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SCHROEDER

Hilmar Hertel menciona que a

intenção é investir na cidade
• PAGINA 3
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i Rose.:neire Vasel (PTB) e Moacir Bertoldi (PL) oficializam a candidatura a vice e para prefeito, respectivamente

I PTB,PPS,PL e POT homologam
I ,

aliança e nome de candidatos
f I O PL, PTB, PPS e POT oficializaram ontem à noite, durante
.

I convenção realizada no comitê, política de aliança entre as quatro
i siglas. Convencionais compareceram para votar e aprovar esta
I composição. Moacir Bertoldi (PL) foi confirmado para cabeça de

chapa, bem como Rosemeire Vasel (PTB) como candidata a vice.

Ao contrário do que apontavam as especulações, o presidente do
PTB em Jaraguá do Sul, pastor Jair Alexandre, garante que o

diretório nacional apóia o posicionamento da sigla de aglutinar a

esta' composição. Bertoldi destaca que a saúde municipal será a

menina dos olhos se vencerem as eleições. PAGINA 3
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morte de .motorista
I

, I
Caminhão de Rio do Sul, éarregado com diversos
produtos como papelão e ferragens, se perde em curva,
bate num poste e capota, vindo 'a derrubar um rancho

que fica ao lado da rodovia. O fato aconteceu porvo,ltadas.
4 horas da manhã de 0lltem, no Km 47 da se 413, {rue lIga
Guaramirim a Massaránduoa. O carrrínháo foi retlrado do
local no início pa tarde de ontem. l' PÁGINA r

r
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Vestindo o corpo e
a alma das pessoas

www.marisolsa.com.br

Guaramirim sedia primeiro
Fórum dos Direitos do Idoso
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CONQUISTAS

Atletas do bicicross jaraguaense
conquistam dois títulos em MG
Joyce Moretti e Guilherme Getelina trouxeram a primeira
colocação de suas categorias, na quarta etapa do

Campeonato Brasileiro de Bicicross
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MARCELO D2

QuandQ a cultura do morro

domina o mercado
• PAGINA 8

REDUÇÃO
___ L

Corte no número de vereadores

desagrada legislativo da região

Câmara de
Vereadores de

JS reduziu as

vagas de 19 para
11

PAGINA 4

o d e s j q n do saborl 370 2200
www.unimed..mm.brwww.duasrodas.com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIAO

Corte no Legislativo
A decisão do Senado em

rejeitar a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) e com

isso reduzir o número de
vereadores já nesta eleição
pegou os políticos da região de

surpresa. A grande maioria dos
vereadores, presidentes de

partido e de Câmaras de
Vereadores não acreditava

microrregião do ltapocu houve
manifestações de desagrado
diante,da notícia, que acabou
fazendo ruir os sonhos de
muita gente. A possibilidade
de redução no número de
vereadores vinha assombrando
o Legislativo desde o ano

passado. Em Jaraguá do Sul, ao
final de 2003, oito vereadores

�O corte fez com que muitos candidatos e

pré-candidatos desistissem de concorrer

devido ao grau de dificuldade em

conseguir os votos necessários.

que pudesse ocorrer a redução
do número de vagas ao

Legislativo. O corte fez com

que muitos candidatos e pré
candidatos desistissem de
concorrer devido ao grau de
dificuldade em conseguir os

votos necessários. O Partido
dos Trabalhadores definiu pela
eliminação de seis nomes, o

PFL de dois. Em toda a

foram afastados, mas

conseguiram liminar e

permanecem até o final deste
mandato. Senadores favoráveis
a PEC estão tentando anular a

votação, cuja validade foi

questionada pelo senador
Antônio Carlos Magalhães. A
sessão estava sendo conduzida

pelo 10 secretário Romeu Tuma

quando o senador Antônio

FRASES

Carlos (PFL-BA) questionou o

motivo de o senador estar

presidindo os trabalhos se o 2 o

vice -presidente da Casa,
Eduardo Siqueira Campo,
também estava em Plenário. O
senador por Tocantins assumiu

a presidência e, depois de
, alguns instantes, comunicou

que.a votação estava encerrada
e proclamou resultado

rejeição da matéria - sob

protestos de diversos
senadores. Mas como todo tem
dois lados, a redução do
número de vereadores tem

como principal defesa o fato de
diminuir os gastos e forçar aos
candidatos a um esforço maior

nessa campanha. O eleitor por
sua vez perde
representatividade, mas ganha
ao ter que analisar com mais

cuidados as propostas dos
candidatos. Outro fator

positivo é que os ficarem terão

que se esforçar mais para

agradar a comunidade que

representa.

"O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso não vem só para
olhar pelos carentes, pois não é uma política de assistência social."

.Lourdes deAquino, socióloga e gerente de Planejamento da Secretária de Desenvolvimento

Regional de Joinville.
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NOTAS
�Alternativa
As cooperativas de trabalho

ocupam hoje um papel importante
na reintegração de um grande
contingente de pessoas que
atuam na informalidade. São mais
de 25 milhões de pessoas no

mercado de trabalho informal, ou
em atividades ilegais. Dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) nas seis
maiores reqioe s do País,
demonstram que a taxa de

desemprego atingiu o patamar de
13%. Os salários vêm perdendo o

poder de compra e as

necessidades básicas das famílias
não estão sendo satisfeitas.

Segundo dados recentes da

Fundação Getúlio Vargas, uma
terça parte dos brasileiros vive

com apenas RS 79,00.

�Aniversário
A Multibrás S.A Eletrodomésticos,
detentora das marcas Brastemp e

Cônsul, completa 10 anos e

consolida-se como a .maior

empresa do setor de linha branca
da América Latina. Ao longo desse

período, a empresa lançou mais de
400 produtos e vendeu

aproximadamente 44 milhões de
eletrodomésticos no Brasil e no

exterior. Em 2003, faturou RS 2,2
bilhões e máhteve sua liderança
em' vendas no Brasil, com

participaÇ o de aproximadamente
40% no mercado. Criada em 1994,
resultado da fusão e integração
entre as marcas Brastemp e Cônsul,
a Multibrás S.A Eletrodomésticos
é hoje subsidiária da Whirlpool
Corporation, maior fabricante de
eletrodomésticos do mundo.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� EUA/CUBA

Nova regras de Bush para
tentarenfraquecer Fidel
Por mais'de 4Ô anos, a discussão persiste: duras
sanções contra Cuba enfraquecem ou

'fQr!alecem ,o, governo de Fidel Castro? O

'presidente GeOrge W. Bush tem respondido à

pergunta com ações. Ele acredita que buracos

nó ernbarqo estão dando sobrevída a Fidel. Hoje
, �htr.�m em vigor novas regUlamentações que
reduzem drasticamente o fluxo de dólar dos
Estados Unidos para Cuba, proveniente
basicamente de cubano-americanos. Impostas
propriamente, as medidas poderão privar a ilha
de até USS 150 milhões por ano, segundo
estimativas do governo Bush. As medidas foram
decididas apesar de crescente desencantamento
entre congressistas com o embargo. Legisladores
votaram por ampla margem no ano passado pelo
fim das restrições de viagem a Cuba. A ameaça
de veto presidencial fez com que a iniciativa fosse

• enterrada.
Defensores da iniciativa argumentavam que o

turismo americano iria plantar sementes de
democracia em Cuba; mas a administração Bush,
replicava que o principal efeito seria um

inesperado benefício financeiro para Fidel. As
medidas que entram em vigor hoje parecem visar

em parte as eleições presidenciais de novembro
nos EUA. Em 2000, a vantagem de 4 por 1 que
Bush teve sobre AI Gore entre cubano
americanos na Flórida o ajudaram a vencer rio
estado por meros 537 votos, o que foi vital para
sua conquista da Casa Branca. Não está claro se

Bush repetirá o desempenho este ano. AE

� CORÉIA DO SUL

Cerca de 3.000 pessoas
acompanham funerais
Cerca de 3.000 pessoas, a maioria em trajes
negros, acompanharam ontem os funerais do
sul-coreano decapitado por rebeldes no Iraque,
intensificando ainda mais o debate sobre o envio
de soldados da Coréia do Sul ao país árabe. A
cerimônia fúnebre foi realizada em um ginásio
decorado com crisântemos brancos e uma faixa
na qual se lia "Eu amo o Iraque" escrita em

coreano, árabe e inglês. Kim Sun-il, um intérprete
de 33 anos que trabalhava para uma empresa
que fornece suprimentos ao Exército dos Estados
Unidos, foi assassinado por rebeldes iraquianos
em 22 de junho depois de a Coréia do Sul ter

rejeitado a exigência dos seqüestradores para
que cancelasse seus planos de enviar 3.000

soldados ao Iraque. AE

� BRASIL

Dirceu prega lealdade
ao governo Lula
o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu,
minimizou o clima de disputa no esquema de

articulação política do governo e reafirmou sua

lealdade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Depois de dez anos ajudando a construir a

eleição de Lula, não teria cabimento, agora,
trabalhar para destruiro governo. Não faço o jogo
do cabo-de-guerra'; assegurou Dirceu, durante
um jantar, na terça-feira. AE

� BRASIL

Sindec começa a

sair do papel
o Ministério da Justiça lançou ontem a

primeira fase de implantação do Sindec

(Sistema Nacional de Informações de Defesa
do Consumidor), que vai integrar em rede
as bases de dados usadas pelos órgãos de
defesa do consumidor (Procons) de todo
País. A formação do Sindec está prevista na

lei que criou o Código de Defesa do
Consumidor em 1991, mas somente 13 anos

depois começa a sair do papel. Na primeira
fase, serão integrados os Procons de sete

Estados - São Paulo, Acre, Pará, Bahia, Minas
Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina - e do

município de Belo Horizonte. A expectativa
do governo é que até o segundo semestre

do ano que vem estejam em rede pelo
menos dez Estados e vários municípios. Os
demais Estados se integrarão ao Sindec até
2006.

O ministro Márcio Thomaz Bastos disse que
o sistema permitirá a troca de informações
em tempo' real entre os Procons,
beneficiando em. última instância os

consumidores. "Isso é defesa da cidadania';
afirmou. Para o secretário de Direito

Econômico, Daniel Goldberq, o Sindec vai

"multiplicar a capacidade de atendimento
dos Pro cons" Com a integração das

informações, o governo espera a formação
de um cadastro nacional com dados que
mostrem o perfil dos consumidores, das
demandas e das empresas reclamadas. AE
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SUA OPINIÃO

I

o telefone menos

excludente

Carlos Eduardo Rocha*

A indústria de telecomunicações no Brasil começa a dar
sinais de que saiu da estagnação de investimento, oferta de'

serviços e uso do próprio sistema de telefonia. Um dos
sustentáculos da economia modema, tanto na geração de

empregos quanto na sua capacidade de proporcionar
facilidades à sociedade moderna, neste novo ressurgimento
o setor parece ter encontrado melhor forma de atender seus
usuários corporativos e domésticos no País.

O primeiro sintoma disso é o aparecimento de planos de
telefonia móvel e fixa focados ,em evitar que o usuário se

torne inadimplente. Os telefones fixos que não aceitam

ligações de longa distância e chamadas para celular são um
bom exemplo. O usuário doméstico poderá, em breve, ter
livre escolha em mudar pará estes tipos de plano, tornando
essa medida apropriada para .um país de instabilidade

econômica, cuja tarefa de se planejar financeiramente a longo
prazo é um exercício um tanto inócuo.

A realidade é que as operadoras estavam precisando saber
lidar com essa grande'massa de brasileiros de baixa renda,
sem os excluírem do uso desse serviço indispensável à

sociedade, por falta de renda mais satisfatória. Há outro

exemplo expressivo dessa mudança de comportamento do
mercado brasileiro de telecomunicações na sua relação com
seus usuários. á umO pré-pago ficou anos restrito ao telefone
celular. Estava claro que este serviço deveria atingir de alguma
forma a telefonia fixa. Não é à toa que existem no país cerca
de 30 m"Hhões de usuários de celular pré-pago,
correspondendo a mais de 70% entre os telefones móveis.

No entanto, agora, o serviço está aos poucos alcançando o

telefone convencional, integrando alguns planos específicos.
A consulta pública em andamento pela AnateI do

sistema de cálculo de custo de uso de uma mesma rede pelas
operadoras - o chamado unbundling -é também um outro

indicativo importante do amadurecimento do segmento em

prol do consumidor final. Depois de muita controvérsia, a

regulamentação desta prática está próxima. A medida vai

possibilitar uma competição maior do mercado de telefonia

e, por conta disso, uma oferta ao consumidor de tarifas mais
baixas pelo serviço, favorecendo, principalmente, os

usuá�ios que vivem em regiões remotas e desassistidas do
País.

Já no mercado corporativo, a telefonia está deixando de
oferecer serviços somente a um limitado grupo de empresas.
Os serviços agregados à banda larga - a grande promessa da
telefonia para os próximos anos no Brasil- já começam
aos poucos a ser também ofertados a pequenas e médias

empresas - e de forma mais vantajosa. Os altos
investimentos previstos pelas operadoras na construção e

desenvolvimento da infra-estrutura nessa área atestam que,
com certeza, esses esforços não estão sendo feitos para
atender a meia dúzia de organizações.

Assim, a retomada do crescimento da indústria de
telefonia está apresentando uma nova face do setor. Serviços"
menos excludentes e mais próximos da realidade dos usuárid.}'s
brasileiros poderão finalmente consolidar o setor no País.

, -

*Carlos Eduardo Rocha é diretor de telecomunicações da
consultoria BearingPoint.
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temáticos foram subdivididos e
.

estão percorrendo os bairros da
cidade para colher sugestões da
comunidade. "Desta forma

poderemos saber o que a

população considera mais

prioritário em temos de
melhorias. Com a participação
da comunidade certamente

conseguiremos tornar Jaraguá do
Sul ainda melhor", considera
Bertoldi.
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Peixer e Zezinho
..
confirmados

para reeleição em Guaramirim

GUARAMIRIM - o PFL e o

PP de Guaramirim irão repetir a
coligação vitoriosa de 2000, com
Mário Sérgio Peixer (PFL), o

Dêgo; para prefeito, e José
[oaqu im Fernandes (PP), o

Zezinho, para vice. Os nomes

foram confirmados por

aclamação durante a convenção
'conjunta dos partidos, realizada
na noite de terça-feira, no salão
da Igreja Evangélica Luterana.
A convenção contou com o

envolvimento de mais de 300
filiados e transcorreu em clima
de confiança. O deputado
federal Paulo Bauer (PFL)
prestigiou o evento, 'entretanto,
recomendou que a campanha
'seja realizada com trabalho e

humildade.
- Em eleições é preciso

evitar o "salto alto" e o "já
ganhou" menciona,
referenciando-se às recentes

eleições estaduais. Para ele, a

dupla Dêgo e Zezinlro será

vitoriosa porque devolveu a

auto-estima e o progresso ao

Município. "O povo certamente

I(
I.

t}

saberá reconhecer isso",
enfatizou o parlamentar. O

prefeito Mário Sérgio Peixer fez
um breve relato das realizações
e pediu apoio de todos para
continuar "Acertando
Guaramirim". "Passados três anos
e meio de nosso mandato,
podemos olhar cada eleitor de

cabeça erguida porque o que era

promessa, o que era esperança,

hoje é realidade", destaca. Nos
próximos dias será definido o

lançamento festivo das
candidaturas.

Nomes do PFL para câmara

de vereadores: Abel dosSantos,
Emerson Flores, Jaildo Garibaldi
Quintino, Osvaldo Devigili, Osni
Fortunato (Daquina), Valério
Verbinem, Nelson de Oliveira,
WilsonAnacleto Resende, Merci
Nichelatti, Laura Schimitz,
Marlene Capelari.

Nomes do PP para câmara de
vereadores: Ada Araújo,
Alcibaldo Germann, Belmor
Bernardi, Jorge Feldmann, Izidoro
Freitag, Luís Antônio Chiodini e
Maria Inês Corrêa Fernandes.

DIVUlGAÇAo

f

Zezinho e Peixer confirmaram terça-feira a candidatura à reeleição

Hilmar Hertel e Gregório TIetz
juntos nas eleições deste ano

SCHROEDER
candidatos integrantes da

chapa majoritária, Hílrnar
Hertel (PFL) e Gregório Aloiz
Tietz (PSDB) confirmaram a

candidatura no final de

semana, durante as convenções
dos partidos. Na opinião dos
dois, ambos consideram-se
concorrentes fortes às eleições,
avaliando que contam com

experiência frente à

administração pública.
"Acredito que contribuímos
muito com o crescimento do

Município e que certamente,
com dedicação e competência,
podemos trazer excelentes
resultados em prol ao

desenvolvimento de

Schroeder", destaca Hertel.
O candidato salienta que a

intenção desta composição é

trazer um novo ritmo à

administração pública, visando

Os mais investimentos, abertura de
novas empresas e industrias para
garantir a geração de emprego.
"Pretendemos assegurar o

trabalho para os munícipes na

própria cidade para que não

tenham de migrar até cidades
vizinhas em busca de serviço.
Desta forma, também

conseguiremos arrecadação
maior, permitindo que, com

recursos próprios; possamos
investir no progresso da cidade",
argumenta. Ele enfatiza que
também irão focar atenção
especial na educação,
agricultura e saúde.

Realizada a convenção,
agora os líderes políticos
reúnem-se para traçar o plano'
de governo, consultado a

comunidade para ouvi-la e saber
quais são as principais
reivindicações em termos de
melhorias.

POL ICA

Pl, PPS, POT e PTB acertaram

coligação durante convenção
POR FABIANE RIBAS

�Rosemeire Vasel
oficializa sua

candidatura
a vice-prefeita

}ARAGUÁ DO SUL - Ontem
à noite foi a vez dos partidos PL,
PPS, PDT e PTB oficializarem
a coligação durante a realização
da convenção. O evento reuniu

os convencionais das quatro
siglas para que confirmassem o

lançamento da candidatura de
Moacir Bertoldi (PL) para

cabeça de chapa e Rosemeire
Puccini Vasel (PTB) como vice.
Na oportunidade também
foram indicados os candidatos
a vereadores, já que estão

unidos também na propor
cional. Com a definição do
Senado a re�peito do número

de vagas, Jaraguá do Sul sofre
uma redução �e 19 para 11

vagas no legislativo. Dos 38
nomes levantados, apenas 22
serão lançados, sendo que foram
mantidos os candidatos
considerados mais expressivos.

Ciente de que as eleições
apresentam três concorrentes

fortes, Bertoldi acredita no

potencial da composição que
firmaram e garante que a

coligação apresenta projetos
políticos comprometidos com o

desenvolvimento econômico e

social de Jaraguá do Sul. O
candidato a prefeito menciona
que a saúde pública do

Município será a menina da vez.

CONFIRMADO

Moacir Bertoldi menciona que a saúde pública municipal será a menina dos olhos

"Focamos uma administração
pública moderna, respaldada em
projetos coerentes e impres
cindíveis para o crescimento

sustentável do Município. Vamos
elaborar o plano 22, projeto que
visa contemplar 22 compromissos
de suma importância para a

cidade, metas possíveis,
elaboradas com pé no chão",
avalia.

Na opinião de Rosemeire, o

que levará o povo a votar na

chapa PL, PPS, PDT e PTB é a

coerência atrelada aos projetos
de governo, a postura, a ética e

a dignidade dos políticos destes

partidos envolvidos na

campanha.
Depois de realizada a

convenção, os líderes do bloco
vão começar a traçar as metas a

serem incluídas ao plano de

governo. Para isto, grupos

PTB derruba boato sobre saída-do bloco de Bertoldi
}ARAGUÁ DO SUL - As

campanhas eleitorais mal iniciaram e

as pressões políticas começam a se

apresentar. Até ontem
à tarde

especulava-se a respeito da suposta
pressão doPTBnacional sobre o líder
do partido emJaraguá do Sul, pastor

Jair Alexandre, impondo a retirada
dobloco de Bertoldiparavir a integrar
àcomposiçâoPT - PMDB.O 'boato',
como considera o pastor, provém da
tentativa do PT (Partido dos

Trabalhadores) em intervir junto ao

diretório nacional na decisão

efetuada em âmbitomunicipal.
- A coligação com o bloco e a

indicação de Rosemeire àmajoritária
foi homologada conforme havíamos
combinado anteriormente.Conversei
como presidente nacional do partido,
o deputado federal RobertoJefferson,

Jair Alexandre garante que o PTB nacional concorda com a coligação

e ele nos garantiu respaldo total ao
que estava acertado. Quando eu

assumi a liderança do PTB aqui em
Jaraguá do Sul, discutiu-se a

possibilidade de mudanças, mas
devido àantipatiacomoPT, enquanto
partido e não pessoas, resolvemos dar
continuidade à composição em que
estamos hoje, com a qual nos
identificamos e concordamos comem

termos de projetos -, explica
Alexandre. Rosemeire diz não

entender porque os demais partidos
estão preocupados com a coligação e

comos candidatos lançados.

• Rosemeire Vasel (PTB)
ressalta que a política de

aliança firmada com PL,
PPS e PDT foi definida
levando-se em

consideração o contexto

Municipal.

• Na opinião do

presidente do PL, Leônidas
Nora, o problema é a

interferência do poder
econômico tramada nos

bastidores para prejudicar
uns e beneficiar outros.
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POLíTICA
PERDA

cortados seis dos 25 pré-candidatos à
CâmaradeVereadores."Fizemos urna
reunião terça-feira à noite com todos
os pré candidados. Infelizmente
tivemos que tomar essa decisão",
declara Silva. O PT precisa de

aproximadamente 7 mil votos para
eleger um vereador

O presidente do PSDB, Célio
Bayer também informou que haverá

redução no número de candidatos
ao legislativo. "Nossa nominata era
de 19 vereadores. Ficamos com 11",
resume Bayer, que se diz
inconformado com a situação. "Não
se pode entender como ummunicípio
grande como o nosso fica com 11

vereadores, enquanto omunicípio de
Shroeder, bemmenor, fica comnove

vereadores. A diferença é muito

pequena considerando o número de
habitantes de cada município",
argumenta Bayer.

O PFL de J araguá do Sul
também reduziu dois nomes de sua
lista de candidatos ao legislativo. De
acordo com o presidente da sigla,
Valdir Bordin, o partido vai

concorrer com 17 nomes, sendo 12

homens e cincomulheres.

QUINTA-FEIRA,1 de julho de 2004 [_Umlsanlml"ul••

Senado rejeita PEC e número
de vereadores diminui

POR MARIA HELENA DE MORAES

�Santa Catarina vai

perder nada menos

que 304 vereadores
nesta eleição

]ARAGUÁ DO SUL - o Senado

rejeitou a Proposta de Emenda à

Constituiçãoqueextingue 5.062 vagas
de vereadores em todo o País (pECn"
55-A!20(1).Comadecisão,onúmero
de vagas para as câmarasmunicipais
será reduzido em 8.528 nas próximas
eleições, conforme decisão do
TribunalSuperiorEleitoral.

Por ser uma proposta de emenda
àConstituição, amatériaprecisavade
49 votos favoráveispara seraprovada,
mas apenas 41 votos "sim" foram

computados no painel do Plenário.
Dos senadores presentes, 11 votaram
contrariamente à PEC, não havendo
abstenção.

O resultado foi anunciado de
forma efusiva pelo senador Eduardo
Siqueira Campos (pSDB-TO), que
presidia a sessãonomomento. Por ser
uma rnatéria polêmica, os ânimos dos
senadores estiveram acirrados desdeo
inicio da sessão extraordináriana qual
aPEC foi votada. Iniciada a sessão, o
senadorRomeuTurna (PFL-SP) abriu
e logo depois encerrou o período de
discussão, sem que nenhum orador
tivesse se inscrito para o debate. O
senador Antônio Carlos Valadares

(psB-SE), relatordaproposta, criticou
o fato de não ter sido chamado para

ctSAR JUNKES

21111

--

exporseuparecer, que classificou como
suicídio político a colocação em

votação nestemomento. Ele chegou
apedir que os favoráveis àproposição
não registrassem seu voto, quando
sentiu que amatéria poderia não ser
aprovada. Se não tivessem sido

registrados 49 senadores no painel
eletrônico, a votação seria adiadapara
ontem, dia 30.

APEC foi aprovada em primeiro
turno nóSenado no diaoito de junho

o presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Eugênio Garcia, afirma que a eleição ficou mais difícil.
. o

último, com51 votos favoráveis e sete 28 novas vagas em dezmunicípiose a

contrários. A PEC dos vereadores supressão de 344 cadeiras.
instituía 22 diferentes faixas A Associação Brasileira de

populacionais para definir a Câmaras Municipais não aceitou a

composição das câmarasmunicipais e decisão e afumouque a associação está
estabelecia seis faixasde limitespara as pensando embarrar rnaJustiçao corte
despesasmunicipais com as câmaras de 8,5mil vereadores. De acordo com
de vereadores. senadores favoráveis a derrubada da

EmSantaCatarina, a decisão do PEC, a resolução do TSE vai

Senado eliminará 304 vagas já nesta pró'porcionarurnaeconorniadeR$ 2,4
eleição.No Estado, aPEC derrubada milhões com a supressão dos 8.528
na terça-feira provocaria a criação de vereadores.

Vereadores manifestam descontentamento diante das novas regras
]ARAGUÁ DO SUL - A Câmara

de Vereadores de [araguá do Sul
vai perder oito vagas a partir da
próxima legislação.A redução é de
19 para 11 vereadores. Ao final do
ano passado, por decisão judicial
depois revertida, sete vereadores
foram afastados. Agora, a decisão
não tem mais volta. O presidente
da Câmara, Eugênio Moretti
Garcia (PSDB) lamentou a decisão
do Senado e disse que os maiores

prej udicados com o corte são os

cidadãos que vão perder
representatividade política. Garcia
informa que a mesa diretora

designou vereadores a Brasília para
viabilizar apoio à PEC, tendo
recebido respaldo de senadores,
como Leonel Pavan e Jorge
Borhausen.

Durante a sessão ordinária
realizada na manhã de ontem, os
vereadores manifestaram repúdio
em relação a decisão do Senado.
O vereador Roque Bachmann

(PSDB) solicitou moção de

repúdio aos senadores tucanos que
votaram contra a proposta. "Os
senadores deveriam participar da
sessão para defender os interesses
de Santa Catarina", alegou
Bachmann.

O vereador Marcos Scarpato
(PT) disse que a redução do
número de vereadores não diminui
"um centavo" dos recursos

Carioni Pavanello sugeriu que o senado também reduzisse suas vagas

repassados às câmaras. "O Poder "que deveria haver redução no

Legislativo jaraguaense se tornará repasse de recursos para as câmaras
menos transparente e mais e não redução de
tendencioso", declarou Scarpato. representatividade. "Quando
Lia Tironi (PSDB) é da opinião de maior o número de vereadores,

FATOS
• A rejeição do Senado à

PEC causou indignação
entre os vereadores e

demais políticos da

microrregião do Itapocu que
não contavam com a

medida
• A PEC foi aprovada em

primeiro turno no Senado
no último dia 8 de junho
com 51 votos favoráveis e

sete contrários. A PEC
instituia diferentes faixas

para definir a composição.

maior a independência do

Legislativo", afirmou.
J á os vereadores" Carioni

Pavanello e José Osório de ÁVila,
ambos do PFL, destacaram o

descaso dos senadores em relação
ao trabalho realizado pelos
vereadores. "Eu repudio a conduta
dos senadores que não valorizaram
nosso trabalho", desabafou José
Osório de Ávila. Carioni sugeriu
que os senadores deveriam reduzir
também as cadeiras do Senado e

da Câmara Federal. José Pendiuk
dos Santos (PT) disse que o

murucrpto perderá
representatividade e relembrou a

luta dos vereadores afastados no
final do ano passado para

permanecerern no cargo até o final
dessa legislatura.

Partidos se organizam diante
das novas regras

]ARAGUÁ DO SUL - Além de

Jaraguádo Sul, omunicípiodeCorupá
também perde representatividade
política. A presidente da Câmara,
Dolores Lunelli informa que a

redução será de 11 para nove. O

presidente do PMDB, Herrman
Suessenbach afirmaque o partido vai
lançar 14 candidatos, sendo 10
homens e quatro mulheres e que a

redução não vai interferirno número
de candidatos. "Para nós nãomuda
nada. Vamos concorrer comonúmero
máximo permitido", resume

Suessenbach.
Em Guaramirim a situação não

muda. Continua em nove o número

de vagas o mesmo acontecendo em
Massaranduba e Schroeder,
igualmente comnove vagasmantidas.
O presidente da Câmara de
Vereadores de Massaranduba,
Armindo Tassi (PMDB) informou
que partidodeve lançar 12 candidatos
às eleiçõesmunicipais deste ano.

EmJaraguá do Sul, a redução do
número de vagas fez com que alguns
partidos também reduzissem o

número de candidatos.O presidente
do PT, LeoneSilva informaque foram

Colégio São Luís prepara - se paraOUCHAMP

Alunos, professores e funcionários do Colégio Marista São
Luís estarão envolvidos de 13 a 17 de julho em atividades

esportivas, culturais e pastorais. É a XXI OLIMPÍADAS
CHAMPAGNAT, realizada anualmente com o foco

principal voltado para a reflexão sobre a vida e a obra de
São Marcelino Champagnat, fundador dos Irmãos Maristas.
Durante o período, serão desenvolvidos diversos jogos
internos. "A OLIMPÍADA CHAMPAGNAT tem a

intenção de buscar a interação entre os participantes
através dos jogos e das gincanas recreativas", diz o Prof.
Claudio Tubbs.Tubbs destaca que a Semana Champagnat
é um momento de descontração e integração.
Acompanhe mais novidades no Portal do São Luís,
www.marista-jaragua.com.br .

• f

Lotomania
concurso: 430

02 - 05 - 15 - 20 - 21 - 22

23 - 28 - 31 - 34 40 - 43 - 53
55 - 68 - 72 - 83 - 88 - 92 - 93

Loteria Federal
concurso:03845
1 ° Premio: 29.332
2° Premio: 70.910

3° Premio: 28.774
4° Premio: 48.272
5° Premio: 66.035

, LOTERIAS
,_ ,

Megasena >

concurso:576

07 - 08 - 18

39 - 43 - 52

Quina
concurso: 1318

05 - 10 - 39

66 - 78

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Municípios assinam convênio
para investimentos em obras

}ARAGUÁ DO SUL - Os

prefeitos dos Municípios de

Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder

participaram na terça-feira da
assinatura do termo de convênio
com a Secrataria de Estado da
Infra-Estrutura para investimentos
na área.

Segundo a secretária de
Estado do Desenvolvimento

Regional, Niura Sandra
Demarchí dos Santos, os recursos
foram solicitados à 24a SDR

(Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regional) pelos
administradores municipais em

reunião realizada no mês de março
na Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Gua

ramirim), que teve a participação
do deputado federal Adelor Vieira
e do secretário de Estado de Infra
Estrutura Edson Bez de Oliveira.

Corupá receberá R$ 80 mil

para a construção de uma passarela
anexa à ponte sobre o Rio Novo,
que terá 124 metros de extensão,
62 em cada lado, e um custo total
de R$ 135 mil.

Para Guaramirim será

repassado o valor de R$ 95 mil a
ser utilizado no projeto de

pavimentação, drenagem e

sinalização viária das ruas

Henrique Pereira e Vitor Reinke.
OMunicípio de Massaranduba

utilizará o recurso, R$ 80mil, para
implantação de travessias

sinalizadas de pedes tres e

sinalização vertical das ruas 11 de
Novembro e 7 de Setembro e

transversais.

Schroeder receberá R$ 80 mil

que serão utilizados na pavi
mentação asfáltica de rua a ser

definida pela administração
municipal.

Niura afirma que repasse deve acontecer a partir de outubro

Comunicado
A firma. DAVID USINAGEM LTDA ME, inscrita no CNPJ n"

04.533.012/0001-32, inscriçãoMunicipal n° 24458-9, situada àRua 912

Rotary, 46 Loteamento Divinópo Lis, Ilha da Figueira na Cidade de
,

Jaraguá do Sul Se. Vem comunicar o extravio de 02 (dois) blocos nota
fiscal de prestação de serviço Série IS, sendo que nO de nota fiscal 051
e 052 usados e o n° 001 até 050 e 053 até 0100 não usados.

Jaraguá do Sul, 24 de junho de 2004.

GERAL

COMPARECIMENTO

Maria Tereza Nora abre evento com palestra sobre Estatuto do Idoso

auditório da Fameg (Faculdades dos Municípios do Vale do

Metropolitanas de Guaramirim). Itapocu),Maria Tereza de Amorim
A programação teve início às 9 Nora.

horas com uma palestra sobre o Na seqüência, a socióloga e

Estatuto Nacional do Idoso, gerente de Planejamento,
apresentado pela secretária Orçamento eGestão daSecretaria
executiva da Amvali (Associação de Desenvolvimento Regional de

Acãu e Cidadania
na Câmara

Fórum dos Direitos do Idoso
mobiliza Municípios da Amvali

ctSAR JUNKES Joinville, Lourdes Salette Cezari de
i�5i!i!=!Il�"iiiiii"'_"""""'="'----;!P"'1l Aquino, falou sobre o Conselho

Municipal dos Direitos do Idoso. A
socióloga explica que o conselho é

deliberativo e tem a função
acompanhar a destinação de
recursos do orçamento do

Município, fiscalizar as entidades
, que prestam atendimento aos

idosos, receber denúncias e tentar

resolvê-las ou encaminhá-las ao

Ministério Público, que deverá se

envolver plenamente para

efetivação do Estatuto do Idoso. "O
Conselho não vem só para olhar

pelos idosos carentes. Não é uma

política de assistência social",
salienta acrescentando que os

idosos serão protagonis tas do

POR CAROLINA TOMASELLI

... A abertura do evento

foi uma palestra sobre
o Estatuto Nacional
do Idoso

GUARAMIRIM - A participação
maciça dos idosos no primeiro
FórumMicrorregional dos Direitos
do Idoso surpreendeu até mesmo

os organizadores do evento, na

avaliação das assistentes sociais da
Secretaria de Saúde e Bem-Estar
Social de Guaramirim, Rosa
Simões Gorski e Sônia Ossovski
Massaneiro. A estimativa de

público que era de 80 pessoas, entre
representantes de prefeitura's,
entidades e terceira idade dos

Municípios da Amvali, chegou a

aproximadamente 140

participantes. As organizadoras
informam que fbdos os clubes de
idosos de Guaramirim tiveram

representantes no fórum.
Realizado pela Prefeitura de

Guaramirim, através da Secretaria
de Saúde e Bem-Estar Social, o
primeiro FórumMicrorregional dos
Direitos do Idoso aconteceu

durante todo o dia de ontem no

Terminam amanhã as inscrições
para processo seletivo da Une�

}ARAGUÁ DO SUL - Até sexta

feira, dia dois de julho, a Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul) mantém aberto o período
de inscrições para o Processo
Seletivo Especial dos cursos de

graduação em Administração de

Empresas, período matutino (50
vagas); Administração com

habilitação em Comércio Exterior,
período noturno (50 vagas);
Arquitetura e Urbanismo,
matutino (39 vagas); Ciências
Contábeis período noturno (50
vagas) ; Sistemas de Informação no
período noturno (49 vagas); e

Artes com Licenciatura em

I ,

JARAGUÁ QUER, JARAGUÁ PRECISA

Participe das sessões na Câmara Municipal.
Você pode, você deve.

Sessões as 19:15h Segundas e Quintas Av. Getúlio Vargas, 621
Cãmara Municipal
de Jar.guá do Sul

·Para o processo seletivo

especial, a Unerj está
disponibilizando seis cursos

e mais de 270 vagas.

·Interessados devem

procurar o Sae (Serviço de
Atendimento ao Estudante),
localizado no bloco A do

campus da Unerj.

Música, 40 vagas.
O manual do candidato e

requerimento devem ser retirados
no Sae (Serviço de Atendimento
ao Estudante), localizado no bloco
A do campus da Unerj, na rua dos
Imigrantes, 500, no bairro VilaRau.

O requerimento deverá ser

entregue juntamente com os

documentos do candidato nas

dependências do Sae das oito às

11h30 e das 16 'às 21 horas. O
candidato deverá efetuar o

pagamento da taxa de inscrição,
no valor de R$ 55,00, através de
boleto bancário que receberá no

ato da inscrição.
A relação dos candidatos

classificados será divulgada no dia
18 de junho e fixada no mural do
Bloco A, na Unerj. O resultado
também estará à disposição na

internet, através do endereço:
www.unerj.br. A matrícula dos
classificados será realizada de 12 a

15 de julho, também no Sae.

processo.
No período vespertino, o

evento ficou restrito aoMunicípio
de Guaramirim, quando foi feita
a indicação dos representantes das
entidades não-governamentais e

apresentação dos conselheiros

governamentais, que vão compor
o CMDIG (Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso de

Guaramirim). A assistente social
Sônia informa que a nominata e

posse do Conselho ainda não tem
data definida, mas deve acontecer
nas próximas
Município.

semanas no

Bruno Breithaupt relata na

Acias trajetória da empresa
SCHROEDER Dando

continuidade ao ciclo de palestras
previsto no planejamento anual da
entidade, a Acias (Associação
Comercial, lndustrial e Agrícola
de Schroeder) realizou terça-feira
a palestra Modelo de gestão das

lojas Breithaupt, apresentada pelo
diretor administrativo e financeiro
Bruno Breithaupt,

Durante aproximadamente
uma hora, Breithaupt relatou a

trajetória, dificuldades e

conquistas da empresa aos 70

participantes. "As informações
foram muito valiosas para os

empresários de Schroeder,
principalmente pelas Lojas
Breithaupt estarem há 77 anos no

mercado com sucesso", destaca o
secretário executivo da Acias,
Júlio César Correia de Negreiro.

Após a palestra, o arquiteto
Ronaldo Lima, da Lima e Lima

Arquitetos, apresentou o projeto
e a planta da sede própria da

Associação, que será construída
ao lado do Centro de Múltiplo
Uso. A nova estrutura terá 488
metros quadrados de área

construída e dois pavimentos.
Atualmente a Acias atende

em espaço alugado. O projeto foi
encaminhado à Secretaria de
Obras do Município e aguarda
aprovação para dar início às obras,
que devem ser concluídas em

julho do próximo ano.

Bruno Breithaupt relatou as experiências da empresa a 70 empresários

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Leftoversoup apresenta seu Punk Rock melódico no Festival
Influenciados por bandas

como N ew Found Glory,
Milancollin, Dead Fish e CPM 22,
a banda, formada em 2001
inicialmente por Dalmo e Daniel
o Leftoversoup, ou "sobras da

sopa" conta agora com Daniel

(bateria), Alan (baixo e vocal) e

Dalmo (guitarra e vocal) . A banda
tem se reunido e preparado alguns
materiais próprios dentro do estilo.
"Chegamos a gravar um CD com

as 11 melhores composições da
banda de dezembro do ano

passado a março deste ano em um

estúdio em Florianópolis. O CD
ainda não foi prensado, porque
precisamos de mais recursos. Para
tanto - contamos - com

apresentações ou 'quem sabe

algum patrocínio", explica Dalmo

que já tem inclusive o nome do CD -

No fundo, bem no fundo isso faz sentido
- que ainda não tem data para sair. O

leftoversoup participou do Curupira
Rock Club, do festival quando este era

Ecoradícal/BíchoGrilo e no ano passado
na primeira edição do Festival
Alternativo. ''A expectativa é a melhor

possível, esperamos que o público goste
do nosso som", diz Dalmo antecipando
que 80% do repertório será de músicas

próprias e o restante de covers de suas

principais influên�ias. A música

"Pródigas Respostas" pode ser ouvida no
site www.tramavirtual.com.br/leftover
soupvE no site www.leftoversoup.
hpg.ig.com.br os admiradores do estilo
Punk Rock Melódico podem conhecer
um pouco mais a banda. O

Leftoversoup se apresenta às 21 horas
no pavilhão A.

Leftoversoup apresenta no pavilhão"A"músicas próprias e covers

de bandas punks

Pop/Rock é O estilo dos Integrantes.do Retorno de Junho
ctSAR JUNKES

Poucas bandas de Punk Rock
tiveram participações em CD /

s

e tem trabalhado tanto para

divulgar sua música quanto os

integrantes da Repulsores,
formada em 1998. Com Rafael

(vocal) Maycon (guitarra) e

Mareio (bateria) a banda recebe
influências de bandas clássicas do
Punk como Ratos de Porão, DFC,
Ação Direta, Slayer, entre outros.
Essas influências levaram o grupo
a fazer composições próprias,
como Cachorro Loco e gravar um

CD no ano passado intitulado
"Possuído" que foi distribuído para
o Sul e Sudeste do país através

das distribuidoras de materiais

independentes e fora do país
também com distribuição na

Finlândia, Canadá, Espanha e

I CP NOTASI
� HOMAGO

Garota Homago
A Escola Holando Marcelino

Gonçalves promove ama

nhã a Eleição da Garota

Homago. Dezesseis can

didatas do ensino médio
concorrem ao título de
mais bonita da escola. A

entrada é gratuita e toda a

comunidade está convi
dada a participar. No local
haverá som mecânico. A

eleição inicia a partir das
20h30 nas dependências
da escola, na rua José
Theodoro Ribeiro, 689, na
Ilha da Figueira.

Itália. Os Repulsores participaram
também de um CD de coletâneas de
músicas punks pelo selo Anti

imperialista. "Temos composições
próprias e estamos preparando as

músicas. O CD deverá ser lançado em

meados de 2005 e se tudo der certo

lançaremos também um selo na

Europa", estima Rafael. Este ano a

banda participou de outras duas
coletâneas, lançadas no Espírito Santo
e a outra na Argentina. Dentre as

participações da banda estão o Ríver
Rock em Indaial e o Tchumistock em
Rio do Sul. Para conhecer mais a

respeito da banda o site www

.repulsores.net apresenta infor-mações.
Participando pela segunda vez no

Festival os Repulsores es�eram um

bom público no pavilhão A às

22h30.

região está a participação no Curupira
Rock Club, no ano passado e festas

particulares de amigos. Sobre a estréia

no festival Alternativo a banda se diz feliz
com a possibilidade de tocar para um

público maior. "É uma diversão para nós
tocar e divertir O pessoal. Nossa

expectativa é boa e esperamos que o

pessoal compareça, fique até o final e
curta nossa apresentação", destaca
Orlando no que o baterista acrescenta

"O Festival Alternativ� é uma chance
muito boa para todos os que tocam

. profissionalmente ou não, pois é uma

chance de podermos expor nosso

trabalho, de outros venderem seusCD /

s,

camisetas e outros souvenirs, uma

oportunidade de diversão para a galera e

de reencontrar os amigos", define Rafael.
A banda Retorno de Junho toca às 2h20
no pavilhão C.

A banda Repulsores divulgou o CD "Possuídos" no Brasil e em

outros países

... CAMPANHA

Conselho deAssistência terá logomarca
o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)
está realizando uma campanha para criação da

logomarca da instituição. Criado há dez anos, o

Conselho tem o objetivo de estabelecer as políticas
municipais de assistência social, sendo um órgão
deliberativo vinculado à Secretaria de
Desenvolvimento Social e Habitação da Prefeitura de

Jaraquá do Sul, formado por 14 representantes das
organizações governamentais e não-governamentais.
A presidente da entidade, Marisa Freitas da Rosa,
divulgou a campanha de criação da logomarca de

identificação, para profissionais de comunicação e

marketing. Para as pessoas interessadas em participar
do concurso, o regulamento pode ser acessado através
do e-mail: social.conselhos@jaraguadosul.com.br ou

pelo telefone: (47) 372-8107.

... ENCONTRO DE TALENTOS

Palestrasobre comunicação
"Jaraguá do Sul - Comunicação" é o tema do 9°
Encontro de Talentos Humanos, da Associação
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) de Jaraguá
do Sul, marcado para os dias 14 e 15 de julho, no
grande auditório do Centro Empresarial. No dia 14, a
consultora e escritora, Dirce Conte, vai abordar o
tema "Comunicação que gera resultados': O diretor

presidente da Marisol, Vicente Donini, vai falar, no
dia 15, sobre "Comunicação como ferramenta de

gestão de pessoas'; case da própria empresa, além
da instrumentalização da comunicação integrada na

Marisol e o exercício da comunicação no ambiente
de trabalho. O investimento é de R$ 10,00 por noite.
Empresas associadas e estudantes com carteirinha
têm descontos de 50% e pacotes com 10 inscrições
ou mais, recebem um ingresso grátis.

",_CORREIO DO POVO

The Seres apresenta rock

Progressivo e psicodélico
Formada em fevereiro de 1991, a

banda The Seres é, do Festival
Alternativo, amais antiga. Inspirado
em bandas progressivas como Pink
Floydmisturado com as letras críticas
deRaulSeixas, oThe Seres tem como

diferencial suasmúsicas próprias, são
mais de 50 composições. Na primeira
formação Padilha (guitarra e vocal)
contava com Deretti (baixo), Beto
(bateria) e Paulo (teclados).Abanda
teve seu auge em 1992 quando
participou de eventos .corno

aniversário de Joinville e aGincana
da RBS em [oinville onde tiveram a

participação no horário nobre daTv.
Mas nomesmo ano a banda se desfez,
voltando a se encontrar para tocar

profissionalmente somente no ano

passado.Com nova formação o The
seres conta com Juliane (teclado e

vocal), Tiaraju (baixo e vocal), João
(bateria), Eduardo (guitarra) e

Padilha (guitarra e vocal) . Com letras
em português e inglês, mistura o

progressivo com o psicodélico.OThe
seres estápreparando ummaterialpara
lançarnomercado comaparticipação
do músico Emerson Policena que
levou para Londres, ondemora, uma
demo para divulgar a banda. ''Até o

final deste ano pretendemos lançar o
cd "DiasContados".O nome do cd é
uma regravação nossa de umamúsica
tocada nas rádiosno início da década
de 90". Tocando pela primeira vez no
FestivalAlternativo, a banda está se
preparando hámeses para umabonita
apresentação. Para conhecer mais
sobre a banda o site é

www.theseres.com.br. A banda se

apresenta às 22h50 no pavilhãoC.
DIVULGAÇAO

Depois de um longo tempo sem tocar The Seres reestréia no pavilhão C

Trivium apresenta Rock dos
anos 70, 80 e 90 no palco B.

O primeiro lugar no festival Arte
Maior em 2002 foi um incentivo para
estabandaque hádois anos é formada

porAdriano (vocal),Gustavo (baixo),
Enrick (guitarra), Samuel (guitarra),
Daniel (teclado) e Juninho (bateria).
Influenciados pelo Rock /

n/ roll de
bandas comoCreedence, TheDoors,
Beatles, Pink Flovd, Deep Purple, e
de nacionais como Dazaranha e

Cássia Eller em comum entre os

músicos está o gosto por sons antigos
da década e 60, 70, 80 e 90.
"Mostraremos um pouco de cada

época no nosso show no Festival

Alternativo", declara Enrick.
Crescendo musicalmente a cada dia,
abanda se apresentou recentemente
na Festa doPinhão em Lages.No ano
passado asparticipaçõesno aniversário
de Corupá, e da cidade de Leoberto

Leal, foram importantes alémdo show
realizado naNotre em]araguá doSuL
"Participamos também do festivalno

tempo do Ecoradical/Bicho Grilo.

Esperamos que o público goste do

repertórioque estamos selecionando",
estima Gustavo. "O festival é uma

oportunidade para todas as bandas da

regiãomostrar o seu potencial, o seu
repertório", finalizaEnrick. Para este

. ano a banda pretende alcançar o
reconhecimento maior. "Nossas

composições, que ainda estão

somente nopapel, tendema sermuito

rockeiras, mas não deixamos de lado
o sentimento e a boa harmonia",
destacaGustavo. Mais informações
sobre a banda podem ser obtidas no
site www.bandatrivium.cjb.net. A
bandaTrivium se apresentano 23h50
no pavilhãoB.

Um reencontro em junho do
ano passado entre os amigos
Orlando (guitarra e vocal), Rafael
(bateria e vocal) eAmilton (baixo
e vocal) originou o nome da banda
Retorno de Junho. "Éramos amigos
de escola, mas compromissos e

responsabilidades levaram cada um

para um lado diferente. Nos
reencontrávamos de vez em

quando e fazíamos um som

descornpromíssadamente, mas no
ano passado resolvemos voltar a

tocar pra valer", conta Orlando.A
banda faz o estilo pop/rock com

influências de Rarnones, Greend
Day, passando por Legião Urbana,
marcando o ecletismo do grupo,

que não tem a pretensão de
Retorno de Junho estilo pcp/rock, faz a estréia no Festival compor músicas próprias. Dentre
Alternativo no pavilhão C as apresentações realizadas na

Participações em coletâneas eCD próprio no trabalho dos,Repulsores

Público poderá conferir sons das últimas quatro décadas no show

Falecimentos
Faleceu às 13:00 de 29/6 a senhora IdalinaMarques, com idade de 88

anos. O sepultamento foi realizadonoCemitério Rio Branco.
..

Faleceu às 1 :20 de ontem a senhora Elvina Meier, com idade de 73
anos. O sepultamento foi realizado noCemitério da Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 9:00 de ontem a senhora Linda Meldola, com idade de 86
anos.O sepultamento foi realizadonoCemitério Três Rios do Norte. IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA,l de julho de 2004

ESPORTIVAS

"'OLESC

Schroeder vence de virada e conquista vaga

o jogo da final da fase regional da Olesc foi muito disputado
no qual São Bento saiu à frente do placar marcando aos sete

minutos e aos 12 e fechando o 1 ° tempo em 2 x O. No 2°

período iniciou-se a reação de Schroeder que aos seis minutos

marcou com Eder aos oito o goleiro Rafael empatou o jogo
(gol por cobertura). Na seqüência um jogo bem tumultuado e

com jogadas rápidas no qual a equipe adversária aos 11

minutos marcou o seu 3° gol. Lombardi aos 18 minutos

empatou novamente para a equipe de Schroeder e para

complementar a excelente fase da equipe faltando 40

segundos Leandro depois de jogada com goleiro-linha marca

o quarto gol, fechando o placar em 4 x 3, dando o título para
Schroeder que, junto com Jaraguá do Sul, representará a região
na fase estadual da Olesc, em Joaçaba.

... NATAÇÃO
Resultados do Circuito Interescolar
12 escolas participaram do evento, que envolveu 133 crianças
do município. O Colégio Divina Providência foi o vencedor da

etapa, com 167 pontos, seguido do IE Jangada (97), São Luís

(79), Colégio Evangélico (69) e EMEF Renato Pradi Caie (62),
ficando assim também a classificação do ranking do ano.Tanto

as escolas como os atletas melhores ranquiados recebem
troféus no final do ano. Foram disputadas 20 provas nessa
segunda etapa, das categorias Pré-Mirim a Infantil, tendo os

seguintes campeões:

ESPORTE

ACIDENTE

Motorista morre em acidente
na madrugada de ontem

POR JULlMAR PIVATTO

� Após se perder na
curva, caminhão bate
em poste, capota e

bate no rancho

GUARAMIRIM - Um acidente na

madrugada de ontem causou a

morte domotoristaDavid Silva, 46.
O fato ocorreu no Km 47,3 da
rodovia SC 413, que liga
Guaramirim a Massaranduba, por
volta das quatro horas da manhã.

Segundo a Polícia Rodoviária
Estadual de Blumenau, o caminhão
Scania ITl13H, placasKMM 1411
de Rio do Sul, se perdeu na curva,
bateu num poste e capotou, vindo
a colidir com um rancho, na

propriedade de Carlos Bremüller, de
80 anos. Ninguém se encontrava no

rancho e a colisão causou apenas
danosmateriais ao proprietário.A
Polícia Rodov?ária disse que não

precisou conter o trânsito, a não ser
na hora de guinel!.r o caminhão.

O caminhão, que trafegava no
sentido Massaranduba
Guaramirim, estava carregado com
produtos variados, principalmente

Após colidir com poste, o caminhão derruba um rancho que fica nabeira da rodovia

com produtos de papelão e acidente ficaram sem luz até às 10 residência onde o caminhão caiu,
ferragens. Omotorista, que estava horas da manhã e o telefone foi Carlos Bremüller, disse que foi
viajando sozinho, foi lançado fora religado no início da tarde, quando acordado pelo barulho e salientou
do carro e veio a falecer no local. Os também foi retirado o caminhão da que fazia um bom tempo que não
moradores próximos ao local do propriedade. O proprietário da acontecia um acidente na região.

Bicicross traz dois títulos da

etapa mineiro do Brasileiro

Guilherme e Joyce, junto com atleta de Rio do Sul, trouxeram títulos

}ARAGUÁ DO SUL - A Equipe
]araguaense de Bicicross trouxe dois
títulos da 4a Etapa do Campenato
Brasileiro damodalidade, na cidade
de Betim (MG). A pista eramuito
longa e bastante técnica, mas como
os atletas fizeram o reconhecimento
na sexta-feira, conseguiram se sair

bem.
Os dois atletas que estiveram

competindo conseguiram os títulos
em suas categorias. Joyce Moretti
(Unerj) conquistou o primeiro lugar
na categoria elite woman e garantiu
seu sexto título nacional no
bicicross. Guilherme Getelina

(BhelingVeículos) ficou como título
da categoria boys 12 anos e assumiu
a liderança da competição ..
Segundo o diretor da equipe
jaraguaense, Valdir Moretti, a

categoria de Guilherme é mais

difícil. "Os atletas da boys 12 anos
têm nível técnico bastante

parecido, mas com essa conquista
ele -dá um grande passo para

ganhar o título nacional", explica.
Á proxll�a etapa do

Campeonato Brasileiro está

marcada para os dias 28 e 29 de

agosto, mas ainda não está

confirmado o local. "Era pra ser no

Paraná, mas eles desistiram de
sediar a etapa. Provavelmente será

em ]oinville ou São Paulo",
comentaMoretti. Mas o próximo
desafio da equipe é nos dias 10 e 11
de julho na cidade de Toledo (PR), .

onde toda a equipe, com apoio da
Duas Rodas Industrial, vai disputar
a 2a Etapa do Sul Brasileiro de
Bicicross.

Juventus empatacomoConcórdia
e decide vagano domingo em casa

}ARAGUÁ DO SUL - Na

primeira partida das quartas-de
final do Catarinense da Série B1,
o Juventus traz umótimo resultado
do oeste do estado, onde empatou
em O x O com o Concórdia, na
noite de ontem. O jogo, que
aconteceu no estádio Domingos
Machado de Lima, teve total
domínio do tricolor jaraguaense,
que meteu cinco bolas na trave.

O [uventus começa pressionando
desde o início e a melhor jogada
do primeiro tempo foi uma

cabeçada de Paulo Sérgio na

trave.

O segundo tempo começa
como terminou o primeiro, com
várias oportunidades perdidas do
]uventus. Logo no início, o goleiro
] aciel do Concórdia faz boa
defesa e bate na trave. No rebote,
a bola sobra para Pereira, que
chuta mais uma vez no poste.
Itaqui, um dos destaques do

Moleque Travesso na partida,

mete mais uma bola na trave. O
Concórdia começou a criar perigo
somente nos dez minutos finais e

perde boa oportunidade com

Claiton, que chuta forte para a

defesa de VaI. Com esse

resultado, uma simples vitória no
próximo leva o ]uventus para a

semi-final da primeira fase.

• Trazer a decisão para o

João Marcatto era desejo
dos jogadores e da
comissão técnica desde o

início da competição.

• No jogo da tarde, o

Figueirense B perdeu em

casa para o Blumenau por
2 x 1. Hoje jogam
Internacional x Brusque e

Operários Mafrenses x

Fraiburgo.

Time juvenil da Malwce perde
no oeste pelo Estadual

}ARAGUÁDOSUL-Representada
pelo time juvenil, aMalwee perde em
Seara, pela Divisão Especial do
Estadual. Num jogo muito ditícil, a
equipe jaraguaense começa

pressionando nos cinco primeiros
minutos, e abriu o placar comAriel.
Apartir do gol, o time doSeara partiu
pra cima, perdendomuitas oportuni
dades, mas acabou marcando com

Vinicius. No segundo tempo, o jogo

continua o mesmo, com a Malwee
tentando segurar o resultado e não

conseguindo finalizar em gol. Seara
acaba marcando com Zezinho, que
vira o jogo para 2 x 1. No fim do jogo,
o jogador jaraguaense Augusto é

expulso e Seara' faz o terceiro,
deixando o placar em 3 x 1. O time

principal daMalwee está agora com
os olhos voltados para a partida de

sábado, em casa, contra oAtlântic�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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fazer o quê?

As gatinhas mandaram: Lú, Patrícia e

Glau, registraram recente ida ao Baturité, em
Balneário Camboriú. Também podem ser

encontradas nas baladas de Jaraguá, sempre
juntinhas aproveitando do melhor.

Você também pode contribuir! Mande fotos de
baladas, situações, viagens, o que for•.•
Ela poderá ser publicada neste espaço.

faltou mostrar...

(
Paulo Bruch e Rhea Cassuli curtindo

juntinhas o ambiente da Cachaça ria Água
Doce,na última quinta.

Ana Paula Cavalcante e Fábio Nazário
no Atelier Lunna Della Cera, ambiente cada
vez mais disputado pela boemiajaraguaense.

Fabiane Schmidtt e seu namorado jogador
do Roma e da seleção brasileira Émerson,
convidados do aniversário de Tatiane Peixer,
sábado passado em Guaramirim.

-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PEUGEOT 807 2.0 16V

Coração de mã
Por Darlon AnaciétolCromoart

Famílias numerosas, celebrai. A Peugeot acaba de trazer ao mercado nacional a
sua agigantada (e luxuosa) van 807. Na verdade, trata-se de um veículo criado
em parceria com Citroên, (C8), Fiat (Ulysse) e Lancia (Phedra). Assim como a

"irmã" C8, também presente no nosso mercado, este modelo vem para disputar,
o restrito mercado das famílias grandes e sedentas de luxo.

Disponível com motor 2.0 de 16V e câmbio automático, a 807 não chegaa ser

um "rojão", afinal trata-se de um carro pesado, mas com fôlego suficiente para

garantir segurança nas ultrapassagens e levá-la à velocidade máxima de

178km/h, número condizente com o propósito elo veículo. Para garantir a
aderência na pista; foram empregados pneus-com largura de 215/65, em aros de

liga leve RIS", que aliados aos vários equipamentos de segurança garantem a
tranqüilidade dos passageiros.
Fora segurança e (muito) espaço interno, luxo é com certeza o terceiro ítem

onipresente neste Peugeot. As afortunadas famílias, futuras proprietárias de um,

terão à disposição conforto e praticidade de sobra ao longo dos 4,73 metros de

comprimento da van. Os bancos, dispostos em três fileiras têm nas costas,

práticas mesinhas tipo avião. Para melhor controlar a temperatura interna há

refrigeração independente para os bancos dianteiros e o restante do habitáculo,
que têm ainda 60 (l) porta-objetos espalhados pelo carro, e na porta, há um

porta garrafas com capacidade para guardar
uma vasilhame de 1,5 litros. E ninguém pense

que vai ter que tomar bebida quente, não! Há
uma saída de ar condicionado que mantêm a

bebida geladinha no console central. Os
mimos, é claro, também agradam em cheio o

motorista, que encontra com facilidade a

melhor posição de dirigir. Os bancos possuem
regulagem elétrica, e a direção, pode ser

regulada em altura e profundidade. O som

pode ser controlado por meio dos ajustes no
próprio volante, isso sem fal�r nos ítens mais
comuns, como vidros, travas e espelhos

elétricos, estes últimos podem ser ainda
rebatidos eletricamente para evitar os

vândalos de plantão.
Como o segmento de vans desse tipo é

bem restrito, o 807 não encontrará muita
concorrência. Nessa categoria
enquandram-se, (em ordem crescente de

preços) a Space Waíion, da Mitsubishi, a

própria C8 da Citroên e a Grand Caravan,
da Chrysler, a maior e mais salgada de

,

todas. A Peugeot usou a estratégia de
vender sua nova van por R$ 134,3 mil,
cerca de R$ 600 a menos que a

conterrânea C8, no momento seu

oponente mais. direto. Ao se comparar.
esses valores com os das minivans
nacionais nota-se que há diferença
considerável nos valores; compensada em

partes, no entanto pela oferta de ítens de.
conforto e sofisticação presentes, além da

qualidade dos materiais e da mão de obra
na construção. Comparando-se com

outros veículos importados, fica na média,

• Preço
RS 134,3 mil (aprox.)
• Velocidade máx.
178 km/h
· Porta-malas
1381itros
1160 litros (com terceira fileira
de bancos rebatidos)
• Aceleração
O a 100 km/h ........., .. 14,4 sego
* Dados do fabricante

VAS
Investida coreana
A Hyunda'i,que também
detém a marca Kia celebra
um dos melhores
momentos da companhia,
um gigante sul-coreano. Na
Europa, as vendas

aumentaram 20% em comparação com o mesmo

I, período de 2003. E as previsões são ainda mais otimistas

I com a chegada do novo Picanto, o primeiro urbanóide
da Kia. Há ainda o novo Cerato,médio da marca que
aposta em design robusto, bem ao estilo das novidades
européias.
O grupo Hyundai-Kia pretende consolidar-se corno um

dos dos cinco maiores fabricantes mundiais,
ultrapassando marcas tradicionais, No Brasil a Kia
passará a fabricar em
breve o caminhão de
pequeno porte
Bongo, no Espírito
Santo,com índice
de nacionalização
de cerca de 60%

� i__� �_�_.�_��.�____,

"

�

Espicharam o Classe A
As imagens liberadas pela Mercedes
Benz ainda vem em conta-gotas, tudo
para aguçar a curiosidade.sobre as

alterações sofridas pelo "baby" Classe A.
Ele cresceu, e bastante, ficou com cerca

de 23 cm a mais no' comprimento e 45
cm na largura. Suas feições também
mudaram muito, tanto que nem parece
o mesmo não fossem detalhes como o

vidro da coluna traseira e o recorte reto
da tampa dor porta-malas. Está mais
"invocado" e de certa frrna, anabolizado.
As lanternas dianteiras ficaram mais
compridas e afiladas, enquanto as

traseiras ainda que trapeziais, parecem
ter sido colocadas de cabeça para baixo.
Passará a vir com opção de duas ou
quatro portas. No Brasil, onde as vendas
nunca superaram as expectativas, o
modelo atual deixará de ser fabricado
para dar lugar ao Smart Formore na

linha de montagem, em Minas Gerais.

COMBUSTÍVEIS

/

t
;;
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Atendemos linha geral:

....�CJ.II-

S-10 c. dupla
Blazer 2.2

Blazer 2.2

Ranger 2.3
S-10 2.2

Courier 1.3

Saveiro 1.6
Saveiro 1.6.

Fiorino 1.5

Golf 1.6
Renaul Clio 1.0

Vectra 2.0

Vectra 2.0

Corsa 1.0

Corsa 1.0

Classe A

Palo classic

Uno Mille'
Corsa Sedam

Goll.0

Goll.0

Goll.0

Goll.6
Goll.0

Uno Mille

Uno Mille

Escort SW

Tempra SX

Parati 1.0

Audi A3

99

99

99

99

01

99

97

95

93

97

91

98

97

98

98

98

97

96
98

96

00

99
90

96

02
02

97

95

98

95

PALIO WEEKEND
1.3 ELX - 2002
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(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

.. (47) 376-1772/ 273-1001,

Aue. C...... L"'DA
CA__"1I1IftI8

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

ÜJ97
1997

1996

Gal MI Plus
GolMI

Santana CL 1.8

Branco

Azul

Bege

G

G

G

Mitsubishi Pagero
Ranger 4x4 gabinada
F-250 XL cornpl.

Preta

Preta

Cinza

2001
2001
2000
1999
1997
1997

1995
1994
1993
1993

1993
1992
1990
1985
1979

1984

FlAT Blaser DLX compl, Branca
Blazer DLX compl. Cinza.

Ranger XL cl Ar vermelha

Pajero 4x4 Preta

F-l000 est. de fábnca Vermelha

D-20 gabinada 4p compl. Azul

Pampa Branca
F-l000 est. turbo Vermelho

D-20 Conquest Branca

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

G

D

D
D

D

D

A

Uno Smart

Tipo 1.61E

Uno Mlle

Azul

Cinza

Vermelho

G

G

G

2001

1995

1991

FORD
D '

Branco
Branco

EscortGL SW

EscortHobby
G

G

1998

1995

GM

Celta

KadetLite

OmegaGLS
OmegaGLS
Omega GLS'cl teto

G

G

G

A

G

2002

1991

1993

1993

1993
Kombi Branca

MOTOS

Biz Vermelha G 2002

275-371 J
372-1919

BERNARDO DORNBUSCH, 330 PRÓX. CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI

álcool, em bom estado, R$
3.000,00. Acerto fusca na troca.
Tr: 371-6238.

GOL - vende-se, branco, ano
96, 1.6, com ar condicionado,
direção hidráulica, desemb. e
limpador traseiro, aro liga leve.
R$ 12.100,00. Tr: 372-3667

_ ou 9111-9466 com Clovis.

_ GOL - vende-se, ano 90, GLS,
1.8.R$ 5.300,00. Tr: 9975-
9925.

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

e IPVA pago até 2005. Tr: 9912-
34710u371-2001.

COROLLA - vende-se, WG, ano
95, completo.R$ 7.800,00,
mais financiamento. Aceito
troca. Tr: 371-6000.

MONZA - vende-se, EF1650, 93,
2p, bordô, ve., todo original. dh.
R$ 8.500,00. Tr.: 371-5157 ou

371-5615 a noite cl Cristiane.

UNO - vende-se, turbo. ano 94,
preto, completo, em ótimo
estado. Tr: 9135-7729.

RANGER - vende-se, 00, cab,
simples, completa (- trava).
diesel. 4x4, turbo. R$ 36.000,00.
Tr.: 372-3235 cl Ramos.S-10 - vende-se, CS, 97, De

luxe cl Ar. OH. Vvde. estribo,
capota, cd, trio .alarrne- GNV.
R$20.000,00- Tr: 2731525.

VOYAGE - vende-se, cor branca,
ano 83, 1.6, a gasolina.R$
3.000,00.Tr: 370-8526 com

Airton.

PALIO - vende-se. ano 2001,
completo, único dono.R$
22.000,00. Tr: 370-0863 após 17
horas

MONZA-vende-se, 90, em ótimo
estado. R$5.3oo,00. Tr.: 371-2001
ou 9916-8927 cl Frank.

,

PtmiR1.S EN GElllId.: f'fImI1.L - COt1fRCIAL - RESIDENCIAL �
I .

MASSJ. COIIRDA, fPOx, TEX1\IllA, GRAflllDO I
I .. .

i
I Faça um orçamento VLB - Responsável pela pintura i

I sem compromisso
.

do Joma! Correio do Povo l
LR.:�!��S�III��s(��:II�a���iglJ.llil'l1:!eI::9Jº4=�.��

Acena-se carro de menor vàlbr
no negócio. Tr: (47) 9102-obo9
cl Santiago.

I l

PEUGEOUT - venda-sa, aôll1 ia
18v ano 99 de cor ptillâ,
compiato -ar, alr bag, em atiíi1ti
estado. R$14.500,OÔ: fi:
Eduardo (47)8802-3156 tiO
371-4543

SUZUKI- vende-se Suzukl sivlit
SO 1.616V 4p, compl., gás. R$
12.000,00 ou ou troca-sê por
terreno de maior valor. Tr.: 370-
7986.

RURAL - vende-se, ano 74.Tr:
9962-9363.

1113 - compra-se, dá pre
ferência financiado. Tr: 372-0108,

608 - vende-se, Baú, ano 74,
ótimo estado. Tr: 370-0433 ou
9148-4237 .

1113 - vende-se, corri oat
roem R$17.000,00. Tr. 370.4863.

VÊNDE-SE - VoIksvagem 7.90, ano
88, cor amarelo com bâUi R$
23.000,OO.Tr.375-2309ou375-l101à.

=-
CG - vende-se ano as, R$
4.0oo,00.Tr. 9109-218tl.

TlTAN - vende-se, CG 125, âno
2002, cor vermelha, R$ 3.800,00. ..
Tr. 9906-8849. •

TITAN - vende-se, CG 125, ano
99/2000.R$1.000,00 mais 1 ,68

. pormês. Tr: 371-6000

TlTAN - troca -se. CG, ano 2004,
seml- nova, por fusca em Dom
estado e assumlrfinanciamênto.
TI: 370-2299 com Silvio. t �\
T1TAN - vende-se. 125. ano,96;d$
9991-3300.

. , \.,
TlTAN-ano 97, corpreta.Tr: 371-
8734 ou 9916-8927 .

.

mAN - ano 99, corvermelha.tr:
371-8734 ou 9916-8927.

TITAN - vende-se 2003/2b03.
R$1.000,00 + 22xR$225.dtJ. Tc:
9106-4775

TITAN .: vende-se, 1 ��8,
vermelha, em excelente ê$l8do.
R$ 2.600,00 é passivei firiàrtclat •TR: 370-7892 com Vagnét spos
18h

TRllHA- vende-se, KlS 350,R$
2.000,00.Tr: 9979-8040 hdtártó
comercial.

VENDE-SE - 225, cor doutadá,
ano 2002.R$ 6.800,00.Tr: 9i32-

.

5906.

APARELHO DE CD - vende-se,
digital com frente dest:ibilvlil.
Valor a combinar. Tr: 914206629,

APARELHO DE CD - veHà�-sll
para carro Pioneer, ct Mp:!:
modo 4650, cf controle, n9�?:.n�
caixa. R$ 585,00. Tr: 37�,���06 .....
ou 9111-9968 cl Alexsan�rd. 'I!' •

APARELHO DE CD - ve�de-se,
pionner, 4350 com cohlrdie:
salda aux. E salda subwodter R$
400,00. TR.: (47)8802-3150 ou
371-4543.

RODAS - vende-se, es�oHiva
para Opala.Tr: 9142-6629:

ROOAS - vende-se, espciHiva�,
para Opala! Caravan. Tr: 9i 42-
6629.

RODAS - vende-se, TSW,' �
16" modelo VX1, furação ��jO .

Z
com pneu Pirelli P7000 19�x45.
Tratar: 372-3235 cl GláJcia.

RODAS - vende-se, Momô, 15,
. modelo M-l. com pneus .. .Tr:
9992-4685/376-0270 cl Nei

COMPRA - SE - carro �no 99.
utilrtário. Tr: 9123-6149. '

t]'
CONSÓRCIO - vende-se !-londa
Biz cl part, elét CI 29 ilágas.
R$2.900,00 + 31 x R$11S,67.
Acerta-se CG como pagamento.
Tr: 8802-3150 cf Eduardo. ,

" �,. ,

"',.,- 11'l

FUSCA - vende-se 80, verde,
aro 14•.R$ 3.500,00. Tr.: 376-
3666 cl Paulo. KOMBI - compra-se' antiga

CJrgilalTratarrll.uciam-9994-0298

OPALA - vende-se, Sl. ano 88,
4 portas, álcool, relíquia, super
conservado. Tr 376-1678 ou

9993-5946.

TEMPRA - vende-se, ano 96,
cor branca, completo, 8 valv.R$
3.800,00 mais 30 parcelas
305.00. Tr: 370-8526 com

Airton.

COMPRA-SE - carro até ano

2003, pagamento à vista, de
preferência palio ou celta.Tr:
9146-7638

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

tarde.

Escapamento - Geometria - Balanceamebt�
Injeção Eletrônica - Mecânica em Ger�1

Auto-elétrica - Com. de Pneus

PASSAT - vende-se, ano 80.R$
2.200,00, ou troca-se por mateliais

deccr61ru;ão.Tr.9973-OOl54oo370-
0164.

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

OMEGA - vende-se, GlS, 2.2,
ano 96.R$15.000,00.Tr: 9973-
8955. FIAT 147 - vende-se, ano 84,

bege.R$ 2.300,00. Tr. 9135-7729.

TEMPRA - vende-se, 2.0 16v

completo + couro na cor preta
porR$7.800,00. Tr: 8804-6050.
cl Adriano GOl- vende-se, branco, 1.6, ano

94, ótimo estado R$ 7.500,00. Tr:
RURAL-V1lf1d&.se,ano 74.Tr.9962-

9135-7729. _00ffi. _

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, dh., a.c.,
CD original, controle satélite de
som, t.a, 5p, trava pi crianças,
rodas de liga leve. R$ 21.000,00.
Tr. 370-8928.

CORSA - vende-se. 1.6, ano 96.
R$12.000,00. Tr: 9905-9731.

S - 10 - vende-se, luxo, ano

97. diesel. banco de couro. cor

branca, equipada. Tr: 9993-5946
ou 376-1678.

CORSA - vende-se, milenium,
ano 2001 , ar condicionado. R$
17.500.00, único dono. Tr: 9123-
6149.

UNO � vende-se. Fire. 2p, 02 ..

Tr.: 9903-7156 cl luis Paulo.

UNO - vende-se, 95, 1.5, ..

vermelho, ótimo estado. R$
7.800,00. Tr.: 99919-0686 ou

9i35-5854.

VENOE-SE - ou troca-se fusca ano
76, IxlriIDlXJfli'doti,flTr. 370-0012.

GOl- vende-se, ano 99, Special,
com ar condicionado, 2

portas,R$12.500,00. Tr: 9997-
5557.

S -10 - vende-se, ano 97,luxo.
2.2, com ABC trio. ar

oondíclonado, direção, alarme

lOGUS-vende-se, ano 93, 1.8,
preto, em bom. estado. R$
Y,50dibo, tn375'2i94:

OEl REY - vende-se, ano 90,
completo. R$ 5.000,00. Tr: 91 09-
2186. VOYAGE-vende-se, ano 84,1.6,

v
{
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920
APARELHO DE FISIOTERAPIA - 21000 BTU preço R$: 1.500, cada:
vende-se, cl duplas placas estuda-se parcelamento. Tr: 372-
magnéticas e um jogo de 1566.

bastão, botão de freqüência e

I·�I-
potência. R$ 300,00. Tr.: 371- BALANÇA - vende-se filizolla 2kg
4284. cl divisão de 1 g. R$300,00 Tr:

275-0767
AR-CONDlCIONADO - vende-se,

• novo, 1 ano de uso. Tr: 276-3866 .
BICICLETA - vende-se, monark,

ANTENA PARABOLlCA-vende-se, semi -nova. Tr:276-3850.
Santa Rrta, manual.R$ 150,00.Tr: AR CONDICIONADO - vende-se
9912-0296. 2 aparelhos marca Consul de CACHORRO - vende-se fêmeas

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Revendedora exclusiva da região
de Reboques Pirâmides

Tempra compt 95 grafite G
EscottXR3 88 amarelo A
Gol 90 branco G
Santana Quantum CL d.h, 90 vermelha G
Opala Comodoro cornpl, 89 verde meto G
Escort Hobby 1_6 93 branco A
Escort Ghia 89 verde G
Kombi stander 92 branca

.,

G
Uno Mille 92 branco G
Ford Landal em couro 80 azul GNy
Go1M11,6 97 azul G
F-1 OOQ-c,duplá,MWM, compl., 94 cinza D
Del ReyGU_8 90 cinza A
Chevette Junior 92 vermelho G
L-200 GL, couro, rodão, 99 azui D R$ 37,500,00
Prêmio CSL 1,6 86 verde A

Opaia Dipiomata 6cc cornpl, 90
.

bordô G
Monza 90 azul G
Fíesta 4p 95 azui G
Go11_8 96 brodô G
Chevette RELíQUiA!!i 80 branco G
Titan 02 Azui G

�
II

lie.: 371-7212 Cei: 9963-7641
A'v� F?ref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

.00
Válido para compra
de motos asadas no

anllncio ao ladO.
_-----------

-'iõmedloda da
.

Rua AdA,.a fiscler, 231
fone 3J1-2111

.......,_.--,.......

COMPRE
9919-1313
FONE/FAX: 310-5278
Kombi ST

CAMA - vende-se, sonero com

cor!!!Jão. R$ 100,00.Tr: 9122-
7747

CELULAR - vende-se, Nokia
modelo 5120, (este aparelho
também pode ser utilizado com

antena externa). Preço: R$
100,00. Tr: 9921-5515

Motos acima de 1'998 -

fínanc. em até 30x 51 entrada

(371-1970)
CAMA -.!Iende-se, de solteiro
com colchão. cor mogno.R$
80,00.Tr: 276-1388 clOsnel.

CÃMERA DIGITAL - vende-se
Canon Powershot A70 de 3.2

megapixels + cartão de 64

mega.. smeses de uso, perfeito
estado .. Tr: '9909-7462 cl
Raphael. .i-,

Compra Vende
Troca - Fi nancia

CELULAR - vende-se Motorola
T720i GSM, com visor colorido e'
câmera digital com 6 meses de

garantia. R$ 500,00. Tr:
(47)8802-3150 ou 371-4543.
Eduardo

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

CAPOTA- vende-se, de F-1 OOO.Tr:
371-8437.

CARRINHO DE ilEB� - vende-se, COMPRA-SE - carretinha para
semi - novo. Tr: 275-2949. tobata.Tr: 370-8761.

CElULAR vende-se, CÔMODA-vende-se, cor mogno,
MOIorola.R$100,00. Tr: 372-3067. com 5 gavetas; semi nova.R$

150,00.Tr: 371-1450.
CELULAR - vence-se, Nokia
2280, 'um ano de uso, em ótimo
estado. Tr: 371-5904.

CÔMODA _ vende-se, com 3

gavetas grandes, de madelra.R$
35,00.Tr: 276-1388 c/Osnel Rua Fritz Bartel, 99 • Baependi

Jaraguá do Sul- se
de maltes e ainda Yorkschire,
beagle, schnauser, boxer, labrador.
Com ótimas linhagens, pedigree
e/ou contrato de garantia e 1
consulta inclulda.Tr-370-8563.

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

COMPRA-SE _ titulo do
Baependi.Tr: 275-0206.

COMPRA -SE - maquina de lavar
roupa, müller, em bom estado.Tr:
273-6050

Truppel Car
VEíCULOS MUlTIMARCAS

Fone: 275-1183·

CACHORRO - vende -se filhotes
mestiços de cofapp. Tr: 9993-
7857 ou 370-8882.

COMPRA-SE - vestido de noiva.Tr:
9909-4496.

CONSÓ.CIO - vende-se, biz, não
contemplado, 14 parcelas pagas,
assumir 46 parcelas R$ 99,50.Tr:
273-6050.

CACHORRO - vende-se, filhote
de rolwailler, com 2 meses.Valor
a combinar.Tr: 370-0277.

CACHORRO - vende-se, filhotes
mestiços de Cofap.Tr: 370-8882.
ou 9993-7857 com Salete.

DOAÇÃO _ cachorro poodle, com
um ano. Tr: 373-3787 ou 9146-
3498.

CONTRA BAIXO - vende-se, marca
Jenifter.R$ 390,00.Tr: 276-0196.Compra - vende - troca - financia

,

Celta 1.0 2p 1001 branco
Corsa 1.0 4p 1999 prata
Palio 1.0 2p 2000 prata
Goll.82p 1997 vermelho
Saveiro 1.8 2!)Ol branco

CC!rsa píck-up 1.6 I!)OI branco
Vectra 4p completo 1997 verde água
Omega GLS 2.0, compl'(êuw�
'UnoMiI�e 4p
Toyota CoroUa perua compl. 1995

CACHORRO - vende-se, filhotes
de Pit bul com pedigree.Tr: 373-
4156 ou 9122-5901.

DOAÇÃO - roupas de menino a

partir de 5 meses. Tr: 370-5576.CACHORRO .: vende-se,
Labrador,R$250,OO.Tr: 370-2131
ou 376-2244. FATIADOR DE FRIOS - vende-se,

marca Visa, elétrico.Tr: 371-6452.
CACHORRO - vende-se, filhotes
de Rotwailler, vacinados.Tr: 275-
2949.

•

FAX - vende-se, marca

Panasonic, com secretária
eletrOnica.Tr: 275-2845 com

Miria.

azul

branco

preta

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

estado.Tr: 273-6050.
CACHORRO - vende-se, folhote
Cofap mestiço com Pintier, 6 meses.
Tr: 373-3787 ou 9146-3498.

Rua Erwino Menegotti/1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul GELADEIRA - vende-se, Consul
280 litros, ótimo estado. Valor

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

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

Fone: (47) 371-3898
"8«, e HtbtAer, e444�M�" � 24-15

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 • Baependi • Jaraguá do Sul· se
..................................................................... , ,- " .. - -- .. , ··,·······,·····························l\········ .. ····_·· .. ········i.····················,·t···· .. · .. ·,········ ' - .. - ---- _ _ _ .

R$250,00. Tr: 371-6699. grande, 1,50m largura e .1,50m
comprimento. Tr: 373-3787 ou

JANELA - vende-se, canela, 9146-3498.

WALTER MARQUA,RDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO "

FONE: 376-1678

MONTANA
MULTI-MARCAS

i M P O R T A DOS

MA 164 !:5 40íXXl I<m gráfite
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<::III(; EX 'Jl ai fll'l'l**J brano6_
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PEU?EOT 400 00 � praia
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Gol Plus 4p
Goll.6 MI 2p
Fiesta 4[\
Goll.6
S-10
Fiesta
Goll.0
Corsa Pick-up 1.6
Gol4p
Ka

CG

CG

Vectra GLS cornpl.
Blazer 2.2 comp!.
Rural4x4

MB 710 cl baú
MB cl carroceria

01
97
98
97
96
97
01
96
99

02

96

00

95

00

75

98

89

cinza

prata
Branco
branca
vermelho
cinza
vermelho
verde

branco

verde

verde

prata
branca

vermelho

branco

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G

G

G

G

G

D

D

FIESTAGL4P
RENAULT CLlO 1.0 8V 4P COMPL.
PALIO FIRE4P
PALIOWEEKENO 1.3 ELX
RENAULT CLlO 1.0 16V COMPL.
BRAVA SX COMPL. + GNV
GOLGIII, 16V 4P+ RODAS
GOLGII14P
PALIO WEEKEND 1.0
GOL4P16V
KAl.0
CORSA
IPANEMA SL/E 4P
MONZAGLC/TRI04P
GOL1.0
ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CD 3.0 AUTOM.
ESCORT Xr3 CONVERSíVEL
ESCORTGHIA
·TIPO IE 1.6 COMPLETO
Cl00BIZ
CG 125TITAN
CBX 200 STRADA
- CG 125 TITAN
CBX 250 TWISTER
CG 125TITAN

370-3113
PRATA
BEGE
BRANCO
CINZA
PRETO
BRANCO
AZUL
BRANCO
PRATA
PRATA
PRATA
BORDO
AZUL
AZUL
BRANCO
CINZA
BORDÔ
PRATA
DOURADO
CINZA
PRETA
AZUL
ROXA
PRETA
VERMELHA
AZUL

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

FIAT

FORD

GM

VW

Verona

Monza Classic

OmegaGlS
GolMI

Parati 1.6

GolGlalc.

Fusca

CGMOTO

91

90

93

98

91

88

79

01

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

Amorllil.
, .

UrOMÓVEIS
769

Senic RXE

Senic RT alizé

Dakota Sport comp!. Diesel
1

Mercedes C 180

Corsa Sedam W

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

Corsa Wind 4p
Corsa Sedan

Fiesta 4p
Uno

Corsa Wind

Monza SLE compl.

Faleon
XLX 350
'-------',---------------------�

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

Vermelha 2001

Azul 1989

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

02

97

89

89

01

89

98

96

93

93

97

88

03

Siena Fire

Corsa Wagon 1.6

Uno 1.5

Gol CL 1.8

Corsa Wegon
Uno S

Sundown Palio

Kombi furgão
Tempra IE 8v, compl,
Pampa � 1.6

Escort Zetec GL 1.8

Opala Diplomata
F-250 XL completa

Azul

Verde met.

Cinza met.

Bege
cinza

verde

preta
branca

preto
branca

prata
cinza

prata

�373-0806
.

, 373-1881
C .A.UTCl M ClVE I a? .

Celta 4p cj ar
VectraGLS
Astra GL compl.
CorsaWagon GLS 1.6 compl.
GOl1.08v4p
Clio RN compl, - v.e.

Corsa super 4p
Gol1.0.16vcompl.
Corsa Sedam
Fiesta 4p cj som
Escort Hobby 1.6
EscortGL4p
Goll0001
Uno SX 4p cj opc.
Corsa Sedan
Kadett GL compl.
Palio EX4p
Goll.8
GoIGIII16v

.'

prata
braqca
aZUi

prata
branco
vermelho
cinza

prata
verde
azul
vermelho
cinza
vermelho
bordô

prata
Cinza
branco
branco
verde

03
98
99
99
99
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

Com Ta-se carro 1.0 acima do ano 95

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, ai., arq., desmb., limp
azul-Weekend 16v compl,
Prata- Sedan compl,
amarelo - impecável
azul -comp!.
cinza- a.q., d.t., t.e., alarme

prata- sedan
branco - 8v 4p cl opc.
preto - 2.0 8v, comp!.
preto - 4p, cl opc.
branco - 4p cl opc. 8V
vermelho -1.6

bordo - GLS, completo
verde - cl partida

Tipo 1.6 4p cI rodas magnésio 96 Vinho

Uno 2p Fire 02 Azul

Uno 4p 98 cinza

Palio 4p 98 Branco

Courier 98 Vermelha

Escort hpbby 1.6 94 branco

Monza 4p (-ar) 95 Azul

CorsaWagon 98 Branco

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,QO
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

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
UnoMille Vermelho 91 R$ 6.300,00
Palio EO c/ opc. Vermelho 99 R$10.900,00

. Tempra8vcompl.4p Vermelho 95 R$11.400,00
Palio EO 1.5 4p c/ opc. Branco 97 R$11.500,00
Prêmio CS 1.3alc. Branco 86 R$ 3.200,00
Uno1.6R Vermelho 91 R$ 6.800,00

FORD Fiesta 1.0 2p Preto 98 R$10.800,00
Fiesta 4p c/ar Vermelho 95 R$ 7.900,00
EscortGL Bordo 93 R$8.300,00
Escorthobby Azul 95 R$7.300,00
Verona LX cI OH azul 92 R$ 7.300,00

GM Monza GL compl. 4p Azul 95 R$ 10.500,00
Monza Classic compl. 4p Prata 89 R$ 6.500,00
Monza SLE 4p Branco 87 R$5.20Q,<l0
Omega GLS 4.1 compl+teto 95 R$ 15.800,00
Vectra GLScompl. Bordo 95 R$ 13.500,00
Kadetl GSI MPFI Preto 94 R$ 9.800,00
KadetlGLE SI bordo 96 R$ 9.300,00

VW LogusGL Bordê 94 R$ 8.900,00
QuantumGLl2.2 Bordê 95 R$12.500,00
GolGL Prata 92 R$ 6.900,00

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

Siena 1.0 fire
Uno 1.0 4p/ llmp/desernb.Zaq.
Palio 1.0 compl.
Uno 1.5 vermelho limp/desemb

VW Gal 1.0 GIII 2p
Gol 1.6
Gol LO GIII
Gal 1.0 MI v.a/te
Gol1.6

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

5-10 2.2 cabo Estendida, cornpl.
Celta 1.0 I.!., d.t., a.q., a.c.
Celta 1.0 I.!., d.t., a.q., rodas de liga leve
Corsa Wind
Omega Suprema GLS

FORD Fiesta 1.0 4p I.!., d.t., a.q.
Fiesta 1.4 CLX 4p+ cornpl. arbag dupla
Ford Ka 1.0 cornpl.
Kord Ka 1.0 va/te

RENAULT Clio 4p cornpl, Preto

verde meto
azul me!.
preto
branco
vermelho
branco
azul me!.
branco
verde met
bege
prata
azul met.
prata
bordo
branco
cinza meto

��::� (4
bordo
prata
vermo Met
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

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

Voyage 1.6 A

Escort XR3 + teto solar

Gol 1.6, gasolina
Saveiro 1.6 G

Escort 1.6 Alcool

Suzuki swift 1.6 SD

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

01

00

99

98

98

95·

93

93

93

verde

vermelha

cinza met.

bordo meto

bordô

branco

cinza meto

azul met.

.

verde

amarela

prata meto

branca

vinho

vinho met.

prata

91
.

89

94

93

97

86

MN AUTOMÓVEIS
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-3382
Mercedes C280 4p
BMW3251A4p
Ford Ranger�.5 CD
FordKa 1.0

VWFusca 1300

VWFusca 13002p
GMCorsa1.0

VWGo1G1I11.0 16v4p
Ford Escort Euro

GM S·10 CS 2.2 cornpl. 2p
VWGolCL 1.6

Ford F--4000MWM

VW Saveiro 1.6 cornpl.
Honda C100 Biz

Yamaha XT 600

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege

G

D

G

G

G

G

G

G
GNV

A

D

1993

2000

) 1999
1985

1977

1995

2001

1993

-1995

1991

1978

200d\
2001 '<"

1995

Verde

Branco

Amarelo

Branco

Preta

Preta

Barraca pi camping completa

'G

G

Gal MI 97 prata

Tempra compl. Único dono 97 prata

Uno 4p 96 prata

Logus 94 verde

Uno 2p 93 branco

Escort Guarujá cornpl. 92 cinza

branco

4

'--------------------------------------------�,�-------""�-

Chevette + rodas 87

r-e
'-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



AodocarR: 28 de Agosto -

Guaramirim Veículos 273-6549(em frente a Rodo-

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

Fiesta GL 1.0 Zetec Rocan 4p branco 00 G

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

Audi !l3 compl. C/ DVD - Prata 97 R$ 33.000,00 Corsa Wind 1.0 2p bordo 96 G

1985 Uno completo 4p 99 R$ 11.900,00 Escort SW GL cj ar e dh
Fiesta vermelho 4p impecável 98 R$ 10.700,00

verde 98, G
1977

1995
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 cj GNV preta 97 G
Uno Mille cinza 91 R$ 6.500,00

1993 ' Escort Guia c/ ve+ ar 88 R$ 5.800,00 Ipanema GL 4p compl. (Dh) cinza 95 G
'1995 Pajero 2.8 GlSB compl. 98 R$ 58,000,00 Verona GL 4p
1991 Palio ED .c/ ar. 97 R$ 10.700,00

preto 95 G

Kadett, cinza 92 R$ 6,500,00 Golf GLX 2.0 4p cinza 95 G

Versalies Cinza 92 R$ 7,500,00 Quantum 1.8, 4p básica branca 95 G
Uno 1.5, vermelho 91 R$ 6,500,00
Palio 97 R$ 9,900,00 CBX 750 Wind cinza 90

'

G

Vulcan 500 ' impecável 94 R$ 10,500,00 Goll.6 MI vermelho 97 G

verde rnet,
azul meto
preto
branco
vermelho
branco
azul rnet.
branco
verde met

bege
prata
azul rnet,
prata
bordo
branco
cinza met.

�;�:� (
bordo
prata
verrn. Met
cinza
branco

VEíCULOS
370-7516

.Compra Vend� Troca Financia
ftl'lililillltlrlar' 11:II:J'15:01�1Iiiiflja�'.larliliolifíi�!;,1'ta"líilaiítIUli�r""C:::f,�,'m,', •• ,1",:".l}l!L;:«:::::;,'X.",�.,:�:",�".�."o»."JI.:::;0;:::;��:<",:,:"",;,M:::::':",:x.:::,�",;,*,.�:&.:,»:'i':'«'"x",,,,,:>:}iL;:;;�:,:,,,:,�,':«':M,M��'�::;:x':,,!;:,.y.:;,::;:::::z:::::";I;:;�,:;;;;I:::<:''''�:::'''''':«'::i>:::0:,,,,,'i&'i,,:,�,:I�"::�N�

GOlf2,Ocompl. Cinza 98
Courier 1,3-ClX Prata 99

Fiorino Furgão 1.5 Branca 97

Moto titan 125 97

Pampa Vermelha 94

Hilux Sw4, diesel Cinza 93

F-l000 diesel Cinza 92

Monza, álcool Verde 86

F-l000 Amarela 86
Escort Prata 86
Saara Ve'rde 99

Santana.GlS compl, Azul 92

Pick-up Corsa compl. Branca 96

Blazer Deluxe compl. Prata 98
Parati álcool Prata 84

Savero Diesel Bege 89

•

Preto

�� 370-4224
CLASS IC Rua Erwino Menegotti,869,

Vila Rau - Jaraguá do Sul- se7986,c�'
ar Ulirdt 2166

t.

-302'1
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI • JARAGUÁ DO SUL - SC

'8811TIII
V E I C U l' O S

COMPRA
VENDE
TROCA
FINANCIA

311-4570/376-2895
aguá do Sul

�o

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

Gol MI Vermelho 1997

Corsa super Cinza 1997

Saveiro Prata 1995

Escort Hobby Azul 1994

Uno Branco 1992

Escort hobby Azul 1994

Uno Branco 1992

f.scort 1.6 Azul 1997

J
,..' \

...

_,1,,-

�o

Árduíno
Veículos 371�4225

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

Celta 4p cl a.c. prata 03 G
Celta 2p prata 03 G
Celta 2p cl a.c. vermalho 03 G
Celta 2p branco 02' G
VT - Shadow 600cc preta 02 G
Gol 16v Plus 4p, Compl. vermelho 01 G
Gal MI 1,0 2p branco 01 G
Astra GIS Sedan compl. branco 00 GNV
Ducato Furgão 2,8 diesel branco 99 O
Vectra GLS compl. branco 98 G
Pampa 1.6L branco 97 G
Gal MI 1,8 CL verde 97 G
Parati 1,6 MI cl a.c, branco 97 G
Ranger 6cc cornpl. prata 97 GNV
Palio 1,0 4p a.c, bege 98 G
Blazer 2,2 compl, ' branco 96 GNV
Omega GLS 4,1 ccmpl, verde 95 G'
Passat 2,0 4p cornpl. prreatnoca 95 G
Kombl STD b 95 G
Gol 1,8 varde 97 A
Kadett Llte 1,8 cinza 94 G
Kadett SL 1,8 vermelho 99'33 GGLogus GL 1.8 prata
Monza Classic 2p azul 91 A
Saveiro CD branca 91 O
Gol CL 1,6 branco 89 A
Escort L 1,6 prata 90 G

���a2Õgel!_qUla), ""az"'ul=--_-"'74"'" G
preta 02,�ci

I:
--

"'"

1\ U

VI'V0tc:'raRtim I fi nan ças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

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

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

VW 23.220 8x2 03/03 carroceria / branco R$117.000,00

VW 18.310 02/02 Tltan Tractor / branco R$ 130.000,00

VW8.150 OI/OI Amarelo Sunny/Chassl R$ 55.000,00

MI Motor Casa 200 cv 87/87 . R$ 130.000,00

311-0802
311-8281

Exp. Anlônio Carlos Ferreira, 130 - Cenlro - Jguá do Sul
ka llrnp/des/ar quente

.

prata 2003
fiesta completo vermelho 2003
ka llmp/dea/ar quente prata 2002
fiesta 4p completo azul 1998
celta 4p pacote mais prata O-KM
celta 4p ar cone. 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 Cli 1.6 azul, 1995
palio elx completa 199'9
palio weeekend completa bordo 1997
citroen berllngo completa prata 2001
scenlc RXE completa branca 2000
scenlc RXE completa verde 2000

Rui pre•.Waldemar
Grublia, 3727
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 CU 1.6 cj a.c. 96 R$ 11.000,00
Omega Suprema 96 R$ 16.000,00
Asla Towner furgão 95 R$ 6.800,00
Logus GLS compl. 94 R$ 9.300,00

I
Kla sephla compl. 95 R$ 9.300,00
Palio Wlkend GNV 97

Vectra GLS 95

D-20 88 R$ 17.800,00
Tralller Angola cj 1 eixo 90 R$' 6.500,00
Tralller TurisCar 89 R$ 7.500,00

.�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ClASSIMais

MÁQUINA DE COSTURA - vende

�se overlock.R$ 250,00.Tr: 9116-
�4162 cl Fabiane. •

.

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

r98.

.

PORTÕES - vende 3 cl dim: 3 x

2,60 att; 2,70x 1 ,90 alt; 3,25 x 2,20
alt + cerca galvanizada de 72 x

2,00 alt. total R$: 1000,00,
estuda-se parcelamento. Ir: 372-
1566

2845 com Miria.

NOTBOOCK - vende-se pentium,
com gravador.R$ 2.300,00.Tr:
9903-0500.

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

ROPEIRO - vende-se, de solteiro,
com 5 portas e 4 gavetas, comMICROONDAS - vende-se.Tr: 275-

IL

QUINTA-F'EIRA, 30 de 'unho de 2004

espelho,cor branco,com
detalhes em mogno. R$ 80,00.Tr:
276-1388 PLANETGAME

• VENDAS *LOCAÇAo * CONSERTOS EM GERAL

I,

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

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

..._,

�

• PLA\'STATION 2
·XBOX
* PLA\'STATION ON!!
*OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLDII
• GAME BOY "OVANCE
• NINTENDO GAME CUBe

VENDEMOS E AWGAMOS
TODA A LINHA DE
VIDEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

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

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

FIMAGENS
pi festas em geral
Tr: 273·1836 ou

370·3391

Marcas CarrQ Cor Ano OPC Marcas Carro Cor Ano OPC

Tempra Azul 1997 Completo Fiesta Cinza 1998 Aq LpDzSom

Tempra Azul 1999 Completo Fiesta Branco 1998 Completo
Uno Mille Verde 1996 AcfTeNe -_._---_._-_ ... __ ..�._.,,�----_._------_._.

Uno Smart Azul 2001 AI RENAULT

Palio Edx Cinza 1998 DhNefTe/RII
Marcas Carro Cor Ano OPC
CUO Branco ·2002 AC

GM ClioSedam Prata 2001 Completo

Novos Semi-Novos
Marcas'Carro Cor Ano OPC

e Blazer Branco Ac/dh
MERCEDES

1997 - _ ... _._._._-_._ .. __ ._---_ ....

.

Consórcio - Seguro - Financiamento Marcas Carro Cor Ano OPC
Vectra Grafite 1997 Completo ClasseA160 Prata 2001 Completo

(47) 370-3015 Ast�a Preto 2000 Completo
Astra Vermel 1995 Completo

HONDA
.. _ ... _---_ ..... _ .. _ ... _._ .._

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570 Celta, Preta 2003 Marcas CéM'ro Cor Ano OPC
NXR125 Bros Vermel 2003 -----------------

Sala 2 - Ao lado da -Joa Vídeo Locadora Vectra cinza 1997 Completo BIZ Preta 2000 -------,..-...�-:o;--,'" !,

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente destravado,
c/3 jogos. R$750,00. Tratar: 376-
2206.

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

VENDE-SE - R$ 6.000,00, Jaraguá �
�i2-���� carro no neqoclo, Tr:

... "il5'lm'l"'t7
ALUGA-SE - quitinetes rnob.,
entrada da APAE, próx. WEG II. Tr:
370-3561 cl proprietária.

ALUGA-SE - no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratúba. Tr:
372-3192. ·�t

.

··············································1
............................... - -, ,.-.- - - , -., , .. - .

·';\�:�Ius�....s
e

'. ·,''-·h:i.. ervlce
I N f E A N " T

ACESSE E CONFIRA

.
www.plusservice.com.br

P'
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Eftcomre lIDs -.aIs'de ""..o sim Osmelhores negócios de JatllPá do Sul e Reglio
> Autom6veI(con1'.....VendI, A<&6rio1e Consôrcl.. )
> CasaeDecÔ�o: : : : ..
> Comércio (Todos�) .. � •. •

.

> Construção e Refo,... (elntu.Mllel'l"d·••nstruçlo e__ )
> Esporte, 'Turlsmo e �)
> 'Moda'ti Beleu (Saí60.
> Restaurantes
> Serviços Gerais ( EloIrIdJta.
'Despachan.....Corretorei,de s....,.,..

.

e muitos outros

R u a J o ã o PI a"n i n c h e c k. 293 - S a I a I 5 .

N o v a B r as í II a - j,a r a &\l á doS U I - � C

AMINlAOE .: vende-se cl 2 qtos,
no . Condomlnio Amizade.
R$42.000,00:Tr: 276-3321.

CENTRO '- vende-se ótima

localização,sala 'dois ambientes,
Sacada, banheiro social, cozinha
ampla, �Iea de' seryiço, dois
quar,tos.Tr: 37Hi364'ôu"gI37-,

�44�.
.

,

.

',. ,,c··

'SÇ�ROEDER '- te�'dé-se, centro"
.. comerctai e' residencial, valor a

combinar. n. 9133-3476. Crecl �
3476

.. .....
Entre em contato conosco e anuncie .. e .• e

:,', • _

sua empresa em nosso síté

i -,275-1070
I plus@plusservlce.com.br

Vendê:!- de Equipamentos para inforrnátlca
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

VENDE-SE - próximo ao centro,
com suite, 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro é lavanderia,
varanda com 15m', casa com

150m', aceita - se carro no

negocio. Tr: 370-0433.

e p r o f ; s s i, o n a r"

ALUGA-SE - quitinetes.Tr: 370-
0164 ou 9973-9654.

ALUGA-SE - casa.Tr: 275-6179.

Casa de alv. de 43 m' cl 2 qtos,
cozo e bwc. R$ 65.000, 00 ou troco

por mini chácara em Jaraguá do
Sul ou.reaíao. Tr:(47) 373.4814
hor. com. ou (41) 227-3158

qualquer hr.

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

Arlete.

Anuncie no canal de

CLASSIFICADOS

e faça bons negocies

CHICO DE PAULA - vende-se,
alvenana c/3 qtos. R$55.000,00.
CRECI 8054. Tr.: 371-5512.

H Um

't:omputadores
completos

Assistência Técnica

Especializada

Suprimentos

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

COMPRA -SE - na praia, próximo
ao mar, ou chácara na região de

Jaraguá do Sul. Tr: 372-0665.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, 2
casas de alvenaria, próx centro,
ambas com sutte e garagem. R$
110.000,00. Tr.: 372-3277 cl
Veroni.

•

ENSEADA - vende-se, ou troca
se por casa em Jaraguá do Sul.
R$ 20.000,00. Tr: 9102-7311.

VENDE -SE - equipamento para
moto de trilha, R$ 680,00. Tr:
9132-4061.

COMPRA-SE - para retirar do
local.Tr: 370-9012 cl Alcides.

CENTRO - vende-se, 325m'. R$
200.000,00. Acetta imóvel menor
valor. Tr: 370-6624. CRECI 8844

ESTRADA NOVA- vende-se, com
3 quartos, por 1 saláno mlnimo.Tr:
371-2342.

ILHA DA FIGEUIRA - vende-se 3
casas, 2 ae alvo e 1 mista, ambas
cl garagem. R$ 86.000,00.
Aceira-se carro no negócio. Tr.:

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-see 372-3277. cl Veroni.
casa mista cl 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Rua PROCURA-SE- moça para dividir

Águas Claras, 436. Tratar(i70-
aluguel no centro. Tr: )371-9399.

4594 após as 18:30.

. VENDE-SE - coleção de canetas

promocionais, e cartão. Tr: 373-
5102 com Lindones.

CURITIBA - vende-se ou troca-se,
ótima localização terreno com 445
m' contendo: Casa mista de 85
m' cl 3 qtos, sala, copa, COZo e'
bwc; edlcula em alvo cl bwc e lav.; RIO DA LUZ - vende-se casa

mista por R$ 16.000,00, próx. a
Seara. Tr: 9962'8154.

VENDE-SE - 2 freezer, um balcão

refrigerado, uma assadeira de

frangos e uma fritadeira
elétrica.Tr: 9975-1558.

R.f.,ência de n05$O t",balho (<:alçadóo e pótio do SCAR,
Flor;çultura Manque, Colégio Municipal Rio da wz)

VENDE-SE -; com 400m', 2 salas,
4 quartos, 4 banheiros, 2

cozinhas, g,aragem, área de

serviço, energia tnfásica, terreno
com 105.000m', 6 lagoas,
cachoeira. Tr: 370-7481 à noite.

VENDE-SE - próx. ao centro, alvo
com laje, 2 qtos, garagem para 4
carros e demais dependências.
R$ 65.000,00.TR: 9137-5573.

Tudo em colo.a�o de laiotas, paralelepipedos. ,cokigroma,
Especializada na colo.a�o do verdadeiro peive., intertrovado.
Temos compactador e poli.Orle,

Venda e cofcccçôc de lajota prensada cf 35MPA. tijolos de c�nc,efo prensado
0/35MPA, Peive com trovo VENDE-SE - mista, com

100m'.R$ 18.000,00 a vista ou

R$ 12.000,00 entro mais 30 parco
de 1 sal. minimo. Tr: 276-0196.

FONE/FAX: 392·3071 ou 9122·8935.

'e I i C k v; da pessoalem sua

Periféricos I Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

r--:ormatização
I d�'comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer-

.

cials, Impressoras
Matriciais pI emissão.
de N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,

lidos
os controles

dministrativos de ges
ao empresarial.

Acessórios

Tintas Originais e
Recargas todas as marcas de impressora

HORA TÉCNICA - (Jaraguá do Sul)
INTERNA - R$ 20.00
EXTERNAS - R$ 20,00 +

R$ 15,00 deslocamento

,-�'Promoçi� 11.-'
Micros Usados
AMO K6 2,500mht�

completo.
3xR.$ 28000Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado
/141

GUARAMIRIM - vende-se,
murado; com 450m', 2 ótimas
casas. R$36.000,00. Tr: 371-
6064. N" matricula 2434P.

I;
(

I " ÀVi'GetUlio Varaa$� 5'4 • SI. 2 ;. Centro· PROX. MILLlUM· FReNTE cAMARAVERlAQORS' Fone/Fax: 275-2684 - email: infÓc:lick@lbest.com.br
I '�. ... :�..�ww�������__�._ ��'� �__� ��_.;__._�

l I
� .

'.�

Oferta�
MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiámos em .6/91
12 f 15 f 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1:6 - 128 mb
de memória. Hard Disk 20GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x. piaca
mãe Asus A7V 266-MX. Placa' de
vfdeo 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
CONCORRÊNCIA

, ,

SCHROEDER - aluga-se aptono
'

centro, semi -mobiliado .corn 3
" suites mais dependencias. valor
a combinar, tratar 9133-3476,

UBATUBI\ - venda-se, próx, a praia,
cl r suite !+' 2 dorm.,
cnurrasceera. ,Tr: 372-3235.
",

,

, VILA NOVA - vende-se
apartamento, prédio novo (2
anos), com ampla cozo e lav., sala
'pl 2 ambientes com 28 m',,.,. �sacada, bwc e 2 quartos. Prédio \

"

com salão de festas e piscina na
.

·

cobertura, já mobiliados. Ir: (Ó�I)
· 365-8515 e (041·) 9123-9765 cl
Maria

.VENDE-SE - cl 2 qtos, no

Condomlnio Amizade.

R$42.000,00. Tr: ·276 ..3321. ': I.)". I
\�

· BARRA VELHA - vende-se.TR:
370-0164 ou 9973-9654.

BARRA DO, SUL _. vence-se, 2
terrenos cl casa de frente p/lagoa.
R$ 35.000,00. Tr.: 371-2001 ê/
Frank.

CENTRO - vende-se, com

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

·

Foi DO. IGUAÇU -' vende-se, cl
614m', cl construçaot 05m',
base para 2 pisos, alvenaría pré
acabada, quitado, escriturado,
asfalto, ótlrna localiiação.
Aceita-se troca. por casa em

Jaraguá. R$ 31.000,00. Tr.: 3l0-
3357.

.

.�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, C/
1900m', fazendo frente pi Rua
José T. Ribeiro, em 20m defronte
Indumak. RS 200.000,00. CRECI
8054. Tr.: 371-5512.

PiÇARRAS - OPORTUNIDADE - 5
terrenos de 400m' cada', préx, ao
Candeias. R$ 27.000,00. Tr.:
372-1395.

RIO MOLHA - vende-se, cl
969.480m', escriturado. RS
180.000,00. Tr: 9112-5501.

(proprletarlo).

RIO MOLHA - vende-se, próximo
a gruta.RS 3.500,000 mais 39

parcelas 150,00.T�: 371-3830.

SANTA LUZIA - vende-se, com
470m', financiado pela caixa ou

aceito carro,RS 9.900,00. Tr: 372-
1274.

SCHROEDER - vende-se, cl
_ 452m', situado na rua 135
Fredertco Trap. RS 10.000,00. Tr.:

.

370-6847.

VENDE-SE - comercial,
condomlnlo centro, c/ 3.900m',
totalmente aprove�avels. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - ao lado da Sociedade

Amizade, plaino 14 por 28m', bem
localizado.R$ 16.800,00.Tr: 371-
6069. N' matricula: 24320.

VENDE-SE - ou troca-se por
terreno de malar valor um Suzuki
Swift SD 1.616V 4p, compl., gas.
R$ 12.000,00. TR 370-7986.

VENDE-SE - na rua da Unerj, com
527m', agua, luz e esgoto.TR:
372-1359 (dia) ou 274-8050

(noite).

telefonia e segurança

BAR! MERCEARIA - vende-se.lr:
9142-6629,

GALPÃO - vende-se. pré
moldado, com cobertura de
13xl0m'. Tr: 370-9879.

GALPÃO - vende-se. com 300m'
segunilo piso. Tr: 275-1070.

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

REVISTARIA - vende-se, urgente,
motivo mudança. Tr: 276-0414.

SORVETERIA - vende-se

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

escritórIo e resIdêncIa.
Produtos e servIços para telefonIa,
�esrfle InformátIca, segurança

eletrônIca e automação de condomínIos.

Klt Portão Eletrônico + Interfone

completa. ou troca-se por mal. de

construção. R$ 15.000.00. Tr.:
370-3101. ou 91351602

Klt Monitor 6" + Cãmera (CFTV)

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do Ervino.
Ótima locaâzação.tr.; 9101-0467
cl Cristiane

VENDE-SE - sobrado residencial,
com sala comercial e

panificadora completa. Valor a

combinar. Tr: 370-6624 CRECI
8844.

TERRENO EM GUARUVA, PRÓXIMO TREVO.

2.352.000,00 M2 DE ÁREA.

ÁGUA = RIO DAS ONÇAS • ESCRITURA LIVRE

VENDO POR R$ 0,03 POR M2

TELEFONE: (47) 379·1300

VENDE-SE - sala comercial com

apartamento, próximo a Weg II.
Valor a combinar. Tr: 371-3132.

VENDE-SE - mercado com

estoque. Tr: 370-9311.

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

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

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

PROCUIlÁNDO UMA RENDA EJlTIIAiI

TR�S RIOS DO SUL - aluga-se,
na Rua Vale do Amaral, Próximo
ao asfalto. Aprovado' pela
prefe�ra. Tr: 371-2342.

VENDE-SE - c/ 76 morgos, na Tlfa
dos Húngaros - Jgua 84, casa C/
3 qtos, sala, copa, coz., lav.. bwc.
2 galp6es c/ engenho de melado,
C/ nascente de água. Tratar: 273- CentraIs telefônIcas Intelbras
1660.

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Oné'ia Horst, 104· Vi'a Lenzi • Jaraguá do Sul· se / emai': maketel@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371·7.007
.

c

Participe do
nosso grupo
e pague só

R$l,OO na compra
deste aparelho

SEJAUMA REVENDEDORA

CONTÉMIG.
GANHOSDE30%

CADASTRE-SE:

(47) 273-6264

FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS
J ! l/f / i

Ar,�. J,.,j.,J .JixJ., i03· Centro· em frente 10 '",deSIO 213-0888
.IJ1".GUÁ DO SUL

. r

IECN.
CALHAS

Para o lar
e para a Indústria

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com o

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

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações ,

Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

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

SEGURANÇA ELETRÔr,llCA
(Instalação e ASSistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
M 1 t d

.

g

OPORTUNIDADE
ED_ ÀMARANTHUS - 3 dormitórios, sendo
1 suíte mAster, piso porcelanato e madeira,
cozinha mobiliada,' dep. cje 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 surte,
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) Crecl - 8950.

,NOSSQ'�(UpÔ·····
- Para grupo de pe�so?ls que ,bu�éalJl'
maior economia/ e/ serviços' per- /

I sonallzados' / / .i / / ,.: / ,/

! - Plano pará 1)6 rrlínXmd 2pe�so�s e, no

l m���m�}P7�s�_�I__ ':_L_ .ii�_l� _j

V�"fag!elis -
- cuirc/ redltl�ido!pa�a/co�versação
entre q"gr;ÜpO / / / i' /
- *Mais dé 250ininutosftodo mês
- P:agu�/ ape,�as Ft$ 111,50 mensais

parai 2 /nym,er9s, imfÍis/R$1 0,00 para
c�d� aceisoi /

' . .

i ,'!

'oj2,s1'mlnftos}ao yálid?S pa!� li9/,' u1' telefone da sua área de registro Promoção válida por tempo indeterminado

GALPÃO - vende-se. com 750m',
terreno com 4000m'. Valor a' VENDE-SE - mercearia em Três

combinar. Tr: 370-6624.CRECI Rios do Norte.R$ 15.000,00.
8844. Aceita -se carro no negocio. Tr:

273-5124.

SUPERMERCA.DC

TIA
Freios r;

,

)'/ .,1ÚÚ!1t t#, .

�

FAÇA SEU TE TE
DE FLUiDO DE FREIO

GRATUITOI

371-7398
QUAUDADE E EXCEl!NCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL é COM A TECNO CALHAS

Rua ,Feli� SchiTidt,279 - Cem",- JQ�uá d� Sul· se - fones: 370-6448 • �75-0448 • fOI: 371-9351

k l k a r tê n e t u n o v c o m i b r

Rua exp, Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do Sul - -Santa .<,Catari�a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Saia õo alugu�l aõquira
s«a CASA própria...

OPORTUNIDADE!

Empresa na área de perfumaria e

cosméticos busca pessoas dinâmicas e

empreendedoras para atuar na área de
vendas. Trabalhe em sua cidade, com
ganhos de até 40% vendendo produtos
de altíssima qualidade e aceitação, além
de ter todo o suporte necessário.
Envi.e seu currículo-via:
-teVfax: para (47) 275 1845
-e-mail: comercial@ilui.com.br
• carta: ex. Postal 105 - 89251-470 -

Jaraguá do Sul- se

Cartas de crédito de imóvel
30.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
)50.000,00
200.000,00

R$ 315,92 mensais

R$ 526,54 mensais

R$ 7,89,54 mensais

R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 mensais

R$ 1.579,62 mensais

R$ 2.106,16 mensais

RODOBE(VS
CONSÓRCIO

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

localizado na Relnoldo Rau,
340 • sala 5 • Centro

bom estoque de roupas:
Infantis, Juvenis e Adulto

370-7611
Walter Marquordt.

n0744SL5

SUPER )lASSA
GRAFITADA

* SupfrmisrenteJrachJdufaS
*Resineme.t umidJde
*Malor rendlrntnlo J maw

*EconomJJ.no cimento em Jté 22%
*Moio�bolornllnca/JIJis

OFEREÇO - ME - para trabalhar de
diarista. pode pernoltat Tr: 9t 37-207t
com Sebastiana.

OFEREÇO - ME - para trabalhar, de
jacdineiro. Tc 9135-8885 com José.

OFEREÇO-ME- para trabalhar como
diarista, em malharia com experiência
em, revísâo, corte, embalagem. Tr373-
3787 ou 9146-3498.

OFEREÇO-ME-parn cuidardepessoas
idosas e doentes noturno com

(�IItWiJloyd�j (1I6or,lllÍ,jos
UNISVL·UNn�L1 PBQP

f)IfÍrIA8NI

SUPER MASSA: i UIU)wtfUlIIUafUlYfr(11m 11ll1ltOr ir fig" Ifr. afro nivc(, coll1)wiçtiol00%fifito. "

ur IlSIllo /111 ('oHstru(iiv ril'i(, lia urlfimçã(1 �pcdll(dê rtUNI" f,\1erillJkí, ItI{erloI'l'5, lU�(mQmtllttl d�

tY0(Q,f,yÜM, ((râml(lI�. (1(,

VANTAGENS:

�Te9153<l224ou275-1280COOl
Ana.

Fones: (47) 275·4081 e 275·1961

OFEREÇO-ME - para írabalhar.como
ajudante de motorista ou estamparia. Tr:
373-3787 ou9146-3498.

OFEREÇO-ME- paa trnbaJharcomo babá
Te 373-3787 ou·9145-3498.

Senhor�m expe.,i:nc;a naS'1.
seguln-te ãreas oferecesepi·
trabalhar de: er><:anegadode

-

Obras, Enc. de pessoal,"';s
apontador e medí-çâo.ou fi
síndico. Tr.: 370-3357. v� -:

�1<'tI! 5O ACOMPANHANTES,)K�-

OFEREÇO -ME - para trabalhar como
vendedorou representante. Tr: 91 02-7311.

OFEREÇO-ME - para trab. de doméstica,
com experiência. Tr: 9137-2071.

OFEREÇO - ME - para trabalhar como
balconista, vendedora ou auxiliar de

---------------.. produção. Tr: 371-9399.

OFEREÇO - ME - para trabalhar como
balconista, recepcionista e aux. admin.,
com experiência. Te 273-6050 com

Schennia.

PROCURA-SE -estáçío como técnico
too!. Tr: 371-5640.

OFERTA EMPREGO r

CONSÓRCIO - vendedores(as), com
experiênda na área externa piJaraguá doSul
e região. Ólimaremu,"""ção. Te 371-8153.

EMPREGO -VagapaatDrneiro conveocilnal
efroaJrnllBiro. Te 375-2593ounaRuaJoéo
Januário Ayroso 2412, próxrno ao posto
Amizade, JaraguáEsquerdo.

Desfrute, J araguá do Sul

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

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 resicências.

-

275-0052/ 273-1174
Estamos recrutando moças acima

_ __��_.""'='=_"",""!%',.".,,--:"'",
.. " .. ,."".," .. , ' ,.," , .......•.. ,., , .'

.. _

: ··:···.·· .. _·_.··_· .• · ._r __ ·····,·,·.·· ·::
__ _- ..

:_:-:""- .••.• ,-:-.-::.� • .':.� .. ,:.':-,
.. "' �;-_..�""'" Wm�'W�'r=�""" _

P4ftAPSICÓLOGO - ASTRÓLOGO - TARÓLOGO - TERAPEUtA FONOSINÉSICO
C41

Regressão para limpar a mágoa, medo, compnl$ão
e a fúl-ia, ,·eprogramação menta' inconsciente

�]
.\. fTace C(3orpo

e Distribuidora de Cosméticos:

*?rla?lJb 9Zo.sa,S/ '"$am:<uuy

Fone: 371-6110
·9905-2653

Fone: 371-8298
Rua

I .

.., ' .

.

<
.

I ANUNCIE

AQUI!
371-1919

Saldos de confecções, pontas de estoque, roupas prontas e tecidos
iQJ,

em rolo, retal�os ou resido,s de malharia.

Contato: Fred/ Carlos. Tel.: (l1) 6096-9186 ou (11)9401-4595

SAUDE " INFORMAÇAO
'SUOR EXCESSIVO

(Hiperidrose)
ESSE MAL TEM SOLUÇÃO!
De acordo com as estatísticas, há pelo menos 1 milhão e 700 mil
brasileiros que sofrem desse enorme constrangimento. A maioria
sofre calado e envergonhado sem saber que se trata de uma

doença que tem nome e cura! Só mesmo quem vive com as

dificuldades da híperidrose sabe o quanto ela é limitante.
É por este motivo que resolvi,enquantomédico, publicar esta carta
de uma jovem paciente para sua mãe, afim de convencê-Ia a

procurarajuda e uma solução!

- GINECOLOGIA -

t :!!::::c�"7:GO�!OI79
Habllltação S08RACIL 1.079

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

Fone: 370::'1705
SQmata®l1elllnQ_cof(l,br - Iaragwí do Sul

Giovani Waltrick Mezzalira
Cirurgião Torácico

(

desodorante as mancha. Vejo várias blusas legais, mas
nuncaposso ter,porque sempre tenho quepensarno suor
e acabo pegando, às vezes alguma que não gosteiporque
ela disfarça o problema. Você vai dizer que não, mas as

pessoas comentam, talvez não na minha frente, mas
comentam. \

Eu quero, e você vai dar um jeito de pagar a cirurgia,
quando eu trabalharpago a você, preciso o mais rápido
possível, pois chegou ao ponto em que eu não agüento
mais...Não tenho mais vontade de sair, seja para qual
lugar for.Nunca vaiparar, nem passar com o tempo, você
sabemuito bem."

Clínica ToracoPulmonar
R.João Picolli,235 sala 03
Centro Jaraguá do Sul

Fone: 276-1499
Site:www.clinlcatoracopulmonar.com.br

275-3387
R� Relnoldo Rau, 289 - SI. 01
Cêntro - Jaraguá do Sul - SC

"Mãe

Tenho blusaspretas e as uso sempre que posso porque com elas
as pessoas não percebem que estou suando. As restantes são
blusas brancas.Nãoposso usarnada quemarque o suor,poisme
sinto constrangida.Para você teruma idéia, ao falarno telefone,
ou qualquer outra situação, minha blusa fica molhada e pinga
suordas axilas como se fossem umas goteiras.Pode fazer frio ou
calorque a intensidadedosuoré igual!Quinzeminutos ejá são o
suficiente para molhar a blusa e deixar aquelamarca horrível!
Evito fazer cursos ou qualquer outra coisa que envolva muitas
pessoaspara nãopassar vergonha.Lembro-me quejá chegueia'
colocarumpano embaixo do braço.
Quero usar blusas de mangas e de várias cores, azul, amarela,
'vermelha, rosa, iterde•••Nãoapenas brancas epretas e de tecidos
quedisfarçam o suor.De ter aquela sensação ruim, de quando o

.

suor da blusa começa a secar, e pior, de todos verem e

comentarem. E ainda as blusas estragam com o suor, pois o

(A autora da carta é paciente da CLlNICA
TORACOPULMONAR e já foi submetida ao tratamento da
HIPERIDROSE. A carta foi entregue por sua mãe, que feliz
com os excelentes resultados obtidos decídiu compartilhar
sua realização).

A cura para a HIPERIDROSE significa uma vida nova, um
alívio e a reconquista de muitas esperanças já esquecidas
embaixo de tanto suor e lágrimas.

ANUNCIE

AQUI!

371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




