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A 6° Feira da Malha do Portal, que começa amanhã
em Jaraguá do Sul e prossegue até o dia 24 deste
mês deve movimentar aproximadamente R$ 1 milhão,
segundo estimativa dos organizadores. Participam do
evento 30 lojistas, sendo 25 do próprio condomínio,
quatro de Jaraguá do Sul e um da cidade de Timbó.
A estimativa é de que 30 mil pessoas visitem a Feira,
promovida pela administração do Portal Jaraguá e

��� dos lojistas instalados no local. Os descontos

= oferecidos são de até 30%. Ontem, os lojistas
....

-c. reservaram o dia para decorar os estandes e finalizar
os preparativos para o evento, que tem início a partir
das 9 horas desta sexta-feira.

PAGINA 4 Júnia Frohner, da Malharia Pérola do Vale, de Timbó, pela primeira vez na Feira

CONTRIBUiÇÃO

Empresas adotam espaços
I�} para embelezar Corupá

Aniversário de 107 anos de Fundação do Município é
marcado por reinauguração da Praça Lepoldo Seidel e

inauguração da Praça no trevo da BR-280. PÁGINA 5

Çassulí Advogados Associados SIC
OAB I se 397/99 .

(47) 371·7511
Direito Trabalhista Empresarial

1 .

CONQUISTAS

Atletismo comemora resultados
em competição estadual

Agora os atletas se preparam para a disputa da Olesc

(Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina), que acontece

no fim de julho na cidade de Joaçaba. PÁGINA 7

Vestindo o corpo e

a. alma das pessoas

www.marisolsa.com.br

N° 4.922 1 RS 1,25

FUTSAL

Vieira comanda o time
infanto neste fim-de-semana

• PÁGINA 7

RECLAMAÇÕES

Moradores insatisfeitos com

serviço de iluminação pública
Postes sem lâmpadas e ruas sem postes são as

principais reclamações de moradores de bairros de

Jaraguá do Sul

• PAGINA 6

·

ESPETÁCULO

Hoje tem Quinta Cultural na
SCAR com repertório de MPB

• PAGINA 6

PARCERIA

Mutirão agiliza solução de

processos atrasados na Fatma

Técnicos da
Fatma de
Joinville

estiveram ontem

vistoriando cerca

de 60 empresas
- em Jaraguá do

Sul e região

PAGINA 6
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Venda

3,0350
3,2000

Turismo

• Cotação Euro'
2,9500

Compra

3,0700

Venda

o deslg�ldo sabor
- - --- --------- -------

370 2200
www.unimed..com..br

ft
unimed
Unimed. Seu Plano, Sua Vida.

www.duasrodas.com
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Natureza em destaque
Ontem, o murucrpio de

Corupá completou 104 anos de

fundação e 46 de emancipação
política- adminis tra tiva.
Durante toda esta semana, a

administração municipal
promoveu uma série de
atividades com o objetivo de

homenagear a população, que
atualmente está em tomo de 12

de pessoas, especialmente
mulheres, que estão tendo uma

oportunidade de ganhar. algum
dinheiro a partir de uma

atividade que sempre

.praticaram,'mas que era feita
sem nenhum retomo financeiro.
Com o apoio da Prefeitura, a

atividade antes considerada

caseira, agora tem status de

�Com o apoio da Prefeitura, a atividade
antes considerada caseira, agora tem

, status de atividade profissional, como
deve ser quando se fala em artesanato.

mil pessoas, a maioria

descendente dos imigrantes
alemães, italianos e poloneses.
Entre as atrações mais

convidativas, vale ressaltar a

realização da Feira de
Artesanato, que é promovida já
há alguns com absoluto sucesso.
O 'ponto forte dessa Feira é o

fato de valorizar e incentivar o
trabalho realizado por centenas

'I FRASES I

atividade profissional, como
deve ser quando se fala em

artesanato, especialmente
quando o mesmo é feito a partir
do aproveitamento do

principal produto do

município: a banana. Além do
estímulo e incentivo ao

artesanato, as sucessivas

administrações municipais têm
se preocupado em promover

outra grande característica do

município, que é a sua

exuberante beleza natural.

Privilegiado com as famosas

quedas d'água, (são 14
'cachoeiras localizadas no Bairro
Ano Bom) Corupámerece toda
a atenção e incentivo quando
se pensa em turismo.

Felizmente, nos últimos anos, as

administrações municipais têm

acordada para essa nova

realidade, que pressupõe uma

nova e modema fonte de renda
sem prejuízo da natureza, afinal,
o turismo pode ser considerada
a alternativa de renda mais

viável para a preservação dos
recursos naturais, desde que

promovido com seriedade e

conhecimento. Corupá, muito
mais que os outros municípios
da microrregião do Itapocu,
tem a responsabilidade de
trabalhar em prol da

preservação dos recursos

naturais, especialmente dos
recursos hídricos, abundantes
em todo o município.

"O que era um simples canteiro tornou-se uma linda praça, com
detalhes que papai tanto gostava como flores, verdes e madeiras."

.Elfi Seidel, filha de Leopoldo Seidel, que dá nome à praça localizada no centro de Corupá, que
foi reinaugurada ontem.

NOTAS
�Empreendedor
O projeto Jovem Empreendedor
registra 3.504 candidatos cadastrados
no País desde o início das inscrições,
em 28 de junho. Com idade entre 16

(desde que emancipados) a 24 anos,

os interessados devem preencher um
questionário, onde são avaliadas as

possibilidades de trabalhar como

profissional autônomo, montando o

próprio negócio ou em regime de

cooperativa. As inscrições parao curso

de capacitação serão feitas nas

unidades do Sebrae. Há 4 mil vagas
para a primeira fase de capacitação. A
cada três meses serão chamados 4 mil

jovens, devendo ser alcançada a meta

de 16, mil capacitados em 12 meses.

As inscrições para o curso de

capacitação serão feitas nas unidades
do Sebrae. O projeto Jovem

Empreendedor faz parte do Programa
Primeiro Emprego.

�PROED
Acontece hoje, às 19h30, no ginásio
de esporte Germano Guessner, em
Corupá, a formatura de 215 alunos

que freqüentaram o Proed

(Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência,
que envolve estudantes de quarta
série de cinco unidades de ensino
de Coru pá. Qe acordo com o soldado
Luís Carlos Massaneiro, esta é a quarta
turma que se forma em Corupá, num
total de 1.065�Iunos. O Proed é um

programa que visa prevenir o uso de
drogas e daoviolência e foi implantado
na região no ano 2000, mas existe
nos Estados Unidos desde 1983 e em

maiôs 53 países. Os idealizados do
Proed avaliam que a prevenção ao

uso de drogas e à violência tem mais
eficácia quando as orientações são

dadas na pré-adolescência.

Mundo I Pessoas & tatos I
� ITÁLIA

Cripta perdida de parte da família
Médici é encontrada em Florença
Arqueólogos localizaram nesta ontem uma

cripta há muito tempo perdida contendo os

túmulos de alguns descendentes da família

Médici, o clã de príncipes mercantes toscanos

dos dias de ouro do Renascentismo, noticiou
a imprensa italiana. A cripta foi encontrada

quando os cientistas removeram uma

cobertura na capela da família em Florença,
um importante ponto turístico da cidade,
informou a agência de. notícias Ansa. A

remoção da cobertura revelou uma escada
de sete degraus que leva a uma câmara

subterrânea com nove túmulos, alguns deles

aparentemente danificados pelas enchentes
de 1966 que afetaram Florença.

� ÁUSTRIA

País terá quatro dias de luto
oficial pormorte de presidente
Os austríacos velavam ontem o corpo do

presidente Thomas Klestil, exposto em seu

gabinete em Viena. Ele será sepultado no

sábado com honras de chefe de Estado. Klestil
morreu terça-feira, aos 71 anos, por falência

múltipla dos órgãos. Sua morte ocorreu apenas
dois dias antes do término de seu mandato de
seis anos. Os quàtro dias de luto oficial

começaram nesta quarta-feira, quando o

caixão com o corpo de Klestil chegou ao

gabinete presidencial em Viena.

� IÊMEN .

Começa julgamento dos
suspeitos de atacar USS Cole
Uma corte de segurança iniciou ontem o

primeiro julgamento do atentado contra o

destróier americano USS Cole, acusando seis
iemenitas de planejar o ataque de 12 de
outubro de 2000 e pertencer à rede
extremista AI-Qaeda. Dezessete marinheiros
americanos morreram quando doismilitantes
suicidas em um bote repleto de explosivos
aproximaram-se' do USS· Cole durante uma

parada para reabastecimento no porto
iemenita de Áden e detonaram a carga.

� AFEGANISTÃO

Comandante doTaleban
é preso no Afeganistão
Um importante comandante do Talebanfoi

preso no Afeganistão e' confessou ter

distribuído mais de US$ 1 milhão para
apoiadores da milícia, informa um alto oficial
dos serviços de inteligência. Agentes secretos
capturaram o mulá Mujahid durante uma

batida em Shah Wali Kot, distrito da província
de Kandahar, disse o chefe de inteligência de
Kandahar Abdullah, que só usa um nome.

"Tivemos uma dica de que ele se escondia

naquela casa, então cercamos o lugar e o

pegamos'; explicou ele. Outro suposto
militante do Taleban, Nisar Hamed, também
foi preso. Não está claro se houve combate.

� ISRAEL

EI8aradei não vê progresso
em conversação nuclear
O diretor da Agência Internacional de

Energia Atômica (AIEA, da ONU); Mohamed
EIBaradei, não fez progressos em sua

tentativa de discutir a questão das armas

nucleares com o governo de Israel. Segundo
uma fonte da agência, EIBaradei não

conseguiu permissão das autoridades
israelenses para visitar o reator nuclear de

Dimana, amplamente considerado o local
onde Israel produz armas nucleares. O diretor

da AIEA reuniu-se com funcionários da

agência atômica israelense, e ouviu sobre as

preocupações de Israel sobre o programa
nuclear iraniano.

,� BRASIL

Mistura de álcool à gasolina
é a fraude mais comum
o álcool é hoje um produto muito mais usado
na falsificação de combustíveis do que o

solvente, disse ontem o superintendente de
Abastecimento da Agência Nacional do
Petróleo (ANP), Eugênio Maia. Em audiência
sobre adulteração de combustíveis promovida
pela Comissão de Defesa do Consumidor da
Câmara dos Deputados, ele afirmou que o

álcool tem uma produção e uma oferta no

mercado brasileiro muito maiores do que as

de solvente, embora o solvente seja mais

citado nas denúncias sobre adulteração.
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Os limites do comércio
.

extenor

José Álvaro de Lima Cardoso*

Entre janeiro e junho as exportações brasileiras totalizaram
US$ 43,3 bilhões e as importações US$ 28,26 bilhões alcançando
o robusto superávit de US$ 15,05 bilhões. Comparadas com o

mesmo período de 2003, as exportações aumentaram 31%, e as

importações 25%. É possível que as exportações este ano alcancem
a marca de US$ 88 bilhões, e as importações cheguem a US$ 60

bilhões, com um saldo comercial inédito de US$ 28 bilhões. O
Brasil atingirá superávit elevado, portanto, devido ao aumento

recorde das exportações, mas com simultâneo crescimento das

importações, o que é muito importante, pois revela um certo

dinamismo do mercado interno. Este desempenho excepcional
do comércio exterior deve contribuir para o crescimento do PIB
brasileiro em 3,5% ou 4% neste ano, nada grandioso, mas acima
dos 2,5% atingidos, emmédia, nos últimos 10 anos, desde a edição
do Plano Real.

O desempenho das exportações líquidas tem sido o grande
responsável pela evolução do PIB brasileiro, especialmente em

2004, e pelo crescimento dos empregos de carteira assinada, I
conforme demonstram, por exemplo, os resultados da Pesquisa de

Emprego e Desemprego em São Paulo, do mês de maio, realizada
pelo DIEESE, em parceria com a Fundação Seade, que apontam
crescimento do nível de ocupação em 132mil vagas e redução da
taxa de desemprego.

O saldo comercial tem sido também fundamental para a

melhora das contas externas brasileiras. Emmaio último o Brasil
totalizou R$ 38,2 bilhões de superávit primário, equivalente a 5,87%
do PIB e R$ 5,67 bilhões acima dameta prevista para o primeiro
semestre deste ano. Esta folga, decorrência direta do saldo

icomercial, permitirá ao governo afrouxar o torniquete fiscal no

segundo semestre, sem prejuízo dameta acertada com o FMI, de
realizar um superávit de R$ 71,5 bilhões, correspondente a 4,25% Ify
doPIB.

A questão fundamental, no entanto, diz respeito à

sustentabilidade deste crescimento do PIB, baseado nos setores

exportadores e no aumento do consumo de alguns bens duráveis.
Segmentos muito importantes da economia, voltados para o

consumo de camadas debaixa e média renda têm apresentado
um desempenho sofrível, como é o caso da construção civil,
dependente quase que exclusiva domercado consumidor interno.

A estratégia da atual equipe econômica para reduzir a

vulnerabilidade externa do Brasil e garantir o crescimento, isto é,
a melhoria das contas externas através de saldos- comerciais

crescentes, tem seus limites. Um deles é a possibilidade de uma

mudança significativa na conjuntura internacional, com o

aumento da taxa de juros norte-americana, e a desaceleração do
crescimento Chinês, ambos os processos já em andamento: Além I
disso, os preços dos produtos básicos, que respondem pelamaior' '1
parte do-nosso superávit, vêm encolhendo, como é o caso da soja.
Mas, mesmo que as possibilidades de crescimento das exportações
se mantenham, é duvidosa a capacidade do País aproveitá-las,
dado o fato de que alguns setores já estão produzindo no seu

limitemáximo, como é o caso do siderúrgico e o de papel e papelão.
As exportações têm sido uma fonte importante de geração de

riqueza e dinamismo, mas sua capacidade de ativar a economia
como um todo, émuito limitada, pois o saldo comercial representa
uma parcela pequena da demanda agregada. Mesmo um

crescimento de 4% do PIB que, para alguns, já está garantido pelo
desempenho das exportações, vai requerer redução da taxa de

juros e políticas de melhoria da renda da população. De preferência
associadas à ampliação do investimento estatal em infra-estrutura,

que geram empregos rapidamente e reduzem os gargalos do
crescimento da economia brasileira.

*José Álvaro de Lima Cardoso é Supervisor técnico do DIEESE em se
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não der certo nessa vez, existem

outras pela frente. Cerca de 50%
dos candidatos vão à reeleição,
mas os outros 50% estão se

candidatando pela primeira vez",
explica. Na op or tu n id ade ,

também serão repassadas
informações provenientes do
Tribunal Regional eleitoral,
levando em consideração o rigor
na fiscalização no período de

campanhas.

CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA,8 de julho de 2004

Candidatos petistas, propõem
renovação no poder público

MASSARANDUBA Os

candidatos à chapamajoritária pelo
Partido dos Trabalhadores no

Município, GiovanniTonet eMauri
Carlos Prussek, acreditam que

formam uma composição favorável

para a comunidade por não fazerem

parte da oligarquia que comanda

a administração pública. Este
diferencial, na opinião deles,
garante a renovação que os

cidadãos querem no poder público,
além da implantação de projetos
políticos novos.

Depois de entregue a do

cumentação dos candidatos ao

cartório eleitoral, agora os

militantes estão entrando em

contato com a comunidade para
analisar quais são as principais
reivindicações em temos de

j melhorias para serem colocadas no

plano de ação. "O PT conta com

n

o

o

n

J
)
J

)

11
3

algumas bandeiras defendidas em
âmbito nacional que auto

maticamente serão implantadas
aqui, como a transparência ga
rantida no orçamento participativo.
O povo precisa saber aonde vai ser
aplicado o recurso público, além de

opinar a respeito disso. Nós

queremos tomar aprefeitura a casa
.

do povo, onde ele será bem

recebido", menciona Tonet.
O candidato a prefeito salienta

que existe o descontentamento de

alguns filiados em outros partidos,
de pessoas que não concordam com

os encaminhamentos políticos
tomados em outras composições e,

por estemotivo, irão apoiar a chapa
petista. "Acreditamos que vamos

receber apoio daquelas pessoas que
discordam das decisões pro
venientes do PMDB e PSDB",
estima.

Tonet acredita que receberão apoio de pessoas de outros partidos

8 Co(égío
.9 São Luís

-

<li-

VAI TER: .

.. ESPETINHO
O aUENTAOS DANÇAS

PIPOCA � PJNHaÃUENTE � DOCE
..

HORRO OEIRAS ...

CAC BRINCA E MUITO MAlSl

POLíTICA

METAS

PMDB se organiza para ouvir
as sugestões da comunidade

POR FABIANE RIBAS

....Partido está

preparando o

material de

divulgação

CORUPÁ - A coordenação
geral do PMDB está se

organizando internamente para
se preparar para as campanhas
eleitorais deste ano. Divididos
em quatro grupos, cada um

assume um segmento para
trabalhar neste período. Ao
todo, aproximadamente 120

pessoas estão envolvidas nessa

atividade com intuito de

garantir a vitória no mês de
outubro. O candidato à cabeça
de chapa pela sigla, Curt

Linzmeyer, destaca que algumas
pessoas estão dedicadas agora à

confecção �o modelo das

camisetas, cartazes, santinhos,
outdoors, entre outros materiais
utilizados para a�ivulgação do

partido e dos candidatos.
- Acreditamos que até o

final deste mês ou início de

agosto, estaremos com tudo

pronto para <;:omeçar a fazer
nosso marketing político, de
forma que as pessoas conheçam
nossa composição, nossas

propostas e apostem em nossa

iniciativa -, considera o

candidato a prefeito. Ques
tionado com relação ao plano de

governo, Linzmeyer salienta que
os peemedebistas estão efe
tuando visitas em todos os

bairros de Corupá para consultar

Linzmeyer destaca que candidatos peemedebistas assistirão a curso motivacional

as pessoas a respeito do que
consideram prioridade em termos

de investimentos para a cidade.
"Vamos avaliar as necessidades
da comunidade, fazer um

resumo de tudo que for
solicitado e tentar inserir o que
for de mais urgente para então

elaborarmos nossos projetos", diz.
Em termos de capacitação,

empresário menciona que irão

contratar um especialista no

ramo de motivação, proveniente
de Curitiba, para ministrar uma
palestra para os candidatos à

majoritária e à chapa pro

porcional. "Não temos data
definida ainda, mas a estimativa

é de que seja realizado no final
de semana do dia 17 de julho.
A intenção é orientar a todos
sobre como chegar no eleitor e
incentivá-los a não desanimar

porque chances todos têm e, se

PP e PSDB preparam-se para a divulgação dos candidatos
CORUPÁ - o candidato a

prefeito peloPP (partido Progressista),
ConradoUrbanoMuller, destacaque
osmilitantes do partido, juntamente
com o PSDB, estão elaborando o

plano de governo, que tem previsão
de ficarpronto aproximadamente 40

dias antes das eleições, para então

serem apresentados à comunidade.
Integrantes da composição também
estão trabalhando na confecção do
materialde divulgação da chapa
camisetas" santinhos - e a

expectativa é de que estejam prontos

em 15dias.
- Como a definição de nossa

política de aliança aconteceu em

cima do prazo final, bem como a

indicação do vice, pelo PSDB, não
tivemos como preparar essematerial

antecipadamente -, menciona

Mesmo com poucos recursos; Muller acredita. no potencial da chapa

Muller. Ele informa que a

comunidade está sendo consultada

para a definição das metas a serem

inseridas noplanode govemo. "Quem
sabe o que é urgente em termos de
melhorias na cidade é a população,
por este motivo, vamos ouvir as

pessoas, selecionar o que for

conveniente", considera.
Na opinião do candidato, as

eleições deste ano contam com

chapas fortes. "Não contamos como

poder econômico como gostaríarrios,
mas dentro de nossos recursos vamos
efetuar um trabalho de primeira
qualidade. ", observa.

FATOS'

• O Partido dos

Trabalhadores de

Massaranduba vai lançar
nominata composta por
11 candidatos à chapa
proporcional, sendo oito
homens de três mulheres.

• A participação popular
nas decisões importantes
no poder público será o

diferencial na

administração proposta
pelos petistas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ECONÔMIA/GERAL
NEGÓCIOS

Feira da Malha deve
movimentar RS 1 milhão

POR MARIA HELENA DE MORAES

�Organizadores
estimam um público
de aproximadamente
30 mil pessoas

}ARAGUÁ DO SUL - Os

organizadores da 6° Feira da
Malha (que começa amanha e

prossegue até o dia 24) estimam
que nesta edição do evento a

movimentação econômica deve
girar em torno de R$ 1 milhão, o
mesmo valor conquistado ano

passado. De acordo com o

gerente administrativo do Portal

Jaraguá e coordenador do

evento, Hilário Deretti, a data
da feira é sempre definida em

função dos eventos que
acontecem na região, como

estratégia de marketing para
atrair visitantes. Para esta

edição da Feira da Malha do

Portal, a estimativa é de que

aproximadamente 30mil pessoas
visitem a Feira.

Além dos eventos paralelos
da região os organizadores
também contam com os preços
baixos e com a chegada do frio

para atrair compradores, que
terão descontos de até 30% nos

35 pontos de venda que estarão

à disposição do consumidor.
"Estaremos oferecendo malhas,

ctSAR JUNKES

Portal de Jaraguá promove a 6° Feira da Malha, que com�ça amanhã e prossegue até dia 24

jeans, lã, produtos de cama e

mesa, couro, acessórios, móveis
rústicos e estofados", informa
Deretti.

Nesta edição da Feira da
Malha do Portal participam os 25

lojistas instalados no condomínio
e mais cinco feirantes de fora do

Portal, se,ndo um deles da
cidade de Timbó , que pela
primeira vez aposta no sucesso

da Feira. A representante da
Malharia Pérola do Vale, de

Timbó, Júnia Morgana Frohner,
comenta que a decisão de

participar desta Feira foi tomada
a partir de uma pesquisa, que
apontou positivamente para o

evento .:

, A lojista Kátia Shulz, que está

a quatro anos no Portal, afirma
que espera vender bastante nesta

Feira, argumentando que os

preços de sua loja são de fábrica.
"Ano passado foi bom mas para
este ano esperamos incrementar

as vendas em 35€% a 40%".
O gerente de outra loja que

participa da Feira, Aldo Deretti,
também terfl a expectativa de
aumentar as vendas em até 40%
em relação ao ano passado,
quando a ausência do frio
atrapalhou um pouco a

movimentação de vendas. Na

avaliação de Aldo Derretti, o

importante é oferecer produtos de
qualidade e preços de acordo
com a realidade do consumidor.

Jovens de laraguá do Sul exercitam cidadania através do teatro
}ARAGUÁ DO SUL - Com a

proposta de capacitar os jovens para
exercerem a cidadania, a Sociedade
Cultura Artística de Jaraguá do Sul,
em parceira com a Prefeitura,
desenvolve o Programa Agente
Jovem. O resultado do trabalho de
um ano foi observado ontem, com a

encenação da peça "Os bichos saem
do lixo", interpretada pelos 25

integrantes do programa. A

apresentação, com entrada franca,
aconteceunopequeno teatroda Scar.

Com direção de SandraBaron, a
pela narra a história de uma

comunidade que vive do lixão, onde

se proliferavam vários bichos, 'como
insetos e tambémbactérias. Dé tanto
se alimentar do lixo tóxico esses seres

'

se transformaramemmutantes. E as

pessoas do lixão se acostumaram com

apresença dosmonstros e se tomaram
escravos deles. Até a chegada dos

Super Três Erres (reduzir, reutilizar e
reaproveitar), amigos do meio

ambiente que passam a lutar contra
os inimigos.

O espetáculo, com 20minutos de

duração serviu, de introdução ao

debate que aconteceu em seguida.
"Os três erres da história são para a

nossa realidade as três formas de

preservar omeio ambiente: reduzir a

poluição, reutilizar o material e

reciclar o que não pode ser

aproveitado", destacaSandraBaron,
diretora do espetáculo.

O Programa Agente Jovem é

voltado para adolescentes de 15 a

17 anos domunicípio e é dividido
em dois núcleos, durante dois
semestres. "No núcleo básico, eles
debatem sobre temas como família,
drogas, meio ambiente, saúde,
através de contato comprofissionais
dessas áreas e de uma pedagoga e

uma assistente social para
assistência ao adolescente.

Abatedouro de peixes deve
ficar pronto até o final do ano

• Os adolescentes inscritos

no Programa recebem
uma bolsa auxílio no valor
de R$ 65,00. Em agosto,
estarão abertas inscrições
para a nova turma.

• O Programa Agente
Jovem é integrado por 25

estudantes, que também
ensinam crianças de 6 a 11

anos a confeccionarem

brinquedos a partir de
material reciclável.

QUINTA-FEIRA,8 de julho de 2004 iUtlll9ti1o,m.qul••

}ARAGUÁ DO SUL - Até o

final deste ano o abatedouro de

peixes deverá estar pronto e, se

possível, em funcionamento. A

afirmação é do presidente da

Associação de Aquicultores de

Jaraguá do Sul, Dagoberto
Muller, que recentemente

recebeu da Prefeitura uma

verba no valor de R$ 20 mil,
dinheiro que será usado para a

finalização da obra, que tem

142,50 metros quadrados e está

sendo erguida na localidade de
Rio Alma.

De acordo com o presidente
da Associação, a construção
está em fase final de aca

bamento e teve início há cerca
de um ano. Muller salienta que
o abatedouro será administrado,
em princípio, pela própria
Associação, que atualmente

congrega aproximadamente 48
criadores de peixe de água
doce, a maioria produtores
rurais que possuem lagoas de

peixe como, forma de agregar
valor à propriedade.

A intenção, conforme

explica Dagomar Müller, é

ampliar a área de atuação da

Associação, o que incluiria os

criadores de peixe de água doce
dos outros municípios da região
do Vale do Itapocu. "Já existe

programa do governo federal e

e s ta.d u al no sentido de
regionalizar as Associações e

conseqüentemente o uso do
abatedouro", informa Muller.
Segundo ele, a Associação está
reivindicando verba para a

compra dos equipamentos
necessários ao funcionamento
do abatedouro, que deve
funcionar em estrito acordo
com as normas previstas pela
legislação ambiental e de saúde
pública.

O abatedouro tem capa
cidade para processar até, 200

quilos de peixe por dia: No local
poderão ser feitas desde a

limpeza do peixe.até seus sub

produtos, como caldo, filé,
hambúrguer e outros derivados.
A intenção é oferecer o caldo
de peixe para a administração
municipal, para que o produto
seja consumido na merenda
escolar das escolas do mu

nicípio.
Ainda de acordo com o

presidente da Associação, o

município produz cerca de 100
toneladas de peixe de água
doce por ano, mas pouco dessa

quantidade é aproveitada como

deveria, através da fabricação
de derivados. "Peixe tem

bastante, mas o processo ainda
não é profissional", ressalta
Muller.

aSAR Ju"NKES

'Associação recebeu da Prefeitura cheque no valor de R$ 20 mil
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Serviços Integrados
Os clientes dos cartões da Caixa Econômica

Federal já podem usar o Internet Banking
Caixa para realizar operações de seus cartões.
Com a mesma senha do Internet banking é

possível ver extratos dos' seus cartões,
inclusive 'de meses anteriores, e até solicitar
cartões adicionais e cartão mesada. Na

mesma tela, o Internet Banking fornece a

possibilidade para o cliente de consultar e

gerenciar informações sobre suas contas de
conta corrente, poupança, empréstimos e

transações ao mesmo tempo em que
controla seus gastos com cartão de crédito.
A Caixa possui cerca de 2 milhões de cartões
de créditos emitidos,metade deles para seus

clientes correntistas e poupadores.

'I
I

� INTERNET � LUCROS � FINANCIAMENTO

concurso: 03847
1 ° Premio: 58.357
2° Premio: 19.245

30 Premio: 09.504
4° Premio: 04.993
5° Premio: 42.242

500maiores em 2003
Apesar de as vendas encolherem, as

empresas brasileiras alcançaram lucros
maiores em 2003. As 500 maiores

companhias do País tiveram um

faturamento 3,4% menos no ano passado
no comparativo com o ano anterior,
totalizando US$ 363 bilhões. O lucro do

grupo, entretanto, cresceu 1.048%,
passando de US$ 1,8 bilhão para quase US$
21 bilhões. As informações são do anuário
Melhores e Maiores, publicado pela revista

Exame, que atribui o desempenho à redução
da taxa cambial e ao rigoroso controle de

gastos. Amaior parte das empresas lucrativas
encontra-se no setor de serviços públicos e

de siderurgia e metalurgia.

Quina
concurso:577
08 - 23 - 24

28-31-47

concurso: 1321
18-34-39
65 - 66Crédito imobiliário

o Santender Banespa destinará, até o fina de 2004, R$
500 milhões, para suas linhas de financiamento imobiliário

para pessoas físicas ( para aquisição de imóveis prontos)
e para a produção de novas unidades, destinadas às

construtoras. O valor representa um crescimento de 43%
em relação ao total movimentado durante o ano passado.
Com isso, o Banco prevê um aumento de 37% no número

de clientes em relação à base de 2003. O Santender

Banespa conta com dois planos de financiamento para

pessoa física pelo Sistema Financeiro de Habitação ou

pela Carteira Hipotecária: o super Casa Própria e o Plano
Básico. O Santander Banespa, formado pelos bancos
Santander Brasil, Santander Meridional e Banespa,tem
ativos totais de R$ 59 bilhões, 6,2 milhões de clientes, R$
41 bilhões em recursos de terceiros administrados e R$
18 bilhões em depósitos.

- L.otomania
concurso: 432

02 - 06 - 07 - 12 - 18 - 19 - 24
26 - 32 - 42 43 - 45 - 59 - 60
67 - 71 - 72 - 73'- "75 - 86

Loteria Federal
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Praça no trevo de acesso abre

novo atrativo para Corupá
numa parceria com a prefeitura,
mas acabou envolvendo as demais

empresas, que desenvolveram o

projeto em conjunto. "Minha
maior alegria será ver a

continuidade da política de
embelezamento da nossa cidade.
Nem tudo é dever do Estado, as
empresas podem e devem

contribuir, assim como o cidadão",
,

comenta.

Para o prefeito Luiz Carlos
Tamanirii, a praça será um ponto
.de referência e contribuirá para

que as pessoas que passam pelo
Município queiram conhecê-lo. "É
um atrativo a mais para quem

chega a Corupá, 'uma vez que o

Município por natureza já tem

vocação para o turismo", declara
o secretário de Turismo, Ernesto
Felipe Blunk.

CORUPÁ - O aniversário de

Corupá também foi marcado pela
inauguração da praça localizada
no trevo de acesso ao Município
na BR-280, com' solenidade
realizada após a reinauguração da•
Praça Leopoldo Seidel.

Através da Lei nº 736/90,
regulamentada pelo decreto nº

'

026/99, que autoriza a adoção de
áreas públicas para manutenção,
as empresas Arte Diamante,
Floricultura Schultz, Revoluta e

Grameira Felippe se prontificaram
a fazer a ornamentação da nova

praça e também serão responsáveis
por manter aquele espaço. A

doação do terreno foi feita pelo
comendador Alvin Seidel.

O proprietário da Arte

Diamante, Teófanes Bago,

.,
salienta que o trabalho iniciou

,

Tamanini e Alvin Seidel fazem descerramento da fita inaugural

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

Comunicado
Está de volta o BAZAR SHOW 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 domunicípio,

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 Míguelito, onde cada criança que trouxer uni. quilo de
alimento ou um agasalho, receberá um ingresso.As doações serão
revertidas para o programa Fome Zero e Campanha: do Agasalho.

GERAL

BELEZA

Praça Leopoldo Seidel é
revitalizada e reinaugurada

POR CAROLINA TOMASELLI

....Corupá comemora

107 anos de fundação
e homenageia seus

ex-com batentes

Corupá - "É lógico que estou

muito emocionada. O que era um

simples canteiro tomou-se uma linda
praça, com detalhes que papai tanto
gostavacomo flores, verdes, madeiras,
e onde as famílias agora podem
passear, sentar, prestigiar".

A declaração foi feita por Elfi

Seidel, filha de LeopoldoSeidel, que
dá nome à praça localizada que no
Centro do Município, e que foi

reinaugurada ontem, quando
Corupá completou ontem 107 anos
de fundação e 46 de emancipação
político-administrativa.

Inaugurada em sete de julho de
1972, a Praça leeopoldo Seidel foi
revitalizadapara dar um aspectomais
moderno e agradável, além de

oportunizar umnov6espaço de lazer
à comunidade.

As empresas Revoluta e Flora
Hansa foram as responsáveis pela
reestruturação da praça, que por elas
serámantida conforme a Leinº 736/
90, regulamentada pelo decreto nº
026/99, que autoriza a adoção de

FOTOS: CtSAR JUNKES

Solenidade de reinauguração da praça presta homenagem aos 19 ex-combatentes do Município
áreas públicas paramanutenção. Através desta Lei, outros

.

combatentes da Segunda Guerra

OprefeitodeCOrupá,LuizCarlos canteiros, jardins e praças do Mundial. SantaCatarina contribuiu

Tamanini, explica que como o Município já foram ou estão sendo com 965 soldados para a Feb (Força
Município possuidiversas empresasno revitalizados. Tamanini cita como Expedicionária Brasileira), sendo 19

ramo de flores e plantas ornamentais, exemplo a Praça dos Ferroviários, homens de Corupá, destes um

a administraçãomunicipal revolveu adotada pela empresa Lonimaq, e tenente damarinha, dois sargentos e
convidá-las à adotar praças e jardins que em breve receberá nova quinze soldados.

paradeixá-lasmaisbonitas. "Também ornamentação. Na solenidade, eles estiveram re-

estão utilizando um espaço do A Praça Leopoldo Seidel presentadospelosexpedicionáriosde
patrimônio público para fazer seu também abriga o Monumento dos [araguádoSulAnselmcBertoldi.Pri-
marketing. Um verdadeiro show Expedicionários, criado em 1990, na dolino Irineu Kretzer eHercílio Spé-
roamempraça pública", comenta. administração do então prefeito zia, além de João Rudolfo Hauck, o

Ernesto Felipe Blunk, como uma únicoex-combatentecorupaenseque
forma de homenagear os ex- não recebeu homenagem póstuma.

João Rudolfo Hauck é único ex-combatente corupaense vivo

Programação de Aniversário

A Praça Leopoldo Seidel foi criada no governo de IIton Steinqrâber
(1969-1972) no dia sete de julho de 1972, quando Corupá completou 75

anos de fundação.
O nome é uma homenagem a Leopoldo Seidel, que nasceu em

Corupá no dia 31 de outubro de 1915 e faleceu aos 52 anos, em 27 de abril
de 1968, devido a complicações no coração. Botânico apaixonado por

plantas, Leopoldo desenvolvia e executava projetos de ajardinamento
de praças, exteriores e interiores como, por exemplo,a praça Arthur Müller.
Possui homenagens em praças de vários países, entre elas a de "amigo e

botânico Leopoldo Seidel" em uma praça de Miami Beach, na Flórida.

Viajava com freqüência e trabalhava na importação e exportação de

plantas e sementes, colaborando para que se tornasse autodidata e

dominasse outras línguas como alemão, inglês, francês e italiano. Foi um

grande divulgador do Município em países como Alemanha, Itália, França
e Noruega.

QUINTA-FEIRA (08/07)

'8h3,O - Abertura�dô IV EncontrO"'M"U!iTEipal da Mulhe"r �gricultorâ
Local - Seminário Sagrado Coração de Jesus

19h30 - F'OríllãtUra alunos da éiuartãTérie7io Proerd seguida de

apresentação da banda Ponto deApóiõ, d� Jaraguá do Sul

[0cal ..:. Ginásio de Esportes WiHy Germano Gessner

SEXTA-FEIRA (09/07)
18 horas - Churraso e completo serviço de bar e cozinha no SemináriÓ
19 horas - Início do XIII Jeep Raid "Trilha da Urtiga"de Corupá com

inscrições e sorteios

22 horas - Baile ani��pelajJanda Samuray, do Paraná, no
Seminário

Ingressos R$ 5,00 a partir das 18 horas

ROMINGº (18/0'!)
9h30 - Desfile alusivo ao aniversário do Municíp�Rela Avenida Getúlio
Vargas
10h30 -.'Maratona e passei ciclístico com saída da Praça Arthur Müller
11 horas - Início. (Ja5Je.?tiyjgac,l�es n.o Sem!r.lªSiQ..,SagradQSo_ração de Jesus

12 horas - Churrasco€! co.mpleto serviço sJe bar e .cozínha no Seminário
13 horas - Café colonial
'i4h30":'1I Femuca�(Fe�tival Municipal Escolar da Canção), animado pela
band.a.So!Il d.ª Am�lLça.
JJ horªs - ()__�.!!2.@çª9 QQ..,boLQ_clJ; a!liY�eliªrip_
17h30 - Tarde dançante com banda Som da América

.,

jI
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M'oradores reclamam da

iluminação pública na cidade
POR CELlCE GIRARDI

�Em diversos postes
na cidade faltam

lâmpadas e ruas

ficam na escuridão

JARAGUÁ 00 SUL - A reclama

ção é unânime por parte de mora

dores de alguns bairros. A falta de

iluminação pública causa incômodo
e traz insegurança para pedestres e

ciclistas.Omorador da barra do Rio
Cerro, Antônio Carlos Merini,
reclamaque não agüentamais passar
pelo bairro e vermuitos pontos sem

iluminação pública. Elemostra uma
relação de pontos desfalcados de

iluminação. "Posso citar na rua

Serafim Satler, no bairro Jaraguá 99,
onde não há lâmpadas. O mesmo

ocorre ao longo da SC 416, na Rua
WolfgangWeege também. Já na rua
AloísioBoing, o poste ficanomeio do
mato. Com a inversão damão na rua

Ângelo Rubini, a estrada ficou sem

iluminação.NaVirgílioPedroRubini
tem quatro postes e nenhum tem o

bracinho para colocação de lâmpa
das", relataMerini. O presidente da
Associação de Moradores doBairro
RioCerto I e II, Silvio Bolof, explica
que já enviou solicitação para a

prefeitura pedindo manutenção.
"Não seiporquê ainda não o fizeram,
mas já encaminhamos pedido",
explica. A cabeleireiraValmi Hele
nice Carraro, critica que na rua

Epitácio Pessoa a falta de iluminação
pública gera riscos aos pedestres e

ciclistas, "Éperigoso caminhar à noite
em alguns trechos, as luzes são fracas
eemalgunspontosnãohánempostes.
O mesmo acontece na rua Jorge
Czemiewicz. Comomoradora deste

ALEXANDRE BaGO

Falta de llumlnaçãe pública é um problema que a comunidade encontra em vários bairros da cidade

bairro, tenho receio de sair para
caminhar depois de uma certa hora
por causada escuridão", conta. Sobre
o caso do poste longe da estrada, o
secretário de desenvolvimento,Hum-

.

berto Travi, explica que pode ter sido
economicamentemais viável instala
lo nomeio domato. "Mas este poste
leva energia e não luz", esclarece.
Sobre a rua Virgilio Rubini, diz que
será verificado e o mesmo será feito
ria Serafim Satler. Travi explica que
possíveis reclamações ou pedidos po
dem ser feitos pelo do telefone 0800
6420156. "Infelizmentepara este ano
não temos mais recursos disponíveis
para ampliação da rede ou irnplan
taçãodela. Estes pedidos serão anexa
dos e deverão ser cumpridos a partir
do próximo ano, já como orçamento
destinado a estas obras", explica.

Fatma realiza o quintomutirão
para análises ambientais

JARAGUÁ DO SUL - Um grupo
de doze técnicos da Fatma

(Fundação de Meio Ambiente)
vindos de [oinville organizaram um

mutirão para dar agilidade a cerca

de 60 processos ambientais que
estão tramitando junto à fundação
e que aguardam liberação das

licenças. Os técnicos foram

recepcionados e assessorados pela
Gerência de Desenvolvimento

Social, Urbano eMeio Ambiente e

partiram para os locais onde
necessitavam de vistorias. Estar
"in 'loco" é uma condição do
convênio acordado entre os

municípios que compõem a

Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regional de
Jaraguá do Sul. Com as cinco

edições do mutirão realizadas
duas no atia passado e três este

semestre já foram efetuadas cerca
de 500 das 600 licenças atrasadas.
"Tínhamos processos com até dois
anos de atraso. Com o mutirão a

maioria deles foi aprovado",
explica Veríssimo Garcia, da

gerência de desenvolvimento
social."Tínhamos um processo

'I
111

parado há um ano junto à Fatma.

Hoje eles estiveram aqui,
vistoriaram e aprovaram o processo.
Este mutirão foi realmente bom,
porque sempre tentamosmelhorar
nossa empresa, estarde acordo com
as leis ambientais, mas precisamos
do aval dos órgãos", relata Valdir'
Mannes, diretor de empresa de
borrachas e vedações. "Temos um
montante grande de protocolos nos
13 municípios que compõem a

regional de [araguá doSul eJoinville.
Somosemdiversos profissionais'entre
biólogos, engenheiros agrônomos,
ambientais, sanitaristas e nos

dividimos para resolver os assuntos

pendentes", explica o engenheiro
sanitarista da Fatma, Luciano,
Soares Luz. Este mês o governador
do Estado acenou com a liberação
de um engenheiro agrônomo da

Epagri de cada regional para
trabalhar junto à Fatma. Isso vem
acontecendo em todas as 29
secretarias do estado. "Isso evita

que processos emperrem por falta
de profissional para análise dos

procedimentos", salienta o

engenheiro sanitarista.

o:

(,

O administrador geral da Celesc, Luis Melro explica que é da

competência da empresa a realização de manutenção da rede elétrica,
como a troca de lâmpadas. "O que acontece é que há uma rota a ser

cumprida. Se não há uma notificação à empresa os técnicos só passarão
no local novamente depois de finalizar toda a rota, fato que pode
acontecer em até dois meses; explica Melro. Outro problema relatado

pelo administrador diz respeito aos atos de vandalismo, comum em

diversos pontos da cidade."Existem casos em que os vândalos acabam
roubando até os fios, É um problema, mas que compete a nós ir até lá
e sanarjexplica.Corn relação q,os postes sem iluminação o administrador
pede que seja feita a solicitação. Em Jaraguá do Sul são cerca de 25 mil

postes de iluminação pública, e os recursos arrecadados através da

Cosip (Consumo de Iluminação Pública) que é uma taxa obrigatória
implantada pelo governo federal, de cerca de R$ 150 mil/mês, não é

suficiente para quitar outras despesas que não sejam a do pagamento
da energia elétrica consumida. "Ela não é suficiente para suprir outras
demandas como a de ampliação ou troca das lâmpadas brancas por
amarelas, que são mais econômicas': explica Travi.

Quinta Cultural valoriza
artistas de Santa Catarina

JARAGUÁ DO SUL - Tatiana
Cobbett e Marcoliva apresentam,
através de composições próprias, o
resultado da parceria que se iniciou

em 2001. Com repertório próprio
de Música Popular Brasileira
(MPB), Tatiana Cobbett eMarco
liva apresentam o show "Parceiros",
hoje, em continuidade à progra

mação do projetoQuinta Cultural,
na Scar. O espetáculo inicia às

20h30, no Pequeno Teatro do
Centro Cultural, mas a partir das
18 horas o Arte Bar já estará em

funcionamento. Com duração
aproximada de uma hora, o show
"Parceiros" também é tema do
disco gravado, com distribuição
pela Som Livr� e que está sendo

lançado em todo o Brasil. "O

repertório é formado através de
uma pesquisa feita entre os anos

60 e 80 e no decorrer do show
contamos algumas curiosidades de
parcerias da MPB", destaca Ta
tiana Cobbett.A dupla apresentará
em Jaraguá do SuL as canções do .

CD e novas composições que estão
programadas para entrar na pró
xima produção, previsto para o

• Os ingressos para evento

podem ser adquiridos na

.secretaria da SCAR no

valor de R$ 10,00. Idosos e

estudantes pagam R$ 5,00.

• Outras informações
podem ser obtidas através
do fone (47) 370-6488/275-
2477.

segundo semestre deste ano. Entre

elas, Tatiana destaca a música

"Procurando. um Lugar" que
ganhou a segunda colocação no

Estado durante o Festival de
Música do SESC/SC, em 2001, e
que impulsionou os dois a desen
volver a parceria. Pela primeira vez
se apresentando em Jaraguá do

Sul, a dupla conta com a participa
ção de [obert Narciso (guitarra),
Carlos Júnior (baixo) e Luis Gama
na percuteria - união de bateria
com percussão. Tatiana Cobbett é
bailarina, coreógrafa, cantora e

compositora, Marcos Vanderlei

Oliveira, (Marcoliva) é violinista,
,

cantor e compositor.
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CP NOTAS
�CRIATIVIDADE E ESPONTANEIDADE

Multiplicando possibilidadese revelando talentos
A VICS Serviços Têxteis e pela EXIT Comunicação Estratégica
promove o curso "Criatividade e Espontaneidade. Multiplicando'
possibilidade e revelando talentos.O curso acontece hoje das 8h30
às l8h30, no Cejas (Centro Ernpresarialde Jaraguá do Sul) através
de uma metodologia sem precedentes no mercado, a

autovalorização para o domínio da capacidade criativa através do

aprendizado de jogos e experimentações sensoriais que mobilizam
o sentir, o pensar, o fazer. A instrutora é Renata Miranda, diretora da

empresa RM Desenvolvimento, empresa que há 20 anos atua na

área de educação corporativa através do aperfeiçoamento pessoal
e profissional. São mais de 80 inscritos, entre profissionais de criação,
marketing e publicidade, designers, estilistas, artistas plásticos e

outras atividades, neste curso que promete ser um grande sucesso.

�LlONS

Assembléia festiva e nova diretoria
o Lións Clube Jaraguá do Sul centro e o Lions Clube Cidade Industrial
convida para assembléia festiva de posse da nova diretoria do Lions

Clube de Jaraguá do Sul, que acontece hoje, às 20h30 no Clube
Atlético Baependi. Na oportunidade serão empossados o CL Rogério
Luiz Kumlehn (do Lions Clube Jaraguá do Sul Centro) e CL Dilmar
José Fabris (Lions Clube Cidade Industria!).

.

�LOSS

Curso Básico de fotografia
o estúdio Loss promove no dia 31 de julho, sábado, curso básico de

fotografia. Durante o curso será falado sobre os tipos de filme,
cores frias e cores quentes, uso do, flash, enquadramento entre

outros assuntos. O curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas
no calçadão, 302 ou pelo telefone 275-3555

�JANTAR

Noite das Sopas
o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, promove a Noite das Sopas
Italianas (Minestrone, Sopa de Capelleti, Sopa com Canederli, Sopa
Tradicional Italiana, Sopa a Vêneto) no dia 16 de julho, sexta-feira na

sede social, na rua dos Imigrantes Italianos, 33, bairro Vila Nova. às
ingressos são limitados e podem ser adquiridos com membros da

Diretoria, Conselho, Coral Italiano, e na Sede (370-8636).

�CONCURSO

Terceiro concurso de bandas e fanfarras
A escola Jonas Alves de Souza promove no dia 11, domingo; a

partir das 8 horas o terceiro concurso de bandas e fanfarras da
cidade de Jaraguá do Sul. O concurso acontecerá nas dependências
da escola. Informações no telefone 376-0350.

�PALESTRA

Gestão Participativa em resultados
A Acias - Associação Comercial e Industrial de Schroeder, através
do Núcleo das Indústrias, promove a palestra Gestão Participativa
Focada em Resultados - Menegotti Ind.Metalúrgica Itda. ministrada

por Eduardo Ferreira Horn, D.iretor Superintendente do Grupo
Menegotti. A palestra acontece dia Z? de julho, nocentro de múltiplo
uso, próximo ao ginásio Alfredo Pasold, a partir das 19h30. O

investimento é de R$ 5,00, para associados incluso na mensalidade
e R$ 20,00 para não associados no local.:Confirmar presença nos

telefones 374-1445 ou 1545 até 23.07. As vagas são limitadas.

�TREINAMENTO

Emergência para funcionários de postos
Funcionários e colaboradores de postos de combustíveis,
vinculados ao núcleo setorial da Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) e Apevi (Associação das Pequenas
e Micro Empresas do Vale do ltapocu), participam, durante todo
este mês, de um treinamento que destacará primeiros socorros

e atendimento a emergências .químicas. O curso será realizado
nos dias 13, 20 e 27 de julho, distribuídos em duas turmas de
24 alunos. As aulas acontecem nos períodos matutino (7h30
às 11 h30) evespertino (das 14h às 18 horas) e serãoministradas
pelos bombeiros voluntários de Jaraguádo Sul. O investimento

por aluno é de R$ 15,00 e este treinamento será feito na sede

do Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul.

Inscrições e mais informações podem ser obtidas com Rejane,
através do telefone (47) 275-7015 ou pelo e-mail

rejane@acijs.com.br .

�MODA

Especialização dá novo' impulso ao setor
A realização de uma especialização em negócios da moda
amplia as perspectivas aos profissionais do setor em Santa
Catarina. O projeto é resultado de parceria entre a Unerj e o

Instituto Brasileiro de Moda. As inscrições estão abertas até 10

de agosto. Mais informações podem ser obtidas através do

telefone 275-8226 ou pelo e-mail pos@unerj.br. Voltado a

professores ou profissionais que desejam atuar na área

acadêmica, o curso também é direcionado aos profissionais e

empresários graduados em áreas diversas, que atuem no

mercado de produtos e serviços e necessitam atualizar os

conhecimentos na área de marketing e designo
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ESPORTIVAS

�SCHROEDER
Eventos esportivos no fim-de-semana

•

Torneio de Futsal feminino conhecerá a equipe campeã no

domingo

Vários eventos esportivos movimentam a cidade de Schroeder
neste fim-de-semana. Na sexta-feira à noite, o ginásio Alfredo

Pasold recebe as semi-finais do Campeonato Municipal Sênior
(Veterano), onde às 19 horas jogam Coremaco x Papelaria
Miglas e na seqüência Segundas Feras xTupy.No sábado à tarde

acontece a terceira rodada do Municipal de Futsal Infanto

Juvenil, com os seguintes jogos: Menegotti x Açougue do Zinho;
Desportivo x Aliança e Posto Salomon x Aliança. E no domingo
às 9 horas da manhã começam as disputas pelotítulo do Futsal

.

Feminino, com os jogos da semi-final entre Balneário Camboriú
x Olympya e Pisos Casagrande x Cor da Cor. Logo em seguida,
após um pequeno intervalo, começam as disputas do terceiro

lugar e as finais, que devem começar próximo ao meio-dia. E à

tarde haverá então a quarta rodada do Futsal Infanto-Juvenil.
O Torneio de Futsal feminino conhecerá a equipe campeã no

domingo. Jogos do futsal feminino que definiram os semi

finalistas: Amazonass x 2 Panteras; Olympya 10 X O Ação; Cor
da Cor 9 x 3 Amazonas; cià Hemmer 3 x 1 Ação; Cor da Cor 11

x 4 Panteras; Balneário Camboriú 1 x O Santa Catarina (WO);
Pisos Casa Grande 5 x O Baumann; Olympya 5 x 4 Amazonas;
Cor da Cor 14 x 2 Cia Hemmer.

�COMPETIÇÃO
Escola promove torneio de futsal
A direção da EEB Professor Giardini Luiz Lenzi, junto com o Grêmio

Estudantil da escola estão promovendo um torneio de futsal para
os alunos do ensino médio do município de Jaraguá do Sul. O
evento acontece nos dias 14 e 15 de agosto e os interessados
devem procurar as fichas de inscrição da escola. A taxa de inscrição
é de R$ 10,00 e a premiação será troféus e medalhas até o terceiro

colocado. Mais informações pelos telefones 372-2424 (Jones) e

372-2084 (Andreison).

COMUNICADO

Foram extraviadas da EMPRESA KAÍROS AVIAMENTOS LTDA,
CNPJ N° 83.115.485/0003-58, LE.N° 253.237.890, AS NOTAS
FISCAIS DE SAÍDAS, NÃO UTILIZADAS MODELO 1 DE N°
0034 À 0050, 0052 À 0125 E 0130 À 0500 E OS LIVROS DE

REGISTRO DE ENTRADAS, SAÍDAS E ICMS DE 1996.

POR JULlMAR PIVATTO

.j-Masculino fica em

primeiro e feminino

perde título por um

ponto

}ARAGUÁ 00 SUL - Neste fun

de-semana, a equipe de atletismo

FME/CRJ Fisioterapia/Malwee de

[araguá do Sul esteve na cidade de
TimbóparaparticipardoCampeonato
EstadualMirim, que envolve atletas
até 15 anos. Omunicípio esteve com
28 representantes e conquistouótimos
resultados. No naipemasculino foi o
campeão, comdestaques paraDione
José Balena, Jhonny Góes, Éderson
de Alencar e Marcos Diego
Guuzzato. Já no feminino, a equipe
conquistou o segundo lugar, ficando
um ponto atrás de São Miguel do
Oeste, com destaque para as atletas
PâmelaNeatschaWenholzeJuliana
RosárioNazários'

Foram 11 equipe participantes,
envolvendo 260atle�.Parao técnico
da equipe, AdrianoMoras, Dione foi
o competidor que mais chamou a

atenção, pois venceu a prova dos
100m com barreira com extrema

ESPORTE

RESULTADOS

facilidade e promete ser um dos

expoentes na modalidade. para os

próximos anos. "Hoje Jaraguá do Sul
é um dos expoentes do esporte em
SantaCatarina,mesmo com todas as

dificuldades", salienta. Para a

comissão técnica é preciso manter

esses atletas em condições de
tomarem-semais do que promessas e

Atletismo jaraguaense
conquista títulos no Estadual

Equipe jaraguaense se prepara

par� estadual de futsal infanto

Time infanto treinou com o juvenil ontem no Parque Malwee

}ARAGUÁ 00 SUL - O time futsal

infanto-juvenil daADJ/Wizard/CEJ/
FME sepreparaparadisputaro turno
da 3" fase do Campeonato Estadual,
na cidade de Joaçaba. O técnico da

equipe seráRenatoVieira, que dirige
o time juvenil da Malwee, já que

AugustinhoFerrariestá com a seleção
catarinense sub-20, que está

treinando emBalneário Camboriú.
Os adversários do time'

jaraguaense são AABB Chapecó,
Indaial Futsal e o time da casa. Para

Vieira, o time está preparado para
buscar a vaga e irá jogar completo.
"Temos alguns atletas pendurados
comdois cartões, mas o conjunto está
consciente na busca das vitórias",
explica. Ele diz conhecer a equipe de
Chapecó, pois já trabalhou lá e o time
de Joaçaba já foi campeão no infantil
e hoje estão nessa categoria. "Não

conheço a equipe de Indaial, mas se
está nesta fase tem condições de

disputar a vaga também", salienta
Viera. A equipe jaraguaerise viaja na
sexta-feira de manhã, pois tem seu

primeirojogo ànoite às 20horas contra
a 'equipe da casa. No sábado de
manhã enfrenta Chapecó e à tarde
fechao turnocontra Indaíal,O returno

será nos dia 6 e 7 de agosto na cidade
de Chapecó.

O time treinou na tarde de ontem
no Parque Malwee com a equipe
juvenil daMalwee, visando também
aOlesc, que acontece entre os dias 23
e 31 de julho emJoaçaba. "O estadual
seráumaboaíormadenosprepararmcs
paraessa competição", comentaVieira.
Jaraguá do Sul é cabeça de chave na
'competição, e estáno grupoA, junto
comXavantina, SãoMiguel doOeste
eTimbó.

para isso querem uma pista de
atletismo pública.

Para este fim-de-semana, dois
atletas viajam para o estado de São
Paulo para disputar competições.
MirielyCristina Santos vai disputar
os J ubs (]ogos Universitários

Brasileiros) onde disputa o salto
com vara, .100m com barreira,

100m rasos e os revezamentos 4 x
100m e 4 x 400. Márcio André da

Conceição viaja para Ourinhos

(SP) onde disputa a prova do

Lançamento de Martelo nos Jogos
Regionais de São Paulo. Os atletas
também se preparam para a

disputa da Olesc, no fim do mês

em Joaçaba.

Juventus vence oBlumenau e traz
boa vantagem para jogo de volta

BLUMENAU - Em jogo disputado
no Complexo Esportivo do Sesi, em
Blumenau,

.

o tricolor jaraguaense
consegue uma vitória de 2 x 1 contra

o BEC, trazendo uma boa vantagem
parao jogodevolta. O primeiro tempo
começa equilibrado, mas aos 22
minutos o Juventus sai na frente do
placar, após boa jogada no meio

campoondeGrisleye Pereira tabelam,
até a bola sobrar para Itaqui que toca
de direita para abrir o placar. O
Blumenau começa a pressionar até
chegar ao gol, no fim da primeira
etapa, quando em jogada pela
esquerda Fabinho cruza na área e

pega a zaga do tricolor desorganizada
e Pio completa pro gol, fechando o

placar do primeiro tempo em 1 x 1.

A etapa final começa truncada
commuitas faltas e num bate-rebate
na área, o meia Ivan do time

jaraguaense chuta pra fora, mesmo
sem goleiro. O BEC começa a

pressionar, mas quem marca é o

Moleque Travesso, com Pereira. O

lateral-artilheiro faz jogada individual
dentro da área e toca para o gol,
marcando o segundo gol da equipe
de Jaraguá do SuLO jogo de voltada
semi-final é no domingo, no João
Marcatto, às 15 horas. Na outra semi
final, o Fraiburgo venceu em casa o

Brusque por 3 x 1 e, como o Juventus,
joga pelo empate na segunda partida.

FATOS

• O meia Sérgio, do
Juventus, entrou no

segundo tempo no lugar
de Kulmann e acabou

sendo expulso e desfalca

o tricolorno jogo de volta.

• Um empate no jogo de

volta classifica o tricolor para
a final do primeiro turno. O

campeão dessa fase garante
a classificação para as

quartas-de-final da B 1.

Reconhecimento de pista em

Vitória é necessário
VITÓRIA - Para garantir Lima

maior segurança aoscompetidores da
CopaClio e da Fórmula Renault, os
carros serão comboiados pelo safety
car em velocidade reduzida com o

objetivo do reconhecimento do

traçado e das condições da pista da
Enseada do Suá antes mesmo dos
treinos livres. Essa decisão foi imposta
para os circuitos de rua de Vitória e

Florianópolis compostos por um

traçado urbano. O trabalho nestas

pistas que exigem atenção
permanente, dificulta o trabalho da
equipe de sinalizadores de boxes e

pista, bem como os oito responsáveis
pelo resgate. Nos locais onde não se

tem uma visão completa do circuito,
como Vitória, a informação dos
sínalizadores é fundamental, podendo
eles solicitar a entrada do safety car
por causa de um acidente.
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por e.mail
poracaso@netuno.com.br

fazer o quê?

Élio Stein Júnior manda a foto dos

organizadores da balada "Jungle Party", famosa
no Rio Molha. Ao fim da 1 a edição, esse foi o
estado em que a galera ficou após o serviço de
"limpeza.Choveu muito,mas a festa marcou.

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

fal'tou most:rar...

Registro de Daniela Menegheli, rainha
dos estudantes de 2003, que neste sábado
passará o título no Clube Atlético Baependí.

Nadia Weizsding, Vicky Bartel e André
Barbi. Trio em noite light no atelier Luna della
Cera.
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AUDI A4 CASRIO

Dispen
Por Darlon Anacleto/Cromoart

Se você tem aversão a ter seu cabelo

despentado, nem pense em decidir pelo novo
Audi A4 Cabrio. É impossível resistir a andar
nele a maior parte do tempo com a capota
abaixada e é ainda mais difícil controlar o-pé
no sensível pedal do acelerador, Tchau,
cabelos arrumadinhos! Ainda mais se

levarmos em conta a infinidade de belas

paisagens no Brasil. Aliás, para um país c'.

tropical como o nosso, parece mesmo uma

injustiça dispor de tão poucos modelos

descapotáveis. As únicas opções são

importadas e portanto, para poucos. Para se

levar pra casa o A4 Cabrio, por exemplo,
você terá que desembolsar cerca de R$ 263,7
mil. Entretanto, se você for um desses

privilegiados, comece a preparar a cabeleira!
Não se engane com � aparência comportada.
do Cabrio. Alí há uma alma de

superesportivo, Com um possante motor V6
3 litros, capaz de gerar 'apenas' 218 possantes
cavalos, suficientes para levar o invocado
alemão de O a 100km/h em apenas 7,8
segundos, esse Audi é um convite à emoção.
Todo esse desempenho é amparado por um

I

N VA
Mais Audi
A Audi trará em breve ao Brasil o novo A6, recém
lançado na Europa. Depois do ligeiro facelift o sedan
ficou ainda mais imponente. Destaque para a grade em

forma trapezoidal, que agora é inteiriça e invade o pára
choques com uma moldura cromada. Os novos aros

reforçam o dinamismo e a traseira reformulada lembra
ligeiramente a de um BMW. Duplo.escapamento sgerem
mais esportivídade. Os valores ainda não foram

definidos, mas o

modelo será um
.

dos destaque da
marca no Salão de
São Paulo, em
outubro.

sofisticado conjunto que propicia segurança em qualquer ocasão. Por
exemplo, em caso de capotamento, um santantônio controlado por
sensores eletrônicosdispara em fração de.segundos, detrás dos assentos

traseiros. Segurança ativa e passiva são outros trunfos do modelo. As

suspensões foram especialmente projetadas para esse modelo, que exige
maior firmeza em função da falta.da capota rígida como no modelo
convencional, o que também garante a excelente estabilidade e

comportamento neutro, mesmo quando muito exigido. Ele também pára
bem. Os freios têm eficientes sistemas ABS e EBD. 1s;0 sem falar que o

modelo está calçado em rodas de bitola 216/55 em belas aros de 16".

Apesar dos detalhes em aço escovado, da grande encorpada e das novas
saias, ele mantêm um aspecto, de certa forma, comportado. No interior essa
mesma elegância é mantida, com alguns detalhes de esportividade e outros

nem tanto, como os apliques de madeira em volta da alavanca de câmbio.
Afinal, ninguém, a bordo de um conversível quer se sentir como se

estivesse atrás de uma escrivanhinha de mogno. Talvez aço escovado ou

imitação te titânio caisse melhor. O conjunto porém, é limpo, claro e de
fácil leitura, bem ao estilo alemão. Entre 'ítens de conforto e conveniência

estão, o computador de bordo, check contrai, ar condicionado (lógico!),
,

disqueteria para seis discos, porta-copos
e claro, show à' parte, a capota elétrica, '

que léva apenas 24 segundos para se
I

abrir. Apesar de tanto conforto, os
ocupantes do banco traseiro é que
sofrem um pouco com o espaço conciso

reservado a eles. Os passageiros da
frente, no entanto, desfrutam de muito,
mas muito conforto. E liberdade!

• Preço
RS 263,7 mil (aprox.)
• Motor
V6 30V,218 cv' Aceleração
O a 100 km/h 7,8 sego
* Dados do fabricante

Novo Fit nas ruas
Ainda não está
totalmente
confirmado, mas é

quase certo que a

Honda lançará
um novo carro no

nosso mercado.
Trata-se do espaçoso (e esquisito) Fiat Aria, uma versão sedan do Fit, o
novo queridinho dos brasileiros. O modelo que já está disponível nos
mercados asiáticos e na Turquia. O destino principal do Fit Aria seria
mesmo a exportação, especialmente a América do Norte, onde o

rnoldelo disputaria com outros modelos japoneses e coreanos o

merca do a preferência daqueles que
buscam um veículo

compacto e

especialmente,
barato. Uma
dessa produção,
claro, seria
destinada ao

nosso mercado.

A grade espichou, os faróis estão mais imponentes, os pára-choques mais bojudos
e a traseira foi ligeiramente reformulada.Tudo para deixá-lo apelativo demais.
Sob o capô,218 cv, cavalaria êligna de superesportivo

,

CO.MB,USTIVEIS
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CLASSIMais
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R: Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Fone: (47)
370-8622

Telefone:

370-3113
S·10 c. dupla
Blazer 2.2

Blazer 2.2

Ranger 2.3
S-10 2.2

Courier 1.3
Saveiro 1.6

Saveiro 1.6

Fiorino 1.5

Golf 1.6

Renaul Clio 1.0

Vectra 2.0

Vectra 2.0

Corsa 1.0

Corsa 1.0

98

97

96

98

96

00

99

90

9"6

02

02

97

95

98

95

Classe A

Palo classic

Uno Mille

Corsa Sedam

Goll.0

Gol 1.0

Gol 1.0

Gol 1.6

Gol 1.0

Uno Mille

Uno Mille

Escort SW

Tempra SX

Parati 1.0

Audi A3

99

99

99

99

01

99

97

95

93

97

91

98

97

98

98

Av. pref. Waldemar GrÍJbba,4040 - Centenário - Jaraguádo Sul

INJEÇAO ELETRÔNICA
.

. I
1/-���'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

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

CAM.NH.N......
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

PICK·UPVOLKSWAGEM

Branco

Azul

Bege

Mitsubishi pagero Preta

Ranger 4x4 gabtnada Preta

F·250 XL compl, Cinza

Blaser DLX cornpl, Branca-

Blazer DLX cornpl. Cinza.

Ranger XL cl Ar vermelha

Pajero 4x4 Preta

F·l000 est. de fábrica Vermelha

0-20 gabinada 4p compl, Azul

Pampa Branca

F·l000 est. turbo Vermelho

D·20 Conquest Branca

D·20 gabinada 4p compl, Branca
F·l000 gab Preta

F·l000 'Amarela

D 2001

2001

2000
1999

1997

1997

1995

1994

1993
1993

1993

1992

1990

1985
1979

1984

Gal MI Plus

Gal MI

Santana CL 1.8

G

G

G

1997

1997

1996
D

D

G

G

D
D
D·

G
D
D
D

D
D
A

AAT
CORSA HATCH, BÃSICO, 04, BRANCO KADETT, 1.8, 94 PRATA2001

1995

1991

Uno Smart

Tipo 1.61E

Uno Mile

Azul

Cinza

Vermelho

G

G

G

FORD

Escort GL SW

Escort Hobby
Branco

Branco

G

G

1998

1995

GM

Celta

Kadel: Lite

OmegaGLS
OmegaGLS

2002.
1991

1993

1993

1993

branco

Prata

Azul

Azul

G

G

G

A

G

Kombi
.

Branca

MOTOSomega GLS cl teto verde

IMPORTADOS Biz

GG Titan KS

Vermelha

Verde -

G

G

2002

2002
0-20 -DUPLA, 93, AZUL 0-20 -CONQUEST, 92, BRANCA, COMPL.Peugeout 206 selection cinza G 2002

GM

S-10 EF! c/ opc.

Vectra GLS

Vectra CO

Omega CO 3.0 ma,nua!
Omega GLS

Corsa 4p c/ opc. + ar

Corsa c/ trsv-eterm.erodes

Corsa wind c/ opcs

95

99

97

94

93

01

97

98

BERNARDO

VEíCULD.S

Temos todaa linhade veículos
OKm, comosmenorespr8fos '

_III!!!IIIIII!!II!I
VW

Santana co + GNV

Parati S 1.6

Fusca

85

84

94

FIAT

Palio 2p básico

Palio EOX 4p

Tipo MPI 1.6 compl.

Tipo IE 1.6 compl.
Uno Mille EP 4p comp!.
Uno Mille c/ opc

97

99

96

95

96

93

FORD

Mondeo GLX FG compl. 97

Courier 1.6 rocan AQ .oo
Escort GL 1,8 + GNV 94

Verona 2.0 I Ghia 4p compl. 94

Verona 1.8 LX 94

DORNBUSC'H-, 330 PRÓX. CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI

FUSCA - vende-se, cor branco,
ano 85, em ótimo estado.R$
3.500,OO.Tr: 273-6050

CELTA - vende-se, ano 02, cor
estado.Tr: 273-6364.

bca.R$ 14.800,OO.Tr: 374-1117. MONZA _ vende-se, ano 87, ótimo

KADET -vende-se, Gl, com trava, estado, 1.8.R$ 5.500,OO.1r: 373-

ano 96.R$ 8.500,OO.Tr: 370-1161. _30_0_1. _

COMPRA·SE - carro até ano 2003,
pagamento à vista, de pret, p�lio
ou celta.Tr: 9146-7638

.

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

GOL - vende-se, 99, 16 válvulas,
cor vermelha.Tr: 371-9607.

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

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

BlASER - vende-se, oLX, ano 97
com ar e direção.Tr: 371-9607.

'

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CO original, controle satélite dI
som, t.e. 5p, trava pi crianças
rodas de liga leve. R$ 21.000,00'
Tr: 370-8928.

l-200 - vende-se, cabine dupl,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se Carro de menor valor no
negócio. Tr: (47) 9102-0009 d
Santiago. �

PEUGEOUT - troca-se, 306, ano
97, banco de couro, branco
completo, som, alarme, roda lig;
leve, por Tempra, completo 00
Vectra modelo antigO.�1
14.000,OO.1r: 9125-27.22 ou 990,
6938.

PEUGEOUT - troca-se, 306, a�
97, banco de couro, branco
completo, som, alarme.Por
moto.R$14.000,OO.Tr: 9125-2721
ou 9905-6938.

PEUGEOUT - vende-se, 306, ano
97 banco de couro, branco,
cornpl., som alarme, roda ligl
leve.R$ 6.000,00 e assumirfin.RI
338,OO.Tr: 9125-2722 ou 9905·
6938.

PEUGEOUT - vende-se, 306 1.!
16v ano 99 de cor prata, completo
-ar, air bag, em ótimo estado.
R$14.500,OO. Tr: Eduardt
(47)8802-3150 ou 371-4543

SUZUKI - vende-se Suzuki Swift 50
1.616V 4R compl., gas. R$12.000,OO
ou ou troca-se por terreno de mail
valor. Tr.: 370-7986.

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

RURAL - vende-se, ano 60, COI

direção, reduzida e traçada.Tr
371-9607.

=-
1113 - compra-se, de preferêncJ
financiado. Tr: 372-0108. I
VW 7.90 - vende-se ano 88, cor

amarelo com baú. R$ 23.000,OO.Tr
375-2309 ou 375-2018.

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

DIZ - compra -se, com partida
elétrica.Assumo
financiamento.Tr: 9123-7202
com Lílian

DIZ - vende-se, cor preta, ano

2003, com partida.R$I.900'OOIe assumir 16 parcelas
R$200,00.1r: 9132-4061.

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

9103-2613. AI

TITAN - ano 97, cor preta.Ir: 371·
8734 ou 9916-8927.

TITAN - ano 99, cor verrnehalr
371-8734 ou 99) 6-8927.

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

TITAN - vende-se, 1998,
vermelha, em excelente estado
R$ 2.600,00 é possível linanciru.
TR: 370-7892 com Vagner apóS
18h

TITAN - vende-se, 2002, COI

vermelha, pneus novos. Valor a

cornbinar.Ir: �906-8849.

TRILHA - vende-se, KLS 350.RS
2.000,00.1r: 9979-8040 horáriO
comercial.

VOYAGE - vende-se, cor branca,
ano 83, 1.6, a gasolina.R$ VEN'oE-SE - 225, cor dourada,
3.000,OO.Tr: 370·8526 com Airton. ano 2002.R$ 6.800,00.1r: 9132· ...

5906.r----------·-
.. ·----.. -··-- .. ------ .... --· .. --- .. ·-------------_

I��
f'1Nl1JR�S €H GfR�L: f'RfDI�� - COMf!lCr�� - R€slDfNCI��

M�ss� CORRID�, Epox, T€X1UR�, GRJ>.f1l1DO

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

FUSCA - vende-se ou troca-se,
ano 76, bonito por moto titan. Tr:
370-9012 ..

FIORINO - vende-se, ano 94,
impecáveLR$ 8.500,OO.Tr: 373-3001

ESCORT - vende-se, ano 87, guia,
vidro elétrico, ar.R$ 5.800,OO.Tr:
373-3001. KOMBI - compra-se antiga

Original.Tr: 9994-0298

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 menor valor.Tr:·9997·
1984 ou 371-1089.

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

BRASILlA - vende-se, ano 77.R$
2.800,OO.Tr: 9962-3664.

VENDE-SE - Virão, 250, ano 98,
cor preta.Tr: 276-1000.

AuroniZAd�:
GM-VW- •

FiA) - Fond

ESCORT - vende-se,GL, ano 88,
com limp. e des. traseiro, ótimo
estado. l.ic. e emp!.pago até
2005.R$ 4.00Ó,OO. Tr: 9121-1745.

VLB - Responsável pela pintura
do Jornal Correio do Povo

Faça um orçamento
sem compromisso

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

S - 10 - vende-se, luxo, ano 97,
diesel, banco de couro, cor

branca, equipada. Tr: 9993-5946
.

ou 376-1678.

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

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

PARATI - vende-se, ano 91.R$
7.900,OO.Tr: 373-3001.

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

371-5615 a noite cl Cristiane.

FIESTA - vende-se, ano 95, ótimo
estado.R$ 7.000,OO.Tr: 372-3616. Escapamento - Geometria - Balanceamento

-----

PALIO - vende-se, Eox, 4 portas,
trio elétrico, ar, cor cinza.R$
12.500,OO.Tr:276-1000.

ESTERO CT - vende-se, ano 95,
oawoo.Tr: 9119-3105.S -10 - vende-se, ano' 97,Iuxo,

2.2, com ABC trio, ar cond.,
direção, alarme e IPVA pago até
2005. Tr: 9912-3471 ou 371-2001.

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

VERONA - vende-se, ano 96, 4 p,
g. R$ 9.500,OO.Tr: 37Q-5627.

CORSA - vende-se, 2 portas, ano
97.R$10.300,OO.Tr: 370-1161.

RANGER - vende-se, 00, cabo
simples, completa (- trava),
diesel, 4x4, turbo. R$ 36.000,00.
Tr.: 372-3235 cl Ramos. GOL - vende-se, ano 96, 1.0,

ótimo estado.R$ 9.600,OO.Tr: 370-
2461.

GOL - vende-se, 1.0, 16 válvulas,
compLTr: 9117-3333 com Fabio. Injeção Eletrônica - Mecânica em GeralMONZA- vende-se, 90, em ótimo

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

PALIO - vende-se, ano 99, 2

portas, com lirnp. tras., ar qte.R$
12.300,OO.Tr: 9962-3664.

CORSA - vende-se super 1.0 16v,
branco, 2000. com opcionais +

som.e rodas esporuvas. em ótimo
estado. R$ 15.900,00. Tr: (47)
9101-3676 cl Karlan.

S-10 - vende-se, CS, 97, Qe Luxe
cl Ar, OH, Vvde, estribo, capota,
cd, trio ,alarme- GNV.

R$20.000,OO- Tr: 273 1525.

MONZA- vende-se, azul, 4 portas,
2 pneus novos.R$ 7.500,OO.Tr:
9997-0092.

TEMPRA - vende-se, ano 96, cor
branca, completo, 8 valv.R$
3.800,00 mais 30 parcelas
305,00. Tr: 370-8526 com Airton.

GOlF - vende-se, GL, 1.8,
completo, verde, com rodas
diamantada, mais Cd. R$
15,OOO,OO,Tr: 9121-2687.

VOYAGE - vende-se, ano 84, 1.6,
álcool, em- bom estado, R$
3.000,00. Aceito fusca na troca.
Tr: 371-6238,TEMPRA - vende-se, 2.0 16v

MONZA - vende-se, SLE, ano 90,
cor cinza.R$ 5.500,00, em ótimo

FUSCA - vende-se 80, verde, aro
14, .R$ 3.500,00. Tr.: 376-3666

CELTA - vende-se, ano 2003, único
dono.R$ 16.300,00Tr: 9962-3664,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais

ONDAIIIMotos
Modelo Ano CorModelo Ano Cor

I' I+-1::--
I

CORREIO DO POVO 3

Biz KS 99 Vermelha Titan KS 00' Verde

,DO
Válido para compra Biz KS 01 Azul Titan KS 01 Vermelha

de motos usadas no Biz KS 01 Preta Titan KS 02 " Prata
anunciO ao lado. Biz KS 01 Verde Titan KS 02 Vermelha

somente na loja da I Biz KS 02 Preta Titan ES 00 Vermelha\
Rua "dAna flscher, 238

..\
Biz ES 01 Preta Titan ES 01 Prata

fone 3J1-2888 CG 125 98 Azul Titan ES 01 Azul

I RS .................

iii ,.. ........ "
••

CG 125 99 Azul Titan ES 03 Vermelha
lIIIi .. iii -.; .................

MI <II 1111

o� Vale apeRas 1 BOnlS por, MotO. CrêdUa sujella a aprovaçla cadastral. Titan KS 00 Vermelha Titan KSE 02 Prata
.... l1li ...

!! . ....
,..

.

os. " , """"'''''''''' """"""",,,,,,,,,, .. ,,,",,,,,,,,,,,,

COMPRE �nuutItÍ/9919 ..1313
FONE/FAX: 310-5218 �O'OS

ANTENA PARABOLICA - vende
-

se, com connoíe.ss 290,OO,Tr:
1, 9975-0045

APARELHO DE FISIOTERAPIA-
'

AR CONDICIONADO - vende-se

vende-se, ct duplas placas 2 aparelhos marca Consul de

magnéticas e um logo de 21000 BTU preço R$: 1,500,

bastão, botão de freqúêncla e cada, estuda-se parcelamento,

potência, R$ 300,00, Tr,: 371- Tr: 372-1566,

4284,
-------

BALANÇA - vende-se fl[izolla 2kg

APARELHO DE SOM _ vende-
cl divisão de 1 g, R$300,00 Tr:

se, com cd, AIWA, X2070, aula _27_5-_07_67 _

falantes 69, 300 watts, Tr: 376- CACHORRO _ vende-se fêmeas
3155, de maltes e ainda Yorkschire,

fr, SOM
8,
o,

�

ís

Tsrnpra compl. 95 grafite G
,EscortXR3 88 amarelo A',
Gol 90 branco G
Santana Quantum CL d.h, 90 vermelha G
Opala Comodoro cornpl. 89 verde met. G
Escort Hobby 1,6 93 branco A
'Escort Ghia 89 verde G
Kombi stander 92 branca G
Uno Mille 92 branco G
Ford Landal em couro 80 azul GNV
Go1M11.6 97 azul G

F-1000c.dupla, MWM, cornpl., 94 cinza D
Del Rey GL 1.8 ,90 cinza A
Chevette Junior 92 vermelho G
L-200 GL, couro, rodão, 99 azul D R$ 37.500,00
Prêmio CSL 1,6 86 verde A
Opala Diplomata 6cc cornpl. 90 bordô G
Monza . 90 azul G
Fiesta 4p 95 azul G
Go11_8 96 brodô G
Chevette RELÍQU IA!!! 80 branco G
Titàn 02 Azul G

compra - vende - troca
financia -: novos e usados

Revendedora exclusiva da região
de Reboques Pirâmides

or

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

beagle, schanauser, boxer,
labrador. Com ótimas

linhagens, pedigree e/ou
contrato de garantia' e 1
consulta inclulda,Tr-370-8563,

CACHORRO - vende -se filhotes

mestiços de cofapp, Tr: 9993-
7857 ou 370-8882,

CACHORRO - vende-se, filhote
de cofapp, filhote de poodle, e

de pinther mestiços com

cotapp.tr: 373-3787,

CACHORRO - vende-se, da raça
chow-chow, macho com três
anos dócil. R$ 200,00,Tr: 9125-
2722 ou 9905-6938

CACHORRO - vende-se, filhote
de rotwailler, com 2 rneses.vator
a comblnar.lr: 370-0277.

CAMA - vende-se, de solteiro
com colchão, cor mouno.as
80,00,Tr: 276-1388 cl Osnel.

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

CAMA - vende-se, de casal, de
maceira.as 300,00,Tr: 276-
0340,

CÂMERA DIGITAL - vende-se
Canon Powershot A70 de 3',2

megaplxels + cartão de 64 nova e uma originai, carregador,
meaa. 6 meses de uso, perfeito manual, em ótimo estado, R$
estado, Tr: 9909-7462 cl 400,00, Tr:99750078,
Raphael. (371-1970)

COMPUTAD'OR - vende-se DX4

CAPOTI)y- vende-se, para Phevy, 1 OOMhz, drive 1,44, monitor 14",
Tr: 9119-3105, teclado, mouse, estabilizador,

em perfeito estado de
CELULAR - vende-se celular funcionamento, R$ 350, tratar
pré-pago Mo!&,ola, 182 C, Tr,: 99750078
273-6050, -------'--

Compra Vende
Troca - Financia

COMPUTADOR - vende-se
Pentlum 1 33Mhz, drive 1,44, cc
rom , monitor 14", teclado,
mouse, es_tablllzador, mesa de

mogno, em, perfeito estado de
fun.clonamento, R$ 650,00,
Tr:99750078

,

Motos acima, de 1998 -

financ. em até 30x 51 entrada

CELULAR - vende-se erlcsson
KF-788, com vibra call, R$ 50,00
Tr: 997�0�78,
CELULAR -, vende-se nokla
5120, R$ 70,00, Tr: 99750078,

CELULAR - vende-se, Nokla CELULAR - vende-se, Sansug
8865, com fone de ouvido, R$ tasnlon.tr: 9136-6207 pu 8802-
10,00de crédito e 500torpedos 8815 com Alex das 09:00 ás

grátls,R$ 300,00,Tr: 370-4170, 15:00,

CELULAR - vende-se nokla
3320 TIM, com uma capinha
nova, carregador, manual, em

ótimo estado, R$ 200,00, Tr:
99750078,

CELULAR - vende-se, LG, semi
nove.as 150,00,Tr: 371-0495
com Edelvam,

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

CELULAR - vende-se, LG, pré
pago, referência BD4000,R$
350,00,Tr:9113-5376,

CELULAR - vende-se nokia
8260 (neo), com uma capinha

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

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

VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183

CELULAR - vende-se Motorola
T720í GSM, com visar colorido
e câmera digital com 6 meses
de garantia, R$ 500,00, Tr:

(47)8802-3150 ou '371-4543,

COLCHÃO MAGNÉTICO - vende
se, R$ 600,00, ou troca-se por
colchão comum, Tr,: 9116-8'927
ou 371-2001 cl Leia,

Compra - vende - troca - financia
Celta 1.0 2p 2001 branco

Corsa 1.0 4p 1999 prata
Palio 1.0 2p 2000 . prata
Goll.82(> 1997 vermelho

Saveiro 1.8 2001 branco

Corsa pick-up 1.6 2001 branco

Vectra 4p completo 1997 verde água
Omega GLS 2.0, compl.(-tetol 1994 azul

Uno Mille 4p 2001 branco

Toyota Corolla perua compl. 1995 preta

COMODA - vende-se, cor

mogno, com 5 gavetas, semi
nova,R$ 130,00,Tr: 371-1410,

CÓMODA - vende-se, com 3
gavetas grandes, de maceira.ns
35,00,Tr: 276-1388 c/Osnel

COMPRA -SE - maquina de lavar
roupa, rnüller, em bom estado.tr:
273-6050

COMPRA-SE - vestido de
noiva.Ir: 9909-4496,

Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul CONJUNTO SOCIAL - vende-se,
para rnenino.tr: 276-0340,

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376·1678 I�------------�
-

I

li�

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO. CARB,URADOR;

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

Fone: (47)371-3898

Cé�1éR
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 • Baependi • Jaraguá do Sul - se

"

CONSÓCIO - vende-se, biz, não
cont., 14 pagas, assumir 46

parcelas R$ 99,50,Tr: 273-6050,

CONTRA BAIXO - vende-se,
marca Jenlffer,R$ 390,00,Tr:
276-0196,

-
MONTANA
f,I U L TIM A R C ... S

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P O R T A O O S

ALFA 164 as 40,(0) Im grafite
rvw:cEDES C zo 94 Glll"ÇLín.ro verde

CI\/Ç EX <.J7 at� brarro

PE\.X3EOT 100 00 in 11' q. !ti traz. azul

PE\.X3EOT:m XS <.J7 a:uoamxJ branc:xJ

PE\.X3EOT 400 ro 4p'a'ho::I:Is prata
PE\.X3EOT 400 BREACK 94 altCXJl'li3la preta
.APA.AUSE 94 4p'a'ftAr'o'16J branro

0WWlE 00 4ptOOas preto .

NACIONAIS

CMEGt>. SlJ'REMA 94 CCIGIW.b:l'rP a2li

tr-l(0) 00 �a2li

&10 <.J7 �I::rin:a

Cf'.I\LA SL ss 4pI4afctxd Iram

R.JS:::A 77 tam<*:l l:rénD

ESPECIAIS

R.JS:::A

KCM3I

VARLANT

es PI c:x:x..ECO\IAJX

00 ui:xl d:ro�
70 ui:xl oro�

002

·11
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Gol Plus 4p
Goll.6 MI 2p
Fiesta 4p
Goll.6
5·10
Fiesta
Goll.0
Corsa Plck-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

00

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.
PALIO FIRE4P
PALIO WEEKEND 1.3 ELX
RENAUlT CLlO 1.0 16V COMPL.
BRAVA SX COMPl. + GNV
GOL GIII, 16V 4P + RODAS
GOlGI1I4P
PALIOWEEKEND 1.0
GOl4P 16V
KAl.0
CORSA
IPANEMA Sl/E 4P
MONZA GlC/ TRIO 4P
GOll.0
ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CD 3.0 AUTOM.
ESCORT Xr3 CONVERSíVEL
ESCORTGHIA
TIPO IE 1.6 COMPLETO
Cl00 BIZ
CG 125TITAN
CBX 200 STRADA

. CG 125 TITAN
CBX 250 TWISTER
CG 125TITAN

370·3113
PRATA
BEGE
BRANCO
CINZA
PRETO
BRANCO
AZUL
BRANCO
PRATA
PRATA
PRATA
BORDO
AZUL
AZUL'
BRANCO
CINZA
BORDÔ
PRATA .

DOURADO'
CINZA
PRETA
AZUL
ROXA
PRETA
VERMELHA
AZUL

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

FIAT

Áv. Prefeito Wa�demar Gruba, 3747'· JaÍ'aguá do Sul

FORD

Tipo 1.6 4p c/ rodas magnésio
Uno2pFire
Uno4p
Palio 4p ve Ite
Courier
EscortGLdh
Escort GL ar I dh
Escort hobby 1.6
Monza 4p (-ar)
Vectra GLS compl.
CorsaWagon

.

Verona
Monza Classic

Omega GLS tetol rodas
GolMI
Parati 1.6
GoIGLalc.
Fusca
CG

GM

vw

MOTO

96
02
98
98
98
98
97
94
95
95
98
91
90
93
97
91
88
79
01

R$ 8.500,00
R$12.800,00
R$11.000,00
R$11.600,00
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$14.000,00
R$6.500,00
R$ 6.000,00
R$12.900,00
R$10.800,00
R$ 7.500,00
R$ 5.500,00
R$2.500,00
R$3.200,00

vinho
azul
cinza
branco
vermelha
azul
vermelho
branco
azul
dourado
branco
cinza
Preto

grafite
branco

prata
branco

bege
prata

9

Av. PrefeitO''v!laldet;nar Grubba, 3771 - Centenário
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

Gol 1.0

PickUP Corsa

Corsa Wind 4p
Uno

Corsa Wind

Monza SLE compl.
Towner SDX

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$ 16.300,00
R$ 11.300,00
R$ 9.500,00
R$ 8.500,00
R$ 9.100,00

�)(
r,r

AI!,.,�-v'�
370-9968

Rua Pe. Alberto Romuald Jacobs, 287 - Vila Lenzi

Palio EDX compl.

Corsa Wagon 1.6

Corsa Wegon

Uno S 1.3.

Sundown Palio

Kombi furgão

Tempra IE 8v, compl.

Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

Opala Diplomata

00

97

01

89

98

96

93

93

97

88

preto

Verde met.

cinza

verde

preta

branca

preto

branca

prata

cinza

Celta 4p c/ ar
VectraGLS
Astra GL compl.
Corsa Wagon GLS 1.6 compl.
Goll.08v4p
Clio RN compl. - v.e.

Corsa super 4p
Goll.0 16vcompl.
CorsaSedam
Fiesta 4p c/ som
Escort Hobby 1.6
Escort GL4p
Goll000 I
Uno SX 4p c/ opc.
Corsa Sedan
Kadett GL compl. <'

.

PalioEX4p
Goll.8
Gol GIII16v

03
98
99
99
99

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

prata
branca
<fLui

prata
branco

cinza

prata
verde

azul
vermelho
cinza
vermelho
bordô

prata
Cinza
branco
branco
verde 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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1170 275-3020
Celta 2p 03

Escort 98

Palio 99

Corsa 03

Corsa 99

Vectra 97

Corsa 02

Jeep 76

Corsa 01

vermelho- c/ a.c.

azul- GLX compl.

azul-Weekend 16v compl.

Prata- Sedan compl.

verde - 4p c/ te/lim/ desem

branco - CD compl.(-couro e teta)

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

Gol 99

. Escort Europeu 95 vermelho -1.6

Santana 95

Verde

LD veíeulos 313-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em/rente a FAMEG)

FIAT Uno ELX 4p Verde Met.

Uno C S ale. Azul

Uno S 1.3 Branco

Palio ED e/ope. Vermelho

Tempra 8v compl. 4p Branco

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

95

88

91

99

93

97

91

99

97

97

96

96

95

95

92

83

95

95

96

97

95

R$ 9.300.00
R$ 4.800,00
R$ 6.500,00
R$11AOO,00
R$ 8.900,00
R$11.900,00
R$ 6.500,00
R$10.600,00
R$10AOO,00
R$ 11.500,00
R$. 10AOO,00
R$ 9.600,00
R$ 8.300,00
R$ 7:300,00
R$ 7.300,00
R$ 5AOO,00 +27xR$315,00
R$ 15.800,00
R$ 13.500,00
R$ 9.800,00
R$ 14.900,00
R$ 6.500,00

FORD Fiesta Vermelho

GM

Fiesta 4p básico Prata

Fiesta 1.0 4p c/opc. Bordo

Fiesta 1.0 4p clopc Bor90
Fiesta 1.0 clopc Azul

Fiesta 1.3 c/opc Bordo

Escort hobby 1.0 Azul

Verona LX cl DH/ar azul

Monza SLE eompl.+gnv
Omega GLS 4.1 compl+teto
Vectra GLS compl. Bordo

Kadetl GL EFI Bordo

Santana MI ar e dir. Azulvw

Fusca

I.

Preto

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

Siena 1.0 tire
Uno 1.0 4p/ lirnp/desernb.yaq.
Palio 1.0 eompl.
Uno 1.5 vermelho limp/desemb

VW Gal 1.0 GIII 2p
Gol �.6
Goll.0 GIII
Gal 1.0 MI v.e/te
Goll.6

GM Astra Flex Power eleganee, 4p
Astra GlS 2p, 18, compl.
Astra Gl 1.8
Corsa Wind
Corsa 1.0 4p. Desb., Aq e ar

5·10 2.2 cabo Estendida, compl.
Celta 1.0 I.t., d.t., a.q., a.c.
Celta 1.0 I.t., d.t., a.q., rodas de liga leve
Corsa Wind
Omega Suprema GlS

FORD Fiesta 1.0 4p I.t., d.t., a.q.
Fiesta 1.4 CLX 4p+ compl. arbag duplo
Ford Ka 1.0 compl.
Kord Ka 1.0 ve/te

RENAULT Clio 4p compl.

verde met
azul met.
preto
branco
vermelho
branco
azul met.
branco
verde mel
bege
prata
azul met.
prata
bordo
branco
cinza met
prata
prata
bordo
.prata
vermo Mel
cinza
branco

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

Clio 1.0 compl.
GOL GIII completo. (-V. E.)
Palio 1.0 4p
Courier 1.3 v.e/t.e
Ka compl. 1.0
Golf completo
Uno Mille IE

C�rsa com opC ..
Voyage 1.6 A

Monza alc.

Escort XR3 + teto solar

Ipanema 1.8 gas.
Escort 1.6 Alcool

Suzuki swift 1.6 SD

Tempra 16v compl.
Gol Plus

0.1

00

99

98

98

97

96

95

93

93

93

92

89

94

93

.86

verde

vermelha

cinza meto

bordo met.

bordô

preto

prata
branco

cinza met:

azul

azul met.

prata

prata met.

branca

vinho

prata

MN AUTOMÓVEli
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-331
Mercedes C280 4p
BMW3251A4p
Ford Ranger2.5CD
Ford Ka 1.0

VW Fusca 1300

VW Fusca 1300 2p
GMCorsa 1.0

VWGol Gllll.0 16v4p
Ford Escort Euro

GM S-1 O CS 2.2 cornpl. 2p
VWGolCL 1.6

Ford F-4000 MWM

VW Saveiro 1.6 compl.
Honda Cl 00 Biz

Yamaha XT 600

..

..

III

...

. ;

.

..

G

O

G

G

G

G

G

G

GNV

A

O

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege 2001

1993
1995

1991
1978
2000
2001
1995

Verde
Branco

Amarelo

Branco

Preta

Preta

Barraca pi camping completa

G

G -

,./ft\t!tIr 310-30
"WªícuIQS"

.'

Av. preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do

Gol MI 97 prata

Tempra compl. Único dono 97 prata

Uno 4p 96 prata

Logus 94 verde

Uno 2p 93 branco

Escort Guarujá compl. 92 cinza

Chevette + rodas 87 branco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEícu S
370 ..7516

Compra Troca 'financia
.RuaJvâiféfMarqyardi; fssO;;::Batra �() Rio MOllta",- Ja�aguá dírsulí�'SC�

Golf2.0compl. Cinza 98

Courier 1.3 CLX Prata 99
Fiorino Furgão,1.5 Branca 97
Moto titan 125 97

Painpa Vermelha 94
Hilux Sw4, diesel Cinza 93
F-l000 diesel Cinza 92

Monza, álcool Verde 86
F-l000 Amarela 86
Escort Prata 86
Saara Verde 99
Santana GLS cornpl. Azul 92

Pick-up Corsa compl. Branca 96
Blazer Deluxe compl. Prata �8
Parati álcooL Prata 84
Savero Diesel Bege 89

'370-4224
Rua Erwino Menegotti, 869,
Vila Rau - Jaraguá do Sul- se

I

�I

�1
I
I

R$ 14.500,00
R$ 33.000,00

, R$ 11.900,00
R$ 10.700,00
R$ 28.000,00
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

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Celta Impecável Ql
Audi A3 compl. Cj DVD - Prata 97
Uno completo 4p 99
Fiesta vermelho 4p impecável 98
L 200 95
Gol cj rodas, 1.6 96
Uno Mille cinza 91
Escort Guia cj ve+ ar 88

Pajero 2.8 GLSB compl. 98
Palio ED .cj ar. 97

Kadett, cinza 92
Versalies Cinza 92
Uno 1.5, vermelho 91
Palio 97
Vulcan 500 - impecável 94

fBOII'JlL
VEíCULOS

COMPRA
VENOE
TROCA
FINANCIA

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

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

Gol 8v 4p Vermelho 2002
, Gol Special Branco 2000

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

Santana 1.8 compl. Vermelho 1999

Gal MI Vermelho 1997

Corsa super Cinza 1997

Saveiro Prata '1995

Escort Hobby Azul 1994

Uno Branco 1992

Escort hobby Azul 1994

Uno Branco 1992

Escort 1.6 Azul 1997

371·4225Árduíno
Veículos
f:::v. Pre,f. Waldemar Grubba, 1033 - l:IaE�DE!n

Rl(naultScenic RT ;Z.O

Veículos 273.G549
Rua Bernardo Dornbusch, 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 GlllPower 4p branco 02 G

Corsa Wind 1.0 2p bordo 96 G

Gol Special L? vermelho 99 G

Ranger 2.3 2p cj GNV preta 97 G

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

Verona GL 4p preto 95 G

Golf GLX 2.0 4p cinza 95 G

Quantum 1.8 4p básica branca 95 G

CBX 750 Wind cinza 90 G

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375-2018 • 9993-5854 • 9973-3034 • centro/Corupá

Celta 4p c! a.c.
Celta 2p
Celta 2p c! a.c.
Celta 2p
VT - Shadow 600ee
Gol 15v Plus 4p. Cornpl.
Gol Mll.0 2p
Astra GIS Sedan cornpl,
Dueato Furgão 2.8 diesel
Veetra GLS cornpl,
Pampa 1.6L
Gol Mll.8 CL
Parati 1.6 MI c! a.c.
Ranger 5ee cornpl.

�f����2024go��1.
Omega GLS 4.1 cornpl.
Passat 2.0 4p cornpl.
Kombi STD
Go11.8
Kadett Lite 1.8
Kadett SL 1.8
Logus GL 1.8
Monza Classie 2p'
Saveiro CO
Gol-cL1.6
EseortLl.6
Variant (relíquia)
CBX200

W. BREITKOPF
Ccmlnhêes e Ônibus

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

,

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

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

VW 8.150 01/01 AmOfelo Sunny/Chassi R$ 55.000,00

MB Motor Casa 200 cv 87/87
I

R$ 130.000,00

311-0802
311-8281

Exp, Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro· Jguá do Sul
ka limp/des/ar quente

.

prata 2003
fiesta completo vermelho 2003
ka limp/des/ar 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
gol Cli 1.6 azul 1995
palio elx completo 1999
palio weeekend completa bordo 1997
citroen berlinqc completa prata 2001
scenic RXE completa branca 2000
scenic RXE completa verde 2000
cllo RN c/ AR condtrío bordo 2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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6 CORREIO DO POVO
--------------------------------------------------------------------

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobina de

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

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

e embalagens em geral

OELADEIRA - vende·se,Consul,
branca, em ótimo estado.R$
150,00.Tr: 273·6050.

('( lRl{U() I)() I,()\'()

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 8 de tulho de 2004

oPC

Completo '

FORD

Carro
cLla
ClioSedam
ClloRNAlIse

Cor
Branco
Grafltl
Preto

Carro

Fiesta

Cor Ano

Branco 1998

Ano
2002
2001
2003

oPC
AC

Completo
Completo

.::::::.. ' .. ::.. ; , , .. "",,,,, """ .. ",,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,, .. " "",,,,, "" " , ", .. " , " , , " .. ", .. ",, .. " .. , .. ", , " " " , , , , "' , ,· .. 1"""'-"""--'"'''-'-''''''''''''-'''''''''-''''''''''''''''''''' ""-""".-.",,"'.-.,,---,,"'.-.,,-,,.--.-.-,,--.-,,--•••-

..................M.�.�c:;�.º��__""

ROPEIRO - venda-se, cor

mogno, 3 portas, malelro, oom

2,42m de altura.A$ 250,00.Tr:
370·4170. .

IMPRESSORA· vende-se HP TECLADO - vende·se CCE 22k
656C, pouco uso e em ótimo el suporte. Tr. 273·6050.
estado (com nota fiscal). R$
180.00. Tr: 372·1252.

Carro
Classe A160

Cor
Prata

Ano
2001

OPC
Completo

.� PLANET GAME
* VENDAS ·LOCAÇAo • CONSERTOS EM GERAL

, PLAVSTATIOH 2
'MIOM
• PLAYSTATION OH!
• DAtAMOAST
• NINTENDO 64
• GAM! BOY OOLOR
• GAM! BOY ADVANCE
, NINTENDO GAME CUaE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIOEO GAMES ,CDS

E ACESs6RIOS EM GERAL,

Fone: 376·2206

1iQNj)�'� _

Carro

NXR125 Bros

Cor Ano

Vermel 2003

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659·�
C/Bruno .

....._,.

�

OPC

Rua: EXD. Gumercindo da Silva 616 • Centro· Jaraouá do Sul· se

eomp. Da mola e 250mm larg., COMPRA -SE � na praia, próximo
com relrlgeraçao. R$ ao mar, ou chácara na reglao de
13.500,00.Tr:9137·8134. Jaragua do Sul. Tr: 372·0665.

PRECISA - SE - de livros para pré
vestibular, empréstimo ou

alugue!.Tr: 278·0340.

Carro Cor Ano OPC

Tempra Azul 1997 Completo
Tempra Azul 1999 Completo
Uno Mille Verde 1·996 Ac/Te/Ve
Uno Smart Azul 2001 AI

Palio Edx Cinza 1998 Dh/Ve/Te/RII

Novos e Semi-Novos Carro Cor Ano OPC
Oonsórcío- Seguro - Financiamento

Corsa sedan Branco .2001 4p aq.Dt.Te.al

(47) 70-3015 Astra Preto 2000 '. Completo
Astra Vermel 1995 Completo'

R: Presiden�e Epitácio Pessoa, 570 Celta Preta 2003

Sala 2 .. Ao lado da Joa Vídeo Locadora Vectra cinza 1997 Completo

CROBSOVER - vende· novo da de bebê.Tr: 274·8620. DOAÇAO - preolsa·se de roupa 530lt horizontal, semi novo. R$ Tr: 9132·4841 ou 370·7124 cl
Sygnus Tltanlum. RS 350.00. Tr: para menino de 10 ancs.rr: 1,000,00. Tr: 9112·5161 cl Leo.
9132·4841 ou 370·7124 el Leo. DOAÇAO - cachorro plnther.Tr: 274·8620 Moacir.

373·3787. ROPEIRO - vanda-se, de solteiro,
DOAÇAo - preclsa·se, roupas de ESTEIRA EL�TRICA - vende·se, FREZADEIRA - vende·se,Kune- com 5 portas e 4 gavetas, com
menino a partir de 5 mesee, Tr: OOAçAo - cachorro da raça Importada.R$ 550,00:Tr: 372· KSS30, com a mesa medindo 870 espelho,oor branco,com
370·5576. Kochal, macho, um ano e melo, 1448 ou 9962·3834. por 250. Altura do curso detalhes em mogno, R$ 80,00.Tr:

preto, dócl!.Tr: 9125·2722 ou 500m.R$ 12,500,00 a 276·1388
DOAÇAO - preolsa·se de oarrlnho 9905·6938. FREEZER - vende·se consul comblnar.Tr: 376·3568.

MAQUINA DE COSTURA - vende·
se overloek.R$ 250,00.Tr: 9116·
4162 cl Fablane.

MAQUINA DE LAVAR - vende-se,
tanquinho, MUller.R$ 100,00.Tr:
273·6364.

MAQUINA DE COSTURA - vende·
se, da Faner.R$I.000,00.Tr: 371·
7266.

MAQUINA DE FRALDAS - vende·
se.R$ 1.000,00.Tr: 273·6242.

MESA - vende-se, de centro
espelhada.R$ 200,00,Tr: 372·
1446 ou 9962·3834.

NOTBOOCK - vence-se pentlum,
com gravador.R$ 2.300,00.Tr:
9903·0500.

moto de trilha, R$ 680,00. Tr:
TECLAOO - venda-se, Cássio 9132·4061. I

nO.R$ 550,00.Tr: 9975·0045.
----------

VENDE·SE - conjunto de mesa

TORNO - vende-ea. e cadeiras de quintal toda ira-

mecAnleo,Mltto, com 1m de balhadacomclmento.R$800,00.Tr:
barramento.R$ 6.200,00, a 372·1448 ou 9962·3834.
eomblnar.Tr: 376·3568.

VENDE·SE - conjunlo completo VENDE·SE torno.R$
VESTIDO - vende·se, de prenda, para banhelro.Tr: 372·1448 ou 6.500,00.Tr: 9137·6134.
verde. Tr: 371·5270 noite ou 371 •. 9962·3634.
5042 com!.

-------------

VIOEOGAME - vende-se,
Dreamcast, cl 2 conlr. e 3 jogos.
RS350,00. Tratar: 376·2206.

VIDEOGAME - vence-se, Play
Statlon,eom 13 cc

'

s, controle
analógico, memor}' card.R$ 200,00.
Tr: 8802·3034.eom Diego.

VIDEO CASSETE - vence-se,
Phllco.R$ 100,00.Tr: 372·1448

VIDEO CASSETE - vende·se
Phlllps.R$ 250,00.Tr: 9975·
0045.

VIDEOGAME - vende- se, Play
Statlon 2, totalmente destravado,
el 3 jogos. R$750,00. Tratar:
376·2206.

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

VENDE·SE - equipamento para
moto de trllha.Tr: 9132·4061.VENDE·SE - pedestais para

abajur.R$ 100,00.Tr: 372·1448
ou 9962·3834.

OUÁo - ccmpra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga· se à vista. Tr: 9979·0605.

PORTOES - vende 3 el dlm: 3 x

2,60 alt; 2,70x 1,90 alt; 3,25 x

2,20 alt + cerca galvanizada de
72 x 2,00 alt. total R$: 1000,00,
estuda-se parcelamento. Tr:
372·1566.

POT�NCIA - vende-se para
graves maehlne 3.2. R$850.00.

VENDE·SE - banheira com
trocador e trlpé.R$ 100,00.Tr:

VENDE·SE - aparelhos de 371·0462.
telelone,R$10,00 cada.Tr: 372·
1448 ou 9962·3834.

VENDE·SE - tubo com bolsa de
oxigénio com carrinho e 3
aparelhos' medidores de
oxlgênlo.Tr: 372·1448 ou 996:;·
3834.

VENDE·SE - equipamento para
mercearia, batcao relrlgerado,
balcao caixa, balança, banca
de verduras, e multo mals.Tr:
370·6844.

VENDE·SE - carta de crédlto,Sul
América R$ 11.886,00, com 15
parcelas pagas de R$ 3.000,00
mais 45 parcelas 227,61.Tr:
273·5557.

ALUGA·SE - 2 qultlnetes.Tr: 371·
0462.

CHICO DE PAULA· venda-se,
aNenarla el 3 qtos. R$55.000,00.
CREC18054. Tr.: 371·5512.

COMPRA·SE - para retirar do
10ea!.Tr: 370·9012 cl Alcides.

CENTRO· vende-se, 325m'. R$
200.000,00. Aceita Imóvel menor
vaiar. Tr: 370·6624. CRECI 8844

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

earros.Tr: 370·1161.

''<�tW:rvice _�:i:��:��m.br
I N f I A N I T

Encontre �o. Clnall<lle nOllo Ilce OI melhorei n'RÓclo. de lara.u' do Sul. Regllo
> Autom6vel.·(Co�pra, \'end ,Ati 161'10•• Cont6rcI.. )

• �i • • • •

> Cua e Decor.Vo a a • • •
> Comércio (Todo. o I�) • • • •
> Conltruçlo e Refor!))a (, ntu".�.rl"d••nJtl'u� l!Ioforma)
> Esporte, Turllmo e L r , Ex.u","" )
> Moda e Belua (Sol&t. d. camonco Corpo.. 1 )
> Restaurantes

.

> Serviços Gerais ( Elltrlcl.ta, CÔllP
Po.paclw!t.. , Corrico", d. SOIU'•• , �;

e muitos outros _...
Entre em contato conosco e anuncie - • • •

• �

sua empresa em nosso slte

..... 275-1070
plus@plusservlce.com.br

CURITIBA - vende·se ou troca·
se, ótima 10eallzaçAO terreno com
445 m' contendo: Casa mista de

FIMAGENS
pi festas em geral
Tr: 273·1836 ou

370-3391

Anuncie 110 canal de

CLASSIFICADOS
c faça bons negocros

VENDE·SE - frezadora KongVENDE -SE - equipamento para., KFF30, retorrnada 670mm de

Rua João Planincheck, 293 - Sala 15
Nova Brasilla· Jaraguá do Sul - se

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.

.

Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

Informática

Assistência Técnica
Especial izada

Suprimentos

Periféricos I Móveis
�����1 CD Rom

gravador e
leitor de OVD

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

"Um click em sua vida pessoal e profissional

Acessórios r--;:ormatizaçãoI d�' comércio e

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

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

l_jdOS
os controles

dministrativos de ges
ao empresarial.

HORA TÉCNICA - (Jaraguá cosul)
INTERNA - R$ 20,00
EXTERNAS· R$ 20,00 +

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +

1'$ 0,50 o km rodado
lio

Promoção de
Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 585,00

Av. Getulio Vargas, 594 • SI. 2 • Centro· PROX. MiLLlUM • FRENTE CÂMARA VEREADORES

Oferta�
MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
'Financiamos em 6 / 9 /
12/ 15/ 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
vfdeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
AOC, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 18Ow, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

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

85 m' el 3 qtos, sala, copa, COZo
e bwc; edícula em alv. el bwe e

lav.; Casa de alv. de 43 m' cl 2
qtos, cozo e bwe. R$ 65.000, 00
ou troco por mini chácara em

Jaraguá do Sul ou reglao. Tr:(47)
373.4814 hor. com. ou (41) 227·
3158 qualquer hr.

ESTRADA NOVA· vende-se, com
3 quartos, por 1 salárlo mlnlmo.Tr:
371·2342.

FOZ DO IGUAÇU - vende-se ou

troca-se, por casa em Jaraguá do
sul.R$ SO.OOO,OO.Tr: 041·22S·
7029 com Irlneu

ILHA DA FIGUEIRA - aluça-se,
casa mista ct 02 qtos, sala,
cozinha, bwe, lavanderia. Rua

Águas Claras, 43S. Tratar: 370·
" 4594 após as 18:30.

ILHA DA FIGUEIRA - vence-se, 2
casas de alvenaria, próx centro,
ambas com suite e garagem. R$
110.000,00. Tr.: 37.2·3277 el
Veron!.

ILHA DA FIGEUIRA - vende-se 3
casas, 2 de alv. e 1 mista, ambas
cl garagem. R$ 86.000,00. Aeeira·
se carro no negÓcio. Tr.: 372·3277.
cl Veron!.

JOÃO PESSOA - vende-se, de
alv.R$ 55.000,00.Negociáve!.Tr:
376·2555.

PROCURA·SE - para alugar
quarto, qultlnetes mobiliado para
moça. Tr: 9909·8724.

PROCURA·SE· para alugar.Tr:
273·S242.

PROCURA.SE - quitinetes para
alugar.Tr: 9916·1479
RIO DA LUZ . vence-se casa

mista por R$ 16.000,00, próx. a

Seara. Tr: 9962·8154.

VENDE·SE - com 400m', 2 salas,
4 quartos, 4 banheiros, 2
cozinhas, garagem, área de

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

_/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lILUGA-SE - quitinetes
obiliadas, entrada da APAE, próx.
EG II. Tr: 370-3561 el

roprietária.

LUGA-SE - com 4 quartos,
garagem,na rua Av. Prefeito

lIIaldemar Grubba.R$ 450,00.Tr:
9903-1714

CENTRO - vende-se ótima

loealização,sala dois ambientes,

sacada, banheiro social, cozinha

ampla, área de serviço, dois

qua�tos.Tr: 371-5364 ou 9137-

4�43.

. PROCURA-SE - moça para dividir

aluguel de apto no centro. Tr: 9124-

1352 com Lueiana.

SCHROEOER - vende-se, centro,
oomereial e residencial, valor a

oombinar. Tr: 9133-3476. Creei

3476

SCHROEDER - aluga-se apto. no

centro, semi -mobiliado ,com 3

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

UBATUBA - vende-se, próx. a

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

VILA NOVA -' Vende-se

apartamento, prédio novo (2
anos), com ampla eoz. 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 el
�aria

�ILA LENZI - aluga -se, novo,
om 1 suite, 2 quartos.R$ 400,00

sem condomínio. Tr: 371-5512
com Teodoro ou Elisa.

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

ALTO DA SERRA - vende-se, com
área 92,5m2.Valor a eombinar.Tr:
376-1396 ou 372-7034.

.

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, el Frederico Trap. R$ 10.000,00. Tr.:
370-6847.BARRA DO SUL - vende-se, 2 1900m2, fazendo frente pi Rua

terrenos el casa de frente pi lagoa.. José T. Ribeiro, em 20m defronte
R$ 35.000,00. Tr.: 371-2001 el Indumak. R$ 200000,00. CRECI
Frank.

8054. Tr.: 371-5512.
TRÊS RIOS DO SUL - aluga-se,
na Rua Vale do Amaral, Próximo
ao asfalto. Aprovado pela
prefeitura. Tr: 371 :2342.

BARRA DO SUL - vende-se, 200
metros do mar. valor a ·eombin·ar.' PiÇARRAS - OPORTUNIDADE - 5

Tr: 9137-0796. terrenos de 400m2 cada, próx. ao
Candeias. R$ 27.000,00. Tr.: 372-
1395.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.

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

"Não tome as
décisões 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.

Kit Portão Eletrônico + Interfone

BAR - vende-se, na Vila Lalau,
cornpl., com estrutura e esto

que.Tr: 275-3737.

GALPÃO'- vende-se, pré-mol
dado, com cobertura de 13xl Om2.
Tr: 370-9879.

PADARIA - vende-se completa em

Guaramirim. Tr.: 9117-2447.

SORVETERIA - vende-se cornpl.,
ou troca-se por mal. de

construção. R$ 15.000,00. Tr.:
370-3101. ou 91351602

VENDE-SE - sorveteria e lancho
nete na P. do Ervino. Tr.: 9101-0467

VENDE-SE - loja de variedades,
em Corupá, aceito troca.Tr: 9116-
6509.

RIOMOLHA-vende-se, cl969.480rn',
escriturado. R$ 180.000,00. Tr: '

9112-5501. (proprietário).
--------

VENDE-SE comercial,
condominio centro, el 3.900m2,
totalmente aproveitáveis. Tratar:
275-3070. Creei 8950.

VENDE-SE - ou troca-se por terreno
de maior valor um Suzuki Swift SO
1.6 16V 4p. cornpl., gas.
R$12.000,00. TR 370-7986.

Nosso Grupo
- Para grupo de pessoas que buscam
maior economia e serviços per
sonalizados
- Plano para no mínimo 2-pessoas e no

máximo 5 pessoas.

-

- Cusro reduzido para 'conversação
entre o grupo
- "Mais de 250minutos todo mês
- Pague apenas R$. 112,50 mensais

l
para 2 números, mais R$10,OO para

esso.
.

,�--------,-,���,���

"Os 250minutos são válidos para ligar um telefone da sua área de registro

Participe do
nosso grupo
e pague só

R$l,OO na compra
deste aparelho

. Promoção válida por tempo indeterminado

FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

213-0888
I

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

IL
[OJ i)

CORREIO DO POVO-7-

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)

.
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefónica 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 íntertones
Cancelas automáticas pI portarias'
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monífores (PIB e Colar)
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

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)
J

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 ",1..1

TELEFONE: (47) 379·1300

VENDE-SE - mercado com

estoque. Tr: 370-9311.

Arquitetura & Topografia

RIO CERRO II - vende-se, cl ±
4.800m', cl chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por automóvel .

ou imóvel. Tr.: 372-3235 el
Ramos.

SANTA LUZIA - vende-se, 50 x

1800 de fundo, próximo ao

calçamento. Tr: 274-8141 após
_t7 horas.

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 - ou troca-se por casa

menor valor, no Amizade, com

água corrente, casa, palmeira
real.Tr: 371-3132.

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, el RIO MOLHA - vende-se, próximo
614m2, el construção 105m2, a gruta, com 400m2.R$ 3.500,00
base pi 2 pisos, alvenaria pré- entrada + 39 parcelas R$150,00.
acabada, quitado, escriturado, Tr: 371-3830.

asfalto, ótima localização. Aeei-
--------

ta-se troca por casa em Jaraguá. SCHROEDER - vende-se, cl
R$ 31.000,QO. Tr.: 370-3357. 452m2, situado na rua 135

" Medição de terra
- Desmembramento
" Regularização de medidas
Projeto e execução

(residencial, comercíal, etc.)
- Reformas em geral

�VENDE·SE
I EXCElENTEpomCOMERCIAl

6Ótn> localizado na Relnoldo Rau,
340 - sala 5 - Centro

bom estoque de roupas:
Infantis, J�venls e Adulto

370-7611
Walter Marquardt

nO 744 SL5

Mais Qualidade

Para o lar
e para a IndústriaTleNe

CALHAS

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

veles, Chapas em geralr Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
, Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Ind.ustrial em lnéx, Galvanizados.e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDt. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 - Centro· Jcrcguá do Sul· se - Fones: 370·6448 - 275-0448· Fax: 371·9351

Assistência autorizada

-Vantagens

Freios l
/I�úteIt

'

�

FAÇA SEU TESTE
DE flUíDO DE FREIO\

GRATUíTO! I

k i k a r @ n e tu no.' c o m . b f
Rua exp, Antônio Carlos Ferreira, 865

,

Jaraguá do Sul Santa Catarin
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE

,

Corsa Super 1.0 - ano 96 - equipado
Rodas 14 esp.

- pneus novos - ar qte e frio - lim./des. Traseiro -

trava elet. - alarme no controle - película - engate de carreta -

spoler e cerolólio tras. - som cf CD e módulo.

Ou troca-se por Vectra GLS/CD completo, ano 97
. Pago diferença a vista

í•.. 5O ACOMPANHANTES

NATALIA • 9111·0491

I
ClÁUDIA· 9136·9310J

(47) 370-9068
�,��..�

Ace"ória, em Geral· COlmética, . F.nt.,ia,
lIa"pal (ntima,' Brincadeira.· Arte,anata

,ac@,t>x.hopjaragua.eom.br
www.sexhopiaraguQ.com.br

SEX SHOP JA!U<GUA
-larJlOf_'lh"dDprU"_

CRISTIBN FAÇA SEXÇ)
SEGURO

,USE
CAMISINHA

�

20 anos, olhos claros, total

segurança e sigilo absoluto.

T,R: 9103-5417

Tratar: 9122-6233/371-8153
ou no end:Rua João Januário Ayroso, 80 .; Jguá Esq.

-

Em Jaraguá do Sul· Rua Ângelo Rubini, 627 • Barra do Rio Cerro- Fone: (47)173-1743 _ Instituto �I;)
Em Joinv'ille - Fone: 47 437-7026 I 9119-9260 • www.homar.cpm.br- hOlTlar@!;ex�>.!'!re�s�soMlm1!l;�

fflãce ceorpo
e Distribuidora de Cosméticos:

*"I�del9Zc.sa!V "" c)nt)Ul4w,

Fone: 371-6110
9905-2653

�\(. Marechal Deodoro 43 Fo"�ltea, 85:!'
Sobre 'oJa 02 • Gentro

Manipulação de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

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

ANUNCIE

AQUI!
371-1919

o aleitamento materno é um ato de amor e também o mais eficiente
instrumento nadireção da promoção de saúde física e mental já desde a

primeira fase da vida humana.
Muitas são asVANTAGENS,dentre elas citamos:
l-PARA O BEBt: '

· O leite materno é o mais completo alimento para o bebê áté o 60 mês de
vida,
· É de fácil digestão.
· Protege o bebê contra -doenças como: diarréia, resfriados, infecções
urinárias e respiratórias, alergias e problemas na arcada dentária, entre
outros.
· Protege a criança contra várias doenças, a medida que contém todas as

substâncias necessárias para bem nutri-Ia e imunizá-Ia.
· Previne as alterações estruturais e funcionais da face, promovendo o

desenvolvimento harmônico dessa respectiva musculatura.
· Auxilia omovimento dos músculos e ossos da face, promovendo melhor
flexibilidade na articulação das estruturas que participam dafala.
· Estimula o padrão respiratório nasal no bebê, facilitando a oxigenação
de suas estruturas faciais.
· Desenvolve e fortalece a musculatura da boca da criança,melhorando o

desempenho das funções de sucção, mastigação, deglutição e fonação
(fala).
· É uma forma muito especial e fortalecedora do relacionamento entre

mãe e filho, que transmite segurança, carinho e amor ao bebê. Favorece
um bom desenvolvimento físico e mental da criança e,

consequentemente, estabilidade emocional e maior adaptação nas

etapasda vida.
2-PARAA MÃE:
· Em geral,o corpo retorna ao normal mais rapidamente;
· Ajuda a reduzir o sangramento, diminuindo o tempo em que o úteroe o

volume do seio costumam levar para voltar ao tamanho normal;
· Aumenta o vínculo afetivo mãe-bebê.

•

! ��bet Se!'�rucy é !:llbet rnachet 1\ .ti com Q cabeÇa do� horneng, ];r
Il I�go n6g gabemog fllzet rnulto born!!!

Venha passa, momentos ag,adáveis ao lado das
. gatotas mais setecionadas de Ja,aguá do �ul

'

P.!.()!!l.Qç[o_�.Q_Qg!.�_�_Q'!lE!.�l_�m
Pague Uma e leve Duas por

a�enas R$ 70,00

aC-tJ-mpan antu iiSe você está cansado de ficar em casa sem companhia,
venha conhecer nossa pousada com lindos I

acompanhantes 24hs 00 seu dispor. ITemos preços acessíveis e auto atendimento,
tudo paro favorecer o você, diente. I

Também atendemos hotéis, motéis e residências.

275-0052/273-1174
e�<u�vuuú II!

OFEREÇO - ME - para trabalhar como OFEREÇO -ME· para trabalhar como

balconista, recepcionista e aux. admin., babá, vendedora, cuidar de pessoas
com experiência. Ir. 273-6050 com idosas, garçonete.(não pode perneta).
Schennia. Tr8802-1180 comMichele.

.. Super res;stente à rachaduras

..Resistente à umidade
'*Maior rendimento j mass.J
>I-Economia no cimento em até 22%
*Mofo e bolor nunca mais

SVPERMASSA
GRAFITADA

SUPER MASSA: i fI1Jt}Jrodilto IIIIWrtl(COIU IHII teor di: (j.111 ({r (dto níveí, nm!pasi.f:li1 ,1OO%_finro. II
ser lI.sadu mi construção dl,i{. 1111 IItitl;:nçJo C!;I't'citl(di.� r�ÚOfOJ exteriores. iuter(()n's, fl$Sí'IItflHU!lrD de

tjjolê)�',,}'isos, cm'imicas,. etc.

OFEREÇO - ME - para trabalhar de OFEREÇO -ME - casal para trabalhar

diarisla, pode pemortar. Tr: 9137-2071 com como caseiro. Tr: 275-3943.

Sebastiana.
OFEREÇO - ME - para trab, de

OFEREÇO - ME _ para trabalhar, de doméstica, com experiéncia. Tr: 9137·
.

jardineiro. Tr: 9135-8885 com José. 2071.
�������-

OFEREÇO·ME- para 1rabalhar como OFEREÇO - ME - para trabalhar como

diarista, em malharia com experiência em, balconista, vendedora ou auxiliar de

revsao, corte, embalagem. Tr373-3787 produção. Tr: 371-9399.
00 9146-3498. li'

PROCURA·SE-€stagio cornotécnlco
OFEREÇO-ME -para cuidar de pessoas téxtil. Tr: 371-5640.

idosas e doentes noturno com experiência.
Tr.B153·8224 ou 275·12j1 comAna. OFERTA EMPREGO

OFEREÇO-ME - para trabalhar como CONSÓRCIO - vendecoresias), com
ajudante de motorista ou estamparia. Tr: experiência na área externa pi Jaraguá do
373-3787009146-3498. Sul e reqião. Ótima rerruneraçào. Tr: 371-

8153.

VANTAGENS:

OFEREÇO-ME-para1rabalharcomo babá.
Tr: 373-3787 ou 9146-3498. EMPREGO·VagaparaforrljroccmencOOal

e ferramenteiro. Tr: 376-2593 ou na Rua:

OFEREÇO -ME - para trabalhar como .kJãoJaruáJbAyroso2412.p1ÓXimooposlo
vendedor ou ",presentmle. Tr: 9102-7311. AmiZade. Jaraguá Esquerdo.

ALEITAMENTO MATERNO:
vantaqens e cuidados
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Além disso, não custa nada, é de fácil aquisição, a temperatura
ideal, .estando livre de contaminações externas e pronto para
consumo.

Por isso é importante tornar alguns CUIDADOS com a mama

durante o período de aleitamentomaterno:
CUIDADOS COM A MAMA NO ALEITAMENTO:
· Conserve os seios sempre arejados.
· Não lave os mamilos após cada mamada. O banho diário é
suficiente.
· Em caso de rachaduras, continue amamentando o bebê pelo
seio menos ferido, retirando o leite do lado afetado por expressão
manual:
· Não use "pomadas" no 10cÇlI da rachadura. Utilize o próprio leite,

.

que também funciona como um excelente cicatrizante nesses

casos.
· Caso o seio fique duro e ou empedrado, procure usar sempre
sutiã, suspender bem os seios para facilitar a saída do leite.
Procure amamentar com maior freqüência;
· Caso a mamas fiquem muito cheias,massageie e retire o excesso
de leite para facilitar a sucção pela criança.
· Faça" massagens nas mamas com a polpa dos dedos em

movimentos circulares no sentido da aréola ( parte escura do
seio) para o tórax.
· Em caso de febre alta, calafrios e vermelhidão nas mamas pode
ser início de mastite (inflamação que ocorre pelo acúmulo de
leite).Procure orientaçãomédica ou de um Banco de leite.

Apesar das muitas vantagens, há situações que para o bem do

bebê,é fundamental não amamentar,
QUANDO NÃO AMAMENTAR?
· Sea mãeforAidética (infectada pelo HIV);
· Se a mãe estiver fazendo uso de medicação anticancerígena,
antitireoideanas e substâncias radioativas.
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