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Nardelli, daUnimed, conta
com apoio dos funcionários
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Cecília KoneU e Dionei Walter da Silva compareceram à convenção do PSB, realizado no sábado à tarde

PT e PMDB formalizam

coligação às eleições 2004

LIDERANÇA

Ma1wee vence o Minas em
. ..

casa e contmua em pnrnerro
A vitória de 4 x 2 sobre o Minas e a derrota do São
Bernardo por 4 x 5 para o Atlântico deixa a Malwee com

r quatro pontos de vantagem para o segundo colocado da
chave. Uma vitória no próximo sábado contra o Atlântico,
noWolfgangWeege,garante a classificação da equipe para
a semi-final do torneio. Nesta quarta-feira, o time misto
da Malwee enfrenta o Seara fora de casa, pela Divisão

Especial do Estadual. PAGINA 7
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PMDB foi anunciada sábado, em -coletiva concedida pelos
presidentes dos dois partidos: Fedra Konell, do PMDB e Leone
Silva, do PT. Tanto Oionei quanto Cecília concorreram à
Prefeitura nas eleições de 2002, quando foram derrotados pelo
atual prefeito de Jaraguá do SuL PAGINA 3
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Conceição conquista vice no
torneio seletivo para mundial
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AJUDA

Manutenção de albergue em
Guaramirim precisa de auxílio
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MÚSICA

FestivalAlternativo traz 23
bandas no três pavilhões
A partir de hoje o Jornal Correio do Povo apresenta as bandas

que se apresentarão no Festival, no sábado. Hoje conheça
hoje, as bandas Fly-X, Ponto de Apoio, Zirighidu e Distorção
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Prefeitura deMassaranduba

anuncia construção de hospital
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Pedra
fundamental foi

lançada em

solenidade na

manhã de

domingo
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Razão e Interpretação
o que normalmente se

associa à palavra Razão, com
"r" maiúsculo, tem histo
ricidade e fundamentos que
remontam à Antiguidade: do
princípio da identidade,
como formulado por
Parmênides, às idéias de

Platão, tem-se um percurso
onde se faz notar sua

capacidade de conhecer, sua

veracida-de e poder, sua

superioridade se justifica. Isto
posto, a primeira derivação
daí resultante diz respeito à

oposição entre sujeito
(equivalente a razão) e objeto
(mundo exterior a ser

validado pela razão): o "ser
racional" instaura-se como

.... Somos autorizados a isso por uma

redução do "ser pensante" ao exercício
desse pensar, de tal forma que sua Razão

se torna sua identidade unitária

presença. É, entretanto, com
Descartes, que se solidifica a

associação da razão como

"entidade" e, faz com que

possamos falar dela com letra
"maiúscula". Somos au

torizados a isso por uma

redução do "ser pensante" ao
exercício desse pensar, de tal
forma que sua Razão se torna

sua identidade unitária e

FRASES

princípio ordenador. Pos
sivelmente extirpador do
irracional. Numa tal

concepção está implícita a

idéia de regras, operações
lógicas, mecanismos in

variáveis, causalidades e

progressos lineares. Nesse

campo, o sensório é abolido
e, para efeitos de razão,
considerado interferência

freqüentemente indesejada.
Nos primeiros projetos de

inteligência artificial, a razão

que se quer transportar para
o computador, com o objetivo
de torná-lo "pensante" é

exatamente essa razão

logicizada. Experts no

assunto concebem o projeto
de uma máquina que,
assimilando todas as possíveis
operações lógicas, possa, por
sua rapidez e capacidade de
lidar com dados complexos,
pensar melhor que o homem.
Com todas essas premissas,
fica fácil entender as cha
madas atitudes "racionais"
dos seres humanos, que

apelam para a razão. quando
os argumentos são favoráveis
aos interesses pessoais. Nesse
sentido, vamos nos deparar
com muitos argumentos
racionais emitidos pela clas�e
política para justificar
aliança e coligações até

pouco tempo consideradas
inconcebíveis.

"São duas forças que faltavam para transformar Jaraguá do Sul
na cidade que a população merece';
.Fedra K9nell, presidente do PMDB sobre a collqação do seu partido com o PT

NOTAS
.... Oportunidade
o Curso de Informática Básica

promovido pelos Sindicatos dos

Trabalhadores, entre eles o do

Comércio, reabre matrículas para
duas novas turmas. As inscrições
abriram no dia 26 último e encerram

nó dia 13 de agosto. A abertura de
novas turmas somente foi possível
devido à ampliação do laboratório
de informática que funciona na sede
do Sindicato dos Trabalhadores da

Alimentação. Trezentos alunos
estão matriculados e recebem

noções de Windows, Excel, Word,
Internet. Trabalhadores associados

tem direito a 50% de desconto no

valor da mensalidade, pagando
apenas R$ 15,00, além do custo com
material didático (R$ 25,00) e dos

R$ 10,00 referentes à taxa de
matrícula. As inscrições podem ser

feitas pelos telefones 275-2738 e

8802-6751. Vagas limitadas.

.... Educação
'0 Secretário 'da Articulação Nacional,
Valdir Colatto, comunicou semana

passada aos prefeitos de Bocaina do Sul,
Guaraciaba e Imaruí a liberação do
convênio do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. O valor
total é de R$ 5,5 milhões, a serem

aplicados na educação profissionali
zante. O crédito orçamentário foi
assinado semana passada pelo
presidente do FNDE, José Henrique
Paim e tambérn pelo secretário

Anderle. A conquista desta verba visa

minimizar as-defldências enfrentadas

pelos jovens na obtenção de trabalho.
O Brasil, segundo estudo realizado em
90 países pela Organização
Internacional do Trabalho, apresenta a

pior classificàção em treinamento

profissional.

Mundo I Pessoas & Fatos

.... ITÁLIA

Em eleições regionais,Berlusconi
perde em sua província natal
o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi,
sofreu mais um revés nas urnas, perdendo as

eleições regionais em Milão, sua província natal,
revelaram resultados divulgados ontem.O centro

esquerdista Filippo Penati conquistou o governo
da província-de Milão com 53,8% dos votos. No

restante da Itália, os centro-esquerdistas venceram
em 14 das 22 províncias em jogo. Antes da

votação, a oposiçãotinha nove governos regionais;
a centro-direita, 13. Os resultados das eleições de
sábado e domingo vêm à tona duas semanas

depois de o primeiro-ministro ter perdido a

votação para o Parlamento Europeu. (AE)

.... TURQUIA

Divergências sobre Iraque:
Blaircontradiz Bush
As divergências entre a Europa e os EUA sobre o

Iraque perduram, declarou ontem o primeiro
ministro britânico, Tony Blair, contestando
declaração anterior dó presidente americano,
George W. Bush, dando por superados todos os

impasses. Blair fez essa afirmação na cúpula da

Organização doTratado do Atlântico Norte (Otan)
diante do próprio líder americano, que acabara
de anunciar a devolução do poder político aos

iraquianos. Centenas de manifestantes jogaram
coquetéis molotov e pedras contra policias, que
impediam sua aproximação do edifício onde a

cúpula era realizada. (AE)

.... BRASIL

Cadoca oficializa candidatura
à Prefeitura do Recife
o deputado federal Carlos Eduardo Cadoca

(PMDB) foi confirmado ontem como candidato
a prefeito do Recife pela coligação"União pela
mudança';que inclui o PFL, PSDB, Pp, PV e mais

três pequenos partidos. A candidata a vice na

chapa é a deputada estadual Ana Cavalcanti,
do Pp, escolhida como alternativa para evitar

um racha na aliança que dá suporte ao governo
Jarbas Vasconcelos (PMDBl, já que PFL e PSDB

disputavam a indicação. Cadoca divide com o

prefeito João Paulo (PT) e o deputado federal

Joaquim Francisco (PTB) a preferência do

eleitorado, de acordo com as últimas pesquisas
de opinião. (AE)

.... BRASIL

Parreira: fiasco naCopa
América será perdoado
o técnico Carlos Alberto Parreira não quer ser

pego de surpresa como Emerson Leão,
demitido após o fracasso do Brasil na Copa das

Confederações de 2001, no Japão. No primeiro
dia de trabalho visando a reedição do torneio,
que será disputado no Peru de 6 a 25 de julho,
o treinador afirmou que, mesmo desfalcada de
seus principais jogadores, a seleção vai lutarpelo
título. Ao mesmo tempo, já conversou com os

22 convocados sobre a melhormaneira de lidar
com as cobranças. E foi bastante benevolente.

"Eles já sabem que ninguém vai ser prejudicado
se jogar mal, se o time não for campeão':Mais
uma vez, o treinador ressaltou que a competição
vai ter uma importância específica para a

comissão técnica: a de avaliar os atletas com a

intenção de aproveitá-los ao longo das
Eliminatórias para o Mundial de 2006. (AE)

.... MORTE

Morre em Blumenau
ex-senador catarinense
Faleceu às 14h25 de ontem no Hospital Santa
Catarina, em Blumenau, o ex-senador, ex
prefeito de Blumenau e ex-deputado estadual
Evelásio Vieira, do PMDB. Ele havia sido

hospitalizado na última quarta-feira, mas o

quadro se agravou nesta segunda-feira. Vieira
foi submetido a uma cirurgia com urgência,
mas não resistiu.

CORREIO DO POVO

.... BRASIL

Abitrigo critica compra
de trigo russo sem análise
A possibilidade de o governo brasileiro autorizar
as compras de trigo da Rússia, sem a conclusão
da análise de risco fitossanitário, como forma de
obter o fim do embargo à carne nacional, foi
criticada ontem pelo presidente da Abitrigo
(Associação Brasileira da Indústria do trigo),
Francisco Samuel Hosken. "Sem fundamento

técnico, seria uma irresponsabilidade autorizar as
importações de trigo da Rússla.aflrmou.Sequndo
especulações no setor,a autorização para compra
de trigo poderia servir de "barganha" para que a

Rússia retome as compras de carne brasileira. (AE)
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Tecnologia, o portal
do comércio .exterior

Fabio ArrudaMortara*

Segundo pesquisa que acaba de ser divulgada pela
Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), o valor
das exportações brasileiras de embalagens de papel e de papel
cartão Cresceu 30,5% em 2003, em relação a 2002 (US$ 101

milhões, contra US$ 77,44 milhões). Já as exportações de
cadernos - computadas na volta às aulas e cujo ciclo
internacional mais expressivo vai de janeiro a junho -

registram em 2004 US$ 11,7 milhões, um crescimento de

aproximadamente 7% emcomparação com igual período do .

ano passado.
Esses são exemplos dos progr�ssos tecnológicos da

indústria gráfica brasileira, que lhe têm permitido ganhar
espaços no comércio exterior, no qual obteve superávit em
2003, quebrandoantigo paradigma. Este avanço é significativo
para um setor cuja implantação no País deu-se com muito

atraso em relação á outras nações, inclusive daAmérica Latina.
Em seus 504 anos de história desde o Descobrimento, o Brasil
teve sua primeira gráfica oficialmente instalada somente em

1808. Era a Imprensa Régia, implantada no Rio de Janeiro por
D. João VI. Hoje, o setor tem cerca de 15 mil empresas, que
empregam perto de 200 mil trabalhadores.

A imprensa brasileira surgiu; portanto, somente três

séculos e meio depois que o alemão Johannes Gutenberg
inventou a prensa com tipos móveis. O Brasil foi um dos
últimos países do mundo, exceção feita a algumas nações
africanas, a implantar tipografias. O atraso não se deu apenas
em função da localização remota e precariedade da Colônia
em relação à Europa, mas, sobretudo, em decorrência do

espírito do colonialismo português anterior à vinda da corte,
"Mais importante do que alfabetizar as crianças indígenas era
destruir nelas a cultura de seus pais", observa NélsonWerneck
Sodré. A Imprensa Régia foi criada para, dentre outras tarefas,
imprimir a "Gazeta do Rio de Janeiro", primeiro jornal
legalizado do Brasil, instituído para combater o clandestino
"Correio Braziliense", editado e impresso em Londres pelo
exilado Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça,

Desde Guntenberg até 10 de setembro de 1808, quando
foi impressa no Rio a primeira edição de ''A Gazeta", foi lento
o avanço tecnológico do setor gráfico. À mesma timidez
assistiu-se ao longo do século XX, em especial no Brasil.

Entretanto, nos últimos 50 anos a indústria gráfica tornou

se uma das que mais agregaram tecnologia. E neste período de

processos revolucionários, o País passou a contar com uma

entidade que muito contribuiu para o avanço tecnológico e

de gestão da produção e das empresas: aAssociação Brasileira
de TecnologiaGráfica (ABTG), que está completando 45 anos

de existência. Quando a entidade nasceu, em 1959, o offset
ainda era grande novidade no País. Quasemeio século depois,
a impressão digital, a tecnologia da informação e os milagres
da informática e da eletrônica permeiam a estrutura produtiva
das gráficas brasileiras. São as chaves que abriram as portas do
mercado internacional. Primeiro Organismo Normalizador
Setorial oficialmente ínstítuído pela ABNT e braço brasileiro
no Comitê Gráfico da ISO (International Organization for

Standardization), a ABTG tem contribuído para que o

conhecimento seja um dos diferenciais competitivos da

indústria gráfica nacional.

*Fabio Arruda Mortara, MA, MSc., empresário gráfico, é

presidente executivo da Associação Brasileira de Tecnologia
Gráfica (ABTG).
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Desentendimento entre líderes

do PMDB' de Massaranduba
MASSARANDUBA - Desenten

dimento também entre os

peemedebistas de Massaranduba.

Duas alas distintas apresentam ideais

diferentes para a sigla e como não

� houve um acerto consensual entre as

duas frentes, o grupo encabeçado por
Alvair Pedrini decide não apoiar as
decisões do partido. O

descontentamento provém de um

acordo feito em eleições anteriores,
quando havia ficado acertado de que
esteanooPMDB lançariao candidato
aprefeito. Entretanto, na composição
pp e PMDB, o cabeça de chapa foi
indicadopeloPartidoProgressista, que
aponta o nome deOdenirDeretti.

- Alémde não terem cumprido
com o compromisso, ninguém nos

procuroupara conversar a respeito das
decisões, avaliar nossa opinião a

, respeito. Nosso grupo conta com a
.')
participação de 18 convencionais,
trata-se de uma ala forte. Mas se eles

r

)

)

SCHROEDER - A tarde de

domingo também registrou a

!convenção do Par tido dos
�Trabalhadores .

de Schroeder.
,Na oportunidade, os

'convencionais oficializaram e

homologaram as candidatura.s

para as eleições deste ano. O

partido vai lançar para a chapa
majoritária os nomes de João
Reis Filho e José da Cruz (Zeca
da Laje) corno candidatos a

prefeito e vice, respec
tivamente. Na proporcional, os
,indicados para o poder
Hegislativo são Alirio Engel,
perly Ferreira, José Adair
Brizola Antunes, Luciana da
*Silva A�ams , Manoel Ednilson

Baurgardt, Moacir Zamboni,
'Osnildo Konell, Rosangela
Cristina Miranda Motta,
Valdevino Anjos dos Santos,
Valdemar dos Santos.

Outros nomes podem ser
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nãoqueremnosso apoio, então vamos
apoiar outras pessoas. Não vamos

lançaroutra chapa, vamos deixar eles
ganharem na convenção porque nós
vamos ganhar as eleições. Vou me

conformar com a situação hoje assim
como o coordenador do PMDB terá

de se conformar comos resultados em
outubro-,menciona.

Ao contrário do que relata

Pedrini, o presidente do partido em
Massaranduba,AdemirSprung, não
concorda que o partido esteja
segmentado, mas que existe uma

pessoa que não concorda com o

'posicionamento da maioria.

"Resolvemos fazer uma pesquisa' e
percebemos que o nomemais cotado
para liderar a prefeitura é deOdenir
Deretti e, por estemotivo, o PP está

lançandoo candidato. Essanão é uma
decisão urritária ou pessoal, e sim,
aspirações da maioria dos filiados",
defende Sprung. Fábiane

confirmado; até o dia 5 de

julho, quando encerram os

prazos para as inscrições junto
ao Cartório Eleitoral. O

presidente do partido em

Schroeder, João Reis,
menciona que o PT sairá com,
chapa pura para as eleições e

está pronto para disputar a

corrida eleitoral do Município ..

"Agora que já realizamos nossa

convenção, vamos nos

organízar para começar a

traçar o plano de governo. Para

isto, vamos percorrer a

comunidade para colher as

sugestões do povo", destaca
Reis. Ele salienta que os

militantes também estão

procurando as lideranças da
cidade para conversar a

respeito da campanha e estão

negociando mais dois nomes'

para ampliar a' chapa
proporcional.

POL ICA

DEFINiÇÃO

Oionei e Cecília unem as

forças em busca da vitória
POR MARiA HELENA DE MORAES

�Coligação foi
anunciada sábado

pelos presidentes
dos dois partidos

JARAGUÁ DO SUL - Depois de
oito anos de "namoro"
finalmente os adeptos da união
entre o PT e o PMDB podem se

dar por saÚsfeitos. No sábado, a
coligação entre os dois partidos
foi anunciada em entrevista

coletiva, concedida pelo
presidente do PT, Leone Silva, e
pela presidente do PMDB, Fedra
Konel!. "Isso já deveria ter

acontecido", afirmou Fedra, ao
referir-se à coligação com o PT.

Já o presidente do PT salientou a

"maturidade política" do

partido, condição citada como a

mais significativa para que
ocorresse a colWação, que será

homologada na quarta-feira
desta semana, duran te a

convenção do parfído. Ainda no
sábado, o candidato a prefeito
pelo PT, DioneiWalter da Silva
e a sua vice Cecília Konell

(PMDB). cornp arec e r am . à

convenção do PSB, partido que
também faz par te do bloco
liderado pelo PT para deixar
claro a união entre os dois.

Embora somente na

convenção ocorra o referendo
final para a coligação, o

presidente do PT assume que a

coligação com o PMDB tem a

aprovação damaioria dos petistas
com direito a voto. Fedra Konell,
do PMDB, afirmou que todo o

PMDB está de acordo com a

coligação. Quando questionada
sobre o posicionamento de
Ademar Duwe, também do

CÉSAR JUNKES'

Cecília Konell, do PMDB e Dionei Walter da Silva apareceram juntos na convenção do PSB, sábado à tarde.

PMDB e favorável a coligação
com o PSDB, Fedra ironizou

dizendo que Duwe não faz parte
do PMDB. "Alguém viu o Duwe
nas eleições passadas no

palanque do PMDB?",
questionou Fedra.

Na avaliação de Fedra, que é

filha do ex- depu tado e ex

prefeito Ivo Konell e da atual
candidata a vice, Cecília Konell,
(que também concorreu à

prefeita no último pleito) a união
entre os dois partidos é resultado
da maturidade política de ambas
as siglas. "São as duas forças que
faltavam para transformar

Jaraguá do Sul na cidade que a

população merece", afirma

Fedra, não poupando elogios à

atuação do PT em .âmbito
regional. "Esta eleição vai ser o
marco divisor na política de

[araguá do Sul", define Fedra.

O presidente do PT, Leone Silva
também fez questão de frisar que o

relacionamento é baseado norespeito
mútuo e que tudo será feito pelo bem
do município e pela melhoria da

qualidade de vida da população. De
acordo com ele, o lançamento oficial
da candidatura da Dionei e Cecília
será feito com a participação da
senadora do PT Ideli Salvatti e do

governador doEstado, LuizHenrique
da Silveira, em breve.

Uma nova consciênciaprofissionalfrente à vida

[PT realiza convenção e lança
os candidatos à majoritária

é
.a

Apoio:

"
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PFL oficializa apoio à chapa proporcional
CORUPÁ - Ao contrário do

que os peemedebistas aguar

davam, o PFL oficializou durante
a convenção ocorrida na noite de
sexta-feira uma política de aliança
com o PP e PSDB. Os
detalhamentos a respeito dos
nomes e posicionamentos serão

discutidos depois da convenção dos
tucanos, agendada para amanhã,
prazo máximo para a realização
desse evento para todas as siglas.
No domingo, os convencionais

efetuaram a reunião determinante
, e homologaram as coligações e os

candida tos indicados para
concorrer às eleições deste ano.

Lançado como candidato à

cabeça de chapa dessa

composição, Conrado Albano
Müller (PP) diz que estão

aguardando as definições do
PSDB, que ainda não

apresentaram o nome do
candidato a vice-prefeito. ''Apenas
na convenção saberemos quem
será o indicado, mas confiamos na
decisão dos tucanos e estamos

certos de que faremos um bom
trabalho frente' à administração

pública, em prol ao
desenvolvimento da cidade",
destaca. Ele menciona que, em

princípio, está acertado que o

PSDB apresenta o candidato a

vice e o PFL coliga-se à chapa
proporcional, lançando candidatos
que concorrerão a vagas no poder.
legislativo.

- Estamos trabalhando nos

bastidores, percorrendo a

comunidade para colher sugestões
sobre o que o povo considera

prioritário em termos demelhorias.
Com as solicitações de populares,
pensaremos em nosso plano de

governo, que, inicialmente, já
apresenta determinadas'metas,
mas que.serão publicadas em outra

oportunidade-, observa.
A invertida do PFL, na opinião

do candidato a vice pelo PMDB,
Alceu Morerti, não foi uma
decisão dos filiados, mas um

posicionamento interno do partido.
"Nós respeitamos a decisão deles e

.

agora trabalharemos focando

chapa pura, tanto na majoritária
quanto na proporcional porque
acreditamos na força dos

• Candidato a vice

prefeito pelo PMDB, Alceu
Moretti acredita que ele,
ao lado de Curt Linzmeyer,
poderão dar continuidade
ao trabalho em prol do
desenvolvimento de

Corupá:

Dia 29.dfJ junho de ;2004.
1:9:38 iS

loca: entro Cultur�1 se"

Informações e inscrições:
47.275-7010 com Mainara I 47.9976-0878 com Valdicir

• PFL ouviu aos

convencionais e optou por
apoiar o PP e o PSDB nas

eleições deste ano. Eles se

coligaram à chapa
proporcional daquela
composição e indicam
candidatos a vereadores.

peemedebistas. O prefeito Luiz
Carlos Tamanini efetuou uma

excelente atuação frente à

prefeitura e pretendemos dar
continuidade ao este trabalho",
enfatiza.

@!.:�:;��f::O
371 6524
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SOLIDARIEDADE

Unimed promove campanha
em proldos necessitados

POR MARIA HELENA MORAES

�Campanha é
_

realizada pela
primeira vez pela
Unimed

}ARAGUÁ DO SUL-A Unimed
de Jaraguá do Sul realizou, no
sábado, sua primeira campanha de
arrecadação de alimentos não

perecíveis e agasalhos de inverno,
que serão entregues ainda esta

semana, provavelmente hoje, aos
alunos carentes da Escola

Municipal de Ensino
Fundamental Adelino Franzner,
noMorro da Boa Vista.

De acordo com o presidente
da Unimed, foram arrecadadas
105 peças de roupas, 38 pares de

sapatos, sete cobertores e 40 quilos
de alimentos não perecíveis. Todos
os donativos serão entregues às '

famílias carentes doMorro da Boa
Vista. A campanha, realizada pela
primeira vez pela Unimed, contou
com o apoio de todos os

funcionários da cooperativa, que
'se dividiram em grupos e foram à

,
luta.

Havia posto de recolhimento'

Eliziane Coelho e Renise Soranzo recebem doações de roupas do casal Rubem e Maria Vorpagel

no Colégio São Luís, em frente à

sede da Unimed e ainda uma

unidade móvel', que percorreu
várias ruas da cidade, batendo de

porta em porta, pedindo donativos.
O gerente geralDavidsonGustavo
Reífexplica que foram distribuídos

_ panfletos solicitando a ajuda, como
uma maneira de preparar as

pessoas. Essa equipe visitou os

bairros Ilha da Figueira, VilaNova,
Nova Brasília e Vila Lenzi.

Na avaliação de Reif, a

campanha é uma maneira de

demonstrar solidariedade às

pessoas que eótejam enfrentando
uma situação difícil e que, por isso,
não têm condições. de oferecer o
mínimo de conforto as suas

famílias. "Está na hora demostrar
calor humano", ensina o gerente.

Festa de Integração das Sociedades reuniu cerca de 4mil pessoas
}ARAGUÁ DO SUL - Aproxi

madamente 4 mil pessoas

compareceram a T edição da Festa
de Integração das Sociedadesde

Caça -e Tiro do Vale do Itapocu,
realizada no domingo na

Sociedade Aliança, no Rio Cerro,
com a participação de 21
sociedades. A festa teve início com
um desfile das sociedades pelas ruas
próximas à SociedadeAliança, que

foi a anfitriã do evento.
De acordo com o presidente da

Associação dos Clubes e

Sociedades do Vale do Itapocu,
Wilmar Bruch, o evento é anual e
a cada edição uma Sociedade
filiada à Associação é escolhida

para sediar a festa, que tem por
finalidade a integração dos seus

filiados e a manutenção das

tradições alemãs no Vale do

Itapocu. A programação da festa,
que teve início por volta das 10
horas com o desfile das
Sociedades, incluiu ainda
diversas atividades, com 16
modalidades de jogos,
gastronomia e música típicas. A
Sociedade Aliança tem 485
sócios e prepara-se para a

realização da 20° Kolonistenfest,
nos dias 16,17 e 18 de julho.

QUARTA-FEIRA, 29 de junho de 2004 iCORREIO DO POVOIW,{

Lançada pedra fundamental
do Hospital de Massaranduba

2004. "Só não estamos contando
com o dinheiro prometido pelo
governo do Estado, cujos recursos,
no valor de R$ 100 mil, foram
conveniados ano passado e não_
repassados para nós", reclarna o

prefeito.
O secretário de Planejamento

da Prefeitura, engenheiro
Roberto Leu, explica que o

Hospital será construído em 18
meses, a um custo total de R$ 1
milhão. O terreno tem 4.985
metros quadrados. A construção
inicial será térrea, com 1.650
metros quadrados e possibilidade
de ampliação vertical para mais
três pavimentos. Terá 151eitos e

prestará atendimento clínico.
geral, maternidade, pediatria e

pronto-socorro. A projeção é para
atendimento de até 50 anos.

O prefeito argumenta que o

antigo hospital, fechado emmarço
de 2002, não pode ser reutilizado
em virtude de ter tido sua estrutura

condenada pela Vigilância
Sanitária em dezembro de 1999.

FATOS
• A Sociedade Esportiva
Recreativa Aliança foi
fundada em 1949.

• Ano passado quem
sediou a Feinso foi a

Sociedade Alvorada, que
também está localizada no

Bairro Rio Cerro.

INFORME CP

MASSARANDUBA- Distribuição
de chope e foguetório marcaram o

lançamento da pedra fundamental
para a construção do Hospital
Municipal de Massaranduba,
ocorrida namanhã de domingo. O
terreno onde será erguido o hospital
foi doado pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais do

município.O prefeito Dávio Leu

garantiu que a construção do

Hospital vai acontecer

independente do resultado das

eleições municipais.
Segundo Dávio Leu, a

primeira etapa da obra (fundação,
estrutura e cobertura) orçada em
R$ 300 mil, será feita com

recursos próprios ( IPTU, por
exemplo) e com o dinheiro obtido
com a realização da 9° Fecarroz,
que 'rendeu à Prefeitura lucro

líquido de R$ 105 mil. O prefeito
salientou que '0 restante do
dinheiro necessário à finalização
da obra está garantido com o que

já está estipulado no orçamento
da Prefeitura para o exercício de

Hospital será construído em terreno doado pela Sindicato Rural

� CAIXA ECONOMICA

Maior flexibilização
A Caixa Econômica Federal, no final do ano passado, já
havia criado maior flexibilização para a formação da
demanda mínima que a construtoras precisam
comprovar para a contratação, que passou a considerar a
necessidade de financiamento de, no mínimo, 30% das
unidades habitacionais - ao invés de 60% - como era no

início do programa de financiamento de imóvel na planta
com a utilização do FGTS.O mínimo de financiamento é

de R$ 5.000,00 e o máximo R$ 80.000,00. Idoneidade
cadastral, capacidade de pagamento, capacidade civil,
ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 anos,
não ser detentor de financiamento e nem proprietário
ou promitente comprador de outro imóvel são algumas
das condições exigidas pela Caixa ao funcionário público
interessado no programa.

� PARCERIA

JovensTalentos são premiados
o Grupo Bayer da Alemanha tornou-se a

primeira empresa do setor privado a fazer uma

parceria com a United Nations Environment

Programme em projetos ambientais para

jovens. Após acordo assinado no dia 21 dejunho,
na Alemanha, pelo diretor executivo Klaus

Tôpfer, principal responsável pela área 'de meio
'ambiente da UNEP; e Werner Wenning,
presidente mundial da empresa, a Bayer vai
investir cerca de R$ 1 milhão na promoção de

projetos ambientais em conjunto com a UNEP,
inicialmente por um período de três anos. Além
do acordo de cooperação, a Bayer lançou na

mesma data seu Relatório deDesenvolvimento
Sustentável 2004.

� INFORMAÇÃO
Prefeito lança livro
No dia 1 ° de julho o prefeito de Jaraguá do

Sul, Irineu Pasold, lança livro de realizações
executadas na sua atual gestão, englobando
as principais ações, obras, programas e

serviços. Com essa publicação, o prefeito
Irineu Pasold exerce o dever de informar e

garante o direito do cidadão de ser informado
sobre as realizações da atual gestão
administrativa municipal. O lançamento do
livro de realizações acontece no grande
auditório do Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, às 19 horas. A melhoria da qualidade
de vida é destaque, com investimentos
relevantes em educação e saúde bem como

desenvolvimento social.

Fone/Fax: (47) 370-8655
• Prefa Waldemar Grubba, 1612 • Vila Lalau • Jaraguá do Sul· se

Megasena
concurso:575
05 - 18 - 21
29 - 35 - 48

concurso: 1317
05 - 29 - 39
66 - 68

Loteria Federal '

concurso: 429
09 - 23 - 27 - 28 - 35 - 41

42-50-51-5557-74�77
78 - 83 - 85 - 86 - 88 - 96 - 98

concurso:03844

10 Premio: 73.048
2° Premio: 53.382
3° Premio: 68.836

4° Premio: 28.838

5° Premio: 17.357

Novo Conceito
em Transporte
Transporte para
Blumenau (FurbJ,

JoinVllle (Udese, Univille e Senai]
além de viagens estaduais e interestaduais
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ExpoSIção resgata trajetória
do grupo de dança Grünes Tal

}ARAGUÁ DO SUL' - A folclóricas

expOslçao temporária
comemorativa dos 15 anos do

grupO folclórico Grünes Tal, da
Escola de Educação Básica

- Professor João Romário Moreira,
no Rio Cerro II, pode ser

apreciada até a primeira
quinzena de julho na Sala

Temática da Educação, no

Museu Histórico Emílio da Silva,
emJaraguá do Sul.

O público que visitar a

exposição poderá conhecer as

indumentárias, o acervo

fotográfico, os troféus, entre
outros, conquistados
coletivamente pelo grupo de

dança ao longo desses anos.
Fundado pela Professora

Arlete Schwedler, em 1989, o

.) Grünes Tal consagrou-se pelo
papel que vem cumprindo nos

aspectos relacionados às danças

nacionais

GERAL

Auxiuo

Casa de acolhimento carecee

estrangeiras.
São 15 anosdetrajetóriaede

de doações' para rnanutençãoresgate da cultura remanescente
dessa comunidade teu to-

brasileira, especialmente dos ALEXANDRE BaGO familiares desaparecidos ou
pomeranos e alemães. Segundo, ' POR CAROLINA TOMASELLI '

'

emprego. Além de um lugar para
o coordenador do Museu,

pernoitar, as pessoas recebem as
Ademir Pfiffer, o trabalho

Alb primeiras necessidades como� erguedesenvolvido na escola segue os

alimentação, banho, roupas e

princípios norteadores da disponibiliza aos
assistência médica. Os voluntários

Proposta Curricular de Santa
peregrinos primeiras também realizam um trabalho de

Catarina, que aborda entre
evangelização com albergados e

d necessidadesoutros aspectos a ança na
comunidade. Emmédia, 15pessoaschamada educação inclusiva. A
passam pelo albergue pormês e ficamcoordenadora dos trabalhos é

GUARAMIRIM _ A casa de normalmente entre um e quatroM a g a I i G r ü t zm a ch e r, que acolhimento "O bom samaritano", dias, dependendo da situação.também se dedica ao ensino da
I d d Celina lembra que a Secretariaadministrada pe a comuni a e

língua alemã na Professor João d L de Saúde e Bem-Estar Social,evangélicaMensageiros a uz, emRomário Moreira. "O resultado Cons'elho Tutelar, Corpo deGuaramirim, está necessitando dedesse trabalho é fruto da
I Bombeiros e Polícia Militar edoações. Colchões hospita ares,

socialização e da integração d d Rodoviária também encaminhamforno microon as e patrocínio e
efetiva dos seus participantes",

empresa fornecedora de gás de pessoas para serem acolhidas pelosalienta Pfiffer.
h íd d albergue. "Antes essas pessoascozin a estão entre as priori a es

da entidade, que émantida através dormiam na cadeia", comenta.
de doações espontâneas. A voluntária declara que a

'Segundo a voluntária Celina procura pelos serviços tem

Mislene Freitas Adão, o único aumentado gradativamente a

auxílio fixo é feito pela Prefeitura medida em que a entidade vem se

de Guaramirim, que desde abril tomando conhecida, até por se tratarCelina Adão é colaboradora voluntária do albergue drepassa R$ 1 mil por mês, recurso da única casa de atendimento 'e

insuficiente para amanutenção do atendimento na área da saúde e entidade. A casa onde funciona o emergência à população de risco na
albergue, que tem um customensal tambémbuscam recursos. albergue foi doada por um microrregião.
mínimo de R$ 2,2 mil. Outras Além das despesas com água, empresário doMunicípio. Contribuições espontâneas
rendas provêm da ccNl.tribuição sem luz, telefone, alimentação, higiene Fundada em dezembro do ano podem ser feitas na conta da
valor estipulado por parte de pessoal, remédios e transporte, há passado, "O bom samaritano" é Associação FraternaMensageiros
voluntários. o custo do aluguel da residência uma casa de passagem, que acolhe da Luz na Caixa Econômica

próxima ao albergue, R$ 350,00 pessoas peregrinas ou que estão na Federal, agência 1074, conta
mensais, onde residem os quatro região por motivo de visita a corrente00000773-1.O telefone do
colaboradores voluntários da parentes e inclusive a procura de albergue é 373-3266.

Trajes típicos utilizados pelo grupo também podem ser apreciados

A casa conta, ainda, com o

apoio de um conselho, formado por
profissionais que prestam

Festival de Danças de Corupá Alunos de Schroeder conhecem o

abre programação de aniversário Município em viagem de estudos
CORUPÁ - Mais de duas mil

pessoas prestigiaram o 12° Festival

Municipal de Danças, promovido
pela Secretaria de Educação e

Fundação Municipal de Espanes
no domingo no ginásio de esportes
WillyGermano Gessner.

I O evento abriu a programação
em comemoração aos 107 anos de

fundação doMunicípio e 46 anos
,

de emancipação político
administrativa de Corupá, a ser

completado no dia setede julho.
Este ano, 16 grupos de dança

das Escolas do Município se

apresentaram. Na categoria
,

infantil, para alunos do jardim e

,-"

JARAGUÁ QUER, JARAGUÁ PRECISA

Acãu . e Cidadania
I

na Câmara
..

Participa das sassõas na,Câmara Municipal.
Você poda, você dava.

Sessões as .18:15h Segundas e Quintas Av. Getúlio Vargas, 621
Câmara Municipal
de Jaraguá do Sul

FATOS SCHROEDER - Conhecer o

território do Município, os

principais pontos turísticos, o

relevo, a hidrografia, a vegetação,
as repartições públicas, os

perímetros urbano e rural. Estes

aspectos peculiares estão sendo
observados pelos alunos de
terceira série das sete escolas de
Ensino Fundamental de

Schroeder, que estão participando
de uma viagem de estudos pelo
Município, promovida pela
Secretaria de Educação, Cultura
e Turismo e setor de Planejamento
da Prefeitura de Schroeder.
Os grupos de alunos da terceira

série passam um dia fora da escola

percorrendo todos os recantos de
Schroeder sob a orientação dos

técnicos de Planejamento, Vilmar
Nicocelli, e de Turismo, Ivânio

.

Laube. No teto do ônibus que faz
o transporte há um mapa do

Município, para que os estudantes

aprendam a fazer a leitura e se

localizem durante a viagem de
estudos.

O passeio começa cedo e ao

meio-dia os alunos param para o

almoço em uma escola que

recepciona os visitantes. O retorno

para a escola de origem acontece

por volta das 16 horas. Esta é a

terceira edição do projeto e a

última etapa acontece dia cinco
de julho, com os alunos da
terceira série da EscolaMunicipal
Castro Alves, da localidade de
Duas Mamas.

Alunos da Escola Sarita Beck Rezende e a figueira centenária

·Segundo a secretária de

Educação, Darci Rutsatz, o
objetivo do evento é

incentivar a prática da

dança nas escolas
-

municipais e estaduais,
proporcionando
desenvolvimento físico,
rítmico, além da integração
social dos alunos.

·Os grupos tinham, em
média, 20 integrantes, que
se prepararam durante dois
meses para ° evento.

pré-escolar, o grupo José Pasqualini,
da Escola Municipal de Ensino

Fundamental José Pasqualini
ganhou o primeiro lugar.

A primeira colocação da

categoria de primeira a quarta série
foi para o grupo Edewib Faxinai,
da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Frederico Veibrantz,
que pelo primeiro ano participa do
evento. Já o grupo de dança
Irreverentes, da EscolaMunicipal
Aloísio de Carvalho, foi o vencedor
da categoria de quinta série ao

ensinomédio.
O grupo de dança Berzland, da

Paróquia Evangélica de Corupá, o
grupo de dança folclórica

germânica Neufluss e o grupo de

dança gaúcha Laços da Tradição
também realizaram apresentações
especiais.

Todos os grupos participantes
receberam troféu de participação.
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Ano de 2004 muitopositivo
para a banda Fly-X

Zirighidu se apresenta na Madrugada de domingo
Club, em Guaramirim, River Rock
Festival em Indaial, concurso de
bandas do Big Bowlling onde o grupo
ficou com o primeiro lugar, abertura
do show do CPM 22 em Jaraguá do
Sul, para um público de 3,2 mil

pessoas, apresentação no Festival
Alternativo em 2003, Festival Dia do
Rock Atlântída Joinville, entre outras.
Nos projetos da banda está a gravação
do segundo CD, que está com 12
músicas prontas. "Estamos preparando
nosso CD e por este motivo demos um

tempo nas apresentações. Abrimos
uma exceção para o Festival
Alternativo porque consideramos este
evento 'um dos mais importantes da

região", declara Bazuca, vocalista do

Zirighidu. A banda se apresenta 1h50
da madrugada de domingo no B andaZirighidu apresenta no pavilhão A repertório hard core

pavilhão A tocando músicas próprias. com composições próprias

Formada por Niko (baixo)
Bazuca (vocal) Rafael (guitarra)
Felipe (bateria) e Fernando

(guitarra) a banda Zirighidu
trabalha em cima de com

posições próprias, com letras que
falam de irreverência, amor e

atitude, num estilo Hard core, o

mesmo usado em bandas como

Charlie Brown [r., CPM 22,
Detonautas, Raimundos, sem

deixar de lado influências como
o reggae, rap, hip-hop, new

metal; ska e punk rock. Com um

CD lançado com o título de

"Arrasta-pé", o Zírighídu vendeu
mil cópias e ficou conhecido na

região norte. Dentre as diversas

apresentações do grupo, as

principais citadas foram a

participação no Curupira Rock

resenha do jornalista Ricardo
Tibiu d� Jornal A Folha de São
Paulo, que conheceu a banda
através da Internet. O Fly-X
também recebeu convites para

participar de algumas coletâneas
nacionais e propostas de selos
Brasileiros para 'lançarem seu

próximo cd que está em fase de
pré-produção no estúdio AML
em Florianópolis com o mesmo

produtor do primeiro cd, Alexei
Leão. Em maio a banda foi eleita
a terceira melhor na categoria
revelação do Brasil no rock
alternativo segundo a revista

Dynamite ocorrida em São Paulo
no dia 19 de maio que contou

com a presença de várias

personalidades da música como:

Sepultura, Ratos de Porão, Pitty,
Hermes & Renato, Mtv entre

outros. A banda se apresenta no

pavilhão A às 23h30 de sábado.

A banda Fly-X surgiu no

inverno de 1997 e a motivação
inicial para a formação foi a

amizade entre os integrantes
Kelson e João Luís que trocavam
discos e conversas sobre suas

bandas preferidas: Beatles e

Nirvana.Hoje o Fly-X é formado

por João Luis (Guitarra e Voz),
Kélson Mendes (na bateria) e

Vagner de Oliveira (Guitarra e

Voz). As principais influências
continuam sendo Beatles e

Nirvana, além de Screaming
Trees e Black Sabbath. Em 1998
a banda lançou uma demo-tape,
intitulado Unstable Sand,
veiculado no programa Lado B
da Mtv em 1998. Em 1999 a

segunda demo-tape Secret
Sounds e o CD Fly-X em 2003.
O ano de 2004 foimuito positivo
na opinião dos integrantes,
recebendo inclusive elogios na

Distorção muda integrantes depois do Festival Alternativo
Formada em agosto de 2003,

a banda Distorção é uma das mais
novas do Festival e por issomesmo
as adequações estão sendo feitas.
O guitarrista Glomer e o baterista

, Tazo, fazem a apresentação e ao

mesmo tempo a despedida. A
partir daí entrarão Gabriel na

guitarra e Alexandre Alves na

bateria, que se juntarão a Luiz na
voz e guitarra e aJaco, no contra
baixo. O estilo da banda foi
formado por influências de Blink
182, Guns n' Rases e Ramones,
fazendo um som próximo aos

punk/hard core inclusive nas

composições próprias. Dentre as

apresentações do grupo estão o

festival de bandas do BigBowlling,
onde ficaram com o quarto lugar,
festival de bandas no Curupira

Rock Club, Festival de bandas
Watterfall' s, em Corupá e

encerramento do show da banda

Zirighidu. "Queremos enviar o nosso

abraço para a banda Zirighidu que nos

apoiou desde o início", agradece Luiz

no que Jacó acrescenta "e aos colegas
da Reverbe, Nóis, Aldiaz, Demo

Cteation, que tem nos dado apoio e

incentivo". A meta da banda para este

ano é aperfeiçoar o som, criar novas

composições variando (t-, estilos e produzir
um CD. Sobre o Festival Alternativo a

banda revela a expectatíva. "Foi a partir
do festival que assistimos noano passado
que surgiu a vontade de formar uma
banda. Nossa expectativa é muito boa,
espero que o público aprove", finaliza Luiz
que convida todos para estar às 3h20 da

madrugada de domingo no pavilhão B

para assistir ao show da banda Distorção.
o guitarrista Glomer e o baterista Tazo fazem a despedida no

Festival Alternativo
/ '

, Unica que participou de todos os festivais: Ponto do Apoio
I'\..

Apoio lançou em 1997 umCD com seis

músicas com letras próprias. "Desejo
Inevitável" chegou nas rádios e a banda
fez diversas apresentações em Jaraguá do
Sul e toda região norte. Sobre o Festival
Alternativo, Neimar acredita que será

um desafio, pois será a primeira
apresentação depois da nova formação,
que aconteceu, há duas serna

nas."Esperamos ver como será a sincronia

e a receptividade das pessoas para os

instrumentos de sopro, incor-porados a

banda", explica. Para o vocalista a

participação no Festival émuito boa para
mostrar o trabalho, rever amigos e,
observar as bandas novas que estão

surgindo. Ponto de Apoio se apresenta às

21h30 no pavilhão B trazendo

composições própriasalém de músicas de
bandas como Skank, Cramberries, Guns Ponto de Apoio apresenta pop/rock nacional e internacional
n

"

rases, Titãs entre outros. dos anos 80 e 90 além de reggae

Enquanto umas estréiam no

Festival Alternativo, a banda
Ponto de Apoio se diferencia por
ser a única a participar de todos os

eventos promovidos pela Bicho
Grilo. Em 1997 Neimar (vocal e
baixo) e Jackson (guitarra)
deixaram o seminário paramontar

uma banda. N a formação mais

recente entraram então Marcelo

(guitarra), ex-guitarrista da
Inverno Nuclear, que substitui

Jackson, Sérgio (bateria), que
substitui Marcos, Bob (teclado e

,

trumpete), Roberto (sax) e Joana
(vocal). No repertório da banda
estão incluídas canções das

principais influências que variam
do pop, rock dos anos 80 e 90 e

atuais, reggae nacional e

internacional. A banda Ponto de

Fly-X foi eleita a terceira melhor banda revelação do Brasil no
rock alternativo segundo revista Dynamite

CONSCIÊNCIA É FUNDAMENTAL '

o Jornalista e radialista Albino Flores esteve no Colégio Marista São Luís
conversando com os alunos das sétimas séries sobre o Jornalismo em Jaraguá
do Sul, com especial enfoque na comunicação voltada à cidadania. A palestra
foi o início do Projeto Comunicação, Espaço Geográfico e Cidadania,
coordenado pela Prof. Tarcila Tomaselli. A partir daí, os alunos assistiram a �
noticiários na televisão, selecionaram alguns assuntos e acompanharam a sua

evolução nos mais variados veículos de informação durante um determinado

prazo, Discutiram em sala de aula a manipulação exercida pelas emissoras de
rádio e televisão e constataram as críticas positivas e negativas sobre assuntos

de cunho político; que envolvem posturas e valores ideológicos ligados,
muitas vezes, à defesa de determinados interesses econômicos,

Com o projeto, os alunos perceberam que na televisão a notícia é tratada de
forma superficial. A velocidade na sucessão de imagens na tela não possibilita
ao telespectador refletir, diferentemente do que .acontece com o leitor de

jornais e revistas. Debateram sobre questões que tratam sobre o poder da

mídia, a manipulação do consumidor e do cidadão e, especialmente, sobre a

importância da liberdade de expressão para a consolidação da democracia e

da cidadania.

'CP NOTAS
.... SEMINÁRIO

Melhorias na qualidade em discussão
Gestores da qualidade e profissionais ligados às áreas que
buscam a melhoria dos processos, produtos e serviços e a

satisfação dos clientes internos e externos são o público
alvo do curso "Ferramentas da Oualldade" que o Núcleo da

Qualidade da Acijs, em parceria com a Sociedade Educacional
de Santa Catarina (Sociesc) estão oferecendo, no período de
12 a 15 dejulho, no período noturno, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul (Cejas). O evento vai ser ministrado pelo
instrutor Leandro José Soares que apresentará as ferramentas
da qualidade, evidenciando sua importância e uso

na construção do ciclo PDCA, à redução dos custos da não

qualidade e solução de anomalias dentro da organização. Os
integrantes do Núcleo da Qualidade pagam RS 140,00. O
custo para os sócios da Acijs/Apevi é RS 160,00 e, para os

demais interessados, o valor é de RS 200,00.lnscrições podem
ser feitas até o dia 8 de julho, com lonimara, peta telefone

(47) 275-7012, ou e-mail núcleos@acijs.com.br

.... EDUCAÇÃO
Eleições Regionais do Sinte
Com aprovação de noventa e um por cento dos
votos válidos foi eleita para um mandato de três
anos a chapa única para coordenação regional do
Sinte (Sindicato dos Trabalhadores da Educação)
que possui cinco municípios em sua base. (Jaraguá
do Sul, Schroeder, Corupá, Guaramirim e

Massaranduba). O cOordenador Regional é o

professor Sebastião da Silva Camargo que desde
o final do ano de 2003 já havia assumido esta

função interinamente. Foi eleito também o

professor Oslir Devalier, pará o cargo de
Conselheiro regional que juntamente com o

coordenador regional, farão parte do conselho
deliberativo estadual. Para a direção estadual, foi
eleita a chapa dois que na regional de Jaraguá do
Sul obteve 33% dos votos válidos enquanto a

chapa um obteve 66% dos votos.

� HOMENAGEM

Dia da Telefon ista
Hoje é dia da telefonista. E para homenaqeá
Ias um jantar está sendo oferecido no dia
02 de julho às 19h30, na associação
recreativa Duas Rodas.

.... TREINAMENTO

Núcleo de Metalmecânica
Desenvolver habilidades e competências para o

atingir a liderança são alguns dos objetivos do
treinamento que o Núcleo de Metalmecânica da

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul (Acijs) promove, entre os dias 12 e 15 de julho
sobre desenvolvimento da liderança. Cem 12

horas de duração, o treinamento será coordenado

pela instrutora Janice Breithaupt que vai repassar
conceitos de equipe, visão compartilhada, o

porquê das mudanças, administração do tempo,
motivação, aceitando as diferenças e trabalhando
com elas, estilos de líderes' e diferentes
personalidades, a comunicação organizacional. O
curso será no período noturno e as inscrições
podem ser feitas até o dia 10 de julho, na Acijs,
com lonimara, ou núcleos@acijs.com.br ou

telefone 275-7012.

� CIRCO

Irmãos Power emGuaramirim
o Circo Irmãos Power recebeu a visita da

equipe de produção do programa do Ratinho
(SBT) e gravou cenas das apresentações da
família circense. As cenas serão apresentadas
hoje no Programa. A partir de sexta-feira, dia
02 de julho, o circo lrmãos Power estará em

Gurarmirim, próximo ao ginásio de esportes.
As apresentações acontecem às 20h30 na

sexta-feira, às 17h, 20h30 no sábado e às 15h,
17h e 20 horas no domingo.
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CPRONDA
�ACIDENTE
Idosamorre atropelada
Por volta das 18 horas de sábado, aPolícia Militarfoi acionada em

virtude de um atropelamento, que aconteceu na rodovia SC

416, que liga Jaraguá do Sul a Pomerode. Um Fiat Marea, de

Jaraguá do Sul, atropelou urna senhora de 72 anos, que veio a

falecer devido à gravidade dos ferimentos.

�FURTO
Veículo é roubado no centro
o veículo Gol de cor prata, placas MCP-4452, de Jaraguá do Sul,
foi roubado na rua Carlos Hafermann, centro de Jaraguá do Sul.

O fato ocorreu no início da madrugada de domingo e até o

momento não foi localizado.

�FUGA

Quatro presos fogem do presídio
No domingo de manhã; o agente prisional de plantão no Presídio

de Jaraguá que estava num corredor que dá acesso a sala da

carceragem foi rendido por quatro presos, sendo obrigado a

lhes entregar o molho de chaves. Além do agente, os presos
renderam um preso regalia, e em seguida abriram os portões de
acesso ao pátio da rua e fugiram em um Logus placas LCZ 1355

de Jaraguá dó Sul. O carro foi abandonado no Bairro Garibaldi

após a fuga e a Polícia está efetuando várias buscar com o intuito

de capturar os foragidos.

�PORTE DE ARMA

Homem é detido com arma ilegal
Por volta das 23h30 de domingo, a Polícia Militar em ronda

abordou um Pointer de Guaramirim, conduzido por um homem.
No porta-luvas do carro foi encontrado um revólver calibre 32

com seis munições no tambor e uma fora, sem possuir registro.
O motorista foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia
Civil.

�FURTO

Carro é roubado na Ilha da Figueira
Na rua José Theodoro Ribeiro, Ilha da Figueira, na madrugada de

segunda, um motorista aciona a Polícia Militar dizendo que seu

Gol azul 1992, placas LYD 4636 de Jaraguá do Sul, foi roubado
em frente ao Salão Vitória. O dono do veículo foi orientado a

fazer o registro na Delegacia e a placa foi repassada para toda a

região e até o momento o carro não foi encontrado.

Por volta das la horas da manhã de ontem, na Avenida
Mal. Deodoro da Fonseca, um acidente envolveu dois veículos

Escort, um de Jaraguá do Sul e um de Curitiba. O fato

acontec_eu em frente a uma empresa de embalagens e, deixou
os dois condutores feridos.

� c���a:fj:!te
Paraficar de bem com a vida!

� BODY BALANCE

� BODY.COMBAT

�BODYJAM
�BODYPUMP
� GINÁSTICA LOCALIZADA

� MUSCULAÇÃO
� NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

�POWERPOOL
� HIDROGINÁSTICA

�LEXlBILlDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

,\�EGUNDA À SEXTA, DAS 7H ÀS 24H, SEM FECHAR AO MEIO·DIA

GERAL/ESPORTE

LIGA NACIONAL

Em partidamuito equilibrada;
Malwee vence oMinas por 4 x 2

POR JUUMAR P'IVATTO

�A equipe tem ainda,
três jogos nesta 'fase e

precisa de uma vitória

para classificação

}ARAGUÁ DO SUL -: Num jogo
muito equilibrado, a Malwee
venceu em casa o Minas, na

manhã de sábado, mantendo a ,

liderança isolada do grupo B da

Liga Nacional, agora com 11
" .

pontos. O time de Jaraguá dó Sul
começou a impor seu ritmo forte
desde o início, e abriu o placar com

I

James, aos 2'44" de jogo, 'após
cobrança de falta ensaiada. Aos
5'38", em uma boa jogada pela"
direita, a bolasobra para Xoxo que
faz o segundo:

O terceiro sai aos 6'51, após
toque de Xande para o capitão
James que, de frente para o gol,
marca o terceiro. Empurrado pela
torcida, o time ja�aguaense perde
boas chances, dando oportunidade
pras mineiros se a'ustarem, em
quadra. Aos 12'35", Bruninho
marca para o Minas, fechando o

primeiro tempo em 3 x 1.

CESAR JUNKES

Malwee mostrou superioridade e venceu o Minas em jogo marcado por boas atuações das duas equipes

Para a segunda etapa, o Minas
voltou determinado a buscar o

empate e aos 7'38", numa roubada
de bola, Edu recebe semmarcação e
toca bonito par cima do goleiro
Marcinho. AMalwee sente o gol e a
partida começa a ficar difícil, com

Conceição fica em 2° e garante
mais uma vaga para oMundial

}ARAGuÁ DO Sul- Disputando
a segunda etapa do Campeonato
Gaúcho de [iu-[itsu, o lutador
Antônio Conceição conseguiu
mais uma vaga para o mundial do

esporte, que será disputado nomês
que vem no Rio de Janeiro.·A
competição aconteceu no sábado,
na cidade de Porto Alegre.

.Conceição, que já havia

conquistado uma vaga para o

mundial, ficou em segundo lugar
na categoria médio e pode
disputador a competição em duas

categorias diferentes. "Perdi a luta
final para o campeão mundial de
2003, que é de Porto Alegre e lutou
como apoio da grande torcida que
esteve no evento. Além do

desgaste físico de lugar três lutas
quase que consecutivas, me

desgastei bastante emocional
mente", comenta o lutador. Para

. ele, as derrotas servem como

incentivo, já que ele faz um balanço
do que fez de errado e procurar
melhorar para uma próxima
oportunidade.

Paraomundial ele pretende se

prepararmelhor, e ficar uma semana
concentrado na cidade sede da

competição, para conhecer as

Lutador se prepara para a disputa
do mundial no Rio de Janeiro .

técnicas usadas pelos competidores.
"Devo competir na categoria
pesadíssimo, que é acima de 100 kg,
pois é um desafio pessoal paramim",
explica Conceição. Além disso, ele
vai começar a treinar comos atletas
de Blumenau, para entrar em forma.

O lutador ainda frisou que a

competição do mundial é muito

difícil e somente uma vez um

estrangeiro ganhou esse torneio,
mostrando o domínio dos brasileiros
no esporte. "Eu uso essas

competições que venho disputando
para conhecer as técnicas que os

competidores estão usando, já que
esse é um esporte que vive em

constante evolução", conclui o
atleta, que competiu com o apoio
dos PostosMime, Demicar,HV Pisos

Industriais, Só Larquim Limpezas,
Imagem Colorama, Pet Center
Shop e Academiá Chips.

ambos QS times perdendo várias

chances demarcar, dando destaque
para as boas defesas de Biachini, do
Minas eMarcinho, da Malwee. Mas
aos 16'30", teca faz boa jogada e toca
paraFalcão só empurrar para as redes,
deixando a partida em 4 x 2. O

próximo desafio da equipe
jaraguaense é nesta quarta-feira, pelo
estadual, onde o timemisto enfrenta
o Seara na casa do adversário. No
sábado enfrentaoAtlântico pela Liga
Nacionai e uma vitória garante a

Malwee na semi-final.

Equipes disputamvagadoXadrez

parao regional.dosJogosEscolares
SCHROEDER - Três escolas handebol masculino, basquete

estaduais do município de
-

masculino e feminino e vôlei
Schroeder disputam hoje as vagas feminino. A Escola de Educação
do Xadrez masculino e feminino Básica Professora Elisa Cláudio de
para a etapa regional dos jogos

'

,Aguiar, classificou as equipes de
escolares. São alunos até 14 anos, futsal e handebol feminino. J á a

das escolas Miguel Cóuto, Elisa Escola de Ensino Fundamental
Cláudio de Aguiar e Luiz Delfina, Luiz Delfina, vai para a regional
que participam da primeira dos Jogos Escolares com a equipe
competição de Xadrez de de vôleimasculino.
Schroeder.A fase regional dos Jogos
Escolares, acontece entre os dias
12 a 15 de julho em Jaraguá do
Sul.

Os Jogos EscolaresMunicipais
de Schroeder, foram realizados
entre os dias 14 e 18 de junho, no
Ginásio de EsportesAlfredo Pasold,
onde foram disputadas quatro
modalidades coletivas (Basquete,
Vôlei, Handebol e Futsal), tanto
masculinas quanto no feminino.
A Escola de Educação Básica

Miguel Couto, representará
Schroeder na etapa regional, nas

. modalidades de futsal masculino,

Handebol - masculino

Basquete - masculino e

feminino
Vôlei - feminino

IE.E.B. Professora EUsa
Cláudio de Aguiar:
Futsal - feminino
Handebol _ feminino
E.f7F']:Uiz�Dem�no-:"""""---
Vôlei - masculino

Jaraguaenses obtém .órimos
resultados no Circuito deXadrez

}ARAGUÁ DO SUL - A equipe de
xadrez da Fundação Municipal de
Esportes obteve ótimos resultados na
quartaetapadoCircuitoBig, realizada
noúltimo sábado, nopavilhão "C" da
Proeb, em Blurnenau. Jaqueline
Corrêa, campeã na sub 14 feminina
da categoria ''/\', e Jordão Lenzi, que
ficou em sexto lugar na classificação
geral e venceu a sub 10masculina da

categoria "B", são os destaques entre

os jaraguaenses, Sob a coordenação
do técnicoRenanCosta, a equipe de
Jaraguáainda conseguiu outrosótimos
resultados: [ailsoSantos (6ºlugar geral
e vice na sub 14) ,]ohn Lenon (3ª na
sub 14) eCarlosKanzler (vice na sub
18) , na categoria "1\'; JuliseLemonje
(3ª posiçãona sub 10), IsabeleCoelho
(3ª lugar na sub 08), Lucas Arneck
(nona classificação geral e vice na sub
10) ePriscilaEngel (vice na sub 16).
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ESPORTES
VARZEANO

Rodada definiu as seis equipes
classificadas para a 3a fase

POR JULIMAR PIVATTO

� Duas goleadas na

chave H marcaram a

última rodada da

segunda fase

}ARAGUÁ DO SUL - Os seis

jogos do último sábado definiram
os seis classificados para a terceira

fase do Campeonato Varzeano em
[araguá do Sul. Foram marcados
24 gols, numa rodada marcada por
duas goleadas e apenas um

empate em 1 x 1. Pela chave G, o
Caxias garantiu a primeira
colocação do grupo, ao empatar
em casa com o Atlético. A outra

vaga do grupo ficou com a

Metalúrgica TS, que venceu a Lu

Modas/Bazar do Rau por 3 xl, no
campo do Botafogo.

Já' pelo grupo H, a primeira
colocação ficou com o Gesso

Jaraguá, que goleou a já eliminada
equipe da Galvanização Batisti por
7 x, 1 no campo do Botafogo. Em
segundo, conquistando a outra

vaga do grupo, ficou a Kiferro, que
venceu o Supermercado Júnior/
Posto Vicenzi no campo da Vila
'Lalau por 4 x O. E pela chave I, o
ÁguaVerde/Consistem conquistou

Água Verde/Consistem (verde) vence a Vila Lalau por 2 x 1 e garante clasificação

o primeiro lugar ao vencerpor 2 x 1

a Vila Lalau: O outro classificado
foi a Depecil, que perdeu para o

Independente, no Caxias, por 2 x
1.

Para a próxima fase, que

começa no próximo sábado, os seis
times foram divididos em duas
chaves de três, onde jogam todos
contra todos e classificam dois

'

para as semi-finais. Na chave J
ficaram Caxias, Depecil e Gesso
Jaraguá e na K Água Verde/
Consistem, Metalúrgica TS e

Kiferro. A primeira rodada dessa
'.

fase é no próximo sábado no João
Pessoa, onde jogam às 13h30

Depecil x Gesso [araguá e, em

seguida, Metalúrgica TS x

Kiferro.

Até agora forammarcados, na
competição, um total de 229 gols
em 62 partidas, o que dá uma

média de 3,6 g als por jogo. Os
artilheiros do 22° Campeonato
Varzeano são (:lenilsonAparecido
da Rocha (Gesso [araguá), com
dez gols, ummais que Alexsandro
Norberto Abreu (Caxiasj eNilson
Marcelino (Metalúrgica TS).

Trioball de Basquete reuniu cerc,a de 450 crianças
}ARAGuÁooSuL-Cercade450

crianças, entre nove e 13 anos,

participaram, neste final-de-semana,
da terceira edição do Unimed
Trioball de, Basquete, no ginásio.do
ColégioMaristaSão Luís emJaraguá
do Sul. Os 151 trios inscritos foram
divididos em cinco categorias,
conforme a idade dos integrantes.

O trioball é uma competição
específica, idealizada pelo professor
de basqueteAirtonSchiochet e é o
maior do gêneronoBrasil. Os atletas
usam somente meia quadra, e a

partida dura sete minutos ou 12

pontos, o que ocorrer primeiro. A
grandemaioria dos participantes faz
parte dos 18 pólos do basquete da

Ajab (Associação Jaraguaense de

Basquetebol) .

Os vencedores em suas devidas

categorias foram: PréMiniMasculino:

Os TrêsMosqueteiros (JonasAlves)
e Slipknot (São Luís); Pré Mini
Feminino: Raica (Alberto Bauer) e
Basquetitas (Alberto Bauer). Mini
Masculino: Os Lobos (JonasAlves) e
Du, Dudu e Edu (Divina
Providência); Mini Feminino: As
Três Esquecidas (São Luís) e FFB

(Giardini Lenzi).MirimMasculino:
Os Simpsons (São Luís) e AlI Stars
(Giardini Lenzi);Mirim Feminino:
The PowerpuffGirls (AnnaNagel)
e KBL (Giardini Lenzi). Infantil
Masculino: Matutaloko (Evangélico)
e Trio de Três (São Luís); Infantil
Feminino: JAB (AlbanoKanzler) e
APM (Divina Providência). E no

Juvenil Masculino: Raça Brasil

(Evangélico) e Os Três Basqueteiros
(Jonas Alves); JuvenilFeminino: Da

, Idéia (Evangélico) e The Girls
, (Giardini Lenzi).

I BOLETIM DO ESP

'CtSAR JUNKES

Crianças competiram neste

fim-de-semana

RTEI-----,
� BASQUETE

Câmara aprova convênio
A Câmara de Vereadores aprovou quinta-feira, 24,
em primeira votação, projeto de lei que autoriza

o Executivo celebrar cónvênio com a Associação
Jaraguaense de Basquetebol, no valor de R$ 125

mil. Este projeto tem como objetivo de apoiar a

modalidade nas categorias infantil, infanto-juvenil,
juvenil e adulto, nos naipes masculino e feminino.
O valor será pago em quatro parcelas mensais. Na
ocasião o Presidente da AJAB, Nicolas Foscolos,
participou da Sessão Ordinária, onde apresentou
o trabalho social e esportivo desenvolvido pela
entidade no município, além de prestar conta dos
valores disponibilizados pelo executivo em 2003.

A apresentação perante os Vereadores faz parte
do processo divulgação, conhecimento e

reconhecimento da AJAB, previsto no seu plano
de marketing.

� BICICROSS

Strelow é O terceiro no Brasileiro
o piloto de bicicross, Carlos Miguel Strelow, é o

terceiro colocado na classificação geral do
Campeonato Brasileiro de Bicicross, com 36

pontos. Ele garantiu a posição após ficar com a

terceira colocação nas provas disputadas durante
o fim-de-semana, em Betim (MG), pela quarta
etapa da competição. De acordo com o pai e
treinador, Edson Strelow, a etapa mineira foi
bastante disputada e, somente na categoria
de Carlos Miguel (até oito anos), havia oito

pilotos. O próximo compromisso do .piloto de
bicicross de Schroeder é a segunda etapa do

Sul brasileiro, que acontece em Toledo, no
Paraná. O piloto compete com o apoio da
Prefeitura Municipal de Schróeder, Auto Posto

Salomon, Maicon Confecções, Coremaco e

Angerô.

• A primeira edição do
Trioball contou com 74 trios, a

segunda com 123 e este ano

teve 151 equipes inscritas.

• Durante a competição, no
sábado, houve a arrecadação
de agasalhos e alimentos,
promovidos pela Unimed,
que apoiou o evento.

Dez jogosmarcam a abertura do
110 Torneio de Futsal Feminino
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SCHROEDER - Teve início,
neste domingo, a 11 a edição do
Torneio de Inverno de Futsal

Feminino, no ginásio Alfredo
Pasold em Schroeder. 13 equipes
de todo o estado estão

participando da competição,
divididos em quatro chaves,
assim distribuídas: Chave A:

Olympya (Schroeder), Ceij Liayo
(Jaraguá do Sul), Cía. Hemmer
(Blumenau) e Ação (Jaraguá do
Sul); Chave B: FME Balneário

Camboriú, Global (Itajaí) e

Baumann (Jaraguá do Sul);
Chave C: Pisos Casa Grande

(Mafra), Aceville (Joinville) e

Santa Catarina (Itajaí): Chave
D: Panteras (Jaraguá do Sul),
Cor da Cor/Radical/Posto Xandy
(Itajaí) e Amazonas (São Bento

do Sul).
Os dez jogos de domingo já

definiram cinco classificados
para a segunda fase: Balneário
Camboriú, Santa Catarina, Casa
Grande, Baumann e Olympia. A
rodada foi marcada por várias

goleadas e somente um empate
em dez jogos. Os maiores placares
foram: Olympya 18 x 1 Ceij,
Balneário Camboriú 12 x 1
Global e Olympya 9 x O Cia
Hemmer. O,único empate foi 5 x

5,_ entre Pisos Casa Grande e

Santa Catarina. As outras três

vagas serão disputadas na manhã
do próximo domingo, 4, e os oito
classificados se enfrentam pelas
quartas-de-final à tarde. Os jogos
finais estão marcados para o dia
11 de julho.

Jogos de:
domingo já

,

garantiram
cinco equipes
para a próxima

fase

Seis equipes disputammunicipal '

infanto de futsal em Schroeder
SCHROEDER - Seis equipes de

futsal infanto vão participar do 6°

Campeonato Municipal de Futsal
Infanto-Juvenil, promovido pela
CME de Schroeder. De ,acordo
com a coordenadora da CME,
Edite Hang, o campeonato inicia
sábado, dia 26 de junho, com três

jogos, e vai até o dia 31 de julho. O
objetivo principal da competição é

dar oportunidade para o

surgimento de novos jogadores, que
poderão ser aproveitados no

campeonato adulto, realizado na

seqüência. ''Além de movimentar
os jovens desta faixa etária",
comenta a: coordenadora daCME,
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menor valor. Tr: 370-6624.
CRECI8844

273-6242.

PROCURA -SE - moça para
dividir aluguel no centro. Tr: 371-
9399. ALUGA-SE quitinetes

mobiliadas, entrada da APAE,
próx. WEG II. Tr: 370-3561 cf
proprietária.

ENSEADA - vende-se, ou troea
se por casa em Jaraguá do Sul.
R$ 20.000,00. Tr: 91 02-7311.

RIO DA LUZ - vende-se casa

mista próximo a Seara. R$
16.000,00. Tr: 9962-8154.

ALUGA-SE - no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

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

VENDE-SE - com 400m2, 2

salas, 4 quartos, 4 banheiros, 2
cozinhas, garagem, área de

serviço', energia trifásica, .

terreno com 105.000m2, 6

lagoas, cachoeira. Tr: 370-7481
à noite.

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

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

.�UGA-SE - em Jaraçuá
'�uerdo, toda murada.R$
270,00 (negoeiável).Tr: 9146-
7638 ou 373-01 03.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
com 375m2, com 140m2 área
'construída. Tr: 370-4516 com

Arlete ..

VENDE-SE - R$ 6.000,00,
Jaraguá 84. Aceita carro no

negocia. Tr: 372-3067.

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

garagem. R$ 110.000,00. Tr.:
372-3277 cf Veroni.

PROCURA-SE -para alugar. Tr:
273-6242.:�HICO DE PAULA - vende-se,

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

VENDE-SE - duas casas, área
600m2, escriturada R$
75 000,00. Tr: 9975-8433.

SÃO LUIS - aluga-se apar
tamento cf 2 dormitórios. R:
Francisco Hruska. R$ 290.00.
Tr.: 370-2365 ou 9114-6474

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

negócio. u.: 372-3277. cf
Veroni.

SCHROEDER- vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a
combinar. Tr: 9133-3476. Creei
3476

COMPRA -SE - na praia,
� próximo ao mar, ou chácara na

egiáodeJaraguá do Sul. Tr: 372-
0665.

VENDE-SE - próximo ao centro,
com suíte, 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro e lavanderia,
varanda com 15m2, casa com

150m2, aceita - se carro no

negocio. Tr: 370-0433.PROCURA-SE - para alugar. Tr:
SCHROEDER - aluga-se apto. no
centro, semi -mobiliado ,com 3
suites mais dependeneias. valor
a combinar, tratar 9133-3476

UBATUBA - vende-se, próx. a

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

TERRAPLANAGEM
R� de Pedras e Concmto
Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

endi 275-1101/9104-2393

VENDE-SE - cf 2 qtos, no

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

:ar
"

I,

E.

Rede Renault, Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

Dicave ITAJAí
348·8460

BLUMENAU
322·8800

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

i
ILHA DA FIGUEIRA -: vende-se,
ef1900m2, fazendo fr� nte pf Rua
José T. Ribeiro, em 20 m defronte
Indumak. R$ 200.000 ',00. CRECI
8054. Tr.: 371-5512./
PiÇARRAS - OPORlÍ UNIDADE-
5 terrenos de 400m1· cada, próx.ao Candeias. R$ 27.000,00. It:
372-1395.

.

RIO MOLHA - V)lnde-Se, cf
969.480m2, esei iturado. R$
180.000,00. Tr: 19112-5501.
(proprietário). I

'

----�,----

SANTA LUZIA - J ende-se, com
470m2, finaneiadc ) pela caixa ou
aceito earro,R$ 9.9 '00,00. Tr: 372-
1274. I

----

SCHROEDER � vende-se, cf

, '-

IL

CENTRO - vende-se, com

367,50m2.R$ 37.500,00.Tr: 9977-
5408.

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

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

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, cf
614m2, cf construção 105m2,
base para 2 pisos, alvenaria
pré-acabada, quitado,
escriturado, asfalto, ótima

localização. Aceita-se troca por
casa em Jaraguá. R$ 31.000,00.
Tr.: 370-3357.

SUPER MASSA
GRAFITADA

Ayrovadoye(os (a6oratórios
UNISUL-UNIVAU PBQP

eyeCa ABNT.

ERRAMOS
NAS EDiÇÕES DO DIA 19/06/04 E: 26/06/04,

NO CADERNO DE CLASSIFICADOS.' DA PARCI

MÓVEIS, PÁGINA DA IMOBILIÁRIA; S�CULUS,
OCORREU UM ERRO DE DIGITAÇÃd>. E CONSE

QUE�TEMENTE ATROCA DEVALOR �)O APARTA

MENTO LOCALIZADO NOED, AMAR ANTHUS.

O VALOR CORRETO � DE R$ 2138.000,00 E

NÃO R$<.2.380,00 COMO HAVIA SIDq PUBLICADO.

FICA PORTANDO REGISTRAD,O O VALOR

CORRETO PARA EVENTUAIS DISTO!jÇÕES,

SUPER MASSA: é um produto naturaicom 11»1 tem' de Ci!Ja de aCto nív;{. cOt/posiçfio 100%}Cito, a
ser usado na construção civi{. na utilizaçiio especia!de rebocos exteriores, interiores, assentamento de

tijo{os, "pisos, cerâmicas, etc.

VANTAGENS:
* Super resistente à rachaduras

*Resistente à umidade
*Maior rendimento à massa

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

Fones: (47) 275-4081 e 275-1961
Ótima locallzaçâo.Ir.: 9101-0467
cl Cristiane

452m2, situado na rua 135
Frederico Irap. R$1 0.000,00: Tr.:
370-6847.

LOJA - vende-se ponto de loja
de roupas, montada. Aceita carro

no negocio. Tr: 9121-9372 ou

9123-6178.
.

terreno de maior valor um

Suzukl Swift SO 1.6 16V 4p,
eompl., gas. R$
12.000,00. TR 370-7986. VENDE-SE - sobrado residencial,

com sala comercial e

panificadora completa. Valor a

combinar. Tr: 370-6624 CRECI
8844.

VE'NDE-SE ou ALUGA- SE
Ed. Amaranthus (próx. J( rstlça federal) - Rua
Adolfo Sacanl. 36, apto ri.l surte master +'2
qtos, dep. de empreqad] a, 2 vagas de

garagem. Aluguel RS 1 .110,00
Venda.: apto 1 andar RS 238,000,00

I
,

JOINVII ..LE
435·37'00

VENDE-SE - cf 76 margas, na
Tifa 'dos Húngaros - Jguá 84,
casa cf 3 qtos, sala, copa, coz.,
lav., bwe, 2 galpões cf engenho
de melado, cf nascente de água.
Tratar: 273-1660.

GALPÃO - vende-se, com 750m',
terreno com 4000m'. Valor a

combinar. Tr:, 370-6624.CRECI,
8844.

VENDE -SE - com casa mista,
540m2, á 1200m da BR, ao lado
esquerdo em Nereu Ramos. R$
15.000',00. Tr: 275-2522 cf
Ronaldo ou 273-5268 cf Nelson
após 15 horas.

VENDE-SE - mercearia em Três
Rios do Norte.R$ 15.000,00.
Aceita -se carro no negocio. Tr:
273-5124.

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

VENDE-SE - comercial,
condomínio centro, cf 3.900m2,
totalmente âproveitáveis. Trãtar:
275-3070. Creei 8950.

SORVETERIA - vende-se
completa, ou troca-se por mal.
de construção. R$ 15.000,00. Tr.:
370-3101. ou 91351602

VENÓE-SE - sala comercial com
apartamento, próximo a Weg II.
Valor a combinar. Tr: 371-3132.

GALPÃO - vende-se, pré
moldado, com cobertura de
13xl Om'. Tr: 370-9879.

comVENDE-SE - sorveteria e

Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

.Fíaaneefra Renanlt
•

groupe Rei Banque

(I)Atençáo: as concessionárias Eurovia do Estado de pernambuco ( Imbirimbeira, Afogadose Seminovos de Recife; e Piedade, Jaboatã� dos Guararapes) não fUl1cionarão nos dias 20 e 27/06/2004. (2) O Clio Sedan O Boticário a ser premiado, não é o veículo exposto na Concessionária, mas veiculo semelhante que será
posteriormente entregue aos ganhadore.s. (3) Veja o regulamento completo da Promoção nas Concessionárias Renault particípantes.(4) Taxa de juros válida para t< ida a linha Renault O km, exceto Unha Master e Kangoo Express, nas seguintes condições: Financiamento pelo Banco coe ('crédito Direto ao Consumidor) comentrada de 50% do valor a vista, mais saldo financiado em 12 vezes com 0%1 de juros '!t IOF + RS 2,15 por !âmína do Balela Bancário. Financiamento renault através d� I Cia. De Crédito, Financíamenlo e Investimento Renault do Brasil. Crédito sugjeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de Crédito TAC não inclusa.A� laxas poderão ser alteradas se houvermudanças significativas no �ercado Financeiro, sem prévio aviso. (5) Preço a vista do Clio Sedan O Boticário 1.0 16V 2001 i/2005, com IPVAGratuito e Pintura metálica inclusa.Não está incluso o valor de frete. (6) Preço a vista do Clio Sedan O Boticário 1.6 16V 04/05 com IPVAgratuito e�,ntura metálica inclusa. Não está incluso ovalor de frete. (7) Preço a vista do ScénicAuthentique 1.616V04/04 com CO Player Comando Satélite Gratuito, cor sólida.. Não estão inclusos os valores de frete, pintura metálica e demais opcionais.( 8) Preço a vista doClioAuthentique 2 Portas 1.0 8V 04/04 com trvas eVidrosa Elétricos
ratUttos, semAir Bag Duplo, cor sólida. Preço válido somente para aquisição do veículo pela Internet, com frete incluso p todo o Brasil. Não estão inclusos os valores: de Pintura Metálica e demais opclonaís. (9) esses itens srão instalados pela Rede deConcessionárias Renault em seu veiculo. Condições validas somente na redede�oncessionárias participantes, de 14 a 30/06/2004, e limitadasaos estoques distribuidos nas Concessionárias renault. Para sua maior comodidade, consulte-nos I �obre as disponibilidades individuais de cada Concessionária e informações adicionais. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostradose/ou mencionados são

oPlclonais e/ou acessórios elou referem-se a versões especificas. Modelos, códigos e valores estão sujeitos a alterações conforme politica de comercialização da FÉ lbrica.ARenault reserva-se o direito de alterar as especificações de seus vefculos sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bagssa varn vidas.
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RIO CERRO 11- vende-se, cl ±
4,800m', cl chalé estilo

alpino, riacho, 5,0.0.0. pés de

palmeiras real. Aceíta-se troca
por automóvel ou imóvel. Tr.:

372.3235 cl Ramos,

TERRENO EM GUARUVA, PRÓXIMO TREVO.

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

ESCRITURA I;IVRE

VENDO POR RS 0,03 POR M2

TELEFONE. 1471379.1300

No mês das Mães
e das Noivas ,

,

... ,.�.,......

OFEREÇlt -ME - para trabalhar
como vendedor ou representante,
Tr:9102-7311,

OPORTUNIDADE
ED. AMARANTHUS - 3 dormitórios, sendo
1 suíte mAster, piso porcelanato e madeira,
cozinha mobiliada, dep. de empregada, 2
vagas de garagem com depósito, andar
alto. Ed, com piscina, fitnes, sala de jogos,
sauna, quadra polivalente e salão de
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.

OFEREÇO _ME- para trabalhar
como babá, vendedora, cuidar de
pessoas idosas, garçonete,(não
pode pernoitar), Tr 8802-1180
com Michele,

OFEREÇO -ME - casal para trabalhar
, como caseiro, Tr. 275-3943,

OFEREÇO - ME - para trabalhar
como balconista, vendedora ou

auxiliar de produção, Tr: 371-9399,

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tr: 371-5640,

CONSÓRCIO:" vendedores(as),
com experiência na área externa
pi Jaraguá do Sul e região, Ótima
remuneração, Tr: 371-8153,

Senhor com experiencia nas seguinte áreas

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

medição,ou síndico. Tr.: 370-3357

MONZA - vende-se, 90, em

ótimo estado, R$ 5,300,00, tr:
371-2001 ou 9916-8927 cl
Frank,

MASSARANDUBA '- vende-se

mini chácara, com 2500m2,
casa de alvenaria, com

garagem, 2 quartos, cozinha,
banheiroe lavandena, no terreno,
3lagoas, Tr: 9984-0482.

VENDE-SE
PlmllfllElClAl o O MAS OPALA -vence-se, SL, ano 88,

4 portas, álcool, reüquía, super
conservado, Tr 376-1678 ou

9993-5946,

UNO:" vende-se, 95, 1,5,
vernielho, ótimo estado, R$
7,800,00, n: 99919-0686 ou

9135-5854,

ADMITE-SE SECRETÁRIA
REQUISITOS:

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

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

e sábado: 8:00 às 12:00h. I

- Daremos preferência para candidatas gue
tiverem experiência em éscolas d� idiomas:
A EMPRESA OFERECE;
- Excelente ambiente de crabalho;
- Curso Gratuíto de Inglês ou Espanhol
(fora do horário de trabalhoa:;

- Salário compatível com a função.

OMEGA - vende-se, GLS, 2,2,
ano 96,R$ 15,000,00,Tr: 9973·
8955,

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

experiênCia, Tr, 273-6050 com

SChennia,

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

suíte+3dorm., EM ANEXO PONTO COMERCIAL

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

5537/376-4110. Creci: 5087
S -10 - vende-se, luxo, ano 97,CORSA - vende-se: milenium, diesel, banco de couro, cor

ano 2001, ar condicionado, R$ branca, equipada, Tr: 9993.594617,500,00, único dono, Tr: 9123·
ou 376-1678,

6149,

BRASILlA - vende -se, ano 74, OMEGA-vende-se, ano 95, GLS,
em bom estado, R$ 1,500,00, Tr: $ 14 5 00 T
273-6242, completo, R ,00,. r:

9962-3664,
I
CELTA _ vende-se, ano 2003, R$
16,300,00, Tr: 9962-3664,

SANTANA - vende -se, ano 85,
álcool, na 'cor verde metálico,
R$ 4,000,00, Tr: 275·2522 ou

273·5268 após 15 horas
CORSA - vende-se, 1,6, ano 96:
R$ 12,000,00, Tr: 9905·9731,

OFEREÇO - ME - para trabalhar
de diarista, pode pernoitar, Tr:

9137-2071 com Sebastiana.

OFEREÇO·ME - para cuidar de

pessoas idosas e doentes
noturno com experiência, Tr:
9153-8224 ou 275-1280 com Ana, CORSA - vende-se, ano 94, 2

mportas, ar Quente, trava elétrica,
alarme, com limpador traseiro,
R$ 8,500,00, Tr: 370-6242, '

OFEREÇO· ME - para trabalhar
na área administrativa, tenho

experiência em escritório de
contabilidade, curso técnico
contabilidade, informática e

daijlografia, Tr: 370-4797,

OFEREÇO - ME. para trabalhar de
�ama de compania ou cuidar de

as acamadas, Faço curso

enfermagem, Tr: 9117-5912,

OFEREÇO - ME - para trabalhar,
de jardineiro, Tr: 9135-8885 com

José,
OFEREÇO·MÉ - para trabalhar
como aludante de motorista ou

estamparia, Tr: 373-3787 ou

9146-3498, CORSEL 11- vende -se, ano 83, FIAT 147 - vende-se, ano 84,
em bom estado, R$ 2,000,00, bege,R$ 2,300,00, Tr: 9135-7729,

•

, Aceito troca, Tr: 273-6242,

OFEREÇO·ME- para trabalhar
como diarista, em malharia com
experiência em, revisão, corte,
embalagem, Tr 373-3787 ou 9146-
3498,

OFEREÇO· ME- para trabalhar
como babá, Tr: 373·3787 ou

9146-3498,

�oros

(371-197�
Compra - Vende
Troca - Financia

,

Motos acima de 1998

financ. em até 30x 51 entrada

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

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

Jaraguá do Sur-
UNO - venda-se, Fire, 2p, 02, Tr,:

DIPLOMATA-vende-se, an085, 9903·7156 cl Luis Paulo:

hidramático, 4 portas, em ótimo
estado, com rodas de Omega,
Tr: 273-6242,

•

KADET - vende-se, an096, sport,
2,0, completo, R$10,500,00, Tr:
9973-4649, UNO - vende-se, turbo, ano 94,

'

preto, completo, em ótimo estado,
Ti: 9135·7729,

.

LOGUS - vende -se, ano 93,1,8,
preto, em bom estado, R$
7,500,00, Tr: 375-2194, FIORINO - vende -se, Cite,

, picape, ano 84, RS 2,200,00, Tr:
MONZA - vende-se, EFI 650, 93,2_7_3._62_42_, _

2p, bordô, v.e. todo original, d.h.
R$ 8,500,00, Tr,: 371-5157 ou

371-5615 a noite ct Crisflane.

PALIO - vende-se, ano 2000, 4
portas.Rs 13.400,00, Tr: 9962-
3664,

MONZA - vende -se, SLE, ano

87, em bom estado,R$ 4,500,00, TEMPRA - compra-se, ano 92 a

Tr: 273.6242, Aceito troca, .94, já financiado, Tr: 273-6242,
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WALTER MARQUARDT, 2260.

BARRA DO RIO CERRO
FONE: 376·1678

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Ru" do Hospital)
Cx. POlt,,1200 • CEP89255·000

Fone (41) 371·4311 Fax (41) 275·1091
recrutamento@hum"n".com.hr www.humana.com.hr

....
'

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:
- AUXILIAR TÉCNICO 111- (6370ES) necessário curso técnico eletrônico]
- COSTUREIRA - (6424 ES) máquina reta.

'

- AUXILIAR DE ALMOXARIFE - (6426 ES) Conhecimento em peças hidraúlicas e

pneumáticas, conhecimento em polegadas, bitolas, parafusos, recebimento de
materiais e controle de estoque.
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - ( 6438 - 6439 ES) '- uma vaga
para o setor de compras e outra para contas á pa&ar.
- TÉCNICO TEXTll - (6440 ES) - conhecimento em métodos e

tempos, máquinas de costura, irá organizar tanto operacional pra
fazer peças como organizar processo produção.

- PREPARADOR PARA PINTURA - (6448 ES) conhecimento em pintura automotlva,
preparar peças e recuperação da lataria, sistema
de lixamento a seco, massa poliester e fundo ph.

.

- FRESADOR/FERRAMENTEIRO - (6453 ES) irá trabalhar na fresa, como fresador/
ferramenteiro, fabricando ferramentas disposivos, peças de produção, tubos e

anéis.
- MOTORISTA (6449 ES) - categoria "D�; conhecer bem a cidade e região.
- PROFESSOR ( 6451 ES) • Professor para as áreas de: Artes Gráficas/ Wep
Design/ Auto Cad 2D, 3D e Solid Works.
- MARCENEIRO ( 6418 M) - dois anos de experiência, saber desenvolver o
projeto.
- CONTADOR ( 6425 M) - formado em Ciências Contábeis, ·será responsável
pelo gerenciamento contábil. Experiência mínima de quatro anos.
- PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO (6434 M) - poderá ser formado em Técnico
Textil ou Engenheiro de Produção, experiência mínima de 03 a 05 anos. . ,', r

,

- VENDEDOR DE CARROS ( 6435 M) - ter experiência em vendas, habilitaçãb.
- OPERADOR DE CAIXA ( 6437 M) - esta vaga é na cidade de Schroeder,
experiência mínima de um ano.

- SERViÇOS GERAIS ( 6450 M) - experiência em serviços braçais.
- VENDEDOR ADMINISTRATIVO (6452 M) irá trabalhar com vendas e também na

área administrativa. '

- FARMAC�UTICO - ( 6446 EL) experiência em fabricação de xampús, sabonetes,
cremes e afins.
- FRESADOR - ( 6317 EL)
- VENDEDOR - (6409 M) - com experiência mínima de um ano e com habilidàdes
para decorações.

'

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6410 M) - com habilitação e, que possua perfil
para vendas.,

,

- COORDENADOR DE MONTAGEM - ( 6408 -' M) cursando Engenharia Civil ou
Técnico em Edificações.
- AUXILlÀR DE CONFEITARIA (EL )
- RECREADOR - (EL )
- PROJETISTA - (EL )
- AUXILIAR TÉCNICO - (EL ) -corn conhecimento Auto Cad.
- COSTUREIRA - (6404 - 6403 e 6392- M) com prática para Jaraguá eGuaramirim.
- SOLDADOR - (6390 - EL ) experiência com solda Tig.
- ANALISTA DE SUPORTE - (6400 - EL) analista de suporte conhecimento em

softwares, banco de dados, experiência em vendas. '., ,

-ELETRICISTA PARA CARROS- (6342- M) com experiência. ,,,

• MONTADOR DE MÓVEIS - (6356 EL) exp. em móveis sob medida.
- ASSISTENTE MARCENEIRO / APRENDIZ - (6357 ,6360EL)
- ASSISTENTE DE VENDAS - (6358EL) conhecimentos em informáticas (Corei
Draw) e exp. em vendas.

.

- ASSISTENTE EXECUTIVA - (6359EL) exp. em rotinas administrativas,financeiro,
RH e atendimento.
- COZINHEIRO C/ EXPERI�NCIA - (6255 EL)
- MECÂNICO / MONTADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS .

- FERRAMENTEIRO - ( .6314EL). '

- ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO - (6316 EL) conheéimentos em CLP, micro
controladores.(não é necessário exp. Anterior) "

- ZELADOR - (6323 EL)
- INSPETOR DE ALUNOS - (6324 EL)
- AUXILIAR DE TECNOLOGIA MECÂNICA - (6084 M)
- AUXILIAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M)
- OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)
- RECEPCIONISTA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel possuir curso de oratória.
- SERRALHEIRO (ALUMíNIO),- (5910 M) j."
- CASEIROS - (6020M) p/ Jguá do Sul e Guaramirim
- MEC. DE MÁQ. DE COSTURA - (626SM) c/ experiência
- BORDADEIRA (O) - (6291EL) c/ experiência pi trabalhar em Guaramirim.
- VENDEDOR DE EXPRESS - (6199 M) - Com exp, no ramo.
- GARÇON (6249 M) - aarçon com exp.e cursos na área

.

.v

• EXECUTIVO DECONTAS/ATENDIMENTO-(6203 EL)·terveículo, experiência em Mídia
- IMPRESSOR FLEXOGRÁACO (6248 M) - Confecções de etiquetas adesivas:
-ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (6171 EL) Formação Eng" de AlimentoS,
Eng· Química, experiência na área (Jguá do Sul)
-TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
-TORNEIRO MECÂNICO (6160) experiência comprovada (Corupá) ,

·REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 EL) Terceiro grau completo, experiência em
Agência de Publicidade. (Jaraguá do Sul)
·ANALlSTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 M) experiência na função, possuir,
curso superior em Comércio Exterior completo ou cursando, necessário satiÍ!r
fal�r fluentemente inglês e ter carteira de habilitação. (Jaraguá do Sul)
-OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo metalúrgico
ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino. (Jaraguá do
Sul e Guaramirim)

COMPRE
i
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oi
97
98
97
96
97
01
96
99

02

96

00

95

00

75

98

89

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 compl.
Blazer 2.2 cornpl,
Rural4x4

MB 710 cl baú
MB cl carroceria

cinza

prata
.
Branco
branca
vermelho
cinza
vermelho
verde

branco

verde

verde

prata
branca

vermelho

branco

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se
FIESTAGL4P
RENAULT CLlO 1.0 8V 4P COMPL.
PALIO FIRE 4P .

PALIOWEEKEND 1.3 ELX
RENAULT CLlO 1.0 16VCOMPL.
BRAVA SX COMPL. + GNV
GOLGIII.16V 4P + RODAS
GOLGII14P
PALIOWEEKEND 1.0
GOL4P 16V
KAl�O"'
CORSA
IPANEMASL/E 4P
MONZAGLC/TRI04P
GOL1.0
ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CO 3.0 AUTOM.
ESCORT Xr3 CONVERSTvEL
ESCORTGHIA
TIPO IE 1.6 COMPLETO
C 100BIZ
CG 125TITAN
CBX 200 STRADA

- CG 125 TITAN
CBX 250 TWISTER
CG125TITAN

PRATA
BEGE
'BRANCO
CINZA
PRETO
BRANCO
AZUL
BRANCO
PRATA
PRATA
PRATA
BORDO
AZUL
AZUL
BRANCO
CINZA
BORDÔ
PRATA
DOURADO
CINZA
PRETA
AZUL
ROXA
PRETA
VERMELHA
AZUL

2000
OKM
20Q3
2002
2001
2001
2000
2000
1999
1999
1998
1996
1995
1994
1994
1994
1993
1988
1988
1995
2001
2000

<' 1997
2004
2002
2000

Tipo 1.6 4p cf rodas magnésio
Uno 2p Fire 02

Un04p 98

Pali04p 98

Courier 98

Escort hpbby 1.6 94

Monza 4p (-ar) 95

CorsaWagon 98

Verona 91

Monza Classic 90

OmegaGlS 93

Gal MI 98

Parati 1.6 91

GolGlalc. 88

Fusca 79

CG 01

96 Vinho

Azul

cinza

Branco

Vermelha

branco

Azul

Branco

Cinza

Preto

Grafite

vermelho

Prata

branco

Bege
Prata

R$ 8.900,00
R$12.800,00
R$11.000,00
R$11.600,00
R$11.500,00
R$ 6.800,00

R$ 8.800,00
R$14.000,00
R$6.500,00
R$ 6.000,00
R$13.000,00
R$11.800,00
R$ 7.500,00
R$ 5.500,00

R$2.500,00
R$3.200,00

, FIAT

FORD

GM

VW

MOTO

_Am.rUd!,.. U"�f'�V1
Av. Prefeito WâU1elnar G

Branco 2001
Prata 2003

Azul 1999

Cinza 1995

Branco 2002

Branco 2001

Verde 1998

Branco 2001

Branco 2000

Prata 1998

Branco 2001

Azul 1995

Azul 1993

R$ 35.000,00
R$ 43.000,00
R$ 36.500,00
R$ 28.500,00
R$ 22.500,00
R$ 17.800,00
R$ 16.800,00
R$ 16.300,00
R$ 16.000,00
R$ 11.500,00
R$ 11.300,00
R$ 9.500,00
R$ 8.5000,00

R$ 9,000,00
R$ 3.500,00

Senic RXE

Senic R'f. alizé

Dakota Sport compl. Diesel
Mercedes C 180

Corsa Sedam W

Clio RL cl Ar, dh
Escort Sw cl ar e d.h

Corsa Wind 4p
Corsa Sedan

Fiesta 4p
Uno

Corsa Wind

Monza SlE compl.

Falcon

XLX 350

Vermelha 2001

Azul 1989

Siena Fire

Corsa Wagon 1.6

Uno 1.5

Gol CL 1.8

Corsa Wegon
Uno S

Sundown Palio

Kombi furgão
Tempra IE 8v, cornpl,
Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

Opala Diplomata
F-250 XL completa

02

97

89

89

01

89

98

96

93

93
97

88

03

Azul

Verde met.

Cinza met.

Bege
cinza

verde

preta
branca

preto
branca

prata
cinza

prata

�373-0806
C
....A-U-T-C-M-Ó-V-E-.s-) 373-1881

Celta 4p cl ar
VectraGLS
Astra GL compl.
CorsaWagon GlS 1.6 compl.
Gol1.08v4p
Cllo RN compl. - v.e.

Corsa super 4p
Goll.0 16vcompl.
corsa sedam
Fiesta 4pcl som
Escort Hobby 1.6
EscortGl4p
Goll0001
Uno SX 4p cl opc.
CorsaSedan
Kadett GL compl.
Palio EX4p
Gol1.8
Gol GIII16v

03
98
99
99
99

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

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G

pratcro
branca
azul

Plfta
branco

cinza

prata
verde
azul
vermelho
cinza
vermelho
bordô

prata
Cinza
branco
branco
verde

R$ 18.500,00
R$ 18.500,00
R$ 14.500,00
R$18.000,00

.

R$ 27.000,00
R$ 14.500,00
R$ 17.700,00
R$ 14.500,00
R$ 17.500,00
R$ 13.800,00
R$ 10.500,00
R$ 14.500,00
R$13.700,00

.

R$ 9.500,00
R$13.800,00
R$ 3.500,00

Celta 2p 03

Corsa sedan 01

Ford Ka 01

Palio 99

Corsa 03

Jeep 76

EscortSW 97

Fiesta 01

Corsa 01

Gol 99

Tempra 95

Corsa 00

Gol 99

Escort Europeu 95
Santana 95

Biz 01

vermelho - cl a.c.

prata - milenium xci ar
branco -trava, al., ar q., desmb .. limp
azul-Weekend 16vcompl.
Prata- Sedan compl.
amarelo - impecável
azul -compl,
cinza-a.q., d.t., t.e., alarme
prata- sedan
branco - 8v 4p cl opc.
preto- 2.08v, cornpl.
preto - 4p, cl opc.
branco - 4p cl opc. 8V
vermelho -1.6

bordo - GlS, completo
verde - cl partida

Com ra-se carro 1.0 acima do ano 95

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

FIAT ,UnoELX Azul 95 R$ 8.200,00
UnoCS 88 R$ 4.500,00
UnoS1.3 Branco 91 R$ 6.400,00
Uno Mille Vermelho 91 R$ 6.300,00
Palio EO cf opc. Vermelho 99 R$10.900,00
Tempra 8v cornpl. 4p Vermelho 95 R$11.400,00
Palio EO 1.5 4p eI opc. Branco 97 R$11.500,00
Prêmio CS 1.3 alc. Branco 86 R$ 3.200,00
Un01.6R Vermelho 91 R$ 6.800,00

FORD Fiesta 1.0 2p Preto 98 R$10.800,00
Fiesta 4p elar Vermelho 95 R$ 7.900,00
EscortGL Bordo 93 R$8.300,00
Escorthobby Azul 95 R$7.300,00
Verona lX eI OH azul 92 R$ 7.300,00

GM Monza GL compl 4p Azul 95 R$ 10.500,00
Monza Classic cornpl. 4p Prata 89 R$ 6.500,00
Monza SLE 4p Branco 87 R$ 5.200,00
Omega GLS 4.1 compl+teto 95 R$ 15.800,00
Vectra GLScompl. Bordo 95 R$ 13.500,00
Kadett GSI MPFI Preto 94 R$ 9.800,00
Kadett GLE SI bordo 96 R$ 9.300,00

VW LogusGl Bordô 94 R$ 8.900,00
Quantum GLl2.2 Bordô 95 R$12.500,00
GolGL Prata 92 R$ 6.900,00

�,

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

Siena 1.0 fire
Uno 1.0 4p/ llmp/desernb.yaq.
Palio 1.0 eompl.
Uno 1.5 vermelho limp/desemb

VW Gol 1.0 GIII 2p
Goll.6
Goll.0 GIII
Gol 1.0 MI v.a/te
Goll.6

GM Astra Flex Power elegance, 4p
Astra GLS 2p, 18, eompl.
Astra GL 1.8
Corsa Wind
Corsa 1.0 4p. Desb., Aq e ar

S-10 2.2 eab. Estendida, eompl.
Celta 1.0 1.\., d.t., a.q., a.c.
Celta 1.0 I.t., d.t., a.q., rodas de liga leve
Corsa Wind
Omega Suprema GLS

FORD Fiesta 1.0 4p 1.\., d.t., a.q.
Fiesta 1.4 CLX 4p+ eompl. arbag duplo
Ford Ka 1.0 eompl.
Kord Ka 1.0 va/te

RENAULT cuo 4p eompl.

verde me
azul mel'
preto
branco
vermelho
branco
azul mel
branco
verde mI
bege
prata
azul mel
prata
bordo
branco
cinza me
prata
prata
bordo "

prata
verm.Me
cinza
branco

02
94
99
91
00
96
00
97
92
05
99
01
95
01
97
04
01
95
94
00
99
01
98
03 Preto

Clio 1.0 cornpl.
GOL GIII completo. (-V. E.)
Palio 1.0 4p
Courier 1.3 v.e /t.e

Ka compl. 1.0
Corsa com opc.

Voyage 1.6 A

Escort XR:3 + teto solar

Gol 1.6, gasolina
Saveiro 1.6 G

Escort 1.6 Alcool

Suzuki swift 1.6 SD

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

01

00

99

98

98

9!3

93

93

verde

vermelha

cinza meto

bordo meto

bordô

branco

cinza meto

azul met.

verde

amarela

prata met.

branca

vinho

vinho met.

prata

93

91

89

94
93

97

86

199!
2000

t ,

1991
198í
1971
199í
2001
199J
199í
1991
197!
2000
2001
199í

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege

G

D

G

G

G

G

G

f3
GNV

A

D

Ford Ranger2.5CD
Ford Ka 1.0

VW Fusca 1300

VWFusca13002p
GMCorsa1.0

VWGo1G1I11.016v4p
Ford Escort Euro

GM S-1 O CS 2.2 compl 2p
VWGolCL 1.6

Ford F-4000 MWM

VW Saveiro 1.6 cornpl,
HondaC100Biz

Yamaha XT 600

Verde

Branco

Amarelo

Branco

Preta,
Preta

Barraca pI camping completa

G

G

Gol MI 97 prata

Ternpra oompl, Único dono 97 <, prata

Uno 4p 96 prata

Logus 94 verde

Uno 2p 93 branco

Escort Guarujá compl, 92 cinza

Chevette + rodas 87 branco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VVetoralltim I Finanças

nco
Branca 97 8.120 03/03 carroceria R$ 64.000,00melho

nco 97
Ii mel

Pampa Vermelha 94 A vl.ta ou R$35.000,00 entro + 27 pare. Pelo FINAMIInca
de m! Hilux Sw4, diesel Cinza 93
le F-l000 diesel Cinza 92Ita 03/03II mel Monza, álcool Verde 86 VW 23.220 6x2 carroceria / branco R$ U7.000,00
Ita

F-l000 Amarela 86-do

Escort Prata 86 VW 18.310 02/02 Tltan Tractor 1 branco R$ 130.000,00
Saara Verde 99
Santana GlS cornpl. Azul 92

R$ 55.000,00Pick-up Corsa compl. Branca 96 VW 8.150 01/01 Amarelo Sunny/Chassl

Blazer Deluxe compl. Prata 98
Parati álcool Prata 84 M8 Motor Coa0 200 cv 87/87 R$ 130.000,00
Savero Diesel Bege 89

RodocarR: 28 de Agosto -

Guaramirim Veículos 273-6549(em frente a Rodo-

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

199� Fiesta Gl 1.0 Zetec Rocan 4p branco 00 G
199:
2000

r •

Celta Impecável 01 R$ 14.500,00
Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 G

1999 Audi A3 compl. C/ DVD - Prata 97 R$ 33.000,00 Corsa Wind 1.0 2p bordo 96 G
198í Uno completo 4p 99 R$ 11.900,00 Escort SW Gl c/ ar e dh verde 98 G
1971 Fiesta vermelho 4p impecável 98 R$ 10.700,00

1991
l200 95 R$ 28.000,00 Gol Special 1.0 vermelho 99 G

2001
Gol c/ rodas, 1.6 '96 R$ 10.500,00 Ranger 2.3 2p c/ GNV preta 97 GUno Mille cinza 91 R$ 6.500,00

199J Escort Guia c/ ve+ ar 88 R$ 5.800,00 Ipanema Gl 4p compl. (-Dh) cinza 95 G
1991 Pajero 2.8 GlSB compl. 98 R$ 58.000,00 Verona Gl 4p preto 95 G
1991 Palio ED .c/ ar. 97 R$ 10.700,00
197! Kadett, cinza 92 R$ 6.500,00 Golf GlX 2.0 4p cinza 95 G

2000 Versalies Cinza. 92 R$ 7.500,00 Quantum 1.8 4p básica branca. 95 G
2001 Uno 1.5, vermelho 91 R$ 6.500,00

Palio 97 R$ 9.900,00 CBX 750 Wind cinza 90 G
1991 Vulcan 500' - impecável 94 R$ 10.500,00 Gol1.6 MI vermelho 97 G

.:.-

VEíCULOS
370-7516

�. 370-4224
(LASS IC �ua Erwino Men,egotti,869,

-

!
- Vila Rau - Jaragua do Sul - se

VE CULOS

f8DNTIIL
VElcUlOS

COMPRA
VENDE
TROCA
FINANCIA

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

Celta 4p ar., Trava., Alarme Branca 2003

Gol8v 4p Vermelho 2002

Gol Special Branco 2000

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

Santana 1.8 compl. Vermelho 1999

Gal MI Vermelho 1997

Corsa super Cinza 1997

Saveiro Prata 1995

Escort Hobby Azul 1994

Uno Branco 1992

Escort hobby Azul 1994

Uno Branco 1992

Escort 1.6 Azul 1997

,

,

���rc���Grub��t4!��
Renault Scenic RT 2.0 99 Branco

Novos e Usados 370-0013
VEICULClS

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375-2018 - 9993-5854 - 9973-3034 - centro/CoJU á

Celta 4p cl a.c. prata 03 G
Celta 2p prata 03 G
Celta 2p cl a.c, vermelho 03. G
Celta 2p branco 02 G
VT, Shadow 600cc preta 02 G
Gol 16v Plus 4p. Compl. vermelho 01 G
Gol MI 1.0 2p branco 01 G
Astra GIS Sedan cornpl. branco 00 GNV
Ducato Furgão. 2.8 diesel branco ,99 D
Vectra GLS compl. branco 98 G
Pampa 1.6L branco 97 G
Gol MI 1.8 CL verde 97 G
Parati 1.6 MI cl a.c. branco 97 G

��R�"{.8cgpc���1. g�g� �� �NV
Blazer 2.2 compl. branco 96 GNV
Omega GLS 4.1 compl. verde 95 G'

����tfig 4p compl. g����a �� �
Gol 1.8 verde 97 A
Kadett Llte 1.8 cinza 94 G
Kadett SL 1.8 vermelho 93 G
Logus GL 1.8 prata 93 G
Monza Classic 2p azul 91 A
Saveiro CD branca 91 D
Gol CL 1.6 branco 89 A
Escort L 1.6 prata 90 G
Variant (rellqula) azul 07� ���C8=,��2�OO�·� � �.�,__����__�u� ___

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127

311-0802
311-8281

Exp, Antônio Carlos ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
ka tlmp/dea/ar quente prata 2003
fiesta completo vermelho 2003
ka IImp/des/ar quente prata 2002
flesta 4p completo azul 1998
celta 4p pacote mais prata O-KM
celta 4p ar cond. prata 2004
sedan classlc c/ opc. prata 2003
celta 2p ar cond. preto 2002
corsa 4p c/ opc.GNV preto 2002
zafira CD completa branca 2002
corsa 2p c/opc. branco 1998
vectra GlS completo cinza 1997
gol special cinza 1999
gol C1I1.6 azul. 1995
palio elx completo 1999
palio weeekend completa bordo 1997
citroen berllngo completa prata 2001
scenic RXE completa branca 2000
scenic RXE completa verde 2000

Rua Pra'.Waldemar
Grubba, 3127
Bairro Vieiras

310-2381
Palio Young 01 R$ 11.500,00
Uno Smart 4p 01 R$ 11.900,00
Clarus GLX compl. 98 R$ 18.000,00
Gol CLI 1.6 cj a.c. 96 R$ 11.000,00
Omega Suprema 96 R$ 16.000,00

t\sia' Towner furgão 95 R$ 6.800,00
Logus GLS compl. 94 R$. 9.300,00
Kia sephia compl. 95 R$ 9.300,00
Palio Wikend GNV 97

Vectra GLS 95

0-20 88 R$ 17.800,00
Trailler Angola cj 1 eixo 90 R$ 6.500,00
Trailler TurlsCar 89 R$ 7.500,00

�
,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



370-4224 I
CLASSIC Rua ErwinoMenegotti, 869,

Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

VEíCULOS

Brava c/ ar/,dh/frioLcouro/rodas/cd 2001 Vermo G

EscortGLX 4p. 16v/Ar cOl"ld./OH/TE 1997 Prata G

Celta 2003 Prata G

Fiesta 1.0Ilimp./desemb./ar q 1997 Prata G

, Vectra CD tetol air baç/contr. de som no vol. 1991

Polo Classic Ar cond./OH/unico dono 1997

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

Vectra GLS completol trio/ipva pago 1997 'Preto G
I

Goll000 speçlal2p 2002 BrancaG

"

I '

L.J ! '

i' I
I' i

- �6 CORREIO DO POVO

GOl- vende-se, ano 99, Special, ALFA ROMEO 145-vende-se, 99, SUZUKI - vende-se Suzukl Swift
com a'r condicionado, 2 p. R$ 1,8, cornp., em perfeito estado SO 1,6 16V'4p, compl., gas. R$
12.500,00. Tr: 9997-5557. todo revisado. R$ 21.500,00. Tr.: 12.000,00 ou ou troca-se por

275-1427 cl Bettlna. terreno de maior valor. Tr.: 370-
GOL - vende-se, branco, ano 96, 7986.
1.6, com ar condicionado, eh, BLAIZER-vende-se, an096, cor _

desemb. e limp. traseiro, aro. R$ prata, único dono, R$ 23.000,00.12,100,00, Tr: 372-3667 ou 9111-
Tr: 9973-9994.9466 com Clovis.

GOl - vende-se, ano 90, GlS,
1.8.R$ 5.300,00. Tr: 9975-9925.

COROLLA - vende-se, WG, ano

95, completo.R$ 7.800,00, mais
financiamento. Aceito troca. Tr:

CUO - vende-se, Hatch, 00, 1.6 RT. 371-6000.
prata, a1rbag duplo, d.h., ac, CO on-

m'__glnal, controle satéltte de som, t.e. I

5p, trava pi cnanças, rodas de liga d'V"leve. R$ 21.000,00. Tr 370-8928.
SANTANA - vende-se, Cl, 2.0, 89,
álcool, O.H., impecável. R$
6.800,00, nego Tr.: 373-0032
,------ l-200 - vende-se, cabine dupla,

95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00. Acei
ta-se carro de menor valor no ne

gócio. Tr (47) 91 02-0009 c/Santiago.

VOYAGE - vende-se, ano 84,1.6,
álcool, em bom estado, R$
3.000,00, Aceito fusca na troca.
Tr: 371-6238.

PEUGEOUT 106 - vende-se, ano
98,2 p., lindo com arqte, limpador
traseiro. Tr: 376-1678 ou 9993-5946.

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

9103-2613.

TITAN - vende-se, CG 125, ano .

2002, cor vermelha, R$
3.800,00. Tr: 9906-8849,

SDM
compra - vende - troca

financia - novos e usados
Revendedora exclusiva da região:

de Reboques Pirâmides
tempra corn}':>" 95

.

ESGort XRS 88

.Gol 90

SântatlaQOantumOl.Jd,h. 90

Qpj3la Comodoro compl. 89

EsdqrtHqbbY:l,6 93

Escort Ghia 89

Kornbi ,stander 92

UnoMillé 92'
Ford Landal em couro, 80

GoIMI1.'61 971"
F-1000 c.dupla, MWM, compl., 94
Del Rey G611,8 90

Chevette Junior 92
1.- azul

86

Opala Diplomata Sec cornpl, 90

Monza
<

90

Fiesta 4p 95

(3QI1.8, 96

,Cbel,letté REUQüfA!!! ao

grafite
amarelo
branco

vermelha
verde met.

branco

verde
.

branca

branco

azul

azul
cinza

Trup'
�

pel (ar· �-._._M�"
R$5.000,00. Tr. 9109-2185.

.

., ESCORT - vende -se, ano 85, em

VEICULOS MULTIMARCAS ótimo estado. R$ 3.600,00. Tr:
273-6242. AcBilo troca.

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

2001 branco
1999 branco
2000 prata
1991 . vermelbo
2001
'1001
1996

2.0; COlílpl,(.teto) t9!4
1001 branco

...�oJ!:,_I._19_9_5"""",__""""_",,preta

cinza

azpI

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

F-25O- wnde-seSlJ 01 .Tr.9962.J264.

FIESTA - vende -se, 4 portas,
GNVI, ar condicionado, cor prata,
com trava elétrica, pneus novos,
emplacado 2004. Tr: 371-2850.

RANGER - vende-se, 00, cabo
simples, completa (-. trava),
diesel, 4x4, turbo. R$ 36,000,00.
Tr.: 372-3235 cf Ramos.

FUSCA - vende-se 80, verde, aro
14, ,R$ 3,500,00. Tr.: 376-3666 cf
Paulo,

GOL - vende-se, branco, 1.6, ano
94, ótimo estado R$ 7.500,00. Tr:
9135-7729.

Tel: 371-7212

G
A

G
G

G

A

G

G

G
GNV

G

O

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

TERÇA-FEIRA, 29 de junho de 2004

FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

Assistência autorizada

éIA
Freios
ri4�
�

371-7398

..; 't

FAÇA SEU TE TE.
DE FLUiDO DE FREIO

GRATUITOI

k t k a r es n e t u n o r c o rn v b r

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

mAN - vende-se CG 2001, nova,
cor prata. R$ 3.000,00, Tr:
9973-5205.

TITAN - vende-se, CG 125, ano
99/2000.R$ 1.000,00 mais
1,68 por mês. Tr: 371-6000

TRILHA-vende-se, DT, ano 91,
cor branca, motor novo, freio a

disco, R$ 1.500,00. Tr: 9132-
4061.

VENDE-SE - CG, ano 86, R$
4.000,00.Tr: 9109-2188 .

TITAN-troca-se; CG, ano 2004,
semi - nova, por fusca em bom
estado e assumir financiamento.
Tr: 370-2299 com Silvio.

Escapamento - Geometria· Balanceamento
I

Injeção Eletrônica' Mecânica em Geral

Auto-elétrica· Com. de Pneus
, I ,

"

Rua Prefeito Jose Bauer,82r>
Vila Rau - Jgua do SIII- se

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.
'

HUm C I i C k e m s u a v i d a p e s s o a I 'e p r o f ; s s ; o n a I "

Computadores
completos

�ormatização
I d�' comércio e

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

� de N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges

I tão empresarial.

Periféricos I Móveis
CORam

gravador e
leitor de OVO

Acessórios

Assistência Técnica

Especializada ..

Suprimentos

lTintas Originais e
.

Recargas todas as marcas de Impressora
_·__� "· "_·_'·I_M__ . _

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

R$ 15,00 deslocamento /16Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

Prómoç�o
M�ros U.sados
AMO KB 2,500rnhz,

completo •.
3x R$ 280 00

.-

-----Oferta_.
'

MICRO a partir.de:
R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /
12 ( 15 / 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128.mb
de mem6ria, Hard Disk 20GB, fax
modem 56k, cd rom LG S2x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS"
AOC, drive disquete ,1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 30Ow, caixas de
som amplificada, 18Ow, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA

'"

CONCORRENCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 29 de junho de 2004 .

--

'ADUBO - vende -se, de

ovelha, 100% orgânico, Tr:

274-8291 com Juca ou

Marcos.

'ICN.
CALHAS

. ,
,', 't

APARELHO DE FISIOTERA

PIA - vende�se, cl duplas
Olacas magnéticas e um jogo
�e bastão, botão de freqüên
cia e potência, R$ 300,00, Tr,:
371-4284,

AR-CONDICIONADO - ven

de-se, novo, 1 ano de uso,

Tr: 276·3866,

-' Para'o lar

e·para a Indústria

BAlNER-vende-se, para salão
de beleza, com suporte" em

ótimo estado, Tr: 370-9209,

QUAUOADE E EXCEIiNCIA EM SERVIÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INOL, É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 - C.ntro - Joroguá da Sul- se - Fones: 370-6448 - 275-0448 - Fax: 371-9351

marfim, Tr: 370-7381, quadraemalumlnio,prepa-rada
BERÇO - vende-se, de para bicicross,R$ 300,00, Tr:
madeira, altura regulável, cor BICICLETA - vende -se, com 275-1431 com Eduardo.

SUPERMERCADO

NOS !"INAIS OE SEMANA_

R: JosÉ TEODORO RIBEIRO, N° S4Cl - ILHA DA FIGUEIRA

g

�
!
i
-§

- Atendemos frotas e particulares J:
- 11 convertedora de se

- Mais de 2 mil veículos convertidos

FINANCIAMENTO EM 24X
lo

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

CACHORRO - vende -se

filhotes mestiços de cofapp.
Tr: 9993-7857 OU 370-8882,

CACHORRO - vende-se, Oog
Aíémão, com 11 meses,
fêmea"R$100,00. Tr: 371-
1080 com Volnei.

CACHORRO - vende-se,
filhotes de Plt bul com pe
digree.Tr: 373-4156 ou

9122-5901.

CACHORRO - vende-se, .

Labrador,R$250,00.Tr: 370-
2131 ou 376-2244.

CACHORRO - vende-se,
filhote de Poodle mestiço com
Pintier R$ 40,00. Tr: 373-
3787 ou 9146-3498.

CACHORRO - vende-se,
folhote Cotap mestiço com

Pintier, 6 meses. Ti: 37p-3787
BICICLETA - vende-se, ou 9146-3498,
monark, semi -nova Tr:276-
3850 .:

CACHORRO - vende-se
fêmeas de manes e ainda

Yorkschire, beaçle,
schnauser, boxer, labradct
Com ótimas linhagens,
pedigree elou

.

contrato de

garantia e 1 consulta in
cluída.Tr-370-8563.

CAPOTA - vende-se, de F-
1000.Tr: 371-8437,

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

CELULAR - vende-se, Nokia
2280, um ano de uso, em
ótimo estado. Tr: 371-5904.

PROCURANDO UMA
RENDA EXTRA?

CORREIO DO POVO 7

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

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

Fone: (47) 311-3898
..Eete�ea44�M�" �24-15

Av. Prefeito Waldemar Grt.l��a, 120!·��a�p�ndi ·l�r"��t.I_���"�U!"-. se

Referência de nosso trabalho (calçadão e pótio do ScAR,
Floricultura Manque, Colégio Municipc;tl Rio do Luz)

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

Vendo e colocação de lajota prensado cl35MPA tijolos de concreto prensado
cl 35MPA, Peive com irava

.

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

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

CELULAR-vende-se, pronto COMPRA-SE - titulo do

1; em ótimo estado, com capa Baependi.Tr: 275-0206,
de couro. Tr: 371-7887.

PLANETGAME
- VENDAS -LOCAÇÃO - CONSERTOS EM GERALDOAÇÃO - cachorro poodle,

CELULAR - vende-se celular com um ano. Tr: 373-3787

pré-pago Motorola, 182 C. Tr.: ou 9146- 3498.

273-6050.
DOAÇÃO - roupas de menino a
partirde 5meses. Tr: 370-5576.COLCHÃO MAGNÉTICO -

vende-se, R$ 600,00, ou troca;
seporcolchãocomum.Tr.:9115-
8927 ou 371-2001 cf Leia

A TECNOCALHAS manlém um compromisso com a

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

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

Além de diversos outros predutes, Consulte-nos_

\ SEJA UMA
RECRUTADORA
CONTÉMIG.

GANHOS Dt'30% -

CADASTRE-SE:
<D

(47) 273-6264

fi_AS EM GERAL: flRfDIAL - COt1fRCI1<L. - RESlDfN<;I1<L j

MASSA CORRIDA, eI'OX, TUIURA, GRAfUIDO

Faça um orçamento YLB - Responsável pela pintura '

sem compromisso do Jornal Correio do Povo i
R: Domingos da Nova, s/nó -Ilha da Fi�eira ::_Te!.: 91Q����

• PLAVSTATION 2
• XBOX
• PLAVSTATION ONE
'DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE hórano de atendimento: segunda á segunda das 10:00 ás 22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087- Barra- Jaraguá do Sul- E-mail planetagame@ibest.com.brENCICLOPÉDIA - vende-se
Barsa, completa, c/9 livros do
ano, bíblia Atlas e outros. R$

COMPRA-SE - carretlnna' 450,00 (negociável). Tr. 371
para tobata.tr: 370-8761. 9897 ou 99D'58113.

ESTEIRA - compra-se, FAX - vende-se, marca
elétrica. Tr: 376-3761. Panasonic, com secretária

eletrônica.Tr: 275-2845
ESCADA - vende-se, para
maca. n 370-9209.

ArquitetUra & Topogr�fia
- Medição de terra
• Desmembramento
" Regularização de medidas
- Projeto e execução
(residencial, comerciai, etc.J
. Reformas em geral

GELADEIRA - vende-se,em
ótimo estado.Tr: 273-6050,

REGIÃO NORTE em:

Jaraguá do Sul.- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do
. Rio Branco" 230'· centro

'

ESTERILIZADOR - vende -

se, em bom estado. Tr: 370- GELADEIRA - vende-se,
9209. Consul 280 litros, ótimo

estado. Valor R$250,00. Tr:
FATlAOOR DE FRIOS - 371-6699.

370-7611
Walter Marquardt

nO 744SL5 vende-se, niarca Visa,
elétrico.Tr: 371-6452. JANELA - vende-se, canela,

telefonia e segurança

CentraIs telefônIcas Intelbras

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

.

escritório e residência.
Produtos e servlç�s para telefonia,
redes de Informática, segurança

eletrônica e automação de con�omínlos.

Klt Portão EletrônIco + Interfone

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)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas .24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas autornáttcas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros

. Monitores (P/B e Color) ,

Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação � Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo '

Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

FIMAGENS
pi festas em geral
Tr: 273-1836 ou

"370-3391

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vila Lenzi • Jaraguá do Sul· se / email: maketel@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371.7007,

grande, 1,50m largura e

1 ,50m comprimento, Tr: 373-
3787 ou 9146-3498.

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 ou troca -

se, sinuca profissional. Tr:
373-4156 ou 9122-5901.

MESA - vende-se, de centro,
antiga. Tr: 373-3787 ou 9146-
3498.

MESA-vende-se, revestida de
inox, com 70cm de largura e

1,80 de comprimento, R$
200,00. Tr: 370-3357,

MICROONDAS - vende-se.Tr:
275-2845 com Miria.

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

ROPEIRO - vende-se, 4
portas, R$ 280,00. Tr: 9122-
7747 ou 275-0812.

SILlNDRO - vende-se,
elétrico, marca mezel, R$
400,00. Tr: 370-3357.

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

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

VESTIDO - vende-se, de

prenda, verde. Tr: 371-5270
noite ou 371-5042 comI.

:
� VIDEOGAME - vende-se,
ª Oreamcast, cl 2 conít e 3
J!! jogos. R$350,00. Tratar:

- � 376-2206.
i;l

� VIDEOGAME-vende-se, Poly
Station, com 3 fitas, controle,
semi - novo,R$: 30,00. Tr:

371-0495 cl Edelvan.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Acesse e CONFIRA

www.plusservice.com.br
Eftcontre 1'105 ClInais'lle nesse site os melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região

> Automóveis"'(Co.,{pra,�end:, Ace�$órios e Consórcios)
" � • l!I Ui •

> Casa ,e �ecora�ao.. .. .. '* @
> ComercIo (Todos 0l1"m'lj) ii} 0 ii} III
> Construção e Reforq)a «(IIntu"," Mlteri>llide
> Esporte, Turismo e

> Moda e Beleza (Salões rporal)
> Restaurantes
> Serviços Gerais ( Eletricista, os, Gráficas, Financeiras.
Despachantes, Corretores de Seguros,

e muitos outros ti $ !II flI
Entre em' contato conosco e anuncie .. I! ,. ii

L+a�:��;�sso
site

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

INTERNET

Anuncie no canal de
CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

• •

Saldos de confecções, pontas de estoqúe, roupas prontas e tecidos
em rolo, retalhos ou residos de inalharia.

Contato: Fred/ Carlos.

Tel.: (11) 6096·9186 ou (11)9401�4595

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
, Cf Bruno

...._,

�
\ Rua: Exp, Gumercindo da Silva, 616 - Centro - Jara uá do Sul - SC

PARAPSICÓLOGO· ASTRÓLOGO ·�TARÓLOGO· TERAPEUTA FONOSI�ÉSICO

Domar
Moraes

Reg"essão para limpaI' a mágoa, medo, compulsão
e a fÚI'jn, I't�progl'umnção mental incoJlscit�lItt�

AUTO
'AJUDA

,

Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem problemas familiares, amorosos, medos, fobias, insônia, timidez. Falta alegria de viver,
não consegue ter amigos, tem todos os tipos de problemas que um ser humano pode ter na vida, Procure ajuda especializada de Homar
Moraes, parapsicólogo - astrólogo - larólogo - terapeuta fonosinésico, através do código da voz, e do tarô Kabala, você saberá as razões e os
motivos destes problemas que afligem a sua vida, Massagem relaxílnte corporal anti-stress, alinhamento dosmeridianos e chacras, Reik,

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

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão.)
Monitoramento de Alarme
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e Distribuidora de Cosmétlços:
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Fone: 371-6110
9905-2653

Manipulação de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
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Tratar:

SAUDE " INFOR AÇA
o que é urolologia?

Na prática clinica diária, tal pergunta é

frequentemente feita ao urologista. A dúvida é

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

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

paciente da Urologia, cabe aqui uma explicação a

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

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

médico generalista dominar o vasto campo de
atuação da .especialldade, brotou um dos mais
nobres ramos da medicina.

A Urologia abrange as enfermidades que
acometem o sistema urinário de ambos os sexos.em
adultos e crianças. Convém mencionar agora, que a

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

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

enfermidades do sistema genital feminino ou

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

vagina.
Ainda, é importante separar a Urologia

da Nefrologia que é uma especialidade
puramente clínica que cuida apenas de alguns
distúrbios ligados à função renal defeituosa ou

\ -

ausente; por exemplo: insuficiência renal,
nefrites e nefroses. Outro grande campo de

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

impotência e ejaculação precoce; e do sistema

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

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

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

adquiridas, tumorais, infecciosas, traumáticas e

degenerativas do sistema urinário de ambos os
sexos e do sistema genital masculino.\
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5O ACOMPANHANTES

Desfrute, Jm-aguá do Sul

NATAliA, • 9111-0491

CLÁUDIA - 9136-9310

Pousada Dreiche do Ar com

acompanhantes
Se você está cansado de ficar em casa sem

companhia, venha conhecer nossa pousada com

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

275-00S2_/ 273-1174
Estamos recrutando moças acima

9107·4525

- GINECOLOGIA -
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Vídeo-cirurgia,

Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
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