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JUVENTUDE

Petry explica as propostas
do encontro da juventude
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POSSE

Ademir Orsi assume hoje a

presidência da Abvesc
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MÚSICA

Público pode conferir e conhecer as bandas da região e os pavilhões estavam sempre lotados
ALEXANDRE BaGO

Festival Alternativo reúne
cerca de seis mil pessoas

� Aproximadamente seis mil pessoas estiveram, no último sábado,
no Parque Municipal de Eventos para ver as 23 bandas e os nove

DJs que se apresentaram no Festival Alternativo. O evento, feito
em parceria entre a Fundação Cultural de Jaraguá do Sul e a

Escola de Música Bicho Grilo, serve para incentivar os músicos

INSEGURANÇA

Chuva p�ovoep- deslizainenfo
em Guaranllrirn .00 domingo
Deslizamento de terra ocorrido 'por volta das 13 horas de
domingo deixou em perigo duas famílias no Bairro Nova

Esperança. A dona-de-casaElia.na Morélra contou com a ajuda
da Prefeitura para fazer a mudança. A casa onde morava,
localizada na Rua Reinaldo Jung foi interditada pela
administração municipal porque corre o risco de desabar em
cima do terreno localizadoria Rua Leopoldo Schmitz, que fica
abaixo. O deslizamento atingiu os fundos da casa ocupado
por João Poltronier. PÁGINA 4

e bandas de nossa região, dando a oportunidade do público
conhecê-los. A organização do evento foi elogiada pelas bandas,
principalmente porque cada grupo se apresentou no horário

previsto. Nenhuma ocorrência mais grave foi registrada durante

o festival, que prezou também pela segurança. PÁGINA 7

Vest;ndo O eerpo e
a alma das pessoas

W'N'N.marisolsa.com.br

N° 4.920 1 R$ 1,25
---------

ALIMENTAÇÃO

Professor Luciano incentiva

crianças a comer verduras
• PAGINA 6

COMPETÊNCIA

Marisol aposta no mercado
europeu e participa de Feira
De 9 a 11 de julho a Marisol S.A participa da 570 Feira
Internacional da Moda Infantil, que acontece em

Valência, na Espanha .

• PÁGINA4

MUTIRÃO

Escola Euclides da Cunha faz
sua própria área de lazer
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LIGA NACIONAL

Malwee adia classificação
após derrota paraAtlântico

Derrota de 3 x O

para a equipe
gaúcha fez a

Malwee adiar a

classificação para
os jogos fora de

casa
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OPINIAO

A ficção de um conceito
É difícil pensar a ter

ritorialização conceitual do
social antes do advento da
modernidade. Com o

desenvolvimento dos mapas,.
instrumentos importantes a

partir das necessidades da

expansão territorial com as

navegações, também os estados
nacionais passaram a ser vistos

I

I

relação ao plano de imagem,
para que o efeito ilusório possa
se desenvolver plenamente. Em
oposição ao ponto de vista

medieval policêntrico,
desenvolve-se o contexto da

perspectiva associado à

estrutura do estado nacional

monarquista em formação. O
modo moderno de organização

.. Até há pouco tempo era possível
distinguir três modelos de sociabilidade:
o da comunhão, o da comunidade e o da
sociedade.

como espaços de melhor
controle e administração,
através da demarcação de
limites geográficos e de
fronteiras nacionais.O mapa,
como na pintura de época,
exige a. ilusão do espaço de

imagem em perspectiva, de tal
forma que o observador se

oriente mantendo uma

determinada distância em

FRASES

do poder associa-se a uma nova

maneira de esquadrinhar o

mundo em que tudo passa a

poder ser inserido num quadro
de perspectiva unitário. Esse

espaço perspectivo centralizado
é que dá sentido a tudo o que
nele se insere por simples
convergência numa linha de

fuga do infinito. De acordo com
estudiosos do assunto (sacia-

bilidade) até há pouco tempo
era possível distinguir três

modelos de sociabilidade: o da

comunhão, o da comunidade e

o da sociedade. No primeiro
caso a sociabilidade consistia na
maxima dependência do
indivíduo em relação ao grupo;
no da comunidade, a

autonomia era relativa; e, no da
sociedade, o indivíduo teria

maior autonomia, sobretudo nos

espaços regidos pelo anonimato.
Hoje, acrescenta-se um novo

modelo, que, pela conexão ao

sistema planetário, é transversal
às formas convencionais de
sociabilidade do conjunto das

relações sociais. Um modelo

que se sobrepõe às relações
de vizinhança, de convívio

direto e imediato, de

participação da vida pública.
Neste modelo, regras e

punições foram abolidas,
favorecendo o anonimato

que, por sua vez, estimula a

liberação do imaginário e a

confissão.

"Muitas bandas aparecem interessadas para tocar no festival. Já
temos algumas na fila de espera para a próxima edição':
.Marilene Giese, organizadora do Festival Alternativo

NOTAS
.. Infra-estrutu ra
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, através
da Secretaria de Desenvolvimento

Municipal entrega aos moradores do
Bairro Ilha da Figueira, às 19 horas de

hoje, na Rua José Theodoro Ribeiro, as
obras de pavimentação asfáltica
realizadas em seis ruas do Bairro:

Ângelo Tancon, José Kotchela, Sérgio
Sabei, Marajó, Henrique Krause e

Clemente Schmitz. Estes logradouros
estão entre os cerca de 50 a serem
pavimentados até o final deste ano

através do Programa Nosso Asfalto,
compreendendo um investimento
total de aproximadamente R$ 3,5
milhões. O evento integra a

programaçõa comemorativa aos 128

anos de Jaraquá do Sul. O secretário
HumbertoTravi explica queo Programa
Nossa Asfalto é viabilizado por meio
de uma parceria entre a Prefeitura e

os moradores.

.. Educação
Santa Catarina está implementando o

Programa "Vamos cuidar do Brasil';
voltado à preservação do meio

ambiente, reunindo uma comissão de,
14 participantes. A intenção é a

formação de professores e de alunos
das 16 mil escolas que participaram da
Conferência Infanto-Juvenil para oMeio

Ambiente, no ano passado. Para este

mês e para agosto estão previstos
cursos de capacitação para educadores
que vão atuar n(9)Programa e também
em agosto e setembro, serão

capacitados ilrofessores e estudantes.
A questão ambiental já vem sendo
tratada nas 1.303 escolas da rede

pública estadual que, através da

Proposta Curricular de Santa Catarina,
estabelece que a educação ambiental

seja contemplada nas várias disciplinas
do currículo.

Mundo I Pessoas & Fatos

.. HOLANDA .. AFRICA DO SUL

Adiada abertura de argumentos
de defesa de Milosevic
OTribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia
(TPII) adiou ontem a abertura da argumentação
de defesa do ex-presidente iugoslavo Slobodan
Milosevic atendendo a uma recomendação
médica. De acordo com médicos, a alta pressão
sangüínea prejudica o funcionamento do

coração do ex-líder iugoslavo. Com isso, mesmo

quando relaxado, sua pressão sangüínea fica
acima do normal. Em momentos tensos de seu

julgamento por supostos crimes de guerra e

atrocidades durante as guerras que afligiram os

Bálcãs nos anos 90, os médicos alertaram que a

pressão sobe a níveis perigosos. {AE}

"INDONÉSIA

.,1
�I•
I

WinnieMandela escapa
de sentença à prisão
Winnie Madikizela-Mandela, ex-esposa de
Nelson Mandela, venceu ontem uma apelação
judicial que havia apresentado contra uma

sentença de'quatro anos de prisão por supostos
roubo e fraude. A Suprema Corte de Pretória

pronunciou-se em favor de uma sentença em

suspenso de cinco anos. O tribunal confirmou
as 43 acusações de fraude pelas quais ela foi

. condenada em abril de 2003. Entretanto, foram
rechaçadas as 25 acusações de roubo contra a

ex-esposa do líder negro Nelson Mandela. Em
frente à corte, Madikizela-Mandela já avisou que
recorrerá da decisão parcial."Dei ordem a meus

advogados para que apelem contra uma

decisão totalmente errónea-declarou ela,citada
pela Associação de Imprensa África do Sul. {AE}

.. BRASIL

Garoto tem 45%

do corpo queimado
Três crianças sofreram queimaduras, no sábado,
3, após pisar em um terreno contaminado com

uma substância misteriosa em Barra Mansa, na
região sul fluminense. Uma das crianças, de oito
anos, está em estado grave. Ela teve 45% do

corpo queimado. Outras duas crianças também
ficaram feridas, mas sem gravidade. Ainda não
se sabe que tipo de produto causou o acidente,
apenas que naquela região teria funcionado um
depósito de produtos químicos. {AE}

<'

.. BRASIL

Rio também proíbe banana
produzida em São Paulo
A Secretaria de Estado de Agricultura do Rio de
Janeiro proibiu por tempo indeterminado a

entrada em território fluminense de bananas

provenientes de São Paulo e dos estados do

Norte. De acordo com nota divulgada pela
secretaria, a medida, publicada no Diário Oficial
de ontem, é necessária para a preservação dos
bananais do Estado do Rio de Janeiro, uma vez

que foram detectados naquelas regiões focos
da Sigatoka Negra - doença destrutiva da cultura
da banana que pode ocasionar aperda de toda a .

produção e destruição das plantações. A mesma

medida já havia sido adotada pelo estado de
Minas Gerais, na semana passada. "Todos nós

sabemos que a lavoura de banana significa,
inclusive, a sobrevivência de populações de baixa
renda no campo.diz o secretário de Agricultura,
Christino Áureo. A resolução proíbe, além da

importação da fruta, o uso de partes da bananeira
para proteção e embalagem de outros produtos.
O fungo causador da Sigatoka Negra é o

Mycosphaerella fijiensis, originário das Ilhas Fiji.
Chegou ao Brasil no final dos anos 90, vindo da
América Central, e atualmente está disseminado
nos Estados do Norte do País ena Mato Grosso,
segundo informou a Secretaria de Agricultura.
Depois de notícias sobre. a contaminação de
culturas no município paulista de Miracatu, no
Vale do Ribeira, o governo fluminense decidiu

proibir a importação da fruta cultivada em todo o
Estado de São Paulo. O principal agente de

disseminação do fungo é o vento. {AE}

Ex-general lidera
eleições na Indonésia
o popular general da reserva Susilo Bambang
Yudhoyono venceu as eleições presidenciais na

Indonésia, segundo os primeiros resultados, que
também indicaram que deverá ser realizado um

segundo turno em 20 de setembro já que ele
não obteve os 50% dos votos necessários. A

presidente Megawati Sukarnoputri e o general
Wiranto (ele usa apenas um nome) disputavam
palmo a palmo o segundo lugar.Wiranto está

participando da disputa apesar de estar sendo

processado por crimes.contra a humanidade por
seu suposto envolvimento na destruição de
Timor Leste em 1999. {AE}
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SUA OPINIÃO

Diferenças entre homens e mulheres

Mário Eugenio Saturno*

Homens e mulheres são diferentes? Alguns afirmam que além
das diferenças óbvias, homens sãomuito diferentes das mulheres! E J
mostram, como veremos a seguir. Defendem que tudo começou
com os homens das cavernas. Das mulheres da caverna também!

Enquanto os homens eram caçadores, as mulheres eram coletoras.
Essas tarefas erammuito distintas. E persistem até hoje lá no fundo.
O coletor, oumelhor, a coletora repara em tudo, anda e observa as

frutas maduras e boas para então coleta-las.Ou seja, fazem compras!
E quantomais observadorasmais eficientes. Milhões de anos depois,
estão aí, nossasmulheres coletandomuitas coisas em supermercados,
lojas, feiras ... E como elas sãoboas nisso!

O caçador concentra-se em uma presa, esquecendo-se do que
está à volta" em profundo silêncio até que a presa estejamorta. Por isso
que o homem pergunta: mulher, cadê aminha caneta? Está em sua

frente no canto direito da mesa... Ah... É... Explica também porque

quando os homens se perdem no trânsito exigem silêncio para se

concentrar na solução da bobagem que fez. Shhh! Fiquem quietos
para eu continuar a escrevermeu artigo... Será que explica por que os
homens sejam tão fanáticos por sexo? Apenas estão querendo "matar"
(?!) a presa-esposa?

Enquanto se concentravam e ficavam, em silêncio, os homens
"aprenderam" a esquecer tudo omais, como o dia do irúcio do namoro,
do casamento, do aniversário; dos recados da esposa ... E como os

homens sãopéssimos nesse aspecto.Não é desatenção, nem é desprezo,
é simplesmente condicionamento milenar! Portanto, mulheres,
percam as esperanças!

Asmulheres das cavernas, por sua vez, ficavam juntas, também
com seus filhos, enquanto coletavam, conversavam, falavam,
contavam, parlavam, parlavàm, parlavam... Por isso, talvez, asmulheres
utilizam os dois lados do cérebro para falar, enquanto os homens

apenas o lado esquerdo. Pergunte algo a umamulher e ela temmil

palavras para descrever. Pergunte algo a um homem e ele não tem

(literalmente) palavras para se exprimir.
Calcula-se que os homens falemduasmil palavras pordia enquanto

as mulheres têm um arsenal de sete mil palavras. Por isso que, ao �
chegar em casa, os homens ficam calados, quietos, mudos. As
mulheres pensam que é indiferença, mau-humor, mas não,
simplesmente acabou o estoque de palavras para aquele dia, enquanto
as mulheres ainda têm cinco mil de sobra ...
Esses pesquisadores acreditamque somos descendentes dos melhores

caçadores e das melhores coletoras. Assim, continuamos a repetir o
comportamento que tínhamos hámilhares de anos. Por exemplo, ao
chegar em casa, o homem apropria-se do controle remoto emuda de
canal sem parar. Dá tempo para perceber o programa? Claro que não,
o que importa é "matar" os canais! Ter controle sobre a televisão.

Também foi descoberto que os homens têm um bilhão de
neurônios amais que asmulheres. Dizem alguns que esse;neurônios
amais estão localizados numa área do cérebro exclusiva dos homens:
oCCG ou centro de cor{trole dos gastos. Mentira! Asmulheres são
econômicas, pelomenos quando jovens: já observaram asmoças de
16 a 20 anos usarem as mesmas roupas que tinham quando mal

. completavam 12 anos? Essas "coitadinhas"malc�beIÍlnas roupinhas...
Por outro lado, descobriu-se que as mulheres têm os dois

hemisférios cerebrais melhor conectados que os dos homens. Por isso

que quando um homem vai tomar uma ação, ela tem que percorrer
o cérebro todo, congestionando a ligação entre os hemisférios a ponto
demuitos homens começarem a babar diante de alguma dificuldade.
Já as mulheres são záz-trás.

Mas nem todos concordam com essas teorias, argumentam que
não temos registros nem fósseis dos homens das cavernas que possam
sustentar essas idéias incríveis. Muitos acreditam que a diferença de
tratamento e educação dosmeninos emeninas, desde cedo, produza
as diferenças nos cérebros adultos. De qualquer forma, porém, que
essa teoria explicamuita coisa, ahhh isso explica!

*Mário Eugênio Saturno é Tecnologista Sênior da Divisão de
Sistemas Espaciais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),
Professor do Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva

(www.fafica.br) e congregado mariano. (Email: saturno@dea.inpe.br)
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PT reúne jovens para discutir

projetos e questões sociais
}ARAGUÁ DO SUL - Na tarde

de sábado, muitos jovens estiveram
na Câmara Municipal de

Vereadores de Jaraguá do Sul para
a primeira ConferênciaMunicipal
"Políticas para a Juventude",
promovida pelo PT (Partido dos

Trabalhadores) Jovem de nossa

cidade. O evento levantou os

maiores problemas que o jovem
vêm enfrentando, elaborando

então um projeto para colocar isso
em prática.

De acordo com o presidente do
PT Jovem de [araguá do Sul, Luiz
Eduardo Petry, a idéia é trabalhar
ao lado dos governantes. "Depois
de formuladas as propostas,
pretendemos levá- las ao

conhecimento da prefeitura, para
que eles saibam o que o jovem está

..

pensando em relação ao

município", explica.
Os principais projetos

levantados foram a ampliação da

universidade, com mais cursos e

mais bolsas para estudantes, a

diminuição na tarifa do transporte
. para o estudante, ter mais opções
de lazer e trabalhar com o Projeto
Primeiro Emprego, do governo
federal. "Na questão do lazer,
temos uma praça com um palco,
que vem sendo pouco utilizada. Já
o projeto Primeiro Emprego visa dar
mais chances a quem está

querendo ingressar no mercado de
trabalho. Queremos discutir
também a questão do estagiário,
que ganha muito pouco e, muitas

vezes, trabalha até demais", conclui
Petry.

Jovens externaram opinião sobre o desenvolvimento da cidade

Lula comemora 1,5 ano

de mandato com reunião
BRASÍLIA - O governo

celebrou ontem um ano e meio
do mandato do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva tentando
reverter a queda na popu
laridade de sua administração,
registrada pelas pesquisas CNI/
Ibope e CNT/Sensus, feitas nas
duas últimas semanas. Com base
em dados coletados dos
ministérios, o ministro da Casa
Civil, José Dirceu, foi a principal
estrela da solenidade, realizada
no Salão Leste do Palácio do
Planalto. Dirceu assumiu

publicamente seu papel de
gerente do governo e foi o único
integrante da equipe ministerial
a discursar. Ele aproveitou a

ocasião para elogiar os ministros
de Lula, sobretudo os petistas
seguidamente criticados pela

.aparente inércia da pasta que
comandam. Entre as grandes
"realizações" do período de um

ano e meio de Lula, o ministro
cita a previsão de que o número

de farmácias populares abertas

chegará a 100 até o final do ano,
o atendimento de mais de 4
milhões de famílias de baixa
renda que recebem emmédia R$
75 do Bolsa Família e a previsão
da liberação este ano de R$ 7
bilhões para a agricultura familiar.
O ministro também destacou os

avanços no combate à corrupção,
em decorrência da adoção de
novos modelos de apuração. O
êxito estaria visível nos resultados
da Operação Anaconda, que
flagrou a ligação de juízes e

policiais com o crime organizado,
e no combate aos cartéis.

POLíTICA
ORGANIZAÇÃO

Bloco de Bertoldi trabalha na

elaboração do plano de ação
POR FABIANE RIBAS

.... Propagandas
veiculadas nas

ruas iniciam
amanhã

}ARAGUÁ DO SUL r--r-: A

coordenadora do bloco que apóia
o candidatoMoacir Bertoldi (PL)
como candidato a prefeito,
Rosemeire Vasel (PTB), informa
que aproximadamente cem

pessoas estão envolvidas no

trabalho de campanha dos quatro
partidos. Até a próxima semana,

os candidatos a vereadores
realizam curso de capacitação
para as eleições, bem como para
uma melhor atuação no poder
legislativo. Paralelos a esta

atividade, núcleos de cada sigla
percorrem a comunidade,
reúnem-se com líderes
comunitário� para colher

sugestões sobre o que é

prioridade em termos de

melhorias, em todos os

segmentos.
A candidata a vice-prefeita

enfatiza que as reuniões para
estabelecer os pontos a serem

inseridos no plano de governo
vêm sendo realizadas desde o

ano passado, quando os quatro
líderes dos partidos firmaram
acordo de aliança. "Nós já
tínhamos um material coletado
onde foram reunidas as sugestões
mais importantes. Estamos
trabalhando no projeto 22, que
consiste na apresentação de 22

grandes propostas para serem

aplicadas em Jaraguá do Sul, em
todas as áreas", salienta. Ela
destaca que o plano deve ser

concluído o mais breve possível,
avaliando que esta semana

Rosemeire falará sobre plano de governo no curso para vereadores de amanhã
ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

iniciam as propagandas pela
cidade.

O candidato a prefeito,
Moacir Bertoldi, enfatiza o

potencial dos quatro partidos que
integram o bloco e garante que
estão preparados para efetuar o

desempenho que Jaraguá do Sul
merece frente à administração
pública. "Vamos buscar melhorias
em todos os setores, embora a

nosso foco principal seja a saúde",

observa.
Como ontem encerrou o prazo

de registro dos candidatos que
concorrerão às eleições
municipais deste ano, a partir de
hoje até dois dias antes das

eleições estão liberadas as

propagandas eleitorais veiculadas
nas ruas, conforme informação
da juíza eleitoral, Quitéria
TamaniniVieira Peres. Nas rádios
e televisão, iniciam a partir do dia

16 de agosto. Esta semana, os

programas jornalísticos de rádio
ou televisão apresentados ou

comentados por pré-candidatos a

vereador ou prefeito passarão a

ser gravados pela Justiça Eleitoral.
A intenção é fiscalizar para que
não ocorram abusos, já que a Lei

garante aos repórteres e

apresentadores a permanência
em suas funções jornalísticas até
o dia 31 de julho.

Candidatos pelo PFL e PSDB prevêem geração de emprego
SCHROEDER - Mais investi

mentos para a cidade. Esta é a

previsão dos dois candidatos que
trazem no currículo a experiência
de já terem liderado o poder
público de Schroeder. O
Candidato a prefeito, Hilmar
Hertel (PFL) e o candidato a vice,
Gregório Aloiz Tietz (PSDB),
acreditam estarem capacitados
para assumir a próxima gestão por
já conhecerem os procedimentos
da administração da prefeitura e

por apresentarem propostas
inovadoras a serem aplicadas na
área de geração de empregos,

principalmente.
Hertel salienta que uma das

propostas de governo é elaborar

projetos que incentivem a

abertura de empresas na cidade,
de forma que a arrecadação
torne-se maior para que se possa
investir no Município com

recursos próprios. "Outro ponto é

a questão da geração de

empregos, fatormuito importante
para que as pessoas não tenham
Schroeder apenas como uma

cidade dormitório, mas que
consigam trabalho por aqui e não
precisem se deslocar até J araguá
do Sul ou outra localidade",
avalia. Atenção especial também
voltada à agricultura, saúde,
educação e turismo, conforme
relato do candidato. "Vamos
fomentar o turismo, desenvolver

projetos para melhorar esta área,
de forma que o turista venha a

Schroeder", diz.
Ontem foi o prazo máximo

para entregar a documentação
necessária dos candidatos. A partir
de desta semana, grupos de
trabalhos dos dois partidos
percorrem a cidade para realizar
visitas domiciliares e consultar a

população. "Queremos ouvir o

povo e saber o que é mais

importante em termos, de

reivindicações para serem

inseridas em nosso plano de ação.
Es�a é uma de nossas metas, vamos
fazer uma administração mais

próxima da comunidade",
destaca.

FATOS
• Hilmar Hertel salienta

que a intenção é investir
na cidade para que
empresas instalem-se e

contribuam para uma

arrecadação maior.

• Gregório Aloiz Tietz

destaca que vão ouvir a

comunidade para saber o

que é prioritário para a

cidade.
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Novo Conceito
em Transporte.
Transporte para
Rlumenau (furbJ,

Joinville [Udese, Univille e Senai]
além de viagens estaduais e interestaduais
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Deslizamento de terra provoca
insegurança aosmoradores

POR MARIA HELENA MORAES

� Deslizamento
ocorreu na tarde de

domingo, na Rua

Leopoldo Schmitz

GUARAMIRIM - A dona-de-casa
EliariaMoreira, 28 anos, teve que
sair às pressas da casa que alugava
há cinco meses na Rua Reinaldo

Jung porque a residência corre risco
de desabar devido a um

deslizamento de terra ocorrido por
volta das 13 horas de domingo. A
barreira atingiu a casa localizada na
rua debaixo, exatamente nos

fundos de onde mora João
Poltronieremm a família. A terra

\ atingiu parte da casa.A proprietária
Almira Orongoso esteve na

propriedade para avaliar o estrago.
"Estou esperando a avaliação dos

engenheiros da Prefeitura para
tomar uma decisão", afirma
Almira. As fortes chuvas que caíram
na madrugada de domingo
causaram o deslizamento.

O comandante do Corpo de
Bombeiros Voluntários, Nelson
Gonçalves de Oliveira foi ao local
ontem à tarde acompanhado pelo
comandante do Corpo de
Bombeiros de Jaraguá do Sul,
Maicon Leandro da Costa. De
acordo com a avaliação dos

comandantes, o local deveria ser

A forte chuva que caiu na madruga de domingo causou deslizamento de terra em rua de Guaramirim

isolado e as duas famílias em risco

deveriam ter sido retiradas logo
depois do deslizamento. "O local foi
aterrado e pode haver mais

deslizamentos. Os pilares da casa

estão rachados", afirma Oliveira.
Da mesma opinião partilha o

comandante do Corpo de
Bombeiros de Jaraguá do Sul.

Os moradores das duas casas

afirmam que esta é a primeira vez

que acontece deslizamento, mas

também admitem que o terreno

tem sofrido alterações. A'
proprietária da casa localizada na

Rua Leopoldo Schmitz informou,
inclusive, que há alguns meses

chegou a procurar a Prefeitura para
pedir uma avaliação do terreno. "O
problema começou depois que o

proprietário do terreno de cima

resolveu aterrar o local", argumenta
Almira.

O secretário municipal rde

01

Obras, Lauro Frõlhich enfatizou
que a Prefeitura.está dando todo o

apoio às famílias e ontem ajudou
namudança de Eliane e seus cinco
filhos. Também salientou que
somente estão esperando o tempo
melhorar para providenciar a

retirado do barro do local. "Os

engenheiros farão uma análise,
definindo que tipo de contensão
deve ser feito no local", informa o

secretário.

Marisolmarca presença em feira têxtil que acontece na Espanha
}ARAGUÁ DO SUL - A Marisol

S.A - considerada uma das maiores
e mais importantes indústrias do
vestuário do Brasil- participa, no
período de 9 a 11 de julho, da 5r
Feira Internacional daModa Infantil
e Juvenil, emValência, na Espanha.
A empresa jaraguaense estará

apresentando a coleção Cores de
Verão 2004/2005 das marcas infantis
Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre. Esta é
a quarta vez que aMarisol participa
da FIMI - feira consolidada e

tradicional naEuropa que abrange o
segmento infantil.

AMarisol está trabalhando na

solidificação da sua presença no

mercado externo, através do

aprimoramento de suas coleções
voltada às tendências européias,
fortalecimentomundial dasmarcas
infantis, bem como a adequação dos
produtos aos padrões e realidades de
cada país. Possui oito lojas Lilica &
Tigorno Líbano e uma em Portugal.
A empresa tem como meta

conquistar outros países europeus
como Itália, França e Inglaterra.
,

Atualmente a Marisol possui
capacidade instalada para produzir
mais de 25 milhões de peças de roupas
e 3,2 milhões de pares de calçados

infantis por ano. São cinco mil
colaboradores.AMarisol possuimais
de 16 mil pontos de venda multi
marca e 53 franquias exclusivas.

371 2322

FATOS I
• Em 2003, a Marisol
realizou investimentos

consolidados de R$ 21,6
milhões e obteve
faturamento de R$ 227,3
milhões.

• Presente em mais de 16

mil pontos de venda
multimarca e 53 franquias
exclusivas, a Marisol tem

posição líder no segmento
de confecção infantil no
mercado interno.

TERÇA-FEIRA,6 de julho de 2004 [ llItmaa(t.m'au'lt.

Mestre Salustiano e Grupo
fazem apresentação em JS

}ARAGUÁ DO SUL - O Sesc (
ServiçoSocial doComércio) trazpara
Santa Catarina a 2° Etapa do projeto
Sonora Brasil, CircuitoNacional de
Música, com o espetáculo "Mundo
Novo - Labores e Brinquedo",
apresentado porMestre Salustiano e

Grupo. A turnê do grupo

pernambucano acontece estemês em
17 cidades doEstado.A apresentação
emJaraguá doSul é hoje, às 20 horas,
no Teatro da Sociedade Cultural e
Artística.

O espetáculo "Mundo'Novo
Labores e Brinquedo" é ummusical
baseado na vigorosa e atuante

memória de Mestre Salustiano, que,
ao longo dos seus mais de 50 anos

reuniu cantos vindos do trabalho e

das brincadeiras características da

está nos ritmos e nas melodias que

sobrepõem o cansaço do trabalho,
auxiliando a passagem do tempo e o

cumprimento do dever; poetizando o
cotidiano; alimentando a esperança
de um canto a outro do país, nos
engenhos, roçados, reman

do...cantando.
Manoel Salustiano Soares, ou

mestre Saiu é hoje um dos músicos
mais tradicionais doNordeste.Nascido
emAliança, cidade da zona daMata
de Pernambuco, o ex-cortador de

cana-de-açúcar aprendeu, ainda
criança, os segredos dos folguedos
populares. Reconhecido nacional e
internacionalmente,Mestre Salu vem
a Santa Catarina acompanhado de
mais seismúsicos, sendo três deles seus
filhos, herdeiros diretos da cultura

pernambucana.

o espetáculo é um musical baseado na atuação do mestre Salustiano

Acantonamento do Movimento
Juvenil MARISTA

ACANTONAMENTO é uma forma de realizar um acampamento
sem uso de barracas e sim em uma casa com cômodos definidos como:

dormitórios, banheiro, refeitório, sala com espaço para jogos e ampla área
com jardim, árvores e muita tranqüilidade junto à natureza.

Que alegria! Neste final de semana 03 e 04 de Julho, alunos de 7ª e 8ª
séries integrantes do Movimento Juvenil do Marista, estiveram
misturando energia, criatividade e muita amizade, nas diversas provas
realizadas em meio a uma natureza exuberante, juntamente com seis
alunos do Ensino Médio (timoneiros) e os Assessores: Andréa Gomes e Ir.
Márcio J. Pissolatto.

O ACANTONAMENTO no Movimento EDA/REMAR, é um �
momento marcante na caminhada dos participantes. Todo marinheiro
espera com ansiedade este acontecimento. Dentro de nossa caminhada, o
acampamento faz parte da programação anual. O tema que foi destaque
em nossas atividades: "MARISTA:

Cuidando da Vida". Com os objetivos de: Desenvolver a socialização e

a partilha entre os marinheiros do EDA (participantes); Vivenciar valores
humanos e cristãos; Preservar a natureza; Aprender a superar limites;
Despertar o espírito de liderança.

Deixamos aqui nossos agradecimentos à família Chiodini pelo
maravilhoso espaço cedido.

E aos participantes deste ACANTONAMENTO até o próximo. Com
certeza foram dois dias que serão inesquecíveis.

INFORME CP
- --

LOTERIAS
� � ��- - - -��--

� PESQUISA

Satisfação dos clientes
Manter um canal aberto entre clientes e empresas
é o objetivo da pesquisa de satisfação dos clientes
a ser executada pelo SCGÁS em parceira com

Petrobras. Sua realização foi definida durante
reunião na sede da Companhia, em Florianópolis,
entre' o presidente Otair Becker e os diretores
administrativo-financeiro. Os clientes serão
visitados por uma equipe de técnicos a partir da
segunda quinzena deste mês (julho) num

trabalho que deve durar no máximo três semanas.
O mesmo será realizado por amostragem,
visitando principalmente os que já consomem

gás natural há pelo menos um ano, levantando
volume, segmentos de mercado, cidades e

regiões.

... SUBsíDIO

Dinheiro para quem perdeu
o secretário Valdir Colatto informou
recentemente que saiu a lista dos municípios
que receberão subsídios devido às perdas nas
safras, provocadas pela estiagem e pelo
furacão Catarina. No Estado, são 154 cidades

que tiveram perdas médias entre 30% e 50%
ou acima de 50% nas culturas de arroz, milho,
feijão, mandioca, banana, algodão e soja. O
Ministério do Desenvolvimento Agrário
anunciou um benefício que concede um

desconto de RS 650,00 no saldo devedor das

operações de custeio das safras citadas. Este
valor foi autorizado pelo Conselho Monetário
Nacional, através da Portaria Interministerial

no 164/MF/MDA.

... TREINAMENTO

Liderança em Jaraguá do Sul
A Acijs/Apeviatravés do Núcleo de Metalmecânica
promove o curso Desenvolvimento de Liderança.
O treinamento acontece de 12 a 15 de julho. Das
9 às 22 horas, na sede da JHB Desenvolvimento
do Potencial Humano, localizada no centro da
cidade. O curso é voltado a profissionais que

exerçam cargo de liderança nas empresas eque

estejam em busca do autodesenvolvimento. O

objetivo é desenvolver habilidades e

competências para o alcance de liderança eficaz.
Serão abordados temas como conceito de

liderança; equipe - uma visão compartilhada; os
motivos das mudanças. Administração do tempo;
diferentes estilos de líderes e diferentes

personalidades e comunicação organizacional.

concurso: 03846
1 ° Premio: 70.007
2° Premio: 10.503
3° Premio: 61.681
4° Premio: 36.595

5° Premio: 05.876

Megasena Quina
concurso:577
08 - 23 - 24
28-31-47

concurso: 1320
09 - 33 - 37
61 - 69

concurso: 431
02 - 05 - 17- 20 - 25 - 26 - 29

47 - 49 - 51 52,- 54 - 56 - 58
72 - 73 - 82 - 88 - 89 - 96

Loteria Federal
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30°Encontro de Corais promove
integração de grupos emCorupá

CORUPÁ - Mais de SOO

pessoas prestigiaram o 30°

Encontro de Corais, realizado no
domingo na igreja do Seminário

Sagrado Coração de Jesus pelo
• Coral Ecumênico de Corupá. o'
evento reuniu 375 coralistas dos

Municípios de Corupá, São.
Bento do Sul, Oxfo rd ,

Guatamirim, Jaraguá do Sul,
Schroeder e Massaranduba,
num total de 13 apresentações.
Cada grupo apresentou duas

músicas, geralmente uma sacra

e uma folclórica.

Segundo uma das coor

denadoras, Loni Wilbert, o

encontro é uma iniciativa da

Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil do setor de

Jaraguá do Sul e em cada edição
fica a cargo do coral pertencerite
ao Município sede do evento.

Loni explica que o objetivo é a

integração entre os grupos da

região e um momento de louvor
a Deus.

Ainda pela manhã, os

coralistas também participaram
de missas e cultos e de palestra
para aperfeiçoamento da técnica

vocal', além de receber almoço,
café da tarde e prestigiar
apresentação de grupo de dança
folclórica alemã.

O' 30° Encontro de Corais faz

parte das comemorações de
aniversário de 107 anos de

fundação de Corupá. Também
no domingo, a Fundação de
Cultura do Município e a

danceteria Waterfall promo
veram o segundo Agito Jovem,
com apresentação das bandas

corupaenses Kanaã, Letal, Nóis
e Evil. (Carolina Tomaselli)

Encontro reuniu 375 coralistas da região em 13 apresentações

Comunicado

Participe desta campanha, doe, colabore, ajude, sua participação
é importante!

GERAL

FATOS

·A Abvesc foi fundada em

1994 e tem por finalidade

congregar as corporações
catarinenses de bombeiros

voluntários.

·As reuniões da nova

diretoria serão bimestrais e

a primeira está agendada
para o dia 19, na sede da
Abvesc.

ENCONTRO

Professores participam de
oficinas sobre meio ambiente

POR JULlMAR PIVATTO

� Evento é parceria
entre a Unerj e a

.

Secretaria Municipal
de Educação

}ARAGUÁ DO SUL - No sábado
de manhã, o bloco C da Unerj
recebeu Encontro JaraguaenseABC
na Educação Científica Mão na

Massa. Esseevento tem comoobjetivo
articular a construção do
conhecimento científico,
desenvolvendo as habilidades' e o

aprimoramento da língua falada e

escritacom crianças apartirdos cinco
anos. Esse projeto tem origem na

França e está sendo implantado no
Brasil desde 2001. Na cidade de

Jaraguá do Sul, essa é a segunda
edição.

O' evento é uma parceria entre a

Unerj (Centros Universitário
J araguaense) e a Secretaria

Municipal de Educgção. Para a

coordenadora do projeto na Unerj,
Anadir Pradí Vendruscolo, o

encontro superou as expectativas,
devido a efetiva participação de

professores. "Issomostrao interessedo
mestre em aprimorar cada vezmais a

""",_�=�= �����_��A_LE_XA�N,�DR..,.E�BO_GO parte pedagógica", explica.O'professor
de ciências Luiz Antônio Piovezan,
que participou das oficinas, explica
que a troca de experiências entre

professores e pesquisadores é muito

importante para o aprimoramento das
técnicas pedagógicas. "Temos que

aproveitar as oportunidades de

aprender com pesquisadores e

cientistas, para que eles nos repassem
suas experiências", comenta.

De acordo com Danielle

Grynszpan, pesquisadora da

Fundação Osvaldo Cruz do Rio de

Janeiro, no Brasil, o projeto se chama
ABC para se diferenciar do projeto
que é desenvolvido na França. "Lá
também se chamamão na massa. O'
ABC significa o compromisso de se

trabalhar desde o início da formação
escolar. Além disse, destacao trabalho
daAcademia Brasileira deCiências",
explica Danielle.

A pesquisadora da Fundação
Osvaldo Cruz, que apresentou a

oficina sobre cadeia alimentar, ainda
salienta a importância de trabalhar a
questão ambiental com as crianças.
"É muito mais viável e muito mais

barato investir na.educação do que
na recuperação. Os adultos não

tiveram esse trabalho e por isso

podemos dizer que os resultados do

projeto ABC não são imediatos",
Oficina de Cadeia Alimentar foi ministrada pela pesquisadora Danielle concluiDanielle.

Nova diretoria daAbvesc toma Palestramotivacional faz sucesso

posse hoje em Guaramirim com técnica inovadora
GUARAMIRIM - O' presidente do

Corpo de BombeirosVoluntários de
Guaramirim,AdemirOrsi, foi eleito
por unanimidade, em assembléia
realizada dia 25 de junho, o novo

presidente daAbvesc (Associaçãodos
Bombeiros Voluntários no Estado de
SantaCatarina).

Acerimônia de posse da diretoria
e conselho fiscal da Associação para
gestão 2004 a 2006 acontece hoje, às
19 horas, na sede da Abvesc, anexa
aoCorpo de BombeirosVoluntários.
O' eventodeve contarcomapresença
de representantes de associações
comerciais, entidades e autoridades

políticas, entre elas o secretário de
Estado da Segurança Pública e

Defesa do Cidadão, Ronaldo

Benedet, e o governador do Estado,
LuizHenrique da Silveira.

Pelaprimeira vezGuaramirim vai

sediar a Associação que, de acordo
com o Estatuto Social, deve estar

situada noMunicípio onde reside o
presidente. Para Ademir Orsí, a

descentralização das ações, que
estavam concentradas emjoinville,
serábenéfica para aAbvesc, que tem
como objetivo defender os interesses
das 32 corporações existentes no

Estado, onde atuam

aproximadamente cinco mil
bombeiros.

Está de volta o BAZAR SHO'W Macol, um evento com a

participação de instituições filantrópicas, escolas e toda comunidade.
Acontecerá no pátio da lojaMacol emGuaramirim nos dias 10 e 11
de julho (sábado e domingo) das 14:00 às 20:00hs.

Junto a tendas externas, em uma super estrutura, a Macol
promoverá uma queima de estoque de roupas com preços abaixo do
custo, toalhas em quilo e tecidos em promoção.As entidades, Ação
Social, Lar da Criança e Feliz Idade estarão participando nas

tendas de alimentação com comidas gostosas e muita alegria.
Na parte cultural haverá participação de escolas do município,

com apresentação de teatro, música e dança. A comunidade
também participará com apresentação de capoeira, grupos musicais
e outros.

Na parte social, uma das novidades serão os brinquedos
Recreativos Miguelito, onde cada criança que trouxer um quilo de
alimento ou um agasalho, receberá um ingresso.As doações serão
revertidas para o programa Fome Zero e Campanha do Agasalho. PONTOPISO

��
3764040

Ressalta que a busca de recursos
será uma das principaismetas da nova
diretoria, uma vez que a aprovação
da lei nº 253/2003, acarretou na

diminuição dos subsídios às

corporações. "Prestamos suporte junto
aos órgãos públicos, buscando recursos
para termos um orçamentomínimo,
pois o voluntariado temmuito apoio
verbal e pouco financeiro", afuma.

Orsi cita como exemplo a

realidade vivida pela corporação
guaramirense, onde a receitamensal

gira em tomo d� R$ 8mil enquanto
as despesas são de aproximadamente
R$10mil. "CadaMunicípio deveria
dar sustentação para o trabalho das

corporações, que é revertido para a

comunidade e o custo é mínimo, se
comparado a outros órgãos", declara.

Além da questão orçamentária,
outras metas iniciais são o

fortalecimento das corporações, o
acompanhamento junto aos canais

competentes no que se refere ao corpo
de bombeiros voluntários e a

divulgação do trabalho do
voluntariado. (CarolinaTomasellil

}ARAGUÁ DO SUL - O' Centro
Cultural daScar (SociedadeCultura
Artística) foipalco da palestra com o

professor Adroaldo Lamaison, na
noite de terça-feira, 29 de junho. Com
o tema "Ser diferente para fazer a

diferença". "Foimuito envolvente: ri,
chorei, e cantei junto", confessa
Veridiana Luiza Vasel, Recursos
Humanos do Posto Mime.

O' palestrante é destaque no Rio
Grande do SuL Formado emFilosofia
eTeologia, atualmente está cursando,
naUniversidade de Caxias do Sul, a
fa�uldade de Psicologia. "O' que me

conquistounoAdroaldo foi à simpatia
e a capacidade de relacionar assuntos
com os exemplos e as músicas",
comentaVeridiana.

O' evento foi realizado pela

Socion, de São Bento do Sul, que é

formadapor profissionais e parceiros,
atuando nas áreas de consultoria

empresarial, fiscal e auditoria.
Com cerca de 350 pessoas da

comunidade presentes, o evento foi
considerado um sucesso:

"Queremos agradecer a todos os

participantes e apoiadores do

evento", completa Valdicir

Schwalbe, Coordenador de Eventos
daSocion.

O' próximo evento já está

planejado. o' tema será "Liderança
Competitiva", e será ministrado

pelo professorAdroaldo Lamaison.
''Ainda não definimos a data, mas
com certeza será no mês de

agosto", confirma Schwalbe.
(Márcia Bento)

Adroaldo Lamaison usa a música como forma de fixação do conteúdo
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CP NOTAS
�SOCIAL

RepresentantedaACIJS integra Fórum de Líderes
A excelente impressão deixada por Jaraguá do Sul aos integrantes do
Fórum de Líderes Sociais do Brasil, que se reuniram no município para
discutir uma agenda de projetos a serem encaminhados ao governo
federal, resultou na indicação de um nome catarinense para
acompanhar todas as reuniões pro.gramadas pelo seleto grupo de

empresários. A vice-presidente para Assuntos da Comunidade da

Associação Comercial e Industrial, Zélia Breithaupt Janssen, recebeu
convite do presidente do Conselho Deliberativo do Fórum, Luiz
Fernando Ferreira Levy e participará de todas os encontros, que
acontecerão em várias regiões do País, até a elaboração do documento
final a serem entregue ao presidente Luiz Ignácio Lula da Silva, em
novembro deste ano.

�NÚCLEO DE INFORMÁTICA

Missão empresarial à Feira Internacional do setor
o Núcleo de Informática de Acijs/Apevi, com apoio do Sebrae-SC,
promove missão empresarial à 13a Feira Internacional de Informática
e Telecomunicações (Comdex Sucesu IT Brasil 2004), nos dias 19 e 20

de agosto, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. O
evento vai reunir mais de 460 expositores. A saída de Jaraguá do Sul
está prevista para o dia 19 de agosto, à noite com retorno no dia 20,
após a Feira. O investimento para sócios da Acijs/Apevi e do Núcleo de
Informática é de R$ 200,00 e, para os demais interessados, R$ 240,00.
Os contatos para informações e inscrições podem ser feitas com Osni,
pelo telefone (47) 275-7005.e-mail:osni@acijs.com.br.ou pelo telefone
(47) 275-7012, com lone, ou pelo e-mail núcleos@acijs.com.br

�CURSO

Importância da qualidade nos serviços
Gestores e profissionais ligados às áreas da qualidade que buscam
melhorias nos processos, produtos e serviços e a satisfação dos clientes
internos e externos, são os convidados do curso "Ferramentas da

Qualidade; que o Núcleo da Qualidade da Acijs, em parceria com a

Sociedade Educacional de Santa Catarina (Sociesc), promove, entre os

dias 12 e 15 de julho. O curso acontece no período noturno e será
realizado no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul com o instrutor
Leandro José Soares. Com a duração de 16 horas, as aulas acontecem
no período noturno, das 18h às 22 horas. O custo para integrantes do
Núcleo é de R$ 140,00. Para os associados da Acijs-Apevi o valor é de
R$ 160,00 e, para os demais interessados, R$ 200,00.lnscrições podem
ser feitas até o dia 8, pelo telefone 275-7012.

Comércio e Decorações Tailanda
Parabeniza todos os seus clientes aniversariantes domês de julho. Caso
seu nome não esteja na lista, e é cliente Tailanda, favor entrar em
contato.

Fone: 376-0419.
01- Ivete Kõpp - Iraleia Borchartd Hamburg - Ingrid L. Volkmann
[osi Daiane Laube - Marcelo Jahn.
02- [eniferSell- Cristiane Strelow Zilz - Hanelori Borchardt - Laura
Camila Kôpp.
03- Astrid Hamburg Gnewuch - Udo Sell- Avelina Sell.
04- Maria Jandira Kovalczik -r-MarianaWudtke.
05- Alírio Zumach - Marlize Utpadel-Adíbert Knopp.
06- Charles Volkmann - Charles R. Schneider.
07 - Ditmar Giese - Ester de Menezes Marmet.
08- Una Zumach - Príscila Baumgartel- Rosa Sarda Strelow - Fabiane

Kôpp.
09- Rosemery L. Kappes Karsten - Elizabete Soares Constante - Maria
Terezinha Marcelino.
10- Gerson Krüger - Isolde Steinert - Marciana Franz Siewert - Eloi
Batista Delgado - Fernando Eskelsen - Beta Furtado - Eguida Krüger.
11- Matheus Wudtke - Deisiane Seiler.
12- Idla Kieckhoefel.
13- Rosinei de Oliveira - Loni G. Sell- Roseli Krisanski.
14- Cristiane G. Schoenfelder-Maiata Utpadel- Jane Schneider
Ivo Grossklas - Rose R. H. Amdt.
15- Irene Braum.
16- Pablo Ehlert - Edilene Mara Segundo - Adilson Seiler.
17- Isolde R. Schunke - AlisonHamburg.
18- CarlanHamburg - Ana Maria Hamburg - Egon Hamburg.
20- Claudionei Krehnke - Ivone Schulz.
21- Sandro S trelow.
22- Iolanda Utpadel Michels - Marileia Volkmann - Leana Schulz
Ilson Braun.
23- Tainara Dichmann - Djymmy Gnewuch - Gilmara Engel- Ivone
Blõdom - Roseli Hamburg Kõpp - Neusa Tonon - Lauro Volz.
24- Ivanete Schulz.
25- Patricia Raduenz.
26- Aldete Marguardt Kanczewski.
27- Carlos Volpi - Zuleica Zilz Garcia - ReginaUtpadel- Lucas Alan
Vôlz - Daniela Karstner.
28- Laci P. Schroeder.
29- Valdecir Falinski - Zeneida Kôpp.
30- Elaine Meraci da Silva - Sérgio Kopsch
Edla Reinort

MELHORIAS

Escola em Nereu Ramos dribla
crise com criatividade

POR CELICE GIRARDI

�Falta de recursos

não impediram
escola de fazer
área de lazer

JARAGUÁ DO SUL - Os 730
alunos da Escola Euclides da

Cunha, em Nereu Ramos, tem
desde o mês passado um ambiente
mais aconchegante emais espaçoso

para brincar e conversar na hora do
recreio. Desde o mês de maio, a

APP (Associação de Pais e
.

Professores), funcionários e os

próprios alunos trabalharam para
tomar realidade o paisagismo da
escola. O diretor da escola Léo da
Silvaexplicaquepeloprojetooriginal,
com a colocação de lajotas, o custo
seria de R$ 15 mil, inviável para a

escola. Com as pedras britas grossas,
canteiros de flores e ilhas de gramas
ladeadas por bancos coloridos, o
paisagismo da escola saiu por R$
5.125,00 que ainda estão sendopagos
pela escola. "Infelizmente a

contribuição dos pais é muito

pequena. Pedimos uma contri

buição de R$ 3,00 por mês, para
aplicar em melhorias. Mas apenas

dez pais ajudam com a men

salidade", contaSilva. Mas a direção
driblou o problema realizando bingos,
churrascos e eventos escolares para
a arrecadação de verbas. "É a nossa

maneira de conseguir juntar o

dinheiro necessário para pagar as

despesas que giram em tomo de R$
1 mil, além dos investimentos que
são necessários", revela. O novo

leiaute dopátio da escola foi aprovado
pelos alunos. "Agora ficou melhor

para a gente brincar de pega-pega",
conta a aluna da quarta-série Denise
Koch. "Nós aprendemos que de
vemos cuidar do pátio, não pisando
nagrama e não jogando lixo 110 chão",
explica a colega, Juliana Voltolini.
Até os pais gostaram da mudança.
"Ficoumuito bonito. A escola está
de parabéns pela iniciativa", diz
Sonia Andréia de Souza Gretter,
mãe de Milena, que estuda na

educação infantil, que foi implantada
este ano, atendendo a 49 crianças de
zero a seis anos demanhã e a tarde.
"Estamos trabalhandonamedida do

possível e esperamos conseguir através
do governo do estado a construção
de um ginásio para nossa escola. Um
engenheiro já esteve aqui fazendo
estudo do projeto. Vamos verquando
esta obrapoderá serrealizada", finaliza

Crianças ganharam um espaço a mais para o lazer na hora do recreio o diretor.

.

Eventos este mês comemoram

aniversário dé Jaraguá do Sul
JARAGUÁ DO SUL - Para

festejar os 128 anos de fundação
do município de Jaraguá do Sul,
que acontece dia 25 de julho a

prefeitura j araguaense, em

parceria com diversas instituições
da cidade, programaram para o

mês de aniversário 49 eventos

previstos em um calendário
comemorativo. No último sábado
a cerimônia inaugural das

ampliações da Escola Marcos
Emílio Verbinenn, no Bairro
Estrada Nova, o Festival
Alternativo com a presença de 23
bandas e nove Dj "s no pavilhão
de eventos, o baile gaucho e três

bailes de Rei e Rainha (Sociedade
Botafogo, Salão Barg e Sociedade

Amizade) deram início as

, festividades de aniversário.

Organizado pela Fundação
Cultural, o calendário inclui
atividades para todos os gostos,
como inaugurações de obras e

serviços da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, feiras de negócios, bailes e

festas de sociedades recreativas,
festivais de música e eventos

esportivos, por exemplo. Além
disso, o município será destaque
na RBS TV, que realizará no dia
24 de julho um Jornal do Almoço
Especial, com entrevistas e

apresentações culturais trans

mitidas ao vivo da Praça Ângelo
Piazera. Já para o dia 25 de julho
está preparada uma agenda
especial que culminará com o

show nacional da banda Titãs a

partir das 19h, no estádio do Clube
Atlético Baependí, O ingresso
para assistir ao show será um quilo

• Para receber a

homenagem, os
aniversariantes devem se

cadastrar na Fundação
Cultural pelo telefone 275-

1300 ou solicitar ficha de

inscrição através do e-mail

cultura@jaraguadosul.com.br.

·Ingressos para show: um

quilo de alimento para

gramado e dois quilos
para arquibancada

de alimento não perecível (arroz
ou feijão para assistir no gramado)
e dois quilos (arroz e feijão para

arquibancada). Os portões serão
abertos a partir das 17 horas (o
estádio tem capacidade para
receber até 26 mil pessoas). A
programação desse dia, porém,
começará às 9h30, em frente ao

Museu Emilio da Silva, onde
acontecerá uma sessão solene e

entrega do busto de Ângelo
Piazera na praça que leva o seu

nome, em mais uma distinção a

este importante personagem
histórico do município. Na

seqüência, no mesmo local,
também serão homenageados pela
Prefeitura os habitantes de Jaraguá
do Sul que comemoram ani

versário junto com a cidade. A

programação oficial prossegue às

15h, quando inicia o Desfile
Festivo na Rua Reinaldo Rau, no
Centro.

I�

Projeto quer incentivar as crianças a comer verduras

Projeto aproxima crianças
de bons hábitos alimentares

JARAGUÁ DO SUL - A idéia

partiu do professor Luciano José Ross,
que ao ver um espaço ocioso na

escolaVitorMeirelles, em Três Rios
doNorte, conversou com a direção
e a APP da escola e resolveu

aproveitar para implantar umprojeto
, que tem dado certo em diversos
educandários. A instalação de
hortas no ambiente escolar com a

participação dos alunos da quarta
série objetiva levar o hábito
saudável para casa. "Nós rece

bemos as sementes da prefeitura,
através da secretaria de agricultura
e gerência de meio ambiente,
plantamos, com a ajuda das

crianças e depois distribuímos as

mudas para que os alunos levem

para casa para incentivar a ter sua

própria horta", explica Ross. A
aluna Mainara dos Santos, de 10

anos diz que a família aprovou a

idéia: "Eu já gostava de algumas
verduras como tomate e cenoura,

mas agora passo a gostarmais ainda,
como alface e beterraba. Levei para
casa, minha mãe plantou e já
colhemos para o almoço", relata. O
colega Guilherme de Andrade diz

que plantar e ter contato com as

verduras é uma idéia legal."Agente
vem aqui e cuida das plantas é

bacana. Já até leveimudas para casa",
destaca.O professor Luciano diz que
este projeto quer levar o bom hábito
alimentar e evitar desperdícios, uma
vez que se produz em casa evitando

gastos. "Já notamos umamudança
na alimentação das crianças. O
excedente de mudas, nós

plantamos e colhemos para servir no
almoço e no lanche", salienta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bandas e organizadores comemoram os

resultados do Festival Alternativo
� POR JULlMAR PIVATTO }ARAGUÁDO SUL - Cerca de seis

mil pessoas passaram pelos pavilhões
do ParqueMunicipal de Eventos, no
último sábado, para prestigiar o
FestivalAlternativo.O evento é urna

parceria entre a FundaçãoCultural
de Jaraguá do Sul e a Escola de
MúsicaBichoGrilo e temporobjetivo

A organização foi

muito elogiada, tanto
pelo público como

pelas bandas

levar ao conhecimento do público as

bandas que existem na região.
Para a proprietária da Escola

BichoGrilo, BruniSchwarz, o evento
também dá a oportunidade de novas
bandas surgirem na cidade. "O.
evento é uma boa chance para as

bandas tocarem para o público da

Bandas montaram pontos de venda de materiais de divulgação durante o festival

I
�RESULTADOS
6° CampeonatoMunicipal de Futsallnfanto
SCHROEDER

Próxima Rodada
� ''0'-

10/07 Menegotti x Açougue do Zinho

ro7oZPé���Prtiv9,2L�JIgn(;:,iLh'
10/07 Auto Posto Salomon x Aliança

�RESULTADOS
13°Campeonato Municipal de Futsal Sênior
SCHROEDER
e- RoClada - 02/07'

Academias
Corpo &Mente

Paraficar de bem com a vida!
_ BODY BALANCE

_ BODY COMBAT

_BODY JAM
_BODY PUMP

_ LOCALIZADA

_ MUSCULAÇÃO
_ NATAÇAo ADULTO E INFANTIL

_POWERPOOL
_ HIDROGINÁSTlCA

��EXlBILlDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

�SEGUNDA À SEXTA, DAS 7H ÀS 24H, SEM FECHAR AO MEIO-DIA

Tenda eletrônica reuniu nove DJs e foi uma das atrações do festival

cidade. Isso tanto estimula as bandas nacional. As pessoas vêm para

que existem, como também a criação prestigiar as bandas da região",
de bandas novas", explicaBruni. comenta Marilene. As bandas

Uma das organizadoras do também elogiaram a organização do
evento, Marilene Giese, da festival, que teve pouco atraso em

Fundação Cultural, diz que o relação a horários. Para o baterista
resultado foi altamente positivo, e da Fly-X, Kélson, é uma boa

que nem a chuva chegou a oportunidade de divulgar as bandas.
atrapalhar o festival. "Tivemos um '�pós o shaw, recebi vários e e-mails
público 30% acima do ano passado, e mensagens no nosso site. Percebe-
isso sem ter uma banda de renome se que há um interesse das pessoas

Malwee empata com São
Bernardo e garante a classificação

Como no jogo de sábado, a equipe perdeu várias chances de gol
}ARAGUÁ DO SUL - Depois para as boas defesas do goleiro

da derrota do último sábado, no Bagé, do São Bernardo.

Wolfgang Weege, para o No segundo tempo, a

Atlântico por 3 x O, a Malwee Malwee vai pra cima, buscando
teve que buscar a classificação o gol, até que, num chute forte

para a semi-final em São Paulo, de Falcão, a bola bate na trave

onde empatou em 2 x 2 com o eWillian completa marcando o

São Bernardo. primeiro. Sabendo da vitória do
O jogo de sábado foi muito Atlântico por 4 x 2 sobre a UCS,

difícil, onde o a Malwee perdeu o time jaraguaense busca o

muitos gols no primeiro tempo e empate, que garantiria a

o nervosismo entrou em quadra, classificação. Até que, no

fazendo com que o time finalzinho da partida, faltando
jaraguaense perdesse por 3 x O. menos de um minuto, Falcão faz

Já na partida de ontem, a um bonito gol e garante a vaga

equipe jaraguaense deu um da Malwee na semi-final. A

exemplo de raça e vontade. equipe agora tem 12 pontos,
Logo nos primeiros minutos de seguido do Atlântico (que não

jogo, saiu perdendo por 2 x O, joga mais na Liga) com doze,
com gols de César Paulo e UCS, com nove, São Bernardo
Gustavo Neri. A partir do com oito e Minas com sete. O

segundo gol, a Malwee começa último jogo da Malwee nessa fase
a equilibrar a partida, mas não é no próximo sábado, às 19 horas,
consegue marcar, dando espaço com a UCS em Caxias do Sul.

em conhecer as bandas locais",
salienta. O guitarrista da AI Diaz,
Eduardo, também ressaltou a

organização, principalmente pela
idéia de ter os stands commaterial
das bandas para comercialização.
"Vendemos bastante camisetas e, se
nossoCD estivesse pronto, também

poderíamos ter vendido", comenta.
Todos torcem para que a idéia
continue.

Samuel Lopes disputa etapa do
brasileiro em São Paulo

}ARAGUÁ DO SUL - O atleta
Samuel Lopes (Cosmos/FME),
viajou ontem para a cidade

.

de São Paulo, com o patrocínio
da Agência de Viagens Cosmos
e da Fundação Municipal de

Esportes de Jaraguá do Sul, onde
será disputada a IV Copa Mário
Guimarães. Esta é a quinta
prova do calendário nacional
deste ano, sendo que o

Congresso Técnico acontece

hoje, às 19 horas, e as provas
iniciam-se amanhã, às 10 horas.

Esta Copa é uma das etapas
do Campeonato Brasileiro de tiro

que acontecem todo ano no

estado de São Paulo, e terá a

presença maciça dos principais
atiradores do país, pois a

pontuação é válida para o

Ranking Brasileiro, e também é

um torneio conhecido e já
bastante tradicional do Circuito
Brasileiro. Lopes está em

primeiro lugar no Ranking

N ac
í

o n a l na modalidade
Carabina Deitado, e espera bons
resultados, pois a preparação
que vem fazendo desde o início

do ano colocará o atleta em

excelente condição técnica para
as provas difíceis que irá

disputar.

·As primeiras provas de

carabina ar comprimido,
modalidade em que Samuel
vem se destacando este ano,

começam na quarta-feira.

• Na modalidade Carabina

Deitado, Samuel Lopes
lidera o ranking brasileiro.
Na Carabina Ar

Comprimido está em

oitavo.

Fusca bate e motorista é detido

por dirigir embriagado
}ARAGUÁ DO SUL - Por volta

da uma hora da manhã de

domingo, um fusca de Jaraguá
do Sul bate contra o muro de
uma residência, na rua Max

Wilhelm, bairro Baependi.
Segundo a Polícia Militar, ele

perdeu a direção e veio a colidir.
Também foi confirmado, após
teste do bafômetro, que o'

motorista estava com dosagem

de álcool superior a máxima

permitida, que é de 0,30 mg/l.
De acordo com o teste, ele
estava comO,n mg/l de álcool
no sangue. O condutor foi
notificado, teve a carteira de

habilitação recolhida e foi

entregue ao comissário de

plantão, juntamente com seu

veículo, para serem tomados os

procedimentos legais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juventus vence e enfrenta o

Blumenau pela semi-final
POR JULlMAR PIVATTO

.... Vitória de 1 x O

garantiu a equipe na

disputa pelo primeiro
turno da 81

]ARAGUÁ DO SUL - Com uma

vitória de 1 x O sobre o Concórdia
na tarde de domingo no Estádio
João Marcatto, o [uven tus
garantiu a classificação para a

semi-final do Catarinense da
série Bl. Depois de empatar em
O x O na casa do adversário, o gol
de ltaqui, aos 25 minutos do
segundo tempo, foi o suficiente
para levar o tricolor para essa fase.

O adversário do Juventus será
o Blumenau, que empatou em 1
x 1 com o Figueirense B em casa.

Para essa partida, o técnico
Itamar Schülle não poderá contar
com Tiganá, que levou o terceiro
cartão amarelo. Os jogadores
GiovaniFleck e Marcelo França
estão se recuperando de
contusão e podem voltar. O
primeiro jogo será no Centro
Esportivo Sesi, em Blumenau,
nesta quarta-feira, às 20h30. O
jogo de v�lta será no domingo.

Mesmo jogando num campo

Juventus (branco) conseguiu a vitória necessária para a classificação e joga novamente �sta quarta-feira
molhado e difícil, devido as fortes com sete vitórias, três empates e de-final, o Brusque garantiu sua
chuvas do fim-de-semana, o três derrotas, marcou 21 gols e vaga ao emfeltar em casa com o

Moleque Travessomanteve 100% sofreu apenas oito. O artilheiro Internacional de Lages em 2 x 2
de aproveitamento em casa. A da Bl é Clayton, do Concórdia, e faz a semi-final com o
defesa ainda se mantém a menos com nove gols e o do Juventus é Fraiburgo, que venceu os
vazada da competição. O tricolor Pereira, que tem quatro. Operários Mafrenses pelo placardisputou 13 partidas até agora, Nos outros jogos das quartas- de 3 x 2.

Definidos os campeões do Campeonato Aberto de Voleibol
]ARAGUÁ00 SUL-Quatro bons

jogos marcaram as finais do
CampeonatoAberto de Voleibol, na
tarde de sábado no ginásio da
Arsepum, emjaraguádo Sul. Os jogos
começaramàs 14horas, comadisputa
de terceiro lugar do feminino, onde a

equipe da Cizeski Automóveis
venceu a CME/Massaranduba por
dois sets a um. Já no masculino, a
terceira colocação ficou com o IE

Jangada, que venceu o The Mocas
and the Shepas-oRetomopor 2 x O.

.

No feminino, o título ficou com
aADV/Fenabb, que venceu por 2 x
O o Master Jaraguá A/Elásticos
Heing. E no masculino o campeão
foi aADV/Marisol, que derrotou o
Condor/FMD pelo mesmo placar.
De acordo com a diretora de eventos
da FME (Fundação Municipal de
Esportes) de Jaraguá do Sul, Cleide

Mosca, as finais foram muito

disputadas e fecharamo evento com

chave de ouro. 'Aconteceu tudo
dentro do esperado, tanto na

organização como na questão
disciplinar, que é um dos pontosmais
fortes da competição. Foram jogos
dignos de final, commuita emoção,
já que teve uma boa participação do
público, que compareceu emgrande
número ao ginásio, incentivando as

equipes finalistas", explica. Cleide
ainda lembra que o número de
inscrições foi o esperado. O
campeonato contou com 17 equipes
inscritas, com 35 jogos envolvendo
220 atletas acima de 14 anos, com as

partidas sendo realizadas de 05/06 a

03/07. Os jogos aconteceram no

GinásioMunicipalArturMüller, na
Arsepum e no Colégio Evangélico
Jaraguá.

ADV/Fenabb (branco) conquista
o título do campeonato no feminino

I BOLETIM DO ESPORTE �._-,.,- �__

.... DOWN HILL

Markolf fica em 20
Depois de ter ficado em quinto
na semi-final, o ciclista de
Schroeder Markolf Berchtold teve

um ótimo desempenho na final da
quinta etapa da World Cup de
Down Hill, em Calgary, no Canadá.
Ele ficou a 1 '13 do vencedor da
etapa, que foi David Vasquez
(Espanha), seu companheiro de

equipe. O ciclista, que é tetra

campeão pan-americano, deve
subir algumas posições no ranking
da UCI. O atleta é esperado para a

terceira etapa do Campeonato
Brasileiro, que será no Parque
Unipraias no dias 15 a 18 de julho,
em Balneário Camboriú.

.... SOLENIDADE

Fesporte entrega troféus dos JABs
O diretor geral da Fesporte, João Ghizoni, entrega hoje
os troféus de 1 ° a 3° lugar conquistados pelas equipes
que representaram Santa Catarina nos XIII Jogos Abertos
Brasileiros, de 21 a 26 de maio em Bento Gonçalves, na
serra gaúcha. A solenidade será às 15h30, no Hotel
Cambirela, em Florianópolis, com participação de
representantes das Fundações Municipais. A delegação
catarinense organizada pela Fesporte participou das sete
modalidades em disputa e ficou em segundo lugar na
classificação geral, atrás de São Paulo. Blumenau foi
campeã no atletismo feminino, vice no basquete e vôlei
femininos; Itajaí ganhou o título do handebol masculino e

ficou em terceiro no feminino; o basquete masculino foi
segundo lugar representado por Lages; Criciúma (Anjo
Química) ficou em terceiro lugar no futsal; Florianópolis
pegou dois vices com o judô e a natação, ambos no

feminino.

Masculino
1° ADV/Marisol
2° Condor/FMD
3° IE Jangada
4° The Mocas and the Shepas -

O Retorno

Feminino
1 ° ADV/Fenabb
2° Master Jaraguá A/Elásticos
Heing
3° Cizeski Automóveis
4° CME Massaranduba

TERÇA-FEIRA, 6 de julho de 2004 [1iIQl.ltJjJaO, tle'gellell

Kiferro e Gesso Jaraguá saem n8

frente na disputa da terceira fase
]ARAGUÁ DO SUL - Dois jogos

abriram a terceira fase no 22°

Campeonato Varzeano de Futebol,
no sábado à tarde no campo da
Sociedade' João Pessoa. As seis

equipes que continuam a disputa
estão divididas em duas chaves. O
primeiro jogo da tarde foi pela chave
J, entre Depecil xGesso Jaraguá. Aos
oitominutos de jogo, oGessoJaraguá
sai na frente com um gol de Paulo
Roberto e aos 32' Jair empata. No
segundo tempo, o Gesso Jaraguá
marcamais dois, comRoberto (15')
e Sivonir (28'), vencendo então por
3 x 1. Renato (Gesso [araguá) e

Ricardo (Depecil) foram expulsos na
etapa final da partida. Segundo o

técnico do Gesso Jaraguá, José
Guizoni, a equipe está bem unida e

determinada em busca do título. "É

a primeira vez que competimos. O
conjunto é o nosso ponto forte, junte
coma humildade e á raça", comenta
o técnico.

Já pela chave K, no segundo jogo
da tarde, a Kiferro largou na frente
daMetalúrgica TS logo no início da
partida, com um gol de Felipe (3')
No segundo tempo, Daniel Pereira
ampliou aos 19' e a partida terminou'
então em 2 x O. A próxima rodada
da competição é no sábado, no

campo do Caxias, onde ,a t
Metalúrgica TS procura sua 1
reabilitação diante do Água Verde! ,Consistem no jogo das 13h30. Logo
em seguida, é a vez do Depecil
tentar a vitória contra oCaxias, que Iassim como a Água Verde!
Consistem, estréiam nessa fase da
competição.

.p
[

Gesso

Jaraguá
(azul) vence
o Depecil e

dá importante
passo para a

classificação

Massaranduba recebe

Municipal de Futsal sub-21
MASSARANDUBA - Seis jogos

marcaram a aberturadoCampeonato
Municipal de Futsal Sub-21, em
Massaranduba. São oito equipes em
duas chaves.Acerimôniade abertura
foi às 13h30 de sábado, no Ginásio
Alfredo Jacobowski. Pela chaveA, o
Butuca venceu aDipil por 10 x 4 e o

Amizade ganhou de 6 x 3 doGlória.
E pelo grupo B, os jogos foram
Cachoeira 6 x 3 Cruzeiro e 10 Braço

. do Norte 13 x O Águia Dourada. A
segunda rodada � no próximo sábado,
apartir das 14 horas, comos seguintes

jogos: Cruzeiro x 1° Braço do Norte,
Dipil x Glória, Águia Dourada x

Cachoeira e Amizade x Butuca.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

CENTRO - vende-se, 325m2. R$
200.000,00. Aceita imóvel menor
valor. Tr: 370-6624. CRECI 8844

.

ALUGA-SE - quartos mobiliados.

Tr: 370-3561.

CURITIBA - vende-se ou troca
se, ótima localização terreno
com 445 m2 contendo: Casa
mista de 85 m2 cl 3 qtos, sala,
copa, cozo e bwc; edicula em alv.
cl bwc e lav.; Casa de alv. de 43
m2 cl 2 qtos, cozo e bwc. R$
65.000, 00 ou troco por mini
chácara em Jaraguá do Sul Ou

região. Tr:(47) 373.4814 hor. com.
ou (41) 227-3158 qualquer hr.

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

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

,

ILHA DA FIGEUIRA - vende-se 3

casas, 2 de alv. e 1 mista, ambas
cl garagem. R$ 86.000,00.
Aceira-se carro no negócio. Tr.:
372-3277. el Veroni.

JOÃO PESSOA - vende-se, de
alvenaria. R$ 55.000,00.
Negociável.Tr: 376-2555.

A.LUGA-SE - casa.Ir: 275-6t79.

PROCURA-SE - para alugar
quarto, quitinetes mobiliado para

. moça. Tr: 9909-8724.
ESTRADA NOVA- vende-se, com
3 quartos, por 1 salário PROCURA-SE - para alugar.Tr:
minimo.Tr: 371-2342. 273-6242.CHICO OE PAULA - vende-se,

alvenaria cl 3 qtos. R$55.000,00.
CREC18054. Tr.: 371-5512. FOZ DO IGUAÇU - vende-se ou

troca-se, por casa em Jaraguá
do sul.R$ 60.000,00Ir: 041-226-
7029 com Irineu

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

Jaraguá do Sul. Tr: 372-0665.
ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se,
casa mista c/ 02 qtos, sala,

cozinha, bwc, lavanderia. Rua

Águas Claras, 436. Tratar: 370-

4594 após as 18:30.

COMPRA-SE - de alvenaria

próximo ao centro até R$
50.000,00 sendo R$ 20.000,00
em dinheiro e R$ 30.000,00 em

carros.Tr: 370-1161.

PROCURA-SE - quitinetes para
alugar.Tr: 9916-1479

RIO DA LUZ - vende-se casa

mista por R$ 16.000,00, próx. a

Seara. Tr: 9962-8154.

VENOE-SE - com 400m2, 2 salas,
4 quartos, 4 banheiros, 2

cozinhas, garagem, área de

serviço, energia trifásica, terreno

TERRAPLANAGEM VargasRCJI'l1)edor de Pedras e Concreto
" .

Serviços com Retrcescavadelras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
'Pavimentação c/ Lajotas

Compressores de Ar
Loteamentos completos

11: \Viaando MenRlin - Bae. endi 275-1101/9104-2393

Travas de segurança nas portas
traseiras, Ar quente, Barras; de
proteção lateral, Faróis com duplo
reftetor óptico, Vidros verdes,
Desembaçador do vidro traseiro.

Travas e
(6)

Vidros elétricos

caril 105.000m2, 6 lagoas,
cachoeira. Tr: 370-7481 à noite.

VENDE-SE - próximo ao centro,
alvenaria com laje, 2 quartos,
garagem para 4 carros e demais

dependências. R$ 65.000,OOIR:
9137-5573.

VENDE-SE - mista, com

100m2.R$ 18.000,00 a vista ou

R$ 12.000,00 entrada mais 30

parcelas de 1 sala rio minimo. Tr:
276-0196.

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

ALUGA-SE no ·Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

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

CENTRO - vende-se ótima

localização,sala dois ambientes,
sacada, banheiro social, cozinha
ampla, área de serviço, dois

quartos.Tr: 371-5364 ou 9137-
4443.

suites mais dependencias. valor
a combinar, tratar 9133-3476

UBATUBA - vende-se, próx. a

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

VILA NOVA - Vende-se em prédio
novo (2 anos), com ampla cozo e

lav., sala pi 2 ambientes com 28
m2, sacada, bwe e 2 quartos.
Prédio com salão de festas e

piscina na cobertura, já
mobiliados. Tr: (041) 365-8515 e

(041) 9123-9765 c/Maria

VILA LENil - aluga -se, novo,
com 1 suite, 2 quartos.R$ 400,00
sem eondominio. Tr: 371-5512
com Teodoro ou Elisa.

ALTO DA SERRA - vende-se divisa
cl Pomerode cl 91.000,00m2. Tr:
9962-1809

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

BARRA DO SUL - vende-se, 2
terrenos c/ casa de frente pi
la.ll.0a. R$ 35.000,00. Tr.: 371-
2trol c/ Frank

BARRA DO SUL - vende-se, 200
metros,ij.o mar. Valor a combinar.
Tr: 913�0796.

BARRA DO RIO CERRO - vende
se 700mt2. ótima. localização
com vista privilegiada. valor R$
33.000,00. aceito carro no

negócio. Tr: (47) 9112-5161 cl
Moacir.

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, el
614m2, cl construção 105m2,
base para 2 pisos, alvenaria pré-

+ pintura metálica. Frete incluso.

PROCURA-SE - moça para dividir

aluguel de apto no centro. Tr:
9124-1352 com Luciana.

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

combinar. Tr: 9133-3476. Creci
3476

SCHROEDER - aluga-se apto. no

centro, semi -mobiliado ,com 3

��JoSeJc.n
Ar-condicionado, Air Bag Duplo, Direção
Hidráulica, Volante regulavel em' altura, Vidros Elétricos,
Travas Elétricas, Bancos em tecido Especial que não desfiam
as meias, Porta - malas com capacidade para 510 litros,
Tapete Personalizado, Espelho no Porta- sol da motorista.

Fabricado no Brasil

acabada, quitado, escriturado,
asfalto, ótima localização.
Aceita-se troca por casa em

Jaraguá. R$ 31.000,00. Tr.: 370;
3357.

GUARAMIRIM - vende-se,
murado, com 450m2, 2 ótimas
casas. R$36.000,00. Tr: 371-
6064. N° matricula 24320.

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

PiÇARRAS - OPORTUNIDADE - 5
terrenos de 400m2 cada, próx. ao
Candeias. R$ 27.000,00. Tr.: 372-
1395.

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

(proprietário).

RIO MOLHA - vende-se, próximo
a gruta.R$ 3.500,00 mais 39

parcelas 150,00.TR: 371-3830.

SCHROEDER - vende-se, c/
452m2, situado na rua 135
Frederico Trap. R$10.000,00. Tr.:
370-6847.

TRÊS RIOS DO SUL - aluga-se,
na Rua Vale do Amaral" Próximo
ao asfalto. Aprovado pela
prefeitura. Tr: 371-2342.

VENDE-SE - c/76 margas, na Tifa
dos Húngaros - Jguá 84, casa cl
3 qtos, sala, copa, coz., lav., bwc,
2 galpões el engenho de melado,
c/nascente de água. Tratar: 273-
1660.

VENDE-SE comercial,
condominio centro, cl 3.900fn2,
totalmente aproveitáveis. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

AGORA EM 2 ENDERE�05 PARA1MELHOR ATENDER VOCÊ!!!
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

,

'3
.

Barão do Rio Branco, 620 Centro

372·�2677

motivo mudança. Tr: 276-0414.

SORVETERIA vende-se

VENDE-SE - ao lado da Sociedade

. Amizade, plaino 14 por 28m2, bem
10calizado.R$ 16.800,00.Tr: 371-
6069. N° matricula: 24320.

BAR! MERCEARIA - vende-se.Tr:
9142-6629.

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

RIO CERRO II - vende-se, c( ±
4.800m2, cl chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras real.
Acerta-se troca por automóvel ou
imóvel: Tr.: 372-3235 c/ Ramos.

BAR - vende-se, na Vila Lalau,
completo, com estrutura e

estoqu�.Tr: 275-3737.

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do Ervino.
Ótima localização.Tr: 9101-0467
cl Cristiane SANTA LUZIA - vende-se, 50 x 1800

de fundo, próximo ao calçamento.
Tr: 274-8141 após 17 horas.

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

GALPÃO - vende-se, pré
moldado, com cobertura de
13xl0m2. Tr: 370-9879.

VENDE-SE - sala comercial com

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

VENDE-SE - ou troco com casa

na praia ou em Jaraguá do sul,
linda, com casa de alvenaria, 2

lagoas muita água, 4 Km do
centro. Tr: 371-3233.

VENDE-SE - na rua da Unerj, com
527m2, água, luz e esgoto.TR:
372-1359 (dia) ou 274-8050

(noite).
.

GALPÃO - vende-se, com 300m2
segundo piso. Tr: 275-1070.

.

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

VENDE-SE - mercado com

estoque. Tr: 370-9311.

REDE AULT

Motor 1_0 16V 04/05

.�
+ frete

[iI)
+ frete

REVISTARIA - vende-se, urgente,

ENTRADA + 1 � X

ScêniC AUTHENTIQUE
Motor 1 ,6 16V 04/04

Ar-condicionado,
Air Bag Duplo,

Direção Hidráulica,
Travas e Vidros Elétricos,
Sistema CAR - travamento

automático das portas aos 6 km/h.

�(6)
CD player com

comando satélite
+ frete + pintura metálica

Ofertapor tempo limitado. Aprove\\e

Pintura Metàlica inclusa.

-U..!

'" '

'"

-c

Motor 1.6 16V 110 cv 04/05

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

Dicave BLUMENAU
3�2 - 8800

ITAJAí
346 - 7400

JOINVILLE
435 - 3700

JARAGUÁ DO SUL
370 - 6006

Vale doItajaí e Litoral Norte de SC

Financei�aRenault. •
groupe Rei Banque p� I IN";

(1) Taxa de juros válida para toda a linha Renault O km, exceto Linha Master e Kangoo Express, nas seguintes condições: Financiamento pelo Banco CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de·50% do valor a vista, mais saldo financiado em 12 vezes com 0% de juros
+ IOF + R$ 2,15 por lãmina do Boleto Bancário. Financiamento Renault através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de Crédito TAC não inclusa. As taxas poderão ser alteradas
se houver mudanças significativas no Mercado Financeiro, sem prévio aviso. (2) Preço a vista do Clio Sedan O Boticário 1.0 16V 2004/2005, com IPVA Gratuito e Pintura metálica inclusa.Não está incluso o valor de frete. (3) Preço a vista do Clio Sedan O Boticário 1.6 16V
04/05 com IPVAgratuito e Pintura metálica inclusa. Não está incluso o valor de frete. (4) Preço a vista do ScénicAuthentique 1.6 16V 04/04 com CD Player Comando Satélite Gratuito, cor sólida. Não estão inclusos os valores de frete, pintura metálica e demais opcionais.( 5)
Preço avista do ClioAuthentique 2 Portas 1.0 8V 04/04 com Travas e Vidros Elétricos Gratuitos, semAir Bag Duplo, cor sólida. Preço válido somente para aquisição do veículo pela Internet, com frete incluso para todo o Brasil. Não estão inclusos os valores de Pintura Metálica
e demais opcionais. (6) Esses itens serão instalados pela Rede de Concessionárias Renault em seu veículo. Condições válidas somente na Rede de Concessionárias e limitadas aos estoques distribuidos nas Concessionárias Renaull. Para sua maior comodidade, consulte
nos sobre as disponibilidades individuais de cada Concessionária e informações adicionais. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e/ou acessórios e/ou referem-se a versões e,specificas. Modelos, códigos e valores estão
sujeitos a alterações conforme politica de comercialização da Fábrica. A Renault r�serva-se o direito de alterar as especiflcações-de seus veículos sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags salvam vidas.

I I
-li
ln

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 29 de junho de 2004 T
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· Tubula,ção água quente
· Chttrrasqú-eira na sacada
· Compl:eto sistema

gurança
.. QpçaQ garagem
cl dep. Privativo

, ÁREA DE LAZER
· Sala de jogos
· SaJa· de ginástica
· Sauna cl ambiente de descanso
Ambientes decorados emobiliados

· Salão de festas cl churrasqueíra e bar
· Piscina adulto e infantil
· Home Theater
� PlaygFound

constru
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 972 - Jaraguádo Sul se

Tel. 47 275 3070
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�HOND.A.lfIMotos

RS
�__

�
_

... _, ... �_ ... ---

Modelo Ano Cor Modelo Ano Cor

Biz KS 99 Vermelha Titan KS 00 Verde
Biz KS 01 Azul Titan KS 01 Vermelha
Biz KS 01 Preta Titan KS 02 Prata
Biz KS 01 Verde Titan KS 02 Vermelha
Biz KS 02 Preta Titan ES 00 Vermelha
Biz ES 01 Preta Titan ES 01 Prata
CG 125 98 Azul Titan ES 01 Azul
CG 125 99 Azul Titan ES 03 .Vermelha
Titan KS 00 Vermelha Titan KSE 02 Prata

:COMPRE
,

9919-1313
FONE/FAX: 310-5218

,DO
validO para compra

de motos usadas
no

anúnciO ao lado.

somente na loja da �

Rua Adélia fischer, 239 �

fone 311-2999
,

..._:
_

..

_ ....•

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

.. .. .. ... .... ... .. :_ ...

Vale apenas 1 Bônus por moto. Crédito sujeito a aprovação cadastral.

OPORTUNIDADE!

Empresa na área de perfumaria e

cosméticos busca pessoas dinâmicas e

empreendedoras para atuar na área de

vendas. Trabalhe em sua cidade, com
ganhos de até 40% vendendo produtos
de altíssima qualidade e aceitação, além
de ter todo o suporte necessário.
Envie seu currículo via:

·teVfax: para (47) 275 1845
• e-mail: comercial@ilui.com.br
'carta: Cx. Postal105 - 89251-470-

Jaraguá do Sul - SC

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
EXCElENTEPDm COMERCIAl
60m2 localizado na Relnoldo Rau,

;-". 340 � sala 5 � Centro

bom estoque de roupas:
Infantis, Juvenis e Adulto

,

I TRATAR: 370-0934

SOBRADO Res. e ComI. - vende-se em alv., c/
250m', terreno c/740m'. Parte res. c/1

suíte+3dorm., EM ANEXO PONTO COMERCIAL

( ideal p/ lanchonete, loja, oficina,' etc.)
R$150.000,00. Aceita-se carro de menor valor.

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

OFEREÇO-ME- para trabalhar
como diarista, em malharia com

experiência em, revisão, corte,
embalagem. Tr 373-3787 ou

9146-3498. CONSÓRCIO - vendedores(as),
com expenência na área externa

pi Jaraguá do Sul e região. Ótima

remuneração. Tr: 371-8153.

Kombi ST 1976 G
Vectra GlS 1995 GNV
Galax 500 1978 G
GOL Cl 1988 A
Xl 200 F'/ TRILA P.E. 1988
Gol 1.8 5m 1984 G
Uno 1.3 CS 1985 G
BelinalDO 1981 A
Fusca-

-��

1977. G
Gol 1.0 cL ar 1999 G
Towner Furgão 1993 G
Voyage PIl!§_ 1986 A
Tempra 8v 1996 -G
Tempta 8v 1995 G

.
R$ 2.50Q,QO+2$xR$ 330,00
COMPRA-SE BIZ FINANCIADA

CORSA � vende-se, 2 portas, ano KADET - vende-se, GL, com
97.R$10.300,00.Tr: 370-1161. trava, ano 96.R$ 8.500,00.Tr:

370-1161.OFEREÇO -ME· para trabalhar

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

como balconista, recepcionista
e auxiliar adm., com experiência.
Tr. 273-6050 com Schennia.

. --..
CORSA - vende-se super 1.0 16v,
branco, 2000. com opcionais +
som e rodas esportivas. em

ótimo eslllo. R$15.900,00. Tr:
(47) 91 01 �3676 ciKarlan.

EMPREGO· Vaga para torneiro

convencional e ferramenteiro. Tr:

376-2593 ou na Rua: João

Januário Ayroso 2412, próximo
ao posto Amizade, Jaraguá
Esquerdo.

OFEREÇO - ME - para trabalhar

de doméstica, com experiência.
Tr: 9137-2071.

OFEREÇO - ME - para trabalhar
de diarista, pode pernoitar. Tr:
9137-2071 com Sebastiana.

ótrno estado, 1.8.R$ 5.500,00.Tr:
373-3001.

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

9993-5946.

L 200 - vende-se, GL, ano 99,
cor Branco, turbo, diesel, 4X4,
direção, ar, banco couro, em

ótimo estado.R$ 38.500,00.
Aceito carro de menorvalor.Tr:

CELTA - vende-se, ano 2003, 9997�19840u371-1089.

único dono.R$ 16.300.00.Tr:
9962-3664.

S - 10 - vende-se, luxo, ano

97, diesel, banco de couro, cor

branca, equipada. Tr: 9993-5946
ou 376-1678.OFEREÇO-ME- para trabalhar como

vendedora, serviços gerais ou

acabamento gráfica.Tr: 9135-8885
CELTA - vende-se, ano 2002, cor
branca.R$ 14.800,00.Tr: 374�
1117.

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

José.
PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tr: 371-5640.

�OTOS

'C371-1970J
Compra - Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 -
,

financ. em até 30x si entrada

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

il

EMPREGO - vaga para bar-rnarn

acima de 18 anos.Tr: 9973-0960.

Branca

CB 450 TR Azul

i><R 250 tOrn-ad"'"o--""'Vermelha
CBX 250 Twister Preta

tBX 250 Twlstet- Vermelha
---_

Xl 250 R Vermelha

LX 250 Preta

CBX 200 Strada Rox
....
a
......�........�_

�R 1.25 E Prata
Titan KS Verde

I_tan KS Azul

Titan ES Verde

Titan KS Azul '

Titan K.S Vermelha

Prata
Azul

Vermelha
Azul

Verde'

Vermelha

Titan 125

Titan KS

Titan KS

'rJtan KS
Titan 125

Vermelha
Azul

Vermelha
----

Azul

Cinza
Vermelha

Vermelha
Preta

Azul

Vermelha

Cinza
Branco

Azul

Prata

Bege
Marrom

Prata
Cinza

Azul

i!"ltan 115
Titan 125

itan 125'

Titan 125

Titah 125
Titan 125

Biz

C-IOO Biz ES

t:-IOO Blz
Sudow Fifty SOee

�Reboque pI 2 motos,
Gol CL 1.6

Uno ELX lp
Chevette Sl

Fusc\\
Kadett SlE

Dupla GNV
Escort Xr3

Uno ELX lp
cer r.s CU

1998

1997
1997

2001
1001
1999

MONZA - vende-se, UI 650,
93, 2p, bordô, v e., t080 ongínal,
d.h. R$ 8.500,00. Tr.: 371-5157
ou 371-5615 a noite c/
Cristiane.

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

condicionado, direção, alarme
e IPVA pago até 2005. Tr: 9912-
3471 ou371�2001.MONZA - vende-se, 90, em

ótimo estado. R$ 5.300,00. Tr.:
371 �2001 ou 9916-8927 cf
Frank.

S-10 - vende-se, CS, 97, De
Luxe cl Ar, OH, Vvde, estribo,
capota, cd, trio .alarrne- GNV.
R$20.000,00- Tr: 2731525.MONZA· vende-se, ano 87,

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P O R T A O O S

ALFA 164 95 40XXXl kn grafite
f'vWCEDES C zo 94 <XJT'!lb:l.Ill verde

CIVIC EX 'J7 ai CXJ'T'ÇlOO branro

PEUGEOT100 se 1.0 arqJtltraz. azul

PEUGEOT:m xs 'J7 CXl.IttiJA:t,aj branco

PEUGEOT 4(1i 93 4paAal:6 prata

PEUGEÇT 4(1i BREAa< 94 ai� preta
APPLAUSE 94 4p\:rkí7ID'1& brarro

CHARADE se <1p\1:xlas preto
NACIONAIS

avEGA SlJPRElv\A. 94 mGNV.a:rr-p azJ.i

F-1axJ se �azJ.i

&10 'J7 �l:mul

Cf'AASL 88 4j:lI4cxfcltxd tlarro

F1..OCA 77 I:mxlatl traro

ESPECIAIS

F1..OCA

KCM3I

VARlAJ\IT

65P/�

ffi irco oro lrç.a:<M:i
70 irco dro lrç.a:<M:i

M
MONTANA
M u L l"! M II fi C "s

Arquitetura & Topografia
- Medição de terra
Desmembramento

. Regularização de medidas

. Projeto e execução
(residencial, comercial, etc.)
- Reformas em gerol

Walter Marquardt,
n? 744 SL 5

370-7611
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HUMANA

Recruta e seleciona pára admissão imediata as seguintes vagas:

'- AUXILIAR TÉCNICO 111- (6370ES) necessário curso técnico eletrônico
- AUXILIAR DE LABORATÓRIO - (6460 EL ) conhecimento em sistema de

efluentes, água tratada e caldeira.
- AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL - (6459 EL) cálculo de impostos DCTF,
DIEF E GIA.
- GERENTE COMERCIAL - (6458 EL) experiência em departamento comercial
- SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - ( 6456 EL) experiência em ,segmento de

plástico.
- COSTUREIRA - (6424 ES) experiência em máquina reta.
- AUXILIAR DE ALMOXARIFE - (6426 ES) Conhecimento em peças
hidraúlicas e pneumáticas, conhecímento em polegadas, bitolas, parafusos,
recebimento de materiais e controle de estoque.
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - ( 6438 - 6439 ES) - uma vaga para o setor
de compras e outra para contas á pagar.
PREPARADOR PARA PINTURA - (6448 ES) conhe,cimento em pintura
automotiva, preparar peças e recuperação da lataria, sistema
de lixamento a seco, massa poliester e fundo ph.
- FRESADOR/FERRAMENTEIRO - (6453 ES) irá trabalhar na fresa, como
fresador/ferramenteiro, fabricando ferramentas

disposivos, peças de produção, tubos e anéis.

PROFESSOR (6451 ES) � Professor para as áreas de: Artes Gráficas/ Web

Design/ Auto Cad 2D, 3D e Solid Works.
- MARCENEIRO ( 6418 M) - dois anos de experiência, saber desenvolver o
projeto.
- VENqEDOR DE CARROS (6435 M) -ter experiência em vendas, habilitação.
- OPERADOR DE CAIXA ( 6437 M) - esta vaga é na cidade de Schro�der,
experiência mínima de um ano.

- SERViÇOS GERAIS ( 6450 M) -'experiênCia em serviços braçais.
- VEj'lDEDOR ADMINISTRATIVO (6452 M) irá trabalhar com vendas e

também na área administrativa.
- FARMACÊUTICO � ( 6446 EL) experiência em fabricação de xampus,
sabonetes, cremes e afins.
- FRESADOR - ( 6317 EL)
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6410 M) .: com habilitação e que possua

perfil para vendas. j

- AUXILIAR DE CONFEITARIA (EL)
- RECREADOR - (6417�EL)
- PROJETISTA - (6413EL)
- AUXILIAR TÉCNICO - (EL ) - com conhecimento Auto Cad.
- SOLDADOR - (6390 - EL ) experiência com solda Tig.
- ANALISTA DE SUPORTE - (6400 - EL) analista de suporte conhecimento
em softwares, banco de dados, experiência em vendas,

-'ELETRICISTA PARA CARROS� (6342� M) com experiência.
- MONTADOR DE MÓVEIS - (6356 EL) exp. em móveis sob medida.
- ASSISTENTE MAJ;lCENEIRO - (6357 , 6360 EL)
- ASSISTENTE DE VENDAS - (6358EL) conhecimentos em informáticas

(Corei Draw) e exp. em vendas.
- ASSISTENTE EXECUTIVA - (6359EL) exp. em rotinas administrativas,
financeiro, RH e atendimento.
- COZINHEIRO C/ EXPERIÊNCIA - (6255 EL)
- FERRAMENTEIRO - (6314 EL)
.- ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO - (6316 EL) conhecimentos em CLP,
mícro controladores.(não é necessário exp. Anterior)
- AUXILIAR DE TECNOLOGIA MECÂNICA - (6084 M)
- AUXILIAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M)
- OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)
- RECEPCIONISTA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel possuir
curso de oratória,
- SERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (5910 M)
- CASEIROS - (6020M) p/ Jguá do Sul e Guaramirim
- MEC. DE MÁQ, DE COSTURA - (6268M) c/ experiência .

- EWRDADEIRA (O) - (6291 EL) c/ experiência p/ trabalhar em Guaramirim.
- VENDEDOR DE EXPRESS - (6199 M) - Com exp. no ramo.

r GARÇON (6249 M) - Garçon com exp.e cursos na área
'
.. EXECUTIVO DE CONTAS/ATENDIMENTO - (6203 EL)-
ler veículo, experiência em Mídia

- IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6248 M) - Confecções de

etiquetas adesivas.

-ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (6171 EL)
Formação Eng" de Alimentos, Eng" Química, experiência na área (Jguá do

Sul)
- TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
- REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 EL) Terceiro grau completo, experiência
em Agência de Publicidade. (Jaraguá do Sul)
- OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo

metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino.

(Jaraguá do Sul e Guaramirim)

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospità/)
Cx. Posta/200 - CEP89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www�humana.com.br

I ,---

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

Gol4p
Ka

CG

CG

Vectra GlS compl.
Blazer 2.2 compl.
Rural4x4

MB 710 c/ baú
MB c/ carroceria

01
97
98
97
96
97
01
96
99

02

96

pO
95

00

75

98

89

cinza

prata
.
Branco
branca
vermelho
cinza
vermelho
verde

branco

verde

verde

prata
branca

vermelho

branco

FIESTAGl4P
RENAUlT CLlO 1.0 8V 4P COMPl.
PALlOFIRE4P
PALIOWEEKEND 1.3 ElX

r: RENAUlTCLlO 1.0 16VCOMPl.
BRAVA SX COMPl. + GNV
GOL GIII, 16V 4P + RODAS
GOlGII14P
PALIO WEEKEND 1.0
GOl4P 16V
KAl.0
CORSA
IPANEMA Sl/E 4P
MONZAGl C/ TRIO 4P
GOll.0
ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CO 3.0 AUTOM.
"ESCORT Xr3 CONVERSíVEL
ESCORTGHIA
TIPO IE 1.6 COMPLETO
C 100 BIZ
CG 125TITAN
CBX 200 STRADA

- CG 125 TITAN
CBX 250 TWISTER
CG125TITAN

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

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

Tipo 1.64p cl rodas magnésio
Uno2p Fire

Uno4p
Palio 4pVe Ite
Courier
EscortGLdh
Escort GL ar I dh
Escort hobby 1.6
Monza 4p (-ar)
Vectra GLS compt
CorsaWagon
Verona
Monza Classic

Omega GLS tetol rodas
GolMI
Parali 1.6

GoIGLalc.
Fusca
CG

FIAT vinho
azul
cinza >

branco
vermelha

R$ 8.500,00
R$12.800,00
R$11.000,00
R$11600,00
R$11.500,00
R$ 14.500,00
R$14.500,00
R$ 6.800,00
R$ 8.800,00 ,

R$13.900,00
R$14000,00
R$6.500,00
R$ 6000,00
R$12.900,00
R$10.800,00
R$ 7.500,00
R$ 5.500,00
R$2.500,00
R$3.200,00

96
02
98
98
98
98
97
94
95
95
98
91
90
93

97
91
88
79

01

FORD
azul
vermelho
branco
azul
dourado
branco
cinza
Preto

grafite
branco

praia
branco
bege
prata

GM

vw

MOTO

Azul 1999

Cinza 2001

Cinza 1995

Azul 1999

Branco 2002

Branco 2001

Branco 2001

Verde 1998

Branco 1998

Prata 2001

Preto 2001

Branco 2001

Branco 2001

Azul 1995

Azul 1993

Azul 1997

R$ 36.500,00
R$ 31.000,00
R$ 28.500,00
R$ 23.000,00
R$ 22.500,00
R$ 21.500,00
R$ 17.800,00
R$ 16.800,00
R$ 21.500,00
R$ 15.500,00
R$ 15.000,00
R$ Ú,.300,00
R$ 11.300,00
R$ 9.500,00
R$ 8.500,00
R$ 9.100,00

Dakota Sport compl. Diesel
Mercedes A 160

Mercedes C 180

Laguna 2.0

Corsa Sedam W

Escort GL 16v

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

Vectra GLS

Goll.0

PickUP Corsa

Corsa Wind 4p
Uno

Corsa Wind
Monza SLE compl.
Towner SDX

e. �1.berto.Romuald J ...acobs, 2B7 - Vila Lenzi

Palio EDX compl.

Corsa Wagon 1.6

Corsa Wegon

Uno S 1.3.

Sundown Paliei

Kombi furgão

Tempra IE sv, compl.

Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

Opala Diplomata

00

97

01

89

98

96

93

93

97

88

preto

Verde meto

cinza

verde

preta

branca

preto

branca'

prata

cinza

Celta 4p c/ ar
Vectra GLS
Astra GL compl.
CorsaWagon GL.S 1.6 cornpl.
Goll.08v4p
Clio RN compl. - v.e.

Corsa super 4p
Goll.0 16v cornpl.
CorsaSeqam
Fiesta 4p c/ som
Escort Hobb)'1.6

. Escort GL 4p
Goll000 I
Uno Sx dp cz opc.
Corsa Sedan
Kadett GL cqmpl. <'

Palio EX4p
Goll.8
GoIGIII16v

prata
bj",ilnca
al'ul
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

bordo - GlS, completo

Com ra-se carro 1.0 acima do ano 95

Celta 2p 03

Escort 98

Palio 99

Corsa 03

Corsa 99

Vectra 97

Corsa 02

vermelho - c/ a.C.

azul- GlX compl.

azul- Weekend 16vcompl.

Prata- Sedan compl.·

verde- 4p c/ te/lim/ desem

branco - CD compl.(-couro e teto)

prata - sedan único dono

amarelo - impecável

prata- sedan

branco - 4p c/ opc. 8V

R$18.500,00

R$15.500,00

R$18.000,00

R$ 27.000,00

R$13.500,00

R$ 19.800,00

R$ 18.000,00

R$ 14.500,00
R$17.500,00

R$13.700,00

R$ 9.500,00

R$13.800,00

Jeep 76

Corsa 01,

Gol 99

Escort Europeu 95 vermelho -1.6

Santana 95

Verde

LD veíeulos 373-4047

Uno ELX 4p Verde Mel.
Uno C S ale. Azul

Uno S 1.3 Branco

Palio ED c/ ope. Vermelho

Tempra 8v compl. 4p Branco

Palio EX 1.5 4p e/ope. Branco
Uno 1.6 R Vermelho

Fiesta Vermelho

Fiesta 4p básico Prata

Fies!a 1.0 4p c/opc. Bordo

Fies!a 1.0 4p e/opc Bordo

Fies!a 1.0 e/ope Azul

Fies!a 1.3 e/ope Bordo

Eseort hobby 1.0 Azul

Verona LX c/ DH/ar azul

Monza SLE corripl.+gnv
Omega GLS 4.1 compl+!eto
Vectra GLS cornpl. Bordo

Kade!! GL EFI Bordo

Santana MI ar e dir. Azul

FIAT 95

88

91

99

93

97

91

99

97

97

96

96

95
95

92

83

95

95

96

97

95

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FORD

GM

vw

Fusca

R$ 9.300,00
R$ 4.800,00
R$ 6.500,00
R$II.400,00
R$ 8.900,00
R$I1.900,00
R$ 6.500,00
R$10.600,00
R$10.400,00
R$ 11.500,00
R$ 10.400,00
R$ 9.600,00
R$ 8.300,00
R$ 7.300,00
R$ 7.300,00

,

R$ 5.400,00 +27xR$315,00
R$ 15.800,00
R$ 13.500,00
R$ 9.800,00
R$ 14.900,00
R$ 6.500,00

Rua João Januário Ayroso, 65

371-5343.- (47) 9903-2936
FIAT Palio 1.0 4p compl.

Siena 1.0. fire
Uno 1.0 4p/ limu/desemb.Zaq.
Palio 1.0 compl. ,

- Uno 1.5 vermelho limpjdesemb
Gol 1.0 GIII 2p
Goll.6
Goll.0 GIII
Gal 1.0 MI v.e/te
Goll.6
Astra Flex Power elegance, 4p
Astra GLS 2p, 18, compl.
Astra cu i.s
Corsa Wind
Corsa 1.0 4p. Desb., Aq e ar

5-10 2.2 cabo Estendida, compl.
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
Fiesta 1.0 4pl.!., d.t., a.q.
Fiesta 1.4 CLX 4p+ compl. arbag duplo
Ford Ka 1.0 compl.
Kord Ka 1.0 ve /te
Clio 4p compl .. Preto

vw

02
94
99
91
00
96
00
97
92
05

.

99
01
95
01
97
04
01
95
94
00
99
01
98
03

GM

I
FORD

cinza
branco

RENAULT

�
Clio 1.0 compl. 01 verde

GOL GIII completo. (-V. E.) 00 vermelha

Palio 1.0 4p 99 cinza met.

Courier 1.3 v.e /t.e 98 bordo meto
. Ka compl. 1.0 98 bordô

Golf completo
Uno Mille IE

Corsa com opc.

Voyage 1.6 A

Monza ale.

Escort XR3 + teto solar

Ipanema 1.8 gas.
Escort 1.6 Alcool

Suzuki swift 1.6 SD

Tempra 16v compl,
Gol Plus

97

96

95

93

93

93

92

89

94

93

86

preto
prata
branco

cinza meto

azul

azul meto

prata

prata met.

branca

vinho

prata

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege

G

D

G

G

G

G

G

G

GNV

A

D

Ford Ranger2.5 CD

Ford Ka 1.0

VW Fusca 1300

VW Fusca 1300 2p
GMCorsa 1.0

VWGol G1111.0 16v4p
Ford Escort Euro

GM s-i O CS 2.2 cornpl. 2p
VWGolCL 1.6

Ford F-4000 MWM

VW Saveiro 1.6 ccmpl.
Honda C 1 00 Biz

Yamaha XT 600

2000

1999

1985

1977
1995

2001
1993

1995
1991
1978

2000
2001
1995

Verde

Branco

Amarelo

Branco

Preta _

Preta

Barraca pi camping completa

G

G

Gal MI 97

Tempra comp!. Único dono 9Y

Uno 4p 96

Logus 94

Uno 2p 93

Escort Guarujá compl. 92

Chevette + rodas 87

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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." VotOO'anlirarll! Finanças

fBONTIIL
COMPRA

8i!1VENDE Rua Prel. Waldemar
TROCA

VEíCULOS
FINANCIA Grubba, 3121

Bairro Vieiras
,

3111-4510/316-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654- BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL - se VEíCULOS 310-2381

Celta 4p ar., Trava., Alarme
Celta 4p c/ a.c. prata 03 G

Branca 2003 Celta 2p prata 03 G

Gol 8v 4p
Celta 2p c/ a.c, vermelho 03 G Palio Young 01 R$ 11.500,00

Vermelho 2002
Celta 2p branco 02 G
VT - Shadow 600cc preta 02 G

Gol Special Branco 2000
Gol 15v Plus 4p. Compl. vermelho Oi G UnO Smart 4p 01 R$ 11.900,,00
Gol Mll.0 2p branco 01 G

Gol GIII 4p t.e., alarme Branco 2000
Astra GIS Sedancornpl. branco 00 GNV Omega Suprema 96 R$ 16.000,00
Ducato Furgâo 2.8 diesel branco 99 D

Santana 1.8 compl. Vermelho 1999
Vectra GLS compl. branco 98 G Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00
Pampa 1.5L branco 97 G

Gal MI
Gol MI1.8 CL verde 97 G togus GLS compl.

Vermelho 1997 Parati 1.6 MI c/ a.c. branco 97 G
94 R$ 9.300,00

Corsa super
Ranger 5cc compl. prata 97 GNV Kia sephia compl.

Cinza 1997
Palio 1.0 4p a.c, bege 98 G 95 R$ 9.300,00

•

Blazer 2.2 compl. branco 96 GNV

Saveiro Prata 1995
Omega GLS 4.1 compl. verde 95 G Palio Wikend GNV 97
Passat 2.0 4p compl. preto 95 G

Escort Hobby Azul 1994
Kombi STD branca 95 G Vectra GLS 95
Gol 1.8 verde 97 A

Uno
Kadett Lite 1.8 cinza 94 G Alfa Romeo 164 95 11$ 15.000,00

Branco 1992 Kadett SL 1.8 vermelho 93 G

Escort hobby
Logus GL 1.8 prata 93 G D-20

Azul 1994 Monza Classic 2p azul 91 A 88 R$ 17.800,00
Saveiro CD branca 91 D

Uno Branco 1992
Gol CL 1.6 branco 89 A Trailler Angola c/ 1 eixo 90 R$ 6.500,00
Escort L 1.6 prata 90 G

Escort 1.6 Azul 1997
Variant (relíquia) azul 74 G Trailler TurisCar 89 R$ 7.500,00
CBX200 preta 02 G

VEíCULOS
310 ..7516

Compra Financia
á;iWaltei'Niarqliardt, 1850 -,,�B�rra do �!@,Molha - Jaraguá do Sul - se

Golf2.0compl. 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-1000 diesel Cinza 92

Monza, álcool Verde 86

F-l000 Amarela 86

Escort Prata 86

Saara Verde 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

370-4224
Rua Erwino Menegotti, 869,
Vila Rau - J,araguá do Sul- se

Verm

Prata

R: 28 de Agosto
Guaramirim

(em frente a Rodo-
ferroviária)

,

Celta Impecável 01
Audi A3 cornpl, Cf DVD - Prata 97
Uno completo 4p 99
Fresta vermelho 4p impecável 98
l200 95

96

R$ 14.500,00
R$ 33.000,00
R$ 11.9dO,00
R$ 10.700,00
R$ 28.0QO,00
R$ 10.500,00
R$ 6.500,00
R$ 5.800,00
R$ 58.000,00
R$ 10.700,00
R$ 6.500,00
R$ 7.500,00
R$ 6.500,00
R$ 9.900,00
R$ 10.500,00

Gol cf rodas, 1.6
Uno MilLe cinza
Escort Guia cf ve+ ar

Pajero 2.8 GlSB compl.
Pálio ED .cf ar.
Kadett, cinza
Versalies Cinza
Uno 1.5, vermelho
Palio
Vulcan 500 - impecável

91
88
98
97
92
92
91'
97
94

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

� >"""Xlo"
•

Branco
Branco

EX 1.0

98 Cinza

90 Branco

Clio RN 1.6 compl. 01 Preto

Opala 4p 73 Vermelho

Novos e Usados

j:;:1:M�OP2!2-Ôo3 'CÓRSA LO
.. . .. . y

2002/20'03 PALIO 1.0

002/2003 CORSA
ioi, GOL

BRANCA GASOLlNÁ
BRANCA GASOLINA
CiNZA GASOLINA
CINZA GASOLINA
BRANCA GASOLINA
4X4 CAB DUP PRATA' t\
PRATA GASOLINA
VERDE GASOLINA
VERDE

.

GASOLINA
'BRANCA GASOLINÂ
.

BRANCA 'GASOLlNA .'

CINZA GASOLINA
BRANCA GASOllJÍlA
BRANCA GASQLIN
BRANCA GASÓLIN
BORDO GÁSOUN
B.RANCA GASÓUJÍI
BRANCA GASOLINA
VERMELHA DIESEL
AZUL ALCOOL
PRATA GASOLINA.
VERDE, GASOLINA

DIESEL

G

G

G

.1 S-10
000 VECTRA
000 GOL
999 MAREA

!?99 .. FIESTA
1999.\COR
1998 'PAU
1998 CORSA
1997 'CORSA

"7/1997.PARATI
7 j19i17 GOL

1996/1996 VERONA

1996/1996 UNO
1994/1994 D-20

,1993/1993 ESCORT

'1991/1991 GOL
1990 ESCORT

1.BI GL
MILLE
CHAMP
GL 1.8
CL

Veículos.
Rua Bernardo Dornbuseh, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Fiesta GL 1.0 Zetec Rocan '4p branco 00 G

Vectra 2.0 CD automático azul 98 G

Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 G

Gol GIII Power 4p branco 02 G

Corsa Wind 1.0 2p bordo 96 G

Gol Special 1.0 vermelho 99 G

Ranger 2.3 2p c/ GNY preta 97 G

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

Verona GL 4p
\

preto 95 G

Golf GLX 2.0 4p cinza 95 G

Quantum 1.8 4p básica branca 95 G

CBX 750 Wind cinza 90 G

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 -Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127
03/03 carroceria R$ 64.000,008.120

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

vw 18.310 02/02 Titan Tractor I branco R$ 130.000,00

vw 8.150 01/01 Amar.elo Sunny/Chassi R$ 55.000,00

87/87 R$ 130..000,00MB Motor Casa 200 cv

93
92
99
85
84
87
87
77

.89
97
96
00
81
86
93,

.

Fusca
Fiat Uno
Fiesta 2p
Goll.6
F-250 compl.
Opala
Premio álcool

Tempra
Santana 4p -ar

Verona
Monza (

,

CG Titan
Biz

311-0802
311-8281

Ixp.Antônio Carlos Ferreira, 130 " Centro � Juuá do Sul
ka limpldeslar quente prata 2003
fiesta completo vermelho 2003
ka limpldeslar quente prata 2002
fiesta 4p completo azul 1998
celta 4p com pacote mais prata O-KM
sedan classic 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
golCIi 1.6 azul 1995
palio elx completo 1999
palio weeekcnd completa bordo 1997
citroen berlingo completa prata 2001
scenic RXE completa branca 2000
scenic RXE completa verde 2000
clio RN cf AR cond.,trio bordo 2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'

,CLASSIMais
j 'i' �.: ,1

SUPERMASSA
GRAFITADA

Apravadopcios (aGoraról'ios
UNISUL-UNNAU PBQP

i(ye(aABNT.

SUPER l\1ASSA: é um produto natura!com fim teor' ác figa ác afro nivel, CO�osifão lOO%Jifito, a
ser usado na construção civd, na utiliznção especta! (rC rebocos cxtcri01'Cs, intcdores, assentamento de

tijo(os, )li50S, cerâmicas, etc. 'O"'_'�"""-�""'"'7""''''''''_'AA"",

"íremosJunto à b
-"'..

,.,_
como manusear� ra dar eXplicaçõe'l;"

�<.. término da :�::� inicio ao )"

.........
,-�.__, .. _--_:� •• ,

_'o ., ,.
��:,�h",";;;#'

* Super resistente à rachaduras
- -

*Resistente à umidade

VANTAGENS:

*Maior rendimento à massa
*Economia no cimento em até 2.2%
*Mofo e bolor nunca mais

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

o produto�rto para sua. eo"sfrU�o!

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: ,275-1183
CQmpra - vende troca - financia

Celta 1.0 2p 2001 branco

Corsa 1.0 4p 1999 branco

Palio 1.0 2p 2000 prata
Gol 1.82p 1997 vermelho

: Saveiro 1.8 2001 branco
li Corsa piék-up 1.6 �2001 branco

'Corsa 2p 1996 cinza

......._.J Omega GLS 2.0, compl.(-tetol 1994 azul

Uno Mille 4p 2001 branco

Toyota Corolla perua compl, 1995 preta"-

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

II
COMPRA-SE - carro até ano 2003,
pagamento à vístà, de preferência
palio ou celta.Ir: 9146-7638

quente.R$ 12.300,00.Tr: 9962-
3664.

TEMPRA - vende-se, ano 96, cor
branca. completo. 8 valv.R$
3.800.00 'mais 30 parcelas
305,00. Tr: 370-8526 com Airton.

FIORINO - vende-se, ano 94,
impecáveLR$ 8.500,00.Tr' 373-
3001 com Gobi.

TEMPRA - vende-se, 2.0 16v

completo + couro na cor preta
por R$7.800,00. Tr: 8804-6050.

O - vende-se, 95. 1.5, verrn.,
ó imo estado. R$ 7.800,00. Ir.:
9 919-0686 ou 9135-5854.

FIESTA- vende-se, ano 95, ótimo
estado.R$ 7.000.00.Tr: 372-3616. BRASILlA - vende-se, ano 77.R$

2.800,00.Tr: 9962-3664.
LlO - vende-se, ano 2001,

c rnp., único dono.R$ 22.000,00.

f
370-0863 após 17 horas

,

LlO - vende-se, ano 99, 2

p rtas, com limpador traseiro, ar

RANGER - vende-se, 00, cab.

simples, completa (- trava),
diesel, 4x4, turbo. R$ 36.000.00.
Ir: 372-3235 cl Ramos.

CHEVETT - vende-se, ano 86,
ótimo estado.R$ 3.500,00.Tr: 273-
6242 aceito troca.

ESCORT � vende-se, ano 87. guia,
vidro elétrico, ar.R$ 5.800,00.Tr:
373-3001.

ESTERO CT - vende-se. ano 95,
Dawoo.Tr: 9119-3105.

GOL - vende-se, 1.0, 16 válvulas,
completo.Tr: 9117-3333 com

Fabio.
.

GOL - vende-se, ano 96, 1,0, ót.
estado.R$ 9.600,00.Tr: 370-2461.

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

KOMBI - compra-se antiga
Orgi.Tr:9994-0298

PHEVY - vende-se, ano 88.Tr:
9119-3105.

PASSAT - vende-se, 80. R$
2.200,00, ou troca-se por
materiais de const., Tr: 9973-
96654 ou 370-0164.

PARATI - vende-se, ano 9fR$
7.900,00.Tr: 373-3001.

PARATI - vende-se, Cl 1.6 MI,
1998, verde metálico. Ótimo
estado e baixa Km. Particular.
Tratar: 372-1252 ou 9132-9209.

SOM
compra - vende - troca

financia - novos e usados

Tempra compl. 95 grafite ) G

Gol 93 azul A

Fusca 82 verde G
Escort XR3 88 amarelo A

Gol 90 branco G
Santana Quantum CL d.h. 90 vermelha G

Verona GLX 1,8 cf d.h 95 Cinz
..
G

Opala Comodoro compl. 89 verde mel. G
Escort Hobby 1.6 93 branco A

Gol CL 1.6 90 cinza G
Escort Ghia 89 verde G
Kombi Carater 92 branca G
Fora Landal em couro 80 azul GNV
Go1M11.6 97 azul G
F-1000 c.dupla, MWM, compl., 94 cinza O

Del Rey GL 1.8 90 cinza A

Chevette Junior 92 vermelho G

Opala Diplomata 6cc compl. 90 bordô G
Monza 90 azul G
Fiesta 4p 95 azul G
Chevette RELíQUIA!!! 80 branco G

I;3IZ Cf p.e , 03 preta G

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av_ Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

TERÇA-FEIRA, 29 de junho de 2004

!
FREIO É FUNDAMENTAL

i

i PARA SUA SEGURANÇA

Assistência autorizada

,)I
FAÇA SEU TESTE

DE FLUíDO DE FREIO
GRATUíTOI

VERONA-vende-se, ano 96, 4 portas,
gas. R$ 9.500.00.1r: 370-5627.

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

.

BMW - vende-se, 318, rodas 17,
mais som. R$ 28.000,00.Tr: 374-
1117. ".

BIZ - vende-se, ano 2002, com
partida.Valor a combinar. Tr: 9909-
7323 ou 274-8015.

VENOE-SE - 225. cor dourada,
ano 2002.R$ 6.800,00.Tr: 9132-
5906,

Freios r.
/"i -t!�

•

�

TRilHA - vende-se, KLS 350.R$
2.000,00.Tr: 9979-8040 horário
comerciaL

3Z'1-7398
ki kar@netuno.com.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do Sul Santa Catarina

RODAS - vende-se, esportiva para
Opala.Tr: 9142-6629.

AUTORiZAdA:
GM-vW -

FiAl- FORd
Rua: Prefeito José Bauer, 826
Vila Rau - Jguá do Sul- se

RODAS - vende-se, esportivas
para opala ou caravan. Valor a

combinar.Tr: 9142-6629.

Escapamento· Geometria·BalanceamentoRODAS - vende-se, Biro, aro 16,
modelo Porche, com pnsus.Tr:
371-7260.

Injeção Eletrônica· Mecânica em Geral
RODAS - vende-se, TSW, aro 16"
modelo VX1, furação 4xl 00, com
pneu Pirelli P7000 195x45. Tratar:
372-3235 cl Gláucia.

RODAS - vende-se, Mamo, 15,
modelo M-l, com pneus. Tr: 9992-
46851 376-0270 c! Nei

CONSORCIO - vende-se' Honda
Biz cl part. elét. CI 29 pagas.
R$2.900,00 + 31 x R$115,67.
Aceita-se CG como pagamento.
Tr: 8802-3150 cl Eduardo.

FUSCA - vende-se. cor branco, ano
85, em ótimo estado.R$ VOYAGE - vende-se, ano 84,1.6.

3.500,00.Tr: 273-6050 álcool, em bom estado. R$
3.000,00. Aceito fusca na troca.

FUSCA - vende-se 80, verde, aro
Tr: 371-6238.

14, .R$ 3.500,00. Tr.: 376-3666V-O-Y-AG-E---V-e-nd-e--se-,-co-r-br-an-c-a,
FUSCA _ vence-se ou troca-se, ano 83, 1.6, a gasolina.R$
ano 76. bonito por moto titan. Tr: 3.000,00.Tr: 370-8526 com Airton.

370-9012.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6

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

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

'.

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

L-200 - vende-se, cabine dupla.
95, a.c., 4x4. R$ 30.àoo,00.
Aceita-se carro de menor valor
no negócio. Tr: (47) 9102-0009-

APARELHO DE CD - vende-se,
digital com trente destacàvel.
Valor a combinar. Tr: 9142-6629.

VENDI-SE - modulo 2000 watts.
2 canais mono. R$ 600,00. Tr:
9917-2770 com RafaeL

TlTAN - vende-se, 125, ano 96.R$
9991-3300.

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

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

Informática

i Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

"U m

I
Computadores
completos

Assistência Técnica

Especializada

Suprimentos

C II C k

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

R$ 15,00 deslocamento / .•.
j';-P

/0Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

Promoção de

Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

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

TITAN - ano 97, cor preta.Tr: 371-
8734 ou 9916:8927.PEUGEOUT - vende-se, 306 1.8

16v ano 99 de cor prata, completo
-ar. air bag, em ótimo estado.
R$14.500.00. Tr: Eduardo

(47)8802-3150 ou 371-4543

TITAN - ano 99, cor vermelha.Tr:
371-8734 ou 9916-8927.

APARELHO DE CD - vende-se,
Pioneer, modelo 4150. com

controle.Ir: 371-7260.

TITAN - vende-se 2003/2003
R$I.000,00 + 22xR$225.00. Tr:
9106-4775

SUZUKI - vende-se Suzuki Swift
SD 1.6 16V 4R compl., gas R$
12.000,00 ou ou troca-se por
terreno de maior valor. 1': 370-
7986.

TlTAN - vende-se, 1998,
vermelha, em excelente estado.
R$ 2.600,00 é passivei financiar.
TR: 370,7892 com Vagner após
18h

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

371-4543.
RURAL - vende-se, ano 74.Tr:
9962-9363.

em V I d a .p e s s o a Isua

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pi emissão
de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles

fp�e,;�';çã�-Monitor
:

NOVO

SANSVNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 585,00
administrativos de ges
tão empresarial.

e profissional"

Oferta········································,
MICR� a partir de:

R$ 1,.650,00'
I Financiamos em 6/ 9 /

I 2 / I 5 / I 8 e 24 meses.

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

AOC, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

rede

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
. ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

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

ANTENA PARABOllCA - vende-se,
Santa RITa. manuaLR$150,00Tr: 9912-
0296.

ANTENA PARABOllCA - vende-se, com
conlrole.R$ 290,00Tr: 9975-0045

APARELHO DE FISIOTERAPIA - vende

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

APARELHO DE SOM - vende-se, com
cd, AIWA, X2070, aula falantes 69, 300
watts. Tr: 376-3155.

.

;

AR CONDICIONADO - vende-se 2

aparelhos marca Consul de 21000 BTU

preço R$: 1.500, cada. estuda-se

'parceamerm Tr: 372-1566.

BALANÇA - vende-se filizolla 2kg cl
divisão de 1 g. R$300,00 Tr: 275-0767

CACHORRO - vende-se fêmeas de

maltes e ainda Yorkschire, beagle,
schanauser, boxer, labrador. Com ótrnas

linhagens, pedigree e/ou contrato de

garantia e 1 consulta incluida.Tr-370-
8563

CACHORRO - vende -se: filhotes
meslços de cofapp. Te 9993-7857 ou 370-
8882.

CACHORRO - vende-se, filhote de

rotwailler, com 2 meses.Valor a

combinarTr: 370-0277.

CACHORRO- vende-se, filhotesmestiços
de CofapTc 370-8882. ou9993-7857 com
Salete.

CACHORRO - vende-se, filhotes de

Rotwailler, vacnacos.lr: 275-2949.

CACHORRO- vende-se, filhote de Poodle
mestiço com Pinther R$ 40,00. Tr: 373-
3787 ou 9f 41N498.

CACHORRO - vende-se, folhote Cofap
mestiço com Pinther, 6 meses. Tr: 373-
3787 ou 9146-3498.

CAMA - vende-se, sotero com colchão.
R$IDO,DOTe9122-7747

CAMA - vende-se, de solteiro com

colchão, corrmgno.R$80,00Te 276-1388
c/üsneí.

.

CAMA - vende-se, de solteiro, cor
mogno.R$ 30,00. Tr: 370-4170

CAMA-vende-se, de casal, demadeira.R$
3DO,DOTe 276-0340.

CÂMERA DIGITAL - vende-se Canon
Powershot A70 de 3.2 megapixels +
cartão de 64 mega 6 meses de uso,

oeríeto estado. Tr: 9909-7462 c/ Raphael.

CAPOTA - vende-se, para Phevy. Ir:
9119-3105.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se, semi
novo. Tr: 275-2949.

CELULAR - vende-se celular pré-pago
Motorala, 182 C. n. 273-6050.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

SUPERMERCADO

COM CARNES TEMPERADAS

NOS F"INAIS DE SEMANA.

'R: JosÉ TEODORO RIBEIRO, NO 540 • ILHA DA F"IGUEIRA

�
- Atendemos frotas e particulares �

- 1i! convertedora de se
Mais de 2 mil veículos convertidos

.

CORREIO DO POVO .,__

FIAT

Marcas Carro Cor Ano OPC

Tempra Azul 1997 Completo
Tempra Azul ·1999 Completo
Mille Verde 1996 Ac/TeNe

Uno Smart Azul 2001 AI

Palio Edx Cinza 1998 Qh/Ve/Te/RII

GM

Marcas Carro Cor Ano

_ ....•---_----__ ._----_--_._----------_ .._--------_._-._---------�

OPC

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

ém relo, retalhos ou residos de malharia.

Contato: Fred/ Carlos.

�INTUR�S EM GER�L: �REDIAL - COMERCIAL - RESIDENCIAL
MASSA CORRID�, t:f'OX, TEXTURA, GRAflADO

- - - - - ----oi

Faça um orçamento VLB - Resporsável pela pintura I
sem cornpromsso

. do I,m, Correio d, p,,,,, I
__ �����,_�n_o_:JI!I�_ia!igueir�_�Tel,: 91 04..6466Tel.: (11) 6096-9186 ou (11)9401-459_5

CELULAR - vende-se erícsson KF-788,
com vibra call, R$ 50,00 Tr: 99750078,

CELULAR - vende-se nokia 5120, R$
70,DO, Tr: 99750078,

CELULAR - vende-se, Nokia 8865, com
fone de ouvido, R$1 0,00 de crédITO e 500

torpedos grátis.R$ 300,00Tr: 370-4170,

CELULAR - vende-se nokia 3320 TIM,
com uma capinha nova .carreçádor,
manual, em ótimo estado, R$ 200,00. Tr:
99750078.

CELULAR - vende-se nokia 8260 (neo),
com uma capinha nova e uma original,
carregador, manual, em ótimo estado', R$
4DO,DO, Te9975D078.

REGIÃO NORTE em:

Jaraguá do Sul � Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do
Rio Branco, 230 - centro

GRANDE FLORrANÓPOLlS em:

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

COMPUTADOR - vende-se DX41 OOMhz,
drive 1 ,44, monitor 14", teclado, mouse,
estabilizador, em perfeito estado de

funcionamento, R$ 350, tratar 99750078

COMPUTAOOR - vende-se Pentlum
133Mhz,drive1,44,cd-mm, monITor14""
teclado, mouse, estabilizador, mesa de

mogno, em perfeito estadó de

funcionamento, R$ 650,00. Tr:99750078

CELULAR - vende-se, LG, semi novo,R$
150,00,Tr: 371-0495 com Edewam.

CELULAR - vende-se, Nokia modelo 5120,
(este aparelho também pode ser utilizado
com antena externa). Preço: R$1 00,00.
Te9921-5515

CELULAR-vende-se Motomla T720i GSM,
com visar colorido e câmera digital com 6

meses de garantia R$5DO,DO, Te (47)8802-
31500071-4543. Eduardo

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

CÔMODA-vende-se, cormogno, com 5

gavetas, semi nova.R$ 130,00.Tr:
371-1410.

CÔMODA - vende-se, com 3 gavetas
grandes, demad8lra.R$35,00Tr: 276-1388
c/Osnei

COMPRA -SE - maquina de lavar roupa,
müller em bom estadoTr: 273-6050

CELULAR- vende-se, Sansug fashionTr:
9136-6207 ou 8802-8815 com Alex das
09:00ás15:00.

COMPRA-SE - vestido de noivaTr: 9909-

________

'

4496.
----------------

CONJUNTO SOCIAL - vende-se, para
menino,Tr: 276-0340,

CONSOCIO - vende-se, biz, não

contemplado, 14 parcelas pagas, assumir
46 pareeias RS99,50Tr: 273-6050.

CONTRA BAIXO - vende-se, marca
JenifferR$ 390,00T�: 276-0196

C�OSSOVER - vende- novo da Sygnus
Trtanium. R$350,DO, Te 9132-4841 ou 370-
7124c/Leo,

OOAÇÃO - precisa-se, roupas de menino
a partir de 5 meses, Tr: 370-5576.

OOAÇÃO - precisa-se de carrinho de
bebêTr: 274-8620.

DOAÇÃO - precisa-se de roupa para
msnno de 10 anosTr: 274-8620

ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se,
mpcrlada.R$550,OOTe 372-1448ou9962-
3834.

'

_ FREEZER - vende-se consul 530lt

horizontal, semi novo. R$1.000,00. Tr:
9112-5161 C/Moacir

GELADEIRA-vende-sé,Consul, branca,
em ótimo estado.R$150,00Tr: 273-6050.

IMPRESSORA - vende-se HP 656C,
pouco uso e em ótimo estado (com nota

Iscai), R$180:00, Tr: 372-1252,

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

- Afinação de Motores - Recondicíonamento 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

MÁQUINA OE COSTURÁ - vende-se
overlock.Râ 250,00.Tr: 9116-4162 cl
Fabiane.

I�

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 • Baepêndi - Jaraguá do Sul- Sc;�

PLANET GAME·ó
• VENDAS 'LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

MÁQUINA DE FRALOAS-vende-se.R$
1 ,0DO,00Tr: 273-6242,

.. PLAYSTATION 2
... XBOX
* PLAVSTATION ONE
w OREAMCAST
* NINTENDO 64
* GAME BOV COLOR
'I< GAME BOV ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE hérarto de atendimento: segunda a segunda das 10:00, ás 22:00

Rua: Bertha Weegue, 1087·, Barra· Jaraguá do Sul· E-mail planetaamejbest.com.br

MESA-vende-se, de centro espelhada.R$
2OO,DOTe 372-1448 ou 9962-3834

NOTBOOCK - vende-se pentium, com
gravador.R$ 2,300,00Tr: 9903-0500,

telefonia e segu,ançª��

Centrais telefônicas Intelbras

li

J'Não tome as
decisões pelos
outros. Não deixe
os outros tomarem'
as decisões -que

São suas.

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

Klt Portão Eletrônico + Interfone

TELEFONIA
(Instalação e ASSistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos

telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19!'
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado,
Conectores

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

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

Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

OURO - compra-se, qualquer peç ,

arrebentada, quebrada. Paga-se à vist .

Tr: 9979-0605,

PORTÕES-vende3cl dim:3x2,60a,
2,70x 1 ,90 alt; 3,25 x 2,20 alt +' cerca
galvanizada de 72 x 2,00 alI. total R .

1000,00, estuda-se parcelamento. Tr: 37 -

1566,

POTÊNCIA - vende-se para grav �
machine 3.2. R$850.DO. Te 9132-4841 U
370-7124 c/Leo.

ROPEIRO-vende-se, de solteiro, com p

portas e 4 gavetas, com espelho,c r

branco,com detalhes em mogno, F I
80,DOTe276-1388

ROPEIRO - vende-se, cor mogno, 3

portas, maleiro, com 2,42m de altura.f $
250,OOTr 370-4170.

TECLADO-vende-seCCE 22k C/supor
T,273-6050.

TECLADO - vende-se, Cássio nO.f $
550,OOTe9975-0045.

VESTIDO - vende-se, de prenda, verd
Tr: 371-5270 nOITe ou 371-5042 comI.

VIDEOGAME-vende-se, Dreamcast, I
2 com e 3 jogos. R$350,00. Tratar: 37 -

2206.

VIOEOGAME - vende\e, PI y
StaDon,coni 13 cd

.

5, controle analógicp,
memory card,R$ 200,00, Tr: 8802-30 �
com Diego.

VIDEO CASSETE-vende-se, Philco.f $
1 OO,DOTe 372-1448

VIDEO CASSETE -vende-se Philips. $
250,OOTe 9975-0045,

VIDEOGAME-vende-se, PlayStation ,

totalmente destravado, cf 3 jogo
R$750,00, Tratar 376-2206,

VIDEOGAME-vende-se, PlayStation, I
2 controles, 3 jogos, R$ 250,00, Trat r:

376-2206.

VENOE -SE -equipamento para moto e

trilha, R$ 680,00, Tr: 9132-4061,

VENDE-SE - 2 freezer, um bale o

refrigerado, uma assacera de frango e

uma fritadeira elé)ricaTr: 9975-1558.

VENOE-SE - conjunto de mesae cadei 5

de quintal todatrabalhada com cimento. $
8DO,00Te 372-144� ou 9962-38-14,

VENOE-SE - conjunio completo p' a

banheiroTr: 372-1448,ou 9962-3834,
VENDE-SE - pedestais para abajur, $
1 OO,OOTe 372-1448 ou 9962-3834,

If
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ENCANADOR & eletricista

(4� 9975-5659�
C/Bruno

......,

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

Anuncie no canal de

CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

,��ahel' �eI' �exy é �bet mechei' f
_ � com II cabeç.a dos homens, t�(

e i�o nós sabemos fazei' milito bem!!!

e= = � .�._ _.,. ,�. o.

I P�7��PSICÓLOGO - ASTRÓLOGO - TAROLOGO - TERAPEUTA FON�SINÉSICO
i <q.ajtQ:Ufuar" (�J1illU@

,

i:'\ R(�gl'cssão pm'a limpm' li mágoa, medo, compulsão )l g

V�l�êt1(tS
.

e a Cúl'ia, reprogr'amação menta! inconscienl. �pvarC!l
Quanto mais você luta menos tem sucesso? É uma pessoa infeliz no amor e gostaria de saber as razões e motivo destes
acontecimentos em su�vlda? Consulte as carta� do tarô.Mapa astrológico personalizado, no mundo espiritual a terapia do amor,
todos os traba!hos �splrltuals para todas as finalidades. Bioenergia Cura plániea, o auxilio da cura dos seus males pelo poder da
ener91a dasmaos alinhamentos dos chakras e meridianos anti síress. - Para sicolo ia· ,

Em Jar�g�á do Sul· Rua Ângelo Rubini, 627 - Barra do Rio Cerro· Fone: (47) 273·1743/9113·5389 -Insiituto do Corpo e da MentelNCORP
Em Jomvdfe - Fone: (47) 437·7026 / 9119·9260 • www.homar.com.br.homar@expresso.com.br • BREVE NOVO ENDEREÇO

Mais Qualidade

r Para o lar
TECNe I d

•

CALHAS e para a n ústrla
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

veias, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção para parobólicas, Corte e dobra de chopes,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos:

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDl. i COM A 'ECNO CALHAS

Ruo Felipe Schimidt, 279 • Centro· Jocogu; do Sul· se· Fones; 370·6448 • 275·0448 . Fax: 371·9351

VENDE-SE - aparelhos de telefone,R$
10,00 cadalr: 372-1448 ou 9962-3834,

oxigênioTr: 372-1448 ou 9962·3834, VENDE-SE - carta de créd,o,Sul América
R$11 ,886,00, com 15 parcelas pagas de
R$ 3,000,00mais 45 parcelas 227,81Tr:
273-5557.

VENDE-SE - frezadara Kong KFf30,
reformada 870mm de comp. Da mola e

250mm larg., com refrigeração,R$
13,500,OOTr9137-6134,

'<��flus ACESSE E CONFIRA

�::'::(Service www.plusservice.com.br
! N T li R N E T

Encontre nos canais de nosso site os melhores negócios de laraguá do Sul e Região
> Automóveis (Compra, v"nd., Ac<rnlrios e C"",órcios)
> Casa e Decora5ão
> Comercio (Todo> o ramo, i �,

> Construçáo e Reforl11a ( eJn"''''' Materlal.de Co"trul'0' Refo"",)
> Esporte, Turismo e LaZer (.Lmdton.too,Con� pi Excursões)
> Moda e Beleza (S.IÓ<S d._ Produto! para r""",en,o Corporal)
> Restaurantes
> Serviços Gerais ( Ele.tricista., Co�tadores".h1J,unlzad�, Cha'(eirm, Gráficas, Financeiras,
Despacl'wlte5, Corretore5 de Seguros, Auto·EscQJas e mult mais ", )

e muitos outros 11

Entre em contato conosco e anuncie • \11

• •

sua empresa em nosso site '

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

Rua João Planincheck, 293 - Sala 15
Nova Brasília - Jaraguá do Sul- SC

PRECISA-SE - de livros para pré vesti
empréstimo ou aJugueLTr: 276-0340,

'

VENDE-SE -lomoH$ 6,500,00Tr: 9137,
6134,

PROCURANDO UMA
RENDA EXTRA?'

SEJA UMA RECRUTADORA
CONTÉMIG.

GANHO� DE 30% •

CADASTRE-SE:

(47) 273-62.64

Rua Mal. Deodoro da Fonseca 1438 - SI 03
Jaraquá do Sul - Santa Catarin�
www.autotecseuranca.com.br

�_r
.
\. fláce C@(}rp(}

e Distribuidora de Cosméticos:

*?na/f/® 9WsaiY *'$amanll!

Fone: 371-6110
9905-2653

Fone: 371-8298
Rua oão Picolli 110 - Centro

r", ANUNCIEAQUI!
371�1919

l ..._._ ... _ .... _ ... __

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA

VENDE·SE -equipamerllo peramerceaJia,
balcão reln., balcão caixa, balança, banca
de verduras, emu,o maisTr: 370-6844,

VENDE·SE -tubo com bolsa de oxigênio
com carrinho e 3 aparelhosmedidores de

Acess6rios em Geral - Cosméticos' Fantasias

I
Roupas {nlimas - Brincadeira, • Artesanato

• •
,

'sac@s..xshopiaragua.eom.br
SEX SHOP JARAGUA WWW.$$xhopjarogua.com.br

... Par. o._I.. do pr.aIn__ Endoreo;D, atondJmerdo. tttngo com lc*II privocidodo
---------------_._-- _.

Venh� "o••• t momentos sgtadlÍ,eis ao lado da.

garoras mais selecionada. de Jataguá do �ul
'

'��!=!2�!!!1
Se você está consado de ficar em cosa sem companhia,

venha conhecer nosso pousado com lindos

i acompanhantes 24hs 00 seu dispor.
i Temos preços acessíveis e auto atendimento,
� tudo para favorecer a você, dienle.

i,.· Também atendemos hotéis, motéis e residêndes.
I1275-0052/273-1174

.&<ÚuVuÚt. <].e, �.-J,(e�II!J J
li('i!Mjmii!mttil,i,,(,jHjllij,'[lilll�i,IMi

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

CRISTI-BN
passIvo

FAÇA SEXO
SEGURO

USE
CAMISINHA

20 anos, olhos claros, total

seguranpa e sígílo absoluto.
TR: 9103-5417

5 UDE Bc INFt;»RMAÇAO

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rlltÚlt de la'Je't- a.� áM- s� des� de.uta. &ffl{Pu!4a. o«
7f:�, e«t<u em�� UI#(.� des� da. rlrd6tec-

[;J�lt\@J
FONE: 372-3680

I I I
•••

dos gângliosna parte posterior do pescoço.
PNEUMONIA - infecção no pulmão '

_
INFECÇÕES VIRAIS - as gripes também produzem

febre. '

CATAPORA -Infecção causada pelo vírus herpeszóster
Convulsões Febris

.

Algumas crianças com menos de 5 anos de idade
podem sofrer ataques ou convulsões febris quando a sua

temperatura sobe acima de um certo ponto. Durante
esses ataq ues, braços e pernas estremecem
incontrolavelmente e a criança pode ficar com o rosto
azulado. A crise pode durar vários segundos ou bem mais
doqueisso.

Quando isto ocorrer você deve colocar a criança de
bruços com a cabeça virada para o lado. Se houver
vômitos, limpe a boca da criança.Você deve procurar
auxílio médico imediatamente mas, enquanto espera
tente abaixar a temperatura da criança, mas não dê nada
por via oral.

Mesmo se a criança se recuperar rapidamente, o

médico pedirá exames, como uma eletroencefalografia
para poder descartar a possibilidade de um problema
mais sério.

re. Alguns doadores aceitam ser reconvocados
pelo banco de sangue rotineiramente mas isto só os torna
mais humanos.

.

Com a evolução das técnicas, existe hoje nos centros

especializados um tipo diferente de doador que torna-se
mais freqüente e provavelmente será maioria dentro de
alguns anos: O "Doador de Plaquetas". Na verdade
equipamentos especializados permitem que através de
uma técnica conhecida como aferese, separemosapenas
um componente do sangue do doador, devolvendo-lhe o

.

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

- GINECOLOGIA -

i�:c��:=:om
f Habilitação SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: GlIilhenm' Wecge, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
, somala@nelulJo.colll.l,,.-lnrngurí do Sul

H

ac

m

A febre é a temperatura do organismo acima do normal e
geralmente é resultado de ·uma infecção causada por vírus ou

bactérias.A temperatura também pode subir se a pessoa sofrer um
aquecimento excessivo devido a uma exposição demorada ao sol,
porexemplo;

.

A criança ou o adulto está com febre a partir do momento em

que a temperatura corpórea exceder 38C na axila. A temperatura
elevada fará a testa ficar quente e causará aumento do suor e uma

sensação de indisposição geral.
Para reduzir a febre ou diminuir o mal estar utiliza-se os

seguintes recursos:
Dê bastante líquido evitando a desidratação
Remova o excesso de roupas ou agasalho
Coloque a criança em ambiente arejado e fresco
Dê banhosdeemersãoem água morna por 15 minutos

.. Se a !ebre persistir procure um médico, somente ele poderá
dlaqnosticar e receitar anti térmicos. Veja a seguir algumas
doenças comuns que causam a febre:

MENINGITE - Inflamação das membranas que envolvem o

cérebro,causada por infecção bacteriana ou viraI.
GASTRENTERITE -Infecção do tratodigestivo.
FARING�TE E AMI�DALlTE -Infecção da garganta ou amígdalas.
INFECÇAO URINARIA -Infecção no trato urinário.
INSOLAÇÃO - Excesso de exposição ao sol.
CAXUMBA - Infecção virai que afeta principalmente as

glândulas salivares.
SARAMPO - doença infecciosa
RUBÉOLA - virose e geralmente vem acompanhada de inchaço

A

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

ANUNCIE

AQUI!

371-1919
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