ainda amais a cooperativa
de leite que existe nomunicípio. De
acordo com o veterinário da Epagri,
DanielAmpessan, existemna região
30.920 cabeças de gado, sendo
23.190vacas.

município, da Epagri e Cidasc, que
vão dar apoio técnico aos

produtores para que, daqui a um
ano, se possa saber o percentual
de sucesso das inseminações a

serem feitas daqui por diante;
Cada município recebeu uma

ficha, que também será

encaminhada ao produtor rural
que receber as doses. As próprias
secretarias municipais se

encarregarão de selecionar os

Estado lança sistema de arrecadação de receitas via internet
FWRIANóPOUS - o governo de

Santa Catarina, por meio da
Secretaria de Estado da Fzenda lança
hoje, às 16 horas, no auditório do
Centro Administrativo, o novo

Documento de Arrecadação de
Receitas Estaduais, sistemamoderno
que irá controlar a arrecadação dos
tributos via internet.

Conforme o coordenador de

implantação do S@T (Sistema de

,Administração Tributária), Inácio
Erdtmann, este novo sistema adotará
o que existe de mais moderno em

tecnologia. "Esse sistema permitirá a

disponibilização de uma enorme

variedade de serviços a todos os

catarinenses, viabilizando a efetuação
do pagamento de impostos, taxas e

demais tributos devido ao Tesouro do
Estado".

Para alcançar esses objetivos, o,
modelo do Documento de

Arrecadação foimodificado.A partir
de 5 de julho, este não poderá mais
ser utilizado, sendo substituído pelo
modeloDARE;SC, que inclui código
de barras permitindo os pagamentos,
inclusive via home banking, nos
bancos conveniados em que o

contribuinte possuaconta. Erdtmann
, explicou que os possíveis usuários

QUINTA-FEIRA, 24 de junho de 2004 [j rlmJ;Jlnlu.lgule,.

Programa de capacitação busca
adesão de empresários locais

}ARAGUÁ DO SUL - Esta semana
aconteceu a segunda reunião para
a realização do Programa de

Capacitação Máster para

Empresários e Gestores deNegócios
de Moda, que será promovido pelo
Cetiqt através do governo do Estado
de Santa Catarina, Ministério do
Desen-volvimento da Indústria e

Comércio e Senai.
De acordo com a secretária da

24° Secretaria de Desenvolvimento

Regional, Niura Demarchi dos
Santos, o convênio já foi assinado, no
valordeR$ 187mil, dinheiro que será
dividido entre os quatro parceiros do
projeto: Estado, Ministério, Senai e
empresários que vão participar do
programa, que consiste em curso de

devem ser orientados a obter o

programa antecipadamente.
Apóso fu�cionamento instítucio

nal do sistema, no dia 5 de julho, os
pagamentos efetuados fora de Santa
Catarina permanecerão sendo feitos
através daGúiaNacional de Receitas
Estaduais, nosmoldes atuais.O IPVA
continuará a serpagopela forma atual,
apenas no Besc e no Creditran. O

DAR,modelo 27 numerado (verme
lho) também será substituído por um
documento a ser gerado por uma

outra versãodo programa, disponibili
zado apenas para os funcionários que
re� estes recolhimentos.

• Este aplicativo será

.distribuído por todos os

municípios de cada uma das
secretarias regionais e os

contribuintes podem obter
o programa nas prefeituras.

• Esta semana a Secretaria

da Fazenda capacitou
aproximadamente 70

servidores de todas as

gerências regionais, dando
suporte às demandas, do
novo sistema.

440 horas mais 220 horas

consultoria,
A estimativa de secretáriaNiura

é de que aproximadamente 20
empresários do setor têxtilparticipem
do programa, que tem por objetivo
desenvolvero segmento de confecção
de produtos demoda para o vestuário,
através do cursomodular - Formação
de Empresários eGestores paraMicro
e Pequenas Empresas de Confecção
- e doprocesso de consultoria assistida
às empresas participantes:A intenção
é p.romover a capacitação e a

atualização dos profissionais e

empresários que atuam, como
gestores de negócios de moda, por
meio do desenvolvimento das
competências.

CÉSAR JUNKES

-, I

LOTERIAS ;,
INFORMECpll-----------'------------�

� NOVIDADE � GRUPO SANTANDER

Lucro líquido acima'de 3 bi
o lucro líquido de 2004 superará os 3 bilhões
de euros, cerca de 15% mais que em 2003,
segundo informações do presidente do

Grupo Santander, Emilio Botin. De acordo
com ele, o número de clientes na América
Latina deve duplicar em 2007. Ao analisar
as contas de 2{)03, exercício em que o grupo
obteve lucro líquido de 2.611 bilhões de

euros. Botin lembrou que o primeiro
trimestre deste ano finalizou com um lucro
recorde de 742 milhões de euros, com um

aumento de 21 %, tendência de crescimento

que está se consolidando nos meses

seguintes.

� SEMINÁRIO INTERNACIONAL

Crises de energia no mundo
Mais de 40 palestrantes, vindos de dez países estarão

reunidos, de 18 a' 30 deste mês, no Hotel Sheraton, no Rio

de Janeiro, para discutir os êxitos e os problemas das
reformas realizadas nos setores elétricos no mundo. O
Seminário Internacional "Crises e Soluções na Indústria

Mundial'; organizado pela Eletrobrás e pele Eletrecité de
France será aberto no dia 28, às 51 horas, pela ministra de
Minas Energia, Dilma Roussef, pelo presidente da

Eletrobrás, Silas Rondeau Cavalcante Silva e pelo diretor
de Relações Internacionais e Prospecções da EDF,
Christian Stoffaés. O evento contará com a presença de

,

especialistas de renome na área de energia, como
Richard O'Neill, presidente da Comissão Federal

Reguladora de Energia dos EUA, entre outros.

concurso: 03843
1 ° Premio: 17.448
2° Premio: 62.413

3° Premio: 06.776
4° Premio: 05.847
5° Premio: 24.138

Monitoração de sistemas
A QuickSoft, empresa blumenauense de

desenvolvimento, suporte e treinamento em

informática participa pelo segundo ano consecutivo
da Blusoft Brasil - Feira e Congresso de Tecnologia,
que acontece até amanhã, na Proeb, em Blumenau.
O estande, de 150 metros quadrados, no pavilhão
D, estará apresentando as soluções competentes e

sob medida às necessidades de cada cliente e

também um programa de palestras gratuitas. Um
dos lançamentos da QuickSoft será o novo serviço
de monitoração remota de sistemas corporativos,
banco de dados e sistemas operacionais, que
permite checar a estrutura de informática e o

processamento de servidores à distância.

Megasena
concurso: 573
06 - 17 - 22

29 -40 - 59

concurso: 1315
05 - 33 - 38

51 - 65

concurso: 428
05 - 11 - 13 - 18 - 22 - 25

·27 - 29 - 31 - 4552 - 53 - 57
-63-72-81 -84-86-89·99

Loteria Federal
'
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NISSAN 350Z 3.5 V6

Trabalho de
Por Darlon Anacleto/Cromoart

A Nissan, uma das maiores indústrias
automobilísticas japonesas, atualmente
em parceria com a francesa Renault,
forma um dos maiores conglomerados
produtores de veículos do mundo e

goza de uma saúde invejável. Mas a

situação nem sempre foi assim. Antes
de ser comprada pela Renault a

empresa acumulava dívidas e via-se

mergulhada em plataformas e mais

plataformas de veículos que não eram

exatamente campeões de bilheteria. Foi
com a entrada do brasileiro Carlos Ghosn à direção da
Nissan que a situação começou a melhorar. Atualmente a empresa divide,
além das plataformas, o atual padrão estético da Renault, que foi também
adotado pela japonesa, parte da estratégia da francesa para entrar de mansinho
em território yankee.
E, se um veículo pudesse traduzir essa boa fase da Nissan, com certeza seria o

350Z, uma espécie de viagem saudosista ao grande sucesso do 240Z Dantsun

(primeiro nome da Nissan, até 1969). O superesportivo agora chega ao Brasil

disposto a fazer frente aos alemães, apostando em design, performance e muitos
cavalos sob o capô. Quanto ao preço colocamos ele lá no final da matéria, afinal
não queremos desanimar ninguém.
Só falta asas

Rodas largas, grande entreeixos e proximidade com

o solo são medidas necessárias para manter na pista
o nervoso Nissan com 280 cavalos de potência.
Abaixo a charmosa barra no porta-malas que
também serve para evitar a torção estrutural

GM C;orvette. A série Z" segundo a

Nissan, é a marca esportiva mais vendida
no mundo todo e o novo 350 não parece

fugir à regra.
No Brasil, espera-se que a Nissan não

esteja sendo otimista demais. É que na

hora de cair na real e descobrir que a

versão manual (única no país) custa cerca

de R$ 230 mil, vê-se que ele é mesmo para

poucos, infelizmente.Dono de um motor 3.5 V6, capaz de gerar 280cv de potência, o 350Z quase voa.

Quase, não fosse todo o conjunto ser especialmente preparado para essa

performance esportiva. O entreeixos é longo, e os pneus, largos (225/50 R17").
Tudo isso é necessário para um carro que chega aos 250km/h e que parte da
imobilidade aos 10 km/h em apenas 5,9 segundos. No interior, um painel
egoísta, com todos os mostradores voltados apenas aos olhos do motorista. Isso

mesmo, aos olhos, isso porque devido à altura dos bancos e ao seu efeito
envolvente que "abraçam", apenas o olhar deve-se mover e não o corpo do
motorista. E, assim como as maçanetas exteriores, várias peças possuem
cobertura em aço escovado, que sugerem
esportividade.

I

Para poucos
A intenção da Nissan é vender de cerca de 40
unidades até dezembro, que aliás, serão
disponibilizadas apenas em oito grandes
centros no Brasil, onde já existem
encomendas feitas com grande antecedência'.
O modelo que concorrerá com marcas como

Audi (TI), Mercedes Benz (SLK) e Porsche
(Boxter S) traz um seu curto histórico
grandes feitos, como vender 33 mil unidades,
apenas em 2003 nos EUA, desbancando
modelos tradicionais como Ford Mustang e

Mostradores são todos voltados para os olhos
do motorista, que têm o corpo firmemente
"abraçado" pelos envolventes bancos

• Preço
RS 230 mil (aprox.)
• Velocidade máx.
250 km/h
'Consumo
Cidade 6,2 km/I
Estrada 11 ,5 km/I
· Porta-malas
235 litros
· Aceleração
O a 100 km/h .5,9 sego
* Dados do fabricante

I BOAS N
Mégane sedan
Até que enfim uma boa
notícia no segmento dos
sedans médios. Depois de
um bom tempo sem

grandes novidades, em
que os maiores
lançamentos europeus demoram em chegar (dos que
Chegarão), a Renault confirma a produção No Brasil do
novo (belo e premiado Carro do Ano 2003 na Europa)
Mégane II sedan. A fabricação deve inicar em 2005, com
previsão de 20 mil unidades/ano.
Equipado com motores 16v 1.6 e 2.0, e opção flexfuel, o
n?VO modelo terá o mesmo requinte do europeu,
dispondo, inclusive, de versão com câmbio automático.
Na Europa a Renault comemora o sucesso da nova gama

Mégane, composta por 7 modelos

que, em menos de 20 meses

.atinqiu.a marca de 1
1 milhão unidades
. comercializadas.

s
Ouro no Palo
Como é comum em época de

grandes eventos esportivos, a
Volkswagen lança uma versão

especial, desta vez, alusiva às

Olimpíadas de Atenas. O veículo do
momento é o Palo Série Ouro, que
ganhou detalhes esportivos, como
rodas em liga leve Orbit R1S;
aerofólio, brake-light, vidros fumê,
máscara branca nas lanternas, entre
outros. Como ítens de série há

direção hidráulica, ar condicionado,
vidros elétricos e banco do
motorista com regulagem de
altura., além das maçanetas,
espelhos e pára-choques pintados
na cor da carroceria. Na lista de

opcionais, figuram, entre outros,
bancos em couro. O Palo Série Ouro

1.6, sai por cerca de R$ 38,1 mil.

Luxo japonês
Um dos líderes no segmento de
sedans nos EUA chega ao Brasil
com nova opção de motor. É o

Honda Accord, sedan de médio

grande porte, que nesta versão

agrega novas tecnologias como
por exemplo, o acelerador
eletrônico. Esse Accord que vem
do México está disponível nas
versões EX, com motor 3.0 litros

que gera 240cv, com câmbio
automático e varias ítens de
conforto e requinte, como teto
solar, air bag lateral e banco
com regulagem elétrica. Custa a

partir de R$ 134,7 mil.
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2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

Telefone:

370-3113

.A..

AUTOMECANICA
DA BARRA LIDA.

Fone: (47)
370-8622

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

PALIO WEEKEND
1.3 ElX - 2002

GOL 1.0 16V
\

1999

Atendemos linha geral:

••:��"D.D
INJEÇÃO ELETRÔNICA

I
1/-���'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/273-1001
C.....r L-rDA

CAM.NH.N.....
VOLKSWAGEM

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

Santana CL 1.8 Bege
AAT

Uno Smar!

Tipo 1.61E

Uno Mile

Azul

Cinza

Venmelha

FORD

Escort Habby Branco
Escar! GL Perua Branco

GM

Celta branco

Corsa sedam Preto

Kadet Lite Prata

Omega GLS Azul

Omega GLS Azul

Omega GLS cl teto verde

IMPORTADOS

Clia RT vermelho

Peugeaut 206 selectian cinza
BIZ - vende-se 2003, preta cf
partida el. (semi nova) R$800,00
+ 24x250,00 cl transferência de
documento e financiamenlo
incluidos. Tr: (47)9994-0298 ou

275-0767 cl l.uclano

G 1996 Corsa ST

Mitsubishi Pagero
Ranger 4x4 gabinada
Blaser DU< campl.
Blazer DU< campl.

Ranger XL cl Ar

Pajero 4x4

F-l000 est. de fábrica

Branca

Preta

Preta

Branca

Cinza.

vermelha

Preta

Vermelha

G

G

G

2001

1995

1991

D-20 gabinada 4p campl. Azul
Pampa
F-l000 est. turbo

D-20 Canquest

Branca

Vermelho

Branca

G

G

1995

1998

D-20 gabinada 4p campl. Branca
F·l000 gab Preta

F-l000 Amarela

Kambi Branca

G

G

G

G

A

G

2002

2001

1991

1993

1993

1993

G

G

2001

2002

VEíCULOS

275-3711
372-1919

·Temos toda a linhade veículos
OKm, comosmenoresprefos

G

D

d

D

G

G

D

D

D

G

D

D

D

D

D

A

2003

2001

2001

1999

1997

1997

1995

1994

1993

1993

1993

1992

1990

1985

1979

1984

Classe A

Palo classic

Uno Mille

Corsa Sedam

Gol 1.0

Gol 1.0

Gol 1.0

Gol 1.6

Gol.l.0

Uno Mille

Uno Mille

Escort SW

Tempra SX

Parati 1.0

Audi A3

99

99

99

99

01

99

97

.95

93

97

91

98

97

9'8

98

98

97

96

98
96

00

99

90

96

02

02

97

95

98

95
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OMEGA GLX - 1993
COMPL. - VERDE

D-20 - VERDE
1993

GM

Astra Sport eompl.
Omega CO manual

Omega GLS

Corsa 4p c/ opc. + ar

Corsa c/ trev-eterm-noaee

Corsa wind c/ opes
Chevette L

VW

Gol MI trava e alarme

Uno mille 4p compt.
Santana CO +. GNV

Parati S 1.6

Fusca 1300

Fusca

FIAT

Palio 2p básico 97

Tipo MPI 1.6 compt. + rodas 97

Tipo MP11.6 compt. 96

Uno Mille EP 4p eompl. 96

FORD

Mondeo GLX FG eompl. 97

Eseort GL 1,8 97

Eseort GL 1,6 álcool 93

Eseort GL 1.8 + GNV 94

Ka básico c/ alerme 99

Verona 1.8 LX 94

MOTO

CG Titan KS

TEMPRA compra-se
financiado, no negócio um monza

84 4 portas para o valor da
entrada. Tr. 273-6242.

TEMPRA - vende-se 2.0 16v

completo + couro na cor preta
por R$7.800,00. Tratar cl Adriano
- 8804-6050

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

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

FIESTA - vende-se, 95, cinza

rnet., 2p, limpador e desemb.
traseiro, ar quente, direção
hidráulica, R$ 6.500,00. Fone:
372-3616

S-10 c. dupla
Blazer 2.2

Blazer 2.2

Ranger 2.3
S-10 2.2

Courier 1.3

Saveiro 1.6

Saveiro 1.6

Fiorino 1.5

Golf 1.6

Renaul Clio 1.0

Vectra 2.0

Vectra 2.0

Corsa 1.0

Corsa 1.0

HONDA CIVIC - vende-se, ano 97
EX, couro-catarrne, hidram., telo
som, Iria, branco.Tr. 376-1678 o�
9112-9188.

L-200 - vende-se, cabine dupla, 95
a.c., 4x4. R$ 30.000,00. Aceita-s; .

carro de menor valor no negócio. Tc
(47) 9102-0009 C/ Santiago.

MERCEDES BENZ - vende-se C
220, ano 94, completa, verde
metálica, meco 4 cilindros. Tr. 37�
1678 ou 9112-9188.

PEUGEOUl 306 - vende-se, 1.8
16v ano 99 de cor prata, completo
-ar, air bag, em ótimo estado.
R$14.500,OO. Tratar: Eduardo
(47)8802-3150 ou 371-4543

SUZUKI - vende-se Suzuki Swift
SO 1.6 16V 4p, compl., gas. RI
12.000,00 ou ou troca-se POI
terreno de maior vaiar. Tr.: 370·
7986.

TRAILER - vende-se pI comércio
de cachorro quente, em bom
estado e ótima clientela no
centro. R$ 6.000,00. n 371-9086
ou 9135-2230 cl Sr. Gil.

PICK UP CORSA Cf
OPC.+SOM - BRANCA -

2003

F-250 - XL - 2000
CINZA

1113 - compra-se, de
preferência financiado. Tr: 372·
0108.

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

MBB 1313 - vende-se carn

nhão, turbinado, baú alongado
70m', 80. R$ 40.000,00 Tr.376·
0591 ou 9962-0131

BIZ - vende - se ano 99, modelo
2000, cor vermelhaR$ 2.600,00
mais multa R$ 190.00 Tr. 273·
0681.

Escort Sw, 98, 16v, 4p, ar + dh Ranger XLT, compl., 98, GNV

BERNARDO DORNBUSCH, 330 PRÓX.

Tipo IE, 1,6,4p, 95, compl. + rodas

CLUBE ATLÉTICO

00

94

93

01

97

98

94

97

96

85

84

74

94

02

BAEPENDI

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

CBX STRADA - vende - se, ano

1997. Tr. 371-3542.

CONSÓRCIO - vende-se de Honda
Biz cl part. elét. CI 28 pagas.
R$2.800,00 + 32 x R$115,67
Aceita-se CG como pagamento.
Tratar cl Eduardo - 8802-3150

FALCON NX 400 - vende - se ano

2000, com alarme. Aceita - se

troca. Tr. 9955-4945.

TITAN - vende-se CG·2001, prata.
R$ 3.500,00. Tr. 9973-5205.

TITAN - vende - se 2003, com

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

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

XR 200 - vende-se pI trilhá, 02/
02, doc. em dia - R$ 5.500,00. Tr.:
3709357, a partir das 20:00h

APARELHO DE CO - vende-se

para carro 2000 COR, digital, com
frente destacável, valor a

combinar. Tr. 9142-6629.

APARELHO DE CD - vende-se

para carro Pioneer 4150, com

controle. Tr. 371-7260.

APARELHO DE CD - vende-se,

pionner, 4350 com controle, saída
aux. E saída subwoafer R$ 400,00
Tratar: Eduardo (47)8802-3150 ou

371-4543

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

COMPRA -SE - carros R$1.500,00
paga - se financiado. Tr. 371-9717
com Ivan. li

PINTURAS €H Gl;RIIL: PREllIIIL - COMERCIAL - ReSDENCllIL
MIISSA CORRIDA. T€XTURA, GRllflADO

Faça um orçamento
sem compromisso

VLB - Responsável pela pintura
do Jornal Correio do Povo

R: Domingos da Nova, s/no -lIhad_a Figu�ira - Iel: 9104-6466

ASTRA - compra -se acima do ano
2000. Tr. 9981-4588.

BRASíLIA - vende -se, ano 74, em
bom estado. R$1.500,00. Tr: 273·
6242.

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.

CORSEL II - vende -se, ano 83,
em bani estado, R$ 2.000,00.
Aceito. troca. Tr: 273-6242.

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

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

DIPLOMATA - vende -se, ano 85,
hidramático, 4 portas, em ótimo
estaco, com rodas de Omega. Tr:
273-6242.

LOGUS - vende -se, ano 83, 1.8,
preto, em bom estado. R$
7.500,00. Tr: 375-2194.

UNO - vende - se 1.0, ano 92, 2
portas, branco. Tr. 371-7542.

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

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

MONZA - vende -se, SLE, ano 87,
em bom estado.R$ 4.500,00. Tr:
273-6242. Aceito troca.

UNO - vende-se, 95, 1.5,
vermelho, ótimo estado. R$
7.800,00. Tr.: 99919-0686 ou

9135-5854.
MONZA - vende-se, 90, em ótimo
estado. R$ 5.300,00. Tr.: 371-2001
ou 9916-8927 cl Frank.

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.

OMEGA GLS - vende - se ano 95,
ESCORT - vende -se, ano 85, em 2.2, 'campleto.R$ 14.800,00. Tr.
ótimo estado. R$ 3.600,00. Tr: 273- 9962-3664
6242. Aceito troca,

---------

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

KAOET - vende-se, 'an096, sport.
2.0, completo. R$10.500,00. Tr:
9973-4649.

SANTANA - vende -se, ano 85,
álcool, na cor verde metálico. R$
4.000,00. Tr: 275-2522 ou 273-
5268 após 15 horas,

FlORI NO - vende -se, Cite,
picape, ano 84, RS 2.200,00. Tr:
273-6212.

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

8-10 - vende-se 2.5, ano 97, O, C/ <li;
beo. couro, lJio eléVCD, 4 pneus novos,
compl .. Tr 376-1678 ou 9993-5946.

RANGER - vende-se, 00, cabo

simples, completa (- trava),
diesel, 4x�, turbo. R$ 36.000,00.

. Ir.: 372-3235 cl Ramos.

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 I 9975-6948 .

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6

RT, prata, airbag dupla, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de

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

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

ALFA ROMEO 145 - vende-se, 99,
1.8, completo, em perfeito estado
todo revisado, R$ 21.500,00. Tr.:
275-1427 cl Bettina.BRASíLIA - vende-se 79 refor

mada de lata, motor, toda docu
mentada. R$ 2.700,00. Tr. 371-
9878 cl Fidélis.

ALFA ROMEU - vende-se 164,
ano 95, 40.000 Km original, ra

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

Escapamento - Geometria - Balanceament�
Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

FUSCA - vende-se 80, verde, aro 14,
.R$ 3.500,QO. Tr.: 376-3666 C/Paulo.

GOL - vende - se 1.8, álcool, cor
vinho, ano 88. R$ 5.000,00. Tr.
276-0169 ou 9142-4084.

ALFA ROMEU - vende-se 164,
ano 95, GNV, completo, Airbag,
teto, elét., couro, CD, azul,
hidramático. Tr. 376-1678 ou

9112-9188. I

AUIORilAd�:
CM,VW- •

fiAl - fORd

RODAS - vende-se, TSW, aro 16'
modelo VX1, furação 4x100, com
pneu Pirelli P7000 195x45. Tratar:
372-3235 cl Gláucia.

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

GOL - vende-se, Special, branco,
01, 5 pneus novos, isofilm,
metade do IPVA 04 pago. R$
12.00Ó,00. Tr.: 370-4810 a tarde.

BESTA OU TOPIC - compra-se cl
serviço em bom estado.
R$.16.000.00. Tr.9142-6629.

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

OIl!1l1

77 rTlIeses

371-8153

"

Premiada em 2003 como
a melhor revenda administrativa

do Consórcio União - SC. w

(371 _ 1970)
Compra - Vende
Troca � Fi nancia

Motos acima de 1 998 -

financ. em até 30x si entrada

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

APARELHO DE SOM - precisa - se

doado. Tr: 372-3067.

APARELHO DE SOM - vende - se

AIWA, 2400 WATTS. Tr:9905-9211.

APARELHO DE FISIOTERAPIA -

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

BAINER - vende-se, para salão de
beleza, com suporte, em ótimo
estado. Tr: 370-9209.

BOIADEIRA: vende - se, marca

Willhis nova. Tr: 275-0707.

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

CACHORRO - vende-se lêmeas
de maltes e ainda Yorkschire,
beagle, schanauser boxer, labra
dor. Com ótimas linhagens, pedi
gree elou contrato de garantia e
t consulta incluida.Tr-370-8563.

:. CACHORRO - vende -se filhote de

rotweil�r. Tr. 275-2949.

CACHORRO - vende -se filh. mesti
ços de colapp R$5,00. Tr: 9993-8882.

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

Tr. 273-6050.

CADEIRA DE BEBÊ - compra -se
pi carro. Tr: 370-8526

CARRINHO PARA BEBÊ - 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$1 00,00. Tr:372-3067.

CELULAR - vende-se, pronto T,
em ótimo estado, com capa de
couro, ótimo estado. Tr: 371-
7887.

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

CHAPAS TÉRMICAS - vende-se

24, para estamparia 30x60 cm.

Tr.: 37à9357, a partir das 20:00 h

COMPUTADOR - vende- se KS

2500, completo com impressora
e internet. Tr. 99030500.

COMPUTADOR - vende-se NOT
BUC PENT 2, AHO 1 Ojj, saida USB,
completo. Tr. 99030500.

COLCHÃO MAGNÉTICO - vende

se, R$ 600,00, ou troca-se por
colchão comum. Tr.: 9116-8927
ou 371-2001 cl Leia.

DOAÇÃO - aceita-se carinho de
bebê. Tr. 275-1925, com Gerlis

terça - feira à tarde.

DOAÇÃO - aceita-se cama de
solteiro ou casal, para pessoa
necessitada. Tr. 276 -3258.

DOAÇÃO - aceita-se cama de
solteiro. Tr. 273-6050.

ENCICLOPÉDIA - vende-se Barsa,
completa, ótima estado com nove

livros do ano, biblia Atlas e outros.
R$ 450, 00 (negociável). Tr. 371
9897 ou 99058113.

LAVA-LOUÇA - vende-se

Brastemp Quality p/12 pessoas,
revisada estado de nova, R$
450,00 aceito proposta
Tr.3719897 ou 99058113.

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 comp., em
cor mogno R$80,00. Tr.371-1470.

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

Vectra CO

USADAS
Branca

Shadow VT 600 Preta

T600

CBR 450 Branca

CB450TR

CBX 250 Twister

CBX 250 Twister _"""""""""

XL 250 R

CBX 200 Strada

Titan KS Azul

ltan ES Verde

2002

2001

Titan ES Prata

Titan KS Azul

itan KS Vermelha

2001

2001

Titan KS Vermelha 2000

ltan 125 Ve elha 2000

Titan I 25 Vermelha 1998

1998

Titan 125 Cinza 1997

Vemelha 1997

1996Titan 125 Vermelha

Reboque pi 2 motos Cinza
_

01 CL 1.6 Branco

OKm

1992

VENTILADOR - vende - se

industrial de parede. Tr: 275-0707.

VENTILADOR - vende -se, de
teto, novo. Tr:370-9209.

VESTIDO - vende-se, de prenda, verde.
Tr: 371-5270 narre ou 371-5042 comI.

VIOEDGAME - vende-se,
Oreamcast, cl 2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.SECADORA - vende-se de roupa

Brastemp, 4 quilos. Tr: 275-0707. VIOEOGAME _ vende-se, Poly
Slation, com 3 fitas, controle, semi

TECLADO - vende-se CCE 22k cl
_ novo,R$: 30,00. Tr: 371-0495 cl

suporte. Tr. 273-6050. Edelvan.

s- I O c. Dupla GNV Prata 1997

Financiamos motos
em até 36 meses

ESCADA - vende-se, para maca.

Tr. 370-9209.

ESTERILIZADOR - venda-se, em
bom estado. Tr: 370-9209.

FATlADOR DE FRIOS - vende-se
marca metalúrgica Visa, elétrica.
Tr: 275-0707.

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.

60 meses

Crypton C 100····R$ 88,25
C 100 Blz ES······R$ 99,49
YBR 125 K······-·a$ 95,70
CG 150 KS •• - ••••-R$ 107,15
C 100 Bi", + ••••••-R$ 106,72
XTZ 125 K·····-·· R$ 1 23,26
NXR 125 KS-·----R$ 125,92
NXR 150 ESD····.R$ 157,30
Twlster 250--·.--·R$ 175,92
Tornado 250--··- R$ 192,62

58 meses

R$ 10,734,00·····R$ 214,68
R$ 12.242,00---·-R$ 244,84
R$ 12.780,00··---R$ 255,60
R$ 13.332,00·····R$ 266,64
R$ 14.232,00----01$ 284,64

R$ 18.123,00-----R$ 280,08
R$ 20.404,00··---R$ 315,33
R$ 22.220,00····-R$ 343,40
R$ 26.500,00----·R$ 409,54
R$ 30.011 ,OO·····R$ 463,80
R$ 32.914,00--···R$ 508,67
R$ 3S.828,00.-••-R$ 553,70
R$ 39.690,00.-•••R$ 613,39

80 meses

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

Rua: João Januário Ayroso, 80 Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - www.uniaocat.com.br

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Mfl'PEN ADSL - vende-se, semi
nclo cl 3 meses de garantia
R$250,00. Tr: 9994-0298

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

PERSIANAS - vende-se marca VT.
Tr: 275-0707.

VENDE-SE
EIOEIIIOl PDmCOMERCIAl
60m2 localizado na Relnoldo Rau,

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

TRATAR: 370-0934

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

Walter Marquardt,
n0744SL5

370-7611

370-4224
CLASSIC

VEíCULOS

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

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

Escort GLX'

Corsa Sedan cinza/desemb. tras/aq 2001 Cinza

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

Fiesta 1.0

Ar cond./DH

limp./desemb./ar qte 1997 Prata G

1997 Verrn. GPolo Classic

1997 Preto GVectra GLS completo

Goll000 2002 Branca Gspecial 2p

compl. + air bag duplo + abs 1997 Vinho G

VIOEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente desíravado, C/
3 jogos. R$750,00. Tratar 376-2206.

CORREIO DO POVO 3

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

COMPRE
9919-1313
FONE/FAX: 310-5218

Uno 1.3 CS 1985 G
Belina LDO 1981 A

Fusy"ª__�_"__ _:____+-977 __ G
I

Gol 1.0 cj ar 1999 G I

Towner Fur ão 1993 G

Voyage Plus 1986 A ;

Tempra 8v 1996 G "I
----COMPRA-SE-SIZ-FINANClADA--------I·

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376·1678

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P O R T A DOS

AlFA 164 S6 40JXXl km grafite
M.A.A:HJES C 23J 94 � verde

CI'VC EX fJ1 ai <X:I1"fÜJ branCo

PE.U3EOT lC6 00 1.0 a- q 1t11raz. azul

PE.U3EOTas XS fJ1 <Xl.IOOfr.txJ branco

PE.U3EOT 4C6 93 4paAtxas prata
PE.U3EOT 4C6 BRfACK 94 � preta
.APPlAUSE 94 4pa.ti71rb'1EW branoo

Q-IARADE 00 4p!aa; preto",
NACIONAIS

F-100J

&10

<YM.Aa.

F1.JOCA

ESPECIAIS

F1.JOCA

KOv13I

VARVINT

as PI CD.EC0\lAJ:lCB

00 Lri:XJ d:ro f11:a::aveJ
70 Lri:XJ d:ro f11:a::aveJ

G

G

Revendedora exclusiva da região
de Reboques Pirâmides

Tempra compl. 95
Escort XR3 88
Gol 90
Santana Quantum CL d.h. 90

Opala Comodoro cornpl, 89
Escort Hobby 1.6 93
Escort Ghia 89
Kombi stander 92
Uno Mille 92
Ford Landal em couro 80
Go1M11,6 97
F-1QOO c.dupla, MWM, compl.,94
Del Rey GL 1.8 90
Chevette Junior 92
L-200 GL, couro, rodão, 99 azul
Prêmio CSL 1.6 86
Opala Diplomata 6cc cornpl. 90
Monza 90
Fiesta 4p 95
Go11.8 96
Chevette RELíQUIA!!! 80
Titan 02

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183
Compra - vende -

Celta 1.0 2p 2001

Corsa 1.0 4p 1999
Palio 1.0 2p 2000
Gol 1.8 2p 1997
Saveiro 1.8 2001
Corsa píck-up 1.6. 2001
Vectra 4'p completo 1997

Omega GLS 2.0, compl.(-teto) 1994
UnoMille 4p 2001

Toyota Corolla perua compl. 1995

troca - 'financia
branco

prata
prata
vermelho

braneo
branco
verde água
azul

branco

preta

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

grafjte G
amarelo A

branco G
vermelha G
verde met. G
branco' A

verde G
branca G
branco G
azul GNV
azul G
cinza D

cinza A
vermelho G
D R$ 37.500,00
verde A
bordô G
azul G
azul G
brodô G
branco G
Azul G

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Preto Waldemar Grubba; 2322 - Vila Lalau

INJECAR AU.TO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

- Afinação de Motores - Recondicionamento e Limpeza de Carburadores
- Embuchamento de Bases - Peças e Miudezas para Carburadores

Injeção e Check-up Eletrônico - Troca de Gasolina para Álcool
- Serviços de freio e suspensão

Fone: (47) 371-3898

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Gol Plus 4p
Goll.6 MI 2p
Fiesta 4p
Goll.6
S-10
Fiesta
Goll.0
Corsa Pick-up 1.6

Gol4p
Ka

CG

CG

Vectra GLS cornpl.
Blazer 2.2 compl.
Rural4x4

MB vío cf baú
MB cf carroceria

01
97
98
97
96
97
01
96
99

02

96

00

95

·00

75

98

89

cinza

prata
Branco
branca
vermelho
cinza
vermelho
verde

branco

verde

verde

prata
branca

vermelho

branco

FIESTAGL4P
RENAULTCLlO 1.08V 4PCOMPL.
PALIO FIRE4P
PALIO WEEKEND 1.3 ELX
RENAULT CLlO 1.0 16V COMPL.
BRAVA SX COMPL. + GNV
GOLGIII.16V 4P+ RODAS
GOLGII14P
PALIO WEEKEND 1.0
GOL4P 16V
KAl.0
CORSA
IPANEMA SL/E 4P
MONZA GLC/ TRIO 4P
GOLi.O
ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CD 3.0 AUTOM.
ESCORT Xr3 CONVERSíVEL
ESCORTGHIA
TIPO IE 1.6 COMPLETO
C 100 BIZ
CG125TITAN
CBX 200 STRADA

. CG 125 TITAN
CBX 250 TWISTER
CG125ilTAN

PRATA
BEGE
BRANCO
CINZA
PRETO
BRANCO
AZUL
BRANCO
PRATA
PRATA
PRATA
BORDO.
AZUL
AZUL
BRANCO
CINZA
BORDÔ
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
1997
2004
2002
2000

MOTO

FIAT Tipo 1.6 4p c/ rodasmagnésio 96 Vinho

Uno 2p Fire 02 Azul

R$ 8.900,00
R$12.800,00
R$11.600,00
R$11.500,00
R$ 6.800,00
R$ 8.800,00
R$14.000,00
R$15.500,00
R$13.000,00
R$15.500,00
R$ 7.500,00

R$ 5.500,00
R$2.500,00

R$3.500,00
R$3.200,00

FORD
Palio4p
Courier

98

98

Branco
Vermelha

GM

Escort hpbby 1.6 94 branco

Monza 4p (-ár) "95 Azul

CorsaWagon 98 Branco

Corsa 4p a.c. 00 Branco

Omega GLS 93 Grafite

Gol4p 00 verde

Parati 1.6 91 Prata

Gol GL ale. 88 branco

Fusca 79 Bege
Biz 03 preta
CG 01 Prata

vw

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

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

'

R$ 23.000,00
R$ 23.800,00
R$ 17.800,00
R$ 11.300,00
R$ 27.800,00
R$ 16.800,00
R$ 11:300,00
R$ 11.500,00
R$ 10.800,00
R$ 11.500,00
R$

.

9.300,00
R$ 28.500,00
R$ 9.500,00
R$ 7.500,00
R$ 8.500,00
R$ 3.500,00
R$ 4.300,00
R$ 4.300,00

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

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

Siena Fire

Corsa Wagon 1.6

Uno 1.5

Gol CL 1.8

Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.ct
Corsa Wegon
Uno 1.6 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

Azul

Verde met.

Cinza meto

Bege
cinza

cinza

prata
preta
branca

preto
branca

prata
cinza

prata

Celta 4p cf ar
Vectra GLS

. Astra GL compl.
Corsa Wagon GLS 1.6 compl.
Gol1.08v4p
Clio RN compl. - v.e.

Corsa super 4p
Goll.0 16v compl.
Corsa Sedam
Fiesta 4p cf som
Escort Hobby 1.6
EscortGL4p
Goll000 I
Uno SX 4p cf opc,
Corsa Sedan
Kàdett GL compl.
Palio EX4p
Goll.8
GoIGIII16v

03
98
99
99
99

vermelho 00
97
00
03
03
93
97
96
99
99
96
01
96
01

prata
branca
azul c

prata
branco

cinza

prata
verde
azul
vermelho
cinza
vermelho
bordô

prata
Cinza
branco
branco
verde

G
G
G
G
G
G
.G
G
G
G
A.
G
G
G
G
G
G
G
G'

Celta 2p 03

Palio 99

Corsa 03

EscortSW 97

Fiesta '01

vermelho - cf a.c.

azul- Weekend 16v compl.
Prata- Sedan cornpl.
azul -cornpl.
cinza- a.q., d.t., t.e., alarme

prata- sedan

branco - 8v 4p cf opc.

preto - 2.0 8v, compl.

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

Corsa

Gol

Tempra
Corsa

Gol

01

99

95

00

99

Escort Europeu 95 vermelho -1.6

Santana 95

Biz 01

bordo - GLS, completo
verde - cf partida

vw

R$ 18.500,00

R$ 18.000,00

R$ 27.000,00

R$17.700,00

R$ 14.500,00

R$ 17.500,00

R$13.800,OO

R$10.500,O

R$14.500,00

R$ 13.700,00

R$ 9.500,00

R$ 13.800,00

R$3.500,OO

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

FIAi UnoElX Azul
UnoCS
UnoS 1.3 Branco
Uno Mille Vermelho
Palio ED cf ope. Vermelho

iempra 8v cornpl. 4p Vermelho
Palio ED 1.54pe/ope. Branco
Prêmio CS 1.3 ale. Branco
Uno 1.6 R Vermelho

95
88
91
91
99
95
97
86
91
98
95
93
95
92
95
89
<37
95
95
94
96
94
95
92

FORD Fiesta 1.0 2p
Fiesta 4p c/ar
EseortGL

Escorthobby
Verona LX cf DH

Preto

Vermelho,
Bordo
Azul
azul

GM Monza GL cornpl. 4p. Azul
Monza Classie compl. 4p Prata
Monza SLE 4p Branco

Omega GLS 4.1 eompl+teto
Veetra Gl.Scornpl. Bordo
Kadelt GSI MPFI Prelo
Kadett GLE SI bordo

Logus GL Bordô
Quanlum GLl2.2 Bordô
Gol GL Prata

R$ 8.200,00
R$ 4.500,00
R$ 6.400,00
R$ 6.300,00
R$10.900,00
R$11.400,00
R$11.500,00
R$ 3.200.00
R$ 6.800,00
R$10.800,00
R$ 7.900,00
R$ 8.300,00
R$ 7.300,00
R$ 7.300,00
R$ 10.500,00
R$ 6.500,00
R$ 5.200,00
R$ 15.800,00
R$ 13.500,00
R$ 9.800,00
R$ 9.300,00
R$ 8.900,00
R$12.500,00
R$ 6.900,00

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936
FIAT Palio 1.0 4p compl,

Tipo 1.6, 4p cornpl.
Fiorino 1.5 básico

VW Gal 1.0 GIII 2p
Gol 1.6 1.\., d.t., a.q.
Gol LO GIII
Gol 1.0 GII.I 4p
Gol1.6

GM Astra Flex Power elegance, 4p
Astra GL 1.8 4p cornpl.
Astra GLS 2p, 18, cornpl.
Astra GL 2p
Corsa wagon 1.6
Corsa wagon 1.6
Ipanema GL 1.8 4p GNV
S-10 2.2 eab. Estendida, cornpl.
Celta 4p 1.0 1.\., d.t., a.q., a.c.
Celta 1.0 I.t., d.t., a.q., rodas de liga leve
Corsa 4p 1.0 Iirnp., desemb., a.q., t.e.
Corsa Sedan desemb.
Omega Suprema GLS

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

RENAULT Clio 4p eornpl.

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

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

Clio 1.0 compl.
GOL GIII completo. (-V.E.)
Palio 1.0 4p
Courier 1.3 v.eft.e
Ka cornpl. 1.0
Corsa com opc.

Voyage 1.6 A

Escort XR3 + teto solar

Gol 1.6, gasolina
Saveiro 1.6 G

Escort 1.6 Alcool

Suzuki swift 1.6 SD

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

Verde

Branco

Amarelo

Branco

Preta

Preta

Barraca p/ camping completa

370-798 �
01

00

99

98

98

95

93,
93

93

91

89

94

93

97

86

verde

vermelha

cinza meto

bordo meto

bordô

branco

cinza met.

azul met.

Verde

amarela

prata meto

branca

vinho

vinho meto

prata

!li

I

Mercedes C280 4p
BMW3251A4p
Ford Ranger2.5CD
Ford Ka 1.0

VWFusca 1300

VW Fusca 1300 2p
GMCorsa 1.0

VWGoIGII11.0 16v4p
Ford Escort Euro

GM S-10CS2.2compl. 2p
VWGolCL 1.6

Ford F-4000 MWM

VW Saveiro 1.6 compl.
Honda C100 Biz

Yamaha XT 600

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege

Gal MI 97

MN AUTOMÓVEl!'
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-3382'

G

D

G

G

G

G

G

G

GNV

A

D

Tempra compl. Único dono 97

Uno 4p 96

Logus 94

Uno 2p 93

Escort Guarujá compl. 92

Chevette + rodas 87

G

G

1993

2000

1999

1985

1977

1995

2001

1993

1995

1991

1978

2000

2001,

19.95

Com Ia-se carro 7.0 acima do ano 95

:,

.""
"

,_ e-._.\ /"...
..

'.'
..

:,......'.'7,"....... ••.... .

,,' ;, /..... ;/ t.·
'

:-,'
,�

.

(>

.

.

,_o
'" ! t -"

-::
< ..

'
'

,

-

\�@Içu'IQS .-..... i

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguádo su'

prata

prata

prata

verde

branco

cinza

branco
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'80"Til1
COMPRA
VENDE Rua Prel. Waldemar
TROCA

vEIcUlaS
FINANCIA Grubba, 3121

311-4510/316-2895
Bairro Vieiras

RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENOI - JARAGUÁ DO SUL - sc 310-2381
GOl8v 4p

Celta 4p el a.c. prata 03 G

Vermelho 2002 Celta 2p prata 03 G

Parati 1.6 álcool, a.c., O.h.
Celta 2p el a.c, vermelho 03 G Palio Young 01 R$ 11.500,00

Branco 2001 Celta 2p branco 02 G

Gol Special
VT - Shadow 600ee preta 02 G Uno Smart 4p 01 R$ 11.900,00

Branco 2000 Gol 16v Plus 4p. Compl. vermelho 01 G Clarus GLX compl. 98 R$ 18.000,00
Gol MI1.0 2p branco 01 G

Gol GIII 4p t.e., alarme Branco 2000 Astra GIS Sedan eompl. branco 00 GNV Gol CU 1.6 C/ a.c. 96 R$ 11.000,00

Santana 1.8 compl.

Dueato Furgão 2.8 diesel branco 99 D
Omega Suprema R$ 16.000,00

Vermelho 1999
Veetra GLS eompl. branco 98 G 96
Pampa 1.6L branco 97 G Tipo 1.6 IE compl. 95 R$ 8.900,00

Siena Azul 1998
Gol Mll.8 CL verde 97 G
Parati 1.6 MI el a.c. branco 97 G Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00

Gal MI Vermelho 1997
Ranger 6ee eompl. 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 eompl. branco 96 GNV 0-20 88 R$ 17.800,00
Omega GLS 4.1 eompl. verde 95 G

Palio 2p v.e., t.e-
.

Preto
Passat 2:0 4p compl. preto 95 G Tempra completo 95 R$ 10.500,00

1997' Kombi STD branca 95 G Tipo C/ teto completo
Golf GL compl.

Gol CL 1.8 branco 93 A
95 R$ 9.000,00

Azul 1995 Kadett Lite 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 c/ 1 eixo 90 R$ 6.500,00

Goll.6
Monza Classie 2p azul 91 A Trailler TurisCar 89 R$ 7.500,00

Marrom 1988 Saveiro CO branca 91 O
Gol CL 1.6 branco 89 A Honda Twister 02

.

R$ 6.500,00

VEíCULOS
.

,

370-7516
nrnpra Vende Troca Financia
ua'WâliéfMârqii�idt.\�@M::;!@�I�:do,�j! �01li�{s,1"�l�9�a iI,o Siil;;::SÇ .••

Golf 2.0 compl. Cinza 98

Fiorino Furgão 1.5 Branca 97

Moto titan 125 97
94
93

',92
86

86
86
99

92
96
98

84
89
96

Pampa Vermelha

Hilux Sw4, diesel Cinza

F-l000 diesel Cinza

Monza, álcool Verde
met. F-l000 Amarela

Escort Prata

Saara Verde
t.

Santana GlS compl. Azul

Pick-up Corsa compl. Branca

Blazer Deluxe compl. Prata

Parati álcool Prata

Savero Diesel Bege
Saveiro 1.8 gasolina Bordo

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Celta Impecável 01
Audi A3 compl. C/ DVO - Prata 97
Uno completo 4p 99
Fiesta vermelho 4p impecável 98
Gol c/ rodas, 1.6 96
Uno Mille cinza 91.
Pajero 2.8 GlSB cornpl, 98
Palio ED .c/ ar. 97
S-10 GNV 96

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

R$ 14.500,00
. R$ 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

4rduíno
Veículos 371·4225
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1.033 - Baependi

Veículos
Rua Bernardo D'ornbusch, 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 c/ GNV preta 97 G

Ipanema GL 4p compl.r-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

Goll.6 MI vermelho 97 G

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

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

À vista ou R$35.000,00 entro + 27 pare. Pelo FINAMI

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

vw 23.220 6x2 03/03 carroceria / branco R$ 117.000,00

8.150 00/00 carroceria R$ 53.000,00

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

311-0802
311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
ka limpjdesjar quente prata 2003
fiesta completo vermelho 2003.
ka limpjdesjar quente prata 2002
fiesta 4p completo azul 1998

celta 4p pacote mais prata O-KM
celta 4p ar cond. prata 2004
sedan classic cj opc, prata 2003
celta 2p ar cond. preto 2002
corsa 4p cj opc.GNV preto 2002
zatira CD completa branca 2002
corsa 2p cjopc. branco 1998
vectra GLS completo cinza 1997

gol special cinza 1999

gol Cli 1.6 azul 1995

palio 'elx completo 1999

palio weeekend completa bordo 1997
citroen berlingo completa prata 2001
scenic RXE completa branca 2000
scenic RXE completa verde 2000
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Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobina de

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

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

e embalagens em geral

Tratar:

QUINTA-FEIRA,24 dejunho de 2004

� PLANET GAME
� * VENDAS 'LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

ENCANADOR & eletricista
• PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
*OREAMCÀST
• NINTENDO 64
• GAME BOV COLaR
• GAME BOV ADVANce
• NINTENOO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,COS

E ACESSÓRIOS EM GERAL. (47) 9975-5659�.'Cf Bruno
..._.,

. � .

'ALUGA-SE - qtos mobiliados. Tr:
370-356t.

CENTRO - vende-se casa de

alvenaria, cl 3 qtos e garage p/4
carros + dependências. R$.
65.000.00. n 9173,5573.

troca -se . Aceita-se carro no

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

VENDE-SE - casa próxima ao

centro cl suite, 2 quartos, sala,
cozinha, BW, lavan., varanda 15
m, área constr. 150 m2• Tr. 370-
0433 com.ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se,

casa mista cl 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Rua

Águas Claras, 436. Tratar: 370-
4594 após as 18:30. ee;iQ.I,ijlii.M

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

CHICO DE PAULA - vende-se,
'

alvenaria c/3 qtos. R$55.000,00.
CRECI 8054. Tr.: 371-5512.

ENSEADA - vende-se, casa ou

ILHA DA FIGUEIRA.- vende-se, 2
casas .de alvenaria, prox centro,
ambas com suite e garagem. R$
110.000,00. Tr: 372-32-, cl
Veroni. ALUGA-SE - no Cond.

Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

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

Referência de nosso trabalho (calçadão e pátio do SCAR,
.

Floricultura Manque, Colégio Municipal Rio do Luz)

II

Iii
I

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

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

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

DIVIDE -SE - quarto individual,
feminino R$ 180,00. Tr. 371-
3369. ,

FIMAGENS
pi festas em geral
Tr: 273-1836 ou

370-3391

SCHROEDER - aluga-se apto. no VENDE-SE - cl 2 qtos, no

centro, semi -mobiliado ,com 3 Condominio Amizade.

suites mais dependencias. valor R$42.000,00. Tr: 276-3321.

a combinar, tratar 9133-3476

UBATUBA - vende-se, próx. a

praia, et 1 suite + 2 dorm.,
. churrasqueira. Tr: 372-3235.

lilll
I
I

I

I
I

I

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

Venda e colocação de I�iota prensado c/ 35MPA, tiiolos de concreto prensado
cf 35MPA, Peive com trova

FONE/FAX: 392·3071 ou 9122·8935.

Computadores
completos

JARAGUÁ ESQUERDO - vende
se lindissima casa com suite
com closet e banheira de

hidromassagem + 03 qts. gar.
para 03 carros com chur. e bwc.
Fica móveis novos na cozinha,
03 salas .. Somente R$
85.000,00. Tr.: 9962-8154.

SÁO LUIS - aluga-se
apartamento cl 2 dormitórios.
R: Francisco Hruska. R$
290.00. Tr.: 370-2365 ou 9114-
6474

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tr: 9133-3476. Creci
3476

Assistência Técnica

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

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado
I/o

PROCURA-SE - casa pi alugar, cl
2 qtos, no centro. R$.200.00. Tr.
9102-7311 .:

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

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

ACESSE E CONFIRA

www.plusservice.com.br
I N T E R N E T

Encontre rtos canais 'de nósso site os meJhores negócios de Jaraguá do Sul e Região
> Automóveis (Conlpra, Vend:, A<eh6rlo, e Consórcios)
> Casa e Decór�o,,: � f/ fIJ

fi

@-
> Comércio(To<Io,o.,ram�) @ 111
> Construçáo e Reforma (fln'"!@. M�Wial�d.
> Esporte, Turismo e L�
.> Moda e Beleza (S.I"" de,

> Restaurantes
> Serviços Gerais ( Eletricista,
DespachanteS. Corretores de SegurOs,

e muitos outros

íres, Gráficas. Financeiras,

Entre em contato conosco e anuncie

• •

sua empresa em nosso site

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

RuaJoão Planincheck:293 - Sala 15
Nova Brasilia - Jaraguá do Sul - se

Anuncie no canal de
CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

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

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

Informática
U Um c I ; c k v i da pessoalem sua

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

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

� de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
odos os controles
dministrativos de ges
ao empresarial.

Acessórios Informatização
de comércio e

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

Promoção de Micros Usados
Pentium 166 MMX,

completo.
3x R$ 200,00

AMD K6 2, 500mhz,
completo.

3x R$ 280,00
,

Av. Getulio Vargas, 594 • SI. 2 - Centro - PROX•..MILLlUM - FRENTE CÂMARA VEREADORES Fone/Fax: 275-2684 - email: infoclick@ibest.com.br

e profissional"

Oferta-
MICRO a partir de:

R$ 1.650,00

AMIZADE - vende-se pronto para
construrürátls um projeto até 100
m2. por R$ 13.000,00. CRECI
7778 - Tr: 9962-8154

BARRA - vende-se Terreno no Lo
teamento Casa Nova II - (Pas
'sando a Malwee) 360,00 m2- _

Parcialmente murado. R$12.000,00
- creci7402 - Tr: 9997.2020

Financiamos em 6 f 9/
12/ 15 f 18 e 24 meses.

Configuraçóes: Duron 1.6 - 128 mb

de memória, Hard Disk 20GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
AOC, drive disquete .1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede inte rada

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

BARRA DO SUL - vende-se, 2 ter
renos cl casa de frente p/lagoa.
R$ 35.000,00. Tr.: 371-2001 cf
Frank.

COMPRA-SE -'terreno com 20.000
m2 ou mais, para construção ou

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

CORUPÁ - vende -se, com área
de 1699,65m2,( esquina com a

floricultura Manke), R$
65.000,00. Tr: 375-2194.

CZERNIEWICZ - Vende-se ótima
área para clínica c/2.136,OOm2-
próximo ao PAMA. - creci7402·
Tratar: 9997.2020.

FDZ DO IGUAÇU - vende-se, cf
614m2, cl construção 105m2,
base para 2 pisos, alvenaria pré
acabada, quitado, escriturado,
asfalto, ótima localização. Acei·
ta-se troca por casa em Járaguá.
R$ 31.000,00. Tr.: 370-3357.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, cf
1900m2, fazendo frente pi Rua
José T Ribeiro, em 20m defronte
Indumak. R$ 200.000,00. CRECI
8054. Tr.: 371-5512.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se
terreno (101. Divinópolis),Rua
912,ótima rocauzaçao.apés
Müller transportes,acesso facil
para ponte da WEG, área 395 m2,
(15x26,34), pronto para
construir,Valor R$ 20.000,00 ..
Creci 9238. Tr: '372-3922 OU

91224198 cl Walter

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se
terreno c/3340m2 , servidãO
defronte Indumak R$145.000,00
- CRECI 8054 fone 371-5512

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se
terreno c/1900m2, fazendo frente
pi Rua José T Ribeiro em 20m :.\
defronte lndurnack R$200.000,00
- CRECI 8054 fone 371-5512.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se

terreno c/350m2, Rua Alagoas,
R$30.000,00 CRECI 8054 fone

371-5512.

NEREU RAMOS - Vende-se

terreno c/393m2 Rua Loteamento

Zanghelini, 15.00,00 CRECI8054

fone 371-5512.

PIÇARRAS-OPORllJNIDADE-5ter.
de 400m2 cada, próx. ao Candeias.

R$ 27.000,00. T,,372-1395.

RIO MOLHA - vende-se, próximo
a gruta, R$3.500,00 de entrada e

+ 38X 150,00 ou 8.000,00 à vista.

Tr. 371-3830.

RIO MOLHA -; vende-se, c/
969.480m2, escriturado. R$
180.000,00. Tr: 9112-5501. (propr).

RIO MDLHA- vende-se a 4Km da

cidade ótimo acesso e locali

zação em condomínio ecológico
com 2.000m, luz, água ter

raplenagem, plantas frutíferas e

nativas pronta para construir R$.
29.500,00. Tr (47)370-8563.

SCHROEDER - vende-se, c/
452m2, situado na rua 135

Frederico Trap. R$10.000,00. Tr.:
370-6847.

VENDE-SE - c/76 margas, na Tifa

dos Húngaros - Jguá 84, casa c/
3 qtos, sala, copa, coz., lav., bwc,
2 galpões c/ engenho de melado,
c/ nascente de água. Tratar: 273-
1660.

VENDE-SE - comercial,
condominio centro, c/ 3.900m2,
totalmente aproveitáveis. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - Terreno 1.899,65 m2•

Tr:375-2194

VENDE-SE - ou troca-se por
terreno de maior valor um 5uzuki
5wift 5D 1.6 16V 4R compl., gas.
R$12.000,00. TR 370-7986.

VENDE-SE - c/3.991 ,00 m2, próx.
ao Juventus. Rua principal. R$
110.000,00 - Estuda-se

Propostas. 9962-8154.

VENDE -SE - com casa mista,
540m2, á 1200m da BR, ao lado

esquerda em Nereu Ramos. R$
15.000,00. Tr: 275-2522 c/
Ronaldo ou 273-5268 c/ Nelson
após 15 horas.

telefonia e segurança

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

São suas.

Fone: 371:.7007
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

_ OH'

Centrais telefônicas Intelbras

TELEFONIA

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

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Rac.ks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores \

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

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

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

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

OPORTUNIDADE _ SUPERMERCADO

T

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

AUTÓDROMO - vende-se de

Jaraguá que pode ser usado como

chácara, 232.000 m2, 60 m de frente
p/ 180, acerta-se carro e casa no

negócio. R4 500.000,00.Tr. 276-
0258.

TERRENO EM GUARUVA, PRÓXIMO TREVO.

2.352.000,00 M2 DE ÁREA.

ÁGUA = RIO DAS ONÇAS· ESCRITURA LIVRE

VENDO POR R$ 0,03 POR M2

TELEFONE: (47) 379·1300 . RIO CERRO II - vende-se, c/ ±
4.800m2, c/ chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por automóvel
ou imóvel. Tr.: 372-3235 c/
Ramos.

LOJA - vende-se ponto de loja de

roupas, montada. Acerta carro no

nego Tr: 9121-9372 ou 9123-6178.

MASSARANDUBA - vende -se

com 2500m2, com casa de
alvenaria de 65m2, com 3 lagoas.
Tr. 9984-0482.

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

ANEXO PONTO COMERCIAL ( ideal p/lancho-nete, loja,
oficina, etc.) R$150.000,00. Aceita-se carro de menor

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

LOCADORA - vende-se no bairro

Água Verde, acerto. carro, casa na

praia de Barra do sul ou terreno em

Jaraguá. T[ 371-2525.

PADARIA - vende-se completa em

Guaramilim. Tr.: 9117-2447.'

VENDE-SE - sorveteria e lan
chonete na Praia do Ervino. ótima
locaüzaçào.Tr.: 9101-0467 c/
Cristiane

Participe do
nosso grupo
e pague só

R$1,00 na compra
deste aparelho

ED. AMARANTHUS - 3 dormitórios, sendo
1 suíte mAster, piso porcelanato e madeira,
cozinha mobiliada, dep. de empregada, 2
vagas de garagem com depósito, andar
alto. Ed. com piscina, fitnes, sala de jogos,
sauna, quadra polivalente e salão de
festas. Entrada mais parcelamento
direto com o proprietário.
ED.ISABELA - 2 dormitórios, sendo 1 suíte,
semimobiliado. Ed. Cf salão de festas e

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

TRATAR: 275·3070 (INCLUSIVE FINAIS DE

SEMANA) Creci - 8950.

Nosso Grupo

IVantagens�
I - Cusro reduzido para conversação
! entre o grupo
I - *Mais de 250minutos todomês'
I - Pague apenas R$ 112,50 mensais

I para 2 números, mais R$10,00 para
! cada acesso.
*05250minutos são válidos par��'����'�:���-��-s:�ár��'����gjstr: Promoção válida por tempo indeterminado

FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

�'t"!II�'�!�'-;II,,�l!eixotof'� ·C�n".o. em lre�,,��rlJde$(o 273-0888
.IARAGUla·DO SUL

634·0400/633·6660· São Bento do Sul· 644·5465 Rio Ne rinho· 642-3004 Mafra

VENDE-SE - linda chácara com

40.850m, 5Km do centro acesso

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

para residir ou lazer , R$
198.000,00 Tr-370-8563.

www.sitiobarulhodagua.cjb.net.

CADASTRE-SE:

(47) 273-6264

PROCURANDO UMA RENDA EJlTIIA;I

SEJAUMA REVENDEDORA

CONTÉMIG.
GANHOSDE30%

'ICNe
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 para'

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCElÊNCtA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDl. É COM A TECNO CALHAS

Rua F�lipe Schimidt, 279 - Centro - Jaraguá do Sul- se - Fones: 370·6448·275·0448· Fax: 371·9351

Freios
rI-1éde1t
�

FAÇA SEU TE TE
DE FLUiDO DE FREIO

,
GRATUiTO!

371-7398
k i k a r@ n et uno. c o m. b r

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Saia (lo aluguel a(lquira
sua CASA própria...

30.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00

R$
R$
R$ 789,54 mensais

R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 mensais

R$ 1.579,62 mensais

R$ 2.106,16 mensais

RODOBENS

315,92 mensais

526,54 mensais

37189122: 153
Repres.: Silver Serviços Ltda 6233
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

CONSÓRCIO

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

DOM A S

ADMITE SECRETÁRIA
REQUISITOS:

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

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

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

- Salário compatível com a função.
Interessadas encaminhar Curriculo para:

RUA Domingos da Nova, 227, Centro -

Jaraguá do Sul -

OPORTUNIDADE!

Empresa na área de perfumaria e

cosméticos busca pessoas dinâmicas e

empreendedoras para atuar na área de
vendas. Trabalhe em sua cidade, com
ganhos de até 40% vendendo produtos
de altíssima qualidade e aceitação, além
de ter todo o suporte necessário.
Envie seu currículo via:
·teVfax: para {471 275 184�
• e-mail: comercial@ilui.com.br
·carta: Cx. Postall05 - 89251-470-

Jaraguá do Sul - SC

r·--·-··
-..... . - --.- ---- - __ o. -- ----- --- .-. - - •• - ••••• -. ..- -- ••••••• - - •••••••••••• - •••••• - ••••••••-.� •••••••-.. •••••••• • •• - ••••••••• - - .. -.- ••••••• _ ••••• - ••••• -. • •••••••••••••••••••••••• - •••• - •••• - ••••••• -.- •••• - •••••••••••• -.- •• - •• -.- •• - ••• - ••••• - •• - ••••••••••••••

PARAPSICÓLOGO - ASTRÓLOGO - TARÓLOGO - TERAPEUTA FONOSINÉSICO

Domar
Moraes

AUTO
AJUDA Saldos �e confecções, pontas de estoque, roupas prontas e tecidos

em rolo, retalhos ou residos de malharia.

Reg"cssão pa"a limpa.' a mágoa, medo, compulsão
e a fÚ"ia, "eprog"amação mçutal inconsciente

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 - larólogo - terapeuta fonosinésico, através do código da voz, e do tarõ Kabala, você saberá as razões e os
motivos destes problemas que afligem a sua vida. Massagem relaxante corporal anti-stress, alinhamento dos meJidianos e chacras, Reik,

VENDEDORA

ADMITE-SE, COM PRÁTICA E

BOAS REFERÊNCIAS PARA

TRABALHAR EM FARMÁCIA.

TR.:275-3469

940laM4;a
OFEREÇO·ME· para trabalhar na área de
vigilante, porteiro. Possuo curso de
vigilante. Tr. 372·1835 C/Marcelo.

Senhor com expe
riencia nas seguin
te áreas oferece-se

p/ trabalhar de: en
carregado de Obras,
Enc. de pessoal,
apontador e medi

ção,ou síndico. Tr.:
370-3357OFEREÇO-ME - para trabalhar como dama

de companhia, cursando técnico de
enfermagem. Tr. 275·6162 C/ Sônia.

.. Super resistente à rachaduras
* Resistente J umidade
--Maior rendimento .� massa

*EconomiJ no cimenro em acé 22%
*Mofo e bofor nunca mais

�w, 5O ACOMPANHANTES

Desfr-ute; Jaraguá do Sul

I NA!AlIA 9111-0491 I
,!��UDIA - 9136-9310 I

; I LINDASMULHER�
;

I r��ClItiM' J:!: ibM.
iA�24"""...
l�_-��!_����M.'" JZI5I!f1J;JW" o

Pousada Oreiche do Ar com

acompanhantes
Se você está cansado de ficar em casa sem '

companhia. venha conhecer nossa pousada com
i

lindas acompanhantes 24hs ao seu dispor.
Temos preços acessíveis e auto atendimento,
tudo para favorecer a você, cliente. Também
atendemos hotéis, motéis e residências.

275-0052/273-1174
Estamos recrutando moças acima

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

OFEllEço- ME-para trabalhar como dona
de casa, tem disponibilidade à tarde e à
noite. Tr. 275-33400u9117·5912.

SUPER MASSA
GRAFITADA

AJm)vlllwydos IídiortlfóriO$
UNISUL-UN1VAU PBQP

lJ,eÜIABNT.

OFEREÇO - ME - para trabalhar como
balconista, recepcionista e auxiliar
administrativo, com exp. Tc. 273·6050.

SUPER MASSA: i IlUIJlrfU{ílfQ "atumr com 11111 Uor di· 6gff de afro lIíve{, cm'!posífÂO 100%jWro. a
ser "Safra lia (ollsrru(tio cÍI'i(. HIl IIrinza(flO ('!J'fcill(,(C rc/íows exteriores, íntcriorts, asswrdlllmro dê.

rijo(os,yisos, cerlÍmicas. etc.

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

VANTAGENS:

PREFERÊNCIA LOTES ACIMA DE 200KG

OFEREÇO - ME - para trab. de darísta,
pode pernoitar. Tr: 9137-2071 com

Sebastana

OFEREÇO - ME - para trab. cl caseiro ou
serviços de jardinagem. Tc. 374·5463.

CONSÓRCIO - vendedorestas), com
ei<periéOOa na área externa pi Jaragua do Sul
ereg"". Ólimaremuneração. Te 371-8153.

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

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

I A •

nsorua
o sono é um período de descanso para o corpo, sendo fundamental para as suas

funções biológicas. É uma atividade noturna e seu tempo de duração varia de pessoa
para pessoa.sendo demaiorduração na infância,diminuindocom a idade.
Freqüentemente a diminuição do tempo de sono, que ocorre normalmente na

terceira idade,é confundida com insõnia ou qualqueroutro distúrbio de sono.
O sono satisfatório é a sensação de noite bem dormida, independente do tempo
dormido. Algumas pessoas dormem somente duas horas e tem sono satisfatório. A
falta de sono,por sua vez,leva à fadiga, irritabilidade,e a problemas de memória:
Há vários distúrbios do sono,como a sonolência excessiva,o sonambulismo,e o terror

noturno, mas a insônia é o mais importante, O sono é estudado, em laboratório,
através do polissonograma.Este exame obriga a pessoa a dormir no local do exame e
proporciona estudo detalhado do sono.
Alguns cuidados sãomuito importantes parase ter um bom sono:horários constantes
para dormir e acordar; evitar dormir mais que o. necessário;estar relaxado etranqüilo
ao ir dormir e se passivei tomar um banho quente antes; procurar dormir sempre no
mesmo lugar;evitar bebida estimulante (café e álcool, por ex) efumo antes de dormir;
bem como refeições pesadas.
A melhor posição para se dormir é de lado, com os joelhos flexionados, sobre um

colchão resistente mas não duro e travesseiro da altura dos ombros. Deve se. evitar a

utilização de colchãomuitomacio,como o de molas.
A insônia é uma situaçãomuito freqüente, e o seu diagnóstico correto é fundamental
na escolha da terapia. Caracteriza-se pela dificuldade para dormir, tanto no que diz
respeito ao inicio do sono, como também à sua duração, propiciando uma sensação
de noite mal dormida com cansaço ao acordar.Na terceira idade a duração do sono

tende a diminuir etambém a tornar-se mais interrompido, sem que seja caracterizada
a insõnia. Na insônia nunca há a sensação de noite bem dormida ao se acordar ou sono
satisfatório.
A insónia podese manifestar de três forrnas.a demora para se iniciar o sono,o acordar
durante a noite ou o despertar muito cedo. A insônia persistente pode levar a

problemas de humor e de comportamento, como a depressão. A pessoa que não
dorme bem está mais sujeita a sofrer acidentes de autom6vel,a aumentar o consumo
de álcool e sentir sonolência durante o dia.
A insônia, entretanto, pode ocorrer de maneira transitória, durante um período de
maior preocupação ou "stress" ou após viajem muito longa ("jet lag"). A insônia que
persiste por mais de três semanas é denominada crônica. Não é uma doença e sim um

sintoma de distúrbios orgânicos e/ou pslqulcos. Pode ser devida a determinados
hábitos: horário irregular para dormir, uso abusivo de café, tabagismo,alcoolismo,etc.
Problemas ambientais como barulho, luz excessiva, frio ou calor, incompatibilidade
com parceiro (a), também são importantes.

Algumas doenças,como a demência e o Parkinson podem ser acompanhada
de insõnia.O estado febril e a dor produzem insônia. Doenças que levam ao

desconforto respiratório (enfisema e insuficiência cardíaca, por ex) são
causas de alterações no ritmo do sono, Grandes altitudes podem levar à
insônia durante os dias de adaptação.
Na grande maioria dos casos, entretanto, a insônia está relacionada a

distúrbios pslqukos como a depressão,ansiedade,angustia,ou stress.Alguns
estudos demonstram ser a insõnia mais freqüente entre pessoas divorciadas
e viuvas.É sempre fundamental a identificação de uma ou de diversas causas
da insônia,para a sua correção,
No tratamento da insônia a higiene do sono é fundamental, isto é, a

eliminação daqueles fatores ambientais importantes. O hábito de praticar
exercicios regulares,de comercoisas leves antes dedorrnir.emanter horários
fixos para dormir ajudam a evitar a insônia. O excesso de alimentos e de
bebidas (café, refrigerantes ou bebidas alcoólicas) são hábitos que devem ser

evitados no período que antecede o sono. A "soneca" durante o dia deve ser
evitada. O estado psíquico da pessoa deve ser sempre bem avaliado e

conseqüentemente orientado,
O controle da insônia com medicamentos deve ser feito com muito crltêrio.
Osmedicamentos ditos soníferos ou reguladores do sono nada mais são que
psicotrópicos (na sua maioria derivados dos benzodiazepínicos), que devido
a sua ação depressiva sobre o sistema nervoso central induzem ao. sono, São
drogas úteis para a indução rápida do sono em situações especiais,como nos

momentos que antecedem a uma cirurgia (pré-operatório) ou em viajem
longa, por ex. O uso regular destas drogas deve ser evitado, pois levam a

dependência, distúrbios da coordenação motora e de comportamento,
diminuição da memória e produzem depressão,e no fim,pioram a insônia.
As estatísticas mostram que os soníferos estão entre as drogas mais
consumidas na idade adulta. A sua utilização deve ser feita levando-se em

conta que o seu uso prolongado leva ao acúmulo da droga no organismo,
alem de produziraumento de seus efeitos colaterais.
Alguns cuidados devem nortear a utilização de substâncias psicotrópicas no
controle do sono: usar doses pequenas (mínima dose eficiente) e demaneira
intermitente (2 a 3 vezes por semana), por curto espaço de tempo (no'
máximo quatro semanas) e ser retirada gradualmente. Os psicotrópicos
melhores são aqueles de mais rápida eliminação: triazolam ("Halcion"),
zolpidem ("Stilnox") e midazolan ("Dormonid�'). No idoso a dose deve ser

sempremenorque aquela utilizada para oadulto jovem,
A utilização de antidepressivos, principalmente aqueles relacionados ao

metabolismo da serotonina (trazodone, nefazodone, paroxetine),melhoram
a qualidade do sono e estão sendo cada vez mais utilizadas com bons
resultados. Algumas substâncias antialérgicas (antihistamínicos) podem ser

utilizadas para induzir o sono. A melatonina pode ser eficiente,
principalmente em idosos.
A utilização de substâncias pouco agressivas ao organismo, como chás,
especialmente o de valeriana (derivado da planta Valeriana officinalis) pode
ser útil no tratamento,com a vantagem de ser inócuo.

;. GINECOLOGIA ,;.

-t�:c�::!!om
Habilitação SOBRACIL 1.079

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

Fone: 370-1705
·somata@netll1lO.colll.br - jaraguá do s/ti

e Distribuidora de Cosméticos:

*911.a� de.%ws- '"8arl'/ana

Fone: 371-6110
9905-2653

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 852
Sobre loja 0+ • Centro

��;�B,�
A $thnud,a,·d-O/J-IUl/ ;Ulád-I'Y

275-3387
R: Reinoldo Rau, 289 - SI. 01
Centro - Jaraguá do Sul· SC

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

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua toso Picolli, I 10 - Centro

ANUNCI,E

ANUNCIE

AQUI!
3'71-1919

AQUI!

371-1919
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Incidência de gripe preocupa
Secretaria de Saúde

SCHROEDER - A incidência de

gripe entre a população do

Município tem preocupado a:

Secretaria de Saúde de Bem-Estar

Social de Schroeder.
Segundo a enfermeira Marisa

Bom, não existem levantamentos

sobre o número de atendimentos

específicos sobre as chamadas

doenças de inverno, mas problemas
como gripe, tosse e febre tem

atingido uma grande parcela dos

schroedenses, especialmente em

crianças de até dez anos.
Como medidas de precaução,

Marisa recomenda a ingestão
diária de líquidos, entre eles sucos

que contenham vitamina C, como
laranja e limão, além demanter o
ambiente de trabalho e residência

sempre arejados, abrindo portas e

janelas. "Como é um vírus e se

propaga pelo ar, a maioria das

pessoas acaba sendo contaminada
dentro de casa", ressalta.

A enfermeira sugere que se

procure o posto de saúde mais

próximo sempre que houver febre.
Também lembra que a

campanha de vacinação do idoso
contribuiu para a diminuição da

gripe entre a terceira idade,
refletida pela diminuição dos
atendimentos nos postos de saúde.

Até o mês de dezembro, os

idosos que não efetuaram a vacina

contra o vírus podem realizar a

imunização no posto de saúde em
Schroeder I e na unidade do

centro, das 8 às 17 horas.

A enfermeira da Secretaria de Saúde recomenda medidas preventivas

A filha Marlene, o neto Cláudio, os demais netos, bisnetos
e a tataraneta Laryssa homenageiam Una Freygang pelos
seus 85 anos completados em maio. Também na

oportunidade lembram que o casal Lina e Victor (in
memoriam) já completaram Bodas de Ouro e Diamante.

GERAL

ENCONTRO

Fórum dos Direitos do Idoso
será realizado em Guaramirim

POR CAROLINA TOMASELLI

�Representantes dos

Municípios da Amvali

participarão do
evento

GUARAMIRIM - A Prefeitura de

Guaramirim, através da Secretaria
de Saúde e Bem-Estar Social,
realiza no dia 30 de junho o

primeiro FórumMicrorregional dos
Direitos do Idoso.

O evento terá início às 8 horas
na Fameg (Faculdade Metro

politana deGuaramirim) e contará
com a presença de representantes
de todos osMunicípios daAmvali,
com exceção de Jaraguá do Sul,
que realizou o fórum em 2002. A

previsão é que aproximadamente
80 pessoas participem do evento.

A programação inclui a

palestra sobre o fistatuto Nacional
.do Idoso, que �rá ministrada a

partir das 9 horas pela secretária
executiva da Amv�i (Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu), Maria Tereza de
AmorimNora.

Ela informa que vai abordar a

Organizadoras do Fórum do Idoso: assistentes sociais Rosa e Sônia

legislação vigente, os direitos dos
idosos e deveres da comunidade,
setor privado e público para com a

terceira idade, até por se tratar de
uma lei recente, promulgada em

2003. "Independente do Conselho

Câmara de Vereadores aprova

projetos que definem salários
GUARAMIRlM - Foram aprovados

pela Câmara de Vereadores de

Guaramirim, em sessão solene
realizada na última terça-feira, os
Projetos de Leino045/2004 e nº046/
2004, que dispõem sobre a

remuneração dos vereadores,
prefeito, vice-prefeito 'e dos
secretários municipais para a

legislatura 2005/2008.
Segundo o secretário executivo

da Câmara de Vereadores de

Guaramirim, Aurélio Tadeu

Tomaselli, esses projetos devem ser

aprovados pelo menos seis meses

antes do término da atual legislatura,
conforme determina o artigo 29,
parágrafos quinto e sexto, da

Constituição Federal.
O salário mensal do prefeito

municipal para a próxima gestão foi
fixado em R$ 8.107,50, de acordo
como artigo primeiro da Lei nº 045/
2004. O artigo segundo estipula o

valor mensal de R$ 4.053,75 para o

vice-prefeito e o artigo terceiro

determinao subsídio de R$ 2.412,10
pormês aos secretários.

O artigo primeiro do Projeto de
Lei n? 046/2004, aprovado pelo
legislativo guaramirense, fixa o

subsídio dos vereadores em R$

• O artigo 29, parágrafos
quinto e sexto, da

Constituição Federal
determina que a

remuneração dos

vereadores, prefeito, vice
prefeito e secretários

municipais deva ser

aprovada em Projetos de
Lei num período anterior a

seis meses do término da
atual legislatura.
• Os valores estipulados
entram em vigor no dia

primeiro de janeiro de 2005.

Municipal, queremos que as

pessoas conheçam o Estatuto,
principalmente os idosos, por isso
esperamos sua ,participação no

evento", declara.
Ainda pela manhã, ,a

palestrante Lourdes Salette Cezari
de Aquino fará esclarecimentos
sobre o Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso.

No período da tarde, o fórum'
ficará restrito ao Município de

Guaramirim, quando serão

montados grupos para escolha dos
membros. do CMDIG (Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso de
Guaramirim), composto por

representantes de entidades não

governamentais e de governa
mentais. Além da indicação,
haverá eleição e apresentação dos
16 conselheiros.

A assistente social Rosa Simões
Gorski, uma das, responsáveis pela
organização do evento, ressalta que
oMunicípio já trabalha as políticas
de assistência à pessoas da terceira
idade, mas que serão efetivadas
com a formação do Co�selho:
"Permitirá ummaior participação
da comunidade para qualquer
deliberação relacionada ao idoso",
explica.

A secretária da Amvali
também informa que o Conselho
será uma espécie de porta-voz dos
idosos, conhecendo as neces

sidades destas p,�ssoas nomunicípio
e intervindo para o cumprimento
do Estatuto.

'

Espetáculo Música para Todos
abre espaço para talentos

}ARAGUÁ DO SUL - Canções
consagradas de compositores e

intérpretes brasileiros como, Elis

Regina, LuizGonzaga, Raul Seixas e
Ivan Lins foramapresentadas nanoite
de terça-feira no Grande Teatro do
CentroCultural de Jaraguá do Sul.

Aproximadamente 800 pessoas
assistiram gratuitamente as

apresentações com a temática anos

dourados, que integram o projeto

"MúsicaparaTodos", uma iniciativa
daScar com o objetivo de valorizar os
talentos doMunicípio e região neste
campo das artes.

,

O espetáculo ''Anos 69 e 70 - A
influência. da música no

comportamento" teve uma hora de
duração e reuniu 83 alunos do grupo
vocal e dos cursos de flauta e teclado, ,

,

violão, violino, viola, guitarra, bateria
e contra baixo elétrico.

Apresentação do projeto Música para Todos reuniu 83 alunos da Scar

2.350,50mensais e o artigo segundo
determina a remuneraçãomensal ao
presidente daCâmara de Vereadores
emR$3.525,75.

Por cada sessão extraordinária,
até o limite de seis por mês, será
efetuado pagamento individual de

R$ 250,00, conforme o artigo terceiro.
Ambos os projetos de lei entram

em vigor a partir de primeiro de

janeiro de 2005, aos quais os valores
de remuneração e subsídios serão

revisados anualmente pelo poder
legislativo, sempre namesma data.

se

Espetáculos
Quinta e Sexta-Feira às 20:30 horas

RUA FRITZ BARTEL (PRÓx. RODOVIÁRIA)

www.irmaospower.com.br

Atrações de variedades. circenses como: Palhaços,. contordol)istgs, .

equilibristas, malabaristas, acrobacias em touros (touradas) com os umaos power
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CP NOTAS
�OFICINA

Um novo olhar estético
Oferecer uma atividade artística de qualidade para professores e artistas
plásticos, visando um novo olhar estético,.com utilização de materiais
e técnicas pesquisadas pela artista plástica Meg Tomio Roussenq, de
Rio doSul, autora da exposição Fendas. Estão com inscrições abertas
até dia 29 de julho. Vagas são limitadas, apenas 15 vagas. Local das

inscrições: Sesc de Jaraguá do Sul. Datas do curso: 30 e 31 de julho de
2004 (sexta-feira: 19h às 22h e no Sábado: 08h às 12h 13h às 18h) .

Preço: RS 90,00. Professores e Artistas plásticos pagam RS 40,00
Pagamento a vista ou em 1 +.1 no cheque. Inclui certificado com 12h/
a ou 20h/a, se aconteceu visita à exposição Fendas.

� PRORROGAÇÃO
Campanha do agasalho atédia 5 de julho
Para permitir que a comunidade continue apoiando a Campanha do

Agasalho nomunicípio, a ACIJS e a APEVI; através dos Núcleos Setoriais,
estão aceitando doações de agasalhos até o dia 5 de julho. A iniciativa

apóia campanha liderada pela Secretaria de Desenvolvimento Social
da Prefeitura e as paróquias São Sebastião e Apóstolo Pedro. O tema

"Doe um agasalho: Aqueça um irmão" quermotivar as famílias a doarem
roupas de inverno, calçados, cobertores e travesseiros, repassadas
posteriormente às famílias cadastradas no Serviço de Promoção
Humana das igrejas. As comunidades agregadas' às duas paróquias
funcionam como postos de recepção dos donativos, assim como a

rede de hiper e supermercados Breithaupt. O telefone da Central de

Arrecadação é 372 8146.

�UNERJ

Gestão Industrial tem especialização
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) mantém abertas até o

dia 30 as inscrições para especialização voltada à capacitação na área
de gestão industrial. A proposta é oferecer condições aos profissionais
que procuram se atualizar nos processos de inovação e tecnologias
atuais, através de uma sólida formação, focada no conhecimento dos

processos produtivos, econômicos e sociais das organizações. O curso

de pós-graduação em Gestão Industrial se inicia no dia 9 de julho e

prossegue quinzenalmente sempre nas sextas-feiras das 18h30 às 22
horas e aos sábados das 8 às 12h30.Voltado a empresários,executivos,
gerentes, chefes, supervisores e profissionais ligados os setores

produtivos das indústrias tem duração de 15 meses. O curso oferece

aprendizado em avaliação estratégica de processo; gestão e análise de

investimentos; administração da qualidade; gestão do processo
produtivo; gestão da Inovação; técnicas de gestão industrial;tecnologia
da informação e da comunicação; gestão da manutenção; e análise
funcional. Mais informações através dos fones 275-8226/275,8233
ou pelo e-mail pos@unerLbr.

�MÚSICA
Festival Alternativo
Bandas e djs da região estão se preparando para apresentar seus
repertórios na segunda edição do Festival Alternativo, que será realizado
no dia 3 de julho, a partir das 19 horas, no Parque Municipal de Eventos.
O "esquenta" para a grande noite dedicada aos mais diversos qostos
musicais acontece neste domingo, dia 20, a partir das 18 horas, em
frente ao Museu Histórico Emílio da Silva, no Centro da cidade. Os

, holofotes estarão voltados para as apresentações das bandas Reverb e

Tribo da Lua, além dos djs Álido e Marcos. O Festival Alternativo é uma

promoção da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul e Escola de Música
Bicho Grilo.

�CULTURA

Torneio de palavras cruzadas
A revistaria Jaraguá e a Ediouro - editora da revista Coquetel -

promovem no dia 4 de julho, a partir das 15 horas na praça de

alimentação do Shopping Breithaupt o 1° Torneio infanto juvenil de
palavras cruzadas. O torneio é direcionado para estudantes de nove a

16 anos e será dividido em três categorias, simples, fácil e médio. O

objetivo, segUndo Lídia Costa, da revistaria Jaraguá, é o de estimular a
prática desta atividade que traz conhecimento no momento de lazer.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas na revistaria do shopping até"
dia 30. Haverá premiações. Informações no 275-1383.

• Estado de Santa Catarina
Câmara Municipal de Guaramirim

LEIN° 2.854/2004
Modifica o inciso I, do artigo 2a da LeiMunicipal n° 1.124, de 18 de

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

Guaramirim, de conformidade com o Art. 49, Parágrafo 7°, da Lei
Orgânica doMunicípio, faz saber a todos os habitantes desteMunicípio,
que a Câmara de Vereadores aprovou, e ele pomulga a seguinte Lei:
Art. 1 ° - O inciso I, do artigo 2° da Lei Municipal n° 1.124 de 18 de

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

'

Art.2° .

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.

I
I

I

Prefeitura adquire imóveis e

passa a ter sede centralizada
POR CELlCE GIRARDI

... Área permitirá a

centralização das
secretarias que
atenderão o público
dentro de 90 dias

}ARAGUÁ DO SUL - O prefeito
Irineu Pasold assinou na tarde de

segunda-feira o termo de compra
dos imóveis; então pertencentes a

Marisol. A área de 36.482 metros
quadrados foi adquirida com a

aprovação da Câmara de
Vereadores e efetivada pelo prefeito
municipal, o presidente da empresa
Marisol, Vicente Donini e o diretor
administrativo, Devanir Danna.

A área adquirida abrange a

estrutura onde está localizado o

prédio, com 4,6 mil metros

quadrados, além de outros três

prédios, com sete mil metros

quadrados, totalizando 11 mil
metros quadrados. Em 1997, a

administração passou para o bairro
RioMolha, época do então prefeito
GeraldoWeminghaus, que iniciou
o pagamento do aluguel em R$ 17
mil. A primeira parcela do

pagamento acontece ainda este

QUINTA-FEIRA, 24 de junho de 2004

ACORDO

Pasold e Doninl assinam termo de compra dos imóveis

mês, com a entrada de R$ 1.776 . de Longo Prazo). Com os juros a

milhão seguindo por 14 prestações compra do imóvel passa a custar

de R$ 200 mil até dezembro de R$9.290mílhões.
2005 quando será pago mais R$ 1.6 Durante o discursa Donini

,

milhão, além de um lance de R$ deixou claro que ao contrário de

2.274 milhões e�1abril de 2005. A algumas especulações, o imóvel foi
última prestação será paga em adquirido por um preço justo, além

janeirode2006,novalordeR$100 do acordo do parcelamento."A
mil. A este "Slor inclui-se ainda a equipe da prefeitura é boa

correçãomonetária de 7% ao mês, negociadora", destaca Doníni.
mais 9,75% de TJLP (Taxa de Juro De acordo com Pasold o espaço

Espécies exóticas de figueiras estão sendo replantadas na Ilha da Figueira

Obra no centro retira figueiras
que estão sendo replantadas

}ARAGUÁ DO SUL - A gerência
demeio ambiente está retirando as

sete figueiras da família (fícus
benjamina) em função da reforma
da praça. Sob a coordenação do

engenheiro florestal RobinPasold,
as figueiras estão sendo retiradas por
.retroescavadeiras, caminhões e uma
caneta parao transplante das árvores.
As figueiras estão sendo replantadas
na rua Rinoldo Bago; paralela a rua

José Theodoro Ribeiro, na Ilha da

Figueira. ''As árvores retiradas são

exóticas, originárias da Índia e foram

plantadas há 11 anos. Elas exigem
muito cuidado para que não

machuque a casca e comprometa a

circulação da seiva", explica o

engenheiro dizendo que esta espécie

foi trazida para o Brasil pela família
real. Segundo o secretário de
desenvolvimento municipal,
Humberto Travi, o projeto de

reformulação da praça deverá ser

finalizado até o final de julho, e está
orçada emR$ 345.066,38.

O piso será substituído pelo
mesmo paver que cobre o calçadão.
As vagas do estacionamento nos

fundos do museu serão ampliadas,
passando de 20 para 4� lugares. O
projeto também prevê que o lago com
chafariz será eliminado e o
parquinho receberá brinquedos,
mesas serão colocadas para o lazer e
o palco será elevado em, ummetro

para que o público tenha maior

visibilidade:

deverá ser ocupado em 90 dias e

serão transferidos o setor

administrativo da secretaria de
saúde e setores de cultura, esporte
e lazer. "Há cerca de dois anos

selecionamos projetos para

construção de uma nova sede, mas
vimos que ficava inviável
financeiramente. Depois surgiu a

possibilidade de compra do imóvel
da Max Wilhelm, mas também
sairiamuito caro. Surgiu a proposta
de ocuparmos a área da rodoviária,
implantando inclusive o Transfácil,
mas que também com reformas e

ampliações teria um custo alto.
Então quando Donini assinalou
com a vontade de vender as

instalações vimos aí uma grande
possibilidade de compra, que hoje,
finalmente,' se efetivou",
comemora Pasold. O presidente da
empresa explica que a compra de
uma área de 22 mil metros

quadrados ao lado da Marisol

permitirá a expansão do parque
fabril L \

Além da assinatura de compra
o prefeitoPasold fez o repasse de

R$ 150 mil para o Corpo de
Bombeiros. O dinheiro será

utilizado na compra de máquinas
e equipamentos para � corporação,

Desfile de modas apresenta as

tendências do verão 2004/2005
manualmente como lixado

(desgaste), corrosão (clareamento
da peça), tye-dve (tingimento com

amarração), batick (tingimento
manchado), local-day (tingimento
localizado) e used (clareamento).
"As empresas enviam as roupas

(jeans, malha e tecido pronto para
tingimento) e nós desen
volvimentos o beneficiamento", -"

explica Jucélia. "E por esse motivo

temos a intenção de mostrar as

tendências de beneficiamento para
o verão 2005 e divulgar nosso

trabalho", conta.,Além do desfile

que apresentará 110 peças em 10
modelos para aproximadamente
300 pessoas haverá uma palestra
com Blanca Liane, do Rio de

Janeiro.

Modelos apresentam hoje 110 peças beneficiadas para )lerão 2005

}ARAGUÁ DO SUL - Um desfile
diferente será apresentado para

empresários do ramo têxtil, estilistas
e estudantes de moda hoje a noite

no auditório da Fameg (Faculdade
Metropolitana de Guaramirim), a
partir das 19 horas. Segundo Jucélia
de Castro, responsável pelo
desenvolvimento de roupas da
lavanderia e tinturaria Eduardo,
promotora do evento, a intenção é

mostrar para o. público o que se

pode fazer em termos de
beneficiamento da roupa. "Nós
mostraremos o serviço diferenciado
nas peças, que há dois anos

desenvolvemos e trabalhamos com

grandes empresas têxteis da nossa
região", destaca. O diferencial se
encontra nos efeitos realizados
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CP RONDA I
�RESISTÊNCIA
Motoqueiro é detido por desacato
Em frente à praça Ângelo Piazera, que está sendo reformada, a
polícia Militar foi solicitada para prestar apoio aos órgãos de

utilidade pública para o controle do trânsito. O policial que
controlava o fluxo solicitou para que o condutor de uma moto

Honda CG 125 de Jaraguá do Sul parasse para dar passagem aos

veículos que transitavam na outra via. O motoqueiro
desobedeceu a ordem e ao ser abordado começou a proferir
palavras de baixo calão e ameaçar o Policiai. O rapaz foi detido,
resistindo e sendo necessário o uso da força física para contê-lo.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, junto com seu

veículo.

�PRISÃO
Polícia prendemotorista
Na terça-feira à noite, a Polícia Militar prestou apoio a órgãos de
justiça, na Rodovia SC 413, sentidoMassaranduba-Guaramirim,
fazendo serviço de rondas de rotina. Ao abordar um FiatTempra
de Schroeder com três ocupantes, a PM constatou que o

condutor estava com mandado de prisão expedido' pelo Juiz
. de Direito da Comarca de Jaraguá do Sui. O motorista foi detido

e os outros ocupantes foram liberados após verificação dos

documentos.

Educadores Maristas divulgam
projeto sobre alimentação

Para o desenvolvimento adequado e integral da criança, é necessário atenção às

suas necessidades fisiológicas, sociais e afetivas. Se o que desejamos é que a criança
esteja saudável e feliz, precisamos repensar algumas posturas. Em relação à alimentação,
é preciso que a escola e a família reflitam juntas: que modelo de alimentação é

oferecido às crianças? Que tempo é dedicado a busca de conhecimentos sobre o

assunto, ao preparo destes alimentos ou à orientação de quem os prepara?
A escola também deve preocupar-se com o bem estar e com a saúde da criança,

porém, a responsabilidade cabe, primeiramente, à família. Desta forma, o papel da
escola seria o de promover ações que levem alunos e pais a uma mudança de postura.
A partir desta constatação, desde o ano de 2001, a Educação Infantil do Colégio
Marista São Luís vem avançando, por meio de ações junto às famílias e às crianças
que possam contribuir na construção de um novo olhar sobre a alimentação.

A reeducação alimentar é um processo que exige tempo, acesso a conhecimentos

adequados, muita reflexão e ações concretas de mudança, como a contribuição de

profissionais da área, investigação sobre os diferentes tipos de alimentos e o modelo
sério e comprometido de educadores e pais. É neste contexto que nasceu o Projeto
Alimentação Saudável incentivando o envolvimento direto dos três principais
protagonistas da Educação Infantil: pais, professores e crianças. O principal objetivo
deste projeto está voltado para a criação de uma cultura de alimentação saudável,
desenvolvendo nas pessoas a consciência de que é necessário o resgate de alimentos

integrais e do hábito do consumo de frutas, verduras, legumes e sucos 'naturais. Os
resultados de todo este trabalho já começam a aparecer nas atitudes de todos,
rejeitando alimentos que são considerados prejudiciais à saúde e consumindo, cada
vez mais, alimentos saudáveis.

O CMSL investe em projetos que venham de encontro ao princípio marista de

proporcionar aos educandos uma educação integral. Desta forma, incentiva a formação
permanente de sua equipe docente e a participação em eventos de destaque nacional.
Em agosto, um grupo de educadoras da Educação Infantil apresentará o Projeto

. 1 Alimentação Saudável no n Congresso de Educação - Educação Infantil: um olhar
voltado para a criança, em São Paulo. Se entendemos a criança como um ser real e co

consrruror de conhecimentos, é a partir da profissionalização do educador e do desenvolvimento
de projetos significativos que legitimamos esta concepção, destaca a coordenadora pedagógica
Soeli T. Pereira.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos da legislação em visor, e na conformidade dos art.32 e 96
do Estatuto do PSDB, ficam convocados, por este Edital, os membros
do Diretório Municipal, os membros do Diretório Estadual com
domicílio eleitoral no município, os Vereadores, os Delegados do

município à Convenção Estadual, para a CONVENÇÃO
MUNICIPAL que será realizada no dia 29 de junho de 2004, com
início às 19:00 horas e encerramento às 22:00 horas, nas dependências
da SOciedade esportiva e Recreativa Vieirense, na tua DonaMatilde
201, nesta cidade com a seguinte Ordem do dia:

ORDEM DODIA

a) Deliberar sobre propostas de coligação;
b) Escolha de Candidato a Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores;

Sorteio dos números com que concorrerão os Candidatos a Câmara

Municipal de Vereadores;

ESPORTE

COMPETiÇÃO

Atletas do bicicross jaraguaense
se prepararam para o Brasileiro

POR JULlMAR PIVATTO

... Joyce Moretti e
Guilherme Getelina
têm chances de

conquistar o título

}ARAGUÁ DO SUL - Dois atletas
da equipe jaraguaense de Bicicross
irão representar a cidade na quarta
etapa do CampeonatoBrasileiro de
Bicicross. As provas acontecem

nesse fim-de-semana, 26 e 27, na
cidade mineira de Betim. Joyce
Moretti (Unerj) está em primeiro
lugar na categoria elite woman e

tenta conquistar seu sexto título
nacional. Guilherme Getelina

(Behling Vehículos) está em

terceiro lugar na boys 12 anos e foi
nono colocado no Brasileiro de

2003, vice-campeão no Sul
Brasileiro e campeão catarinense.

O campeonato brasileiro é

dividido em sete�apas, disputadas
nas seguintes dt:!ades: Paulínea
(SP), Rio do Sul (SC), Campo
Bom (RS), Betim (NtO),Marechal
Cândido Rondon (PR), Brasília
(DF) e João Pessoa (PB). Cada
piloto tem o direito de descartar

seus dois piores resultados no

campeonato ou não participar de
duas etapas.

Guilherme participou de todas
as etapas até agora. Na primeira,
ele ficou em quarto lugar, trouxe o

título da segunda etapa e um

terceiro lugar em Campo Bom

(RS). Já Joyce não participou da

etapa da Paulínea, mas conseguiu
os títulos das outras duas etapas já
disputadas. Para a atleta, participar
de quatro etapas pode ser

suficiente para trazer o sexto título

Joyce e Guilherme viajam hoje para Betim (MG) para a quarta etapa do brasileiro
CESAR JUNKES

Nova lei de sinalizaçãode trânsito
entra em vigor em 90 dias

nacional para ela e a cidade de

Jaraguá do Sul. Depois da disputa,
do Brasileiro, os atletas, junto com
a equipe jaraguaense de bicicros,s
participam do Campeonato Sul
Brasileiro, na cidade de Toledo

(PR), nos dias 10 e 11 de julho.

Nadadores daAjinc participam
de duas competições

,

estiveram na competição, que
obtiveram os seguintes resultados:
Helena Gschwendtner (categoria
9-10 anos) 2º lugar nos 50m
borboleta e SOm livre; Kauyã de
Andrade (9-10 anos) 3º lugar nos
50m borboleta e a nadadora
alemã, que está fazendo
intercâmbio em Jaraguá do Sul,
Birthe Bretthauer (15-17 anos),
que ficou em 2º lugar nos 200m

medleye 3º nos 100m costas. Os
atletas que participaram dessa

competição se destacaram no

Circuito Interescolár de Natação
- Troféu Ernani Volpi Coitinho,
no ano passado.

'

...

JARAGUÁ DO SUL - A equipe
Ajinc/Urbano/FME de Natação
de Jaraguá do Sul participou no

último fim-de-semana de duas

competições, uma em Brasília

(DF) e outra em [oinville. Na
capital federal, os nadadores

jaraguaenses participaram do

Campeonato Brasileiro Juvenil de
Inverno, que foi vencido pelo
Minas Tênis Clube. Seis atletas
da Ajinc es.tiveram na

competição, tendo como

melhores resultados o

revezamento feminino dos 4 x

100m livre, que ficou em sétimo

lugar. Individualmente, os

melhores resultados ficaram com

Luana Martins, com um nono

lugar nos 100m livre e 50m livre
e Bárbara Hermann com um

nono lugar nos 400m livre. Apesar
de ter unicamente representantes
do sexo feminino, a equipe ficou
em 43° lugar no geral, numa

competição que envolveu 97
clubes.

Já em Joinville, os atletas não
federados de nove a 17 anos da

Ajinc participaram da segunda
etapa do Circuito Pró-Swin de

Natação, no parque aquático do

Colégio Bom Jesus. Quinze atletas

·FATOS
Algumas placas já apresentam os ícones ao lado dos nomes

}ARAGUÁ DO SUL - Depois de mudanças para a nossa cidade. "O

quase seis anos, oBrasilganhounovas que entrou em vigor foi a indicação
regras para sinalização viária. O de ícones em placas que indicam
Contran (Conselho Nacional de locais turísticos e as faixas amarelas

Trânsito) publicou aResoluçãonº 160 para os cruzamentos, proibindo os

no dia 11 de junho, que entra em veículos de parar nesses lugares",
vigor em 90 dias eosmunicípios terão explica. As placas que já estão

até 30 de junho de 2006 para se instaladas nomunicípio têm até 2006

adequar-aos. novos regulamentos. para serem alteradas e as novas já tem
Segundo o Supervisor-de Circulação que se adequar aonovo sistema. Com
Viária da Prefeitura Municipal de relação aos cruzamentos, amultapara
Jaraguá do Sul, Aurélio Luiz [unckes, quem infringe a lei é de 80UFIRs, ou
a nova resolução não causa grandes R$105,OO.

Apoio:

CORREIO DO POVO

ACIJSe
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INOUSTRIAl Df. JARAGuA DO SUL

• Apesar de ter unicamente
representantes do sexo

feminino, a equipe ficou
em 43° lugar no geral,
numa competição nacional

que envolveu 97 clubes.

o Os atletas que

participaram da competição
em Joinville foram os que
se destacaram no Circuito

Interescolar de Natação do

.

ano passado.
------...

Realização:Dia 29 de junho de 2004

Horário: 19:30 horas
Local: Cenlro Cult�lFal SCAR
Informações e inscriçõe :

47.275-7010 com Mainara I 47.9976-0878 com Valdicir
SOCIONTECH
TecnologIa & Soluç6es

GráficaCP
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JOVEM QUINTA-FEIRA, 24 de junho de 20041I'.'a'AiUif@I;%@Iq®DQ

por e.mail
poracaso@netuno.com.br

Click by Ueta, flagrando Beatriz Sasse,
divertindo-se à caráter na 1 a Jorninafest,
organizada pelos profissionais de imprensa
de Jaraguá do Sul, que aconteceu sábado
passado.

Nadja Mazurechen, Ane Deretti e

GiseleOreano curtindo uma noite de quinta
feira no.Big Bowlling.

Promoter da RED, nosso amigo
Francisco Piermann fazendo par com

Elizangela Elaine Montanha.

o já manjado formato "acústico" da MTV
ainda gera alguns bons frutos. Quem
apostou na idéia e se deu bem desta vez foi a
banda Ira!.

No CD, são 16 faixas, cinco das quais
inéditas (nem todas são novas, de fato). A
esperteza da banda começa pela escolha do

que gravar e com quem gravar (No shaw, a
roqueira Pitty, o vocalista da banda Skank,
Samuel 130sa, e a banda Os Paralamas do
Sucesso dividem o palco com os integrantes
do Ira!). No álbum resgataram clássicos como
Dias de Luta, 15 Anos, Flores em Você,
Envelheço na Cidade e Núcleo Base, com um

novo tratamento às faixas.
A qualidade do trabalho ficou

indiscutível, mas sua essência decepciona,
pois a banda havia prometido para 2003 um

�� álbum com composições inéditas, mas

� preferiu engavetar o projeto dando

� {j

O Brasil é um dos países mais regulamentados do mundo! Estudiosos do banco mundial e � preferência �o a.cústiC�. •
�

��� �u
das universidqdesYale e Harvard, nos Estados Unidos, realizaram uma pesquisa em 85 países, ���'\:: GpoEx hlpe�atlv� . .

�� .: fazendo associações entre suas legislações e economia. Novamente o Brasil aparece entre os 5 � �� Eo-
mais das listas negativas.Temos uma prática legislativa feroz, que já produziu mais de 1 0.000 �� O Grupo d,e Expenmentaçao Cênica da �� leis,tornando nosso país o mais regulamentado entre os pesquisados. � �

� 8 Muitas das leis que geram este número já foram revogadas,mas a situação é caótica. Existe � SCAR convida a todos para prestigiarem os �� �
o caso da "Alteração do Inciso X,da Lei n° X,alterada pela Lei n=x.que restabelece os princípios � experimentos de exercícios coreográficos, �� � da Lei noX".Sua interpretação assemelha-se a um "ligue os pontos". � URBANICIDADES, elaborados através do �� i Voltando à pesquisa: ela mostra que os países ricos regulam menos o mercado de � Projeto ?anç� For� do Eix�.As apresentações �

� � trabalho, gerando menos economia informai, e consequentemente mais empregos. A alta � ocorrerao .ate o fm�1 ?e Jul�0104, todas as �

O estilista Marcio Paloschi e Luciane
Tofolli,presenças na última edição da FestaMix.
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