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ALCOOL

Mai Lazzaris, do Jangada,
concorda com a proibição

• • PAGINA 4
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INFORMAÇÃO

Coordenador do DST/AIDS diz

que infectados podem ser mais
• PAGINA 6

INVESTIGAÇÃO

ALEXANDRE BOGO

Scarpato lembrou que a maioria das denúncias já foi feita ao Ministério Público de Jaraguá do Sul e ao Tribunal de Contas do Estado

PT levará denúncias contra
a Prefeitura à Controladoria
o vereador Marcos Scarpato (PT) colocou-se à disposição do

partido para ir a Brasília entregar à Controladoria Geral da
União um dossiê comprovando irregularidades na Prefeitura
de Jaraguá do Sul.
Segundo o parlamentar, são �erca de 45 documentos que

CATARINENSE

Juventus vence o BEC e

pega o Brusque na final

Depois da boa vitória por 3 x 1 sobre o Blumenau

Esporte Clube, o tricolor jaraguaense começa os

preparativos para enfrentar o Brusque na final do turno

do Campeonato Catarinense da Série B1.
Para ir à final, o Brusque precisou vencer, em casa, o

Fraiburgo por 3 x 2no tempo normal e empat,ar sem gols
na prorrogação. PAGINA 7
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indicam irregularidades e/ou ilegalidades cometidas pela
administração municipal nos últimos anos. Parte do dossiê foi
encaminhada ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

do Estado.
Outros dois casos estão sendo investigados, PÁGINA 3

Vestindo o corpo e
a "tma das pe�oas

.�.

www.marisolsa.com.br
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JOGOS

Cézar preside abertura
da Olimpíada Interna do Caic

• PAGINA 8

CULTURA

Festival de Formas Animadas

será lançado hoje pela Scar
• PÁGINA 4

VARZEANO

Rodada de sábado garantiu
três equipes na semi-final
Caxias, Gesso [araguá e Kiferro disputam a liderança dos

grupos na última rodada. A outra vaga será decidida
entre Água Verde e Metalúrgica TS .

• PÁGINA8

MÚSICA

Escola Jonas Alves é premiada
no Festival de bandas e fanfarras

Escola São José
.
de Porto União

também

participou do
evento que

aconteceu no

domingo.

PÁGINA 6

INDICADOR ECONÓMICO

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 30363 30371

Paralelo 3,1000 31700

Turismo 2,9500 3,0700

Venda

3,7652

·Indices Oscilação

Bovespa 21.532 3,09 %

Dow Jones 10.238 0,25 %

Nasdaq 0,48%

www.duasrodas.com
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OPINIAO

Nadadenovo
A campanha eleitoral

completa hoje uma semana,

sem que a população tenha se

dado conta dela. Para os

críticos, é reflexo do desgaste
político ou' da falta de

perspectivas em relação às

mudanças. Os mais em

polgados dizem que começou
devagar, está morna, quieta e

sem emoção. Comparam-na
com as anteriores, quando a

essa altura, já pipocavam
denúncias e agressões verbais
e se percebia um maior

envolvimento da comunidade.
A pouco mais de dois

meses das eleições, os

candidatos mantêm-se na

defensiva, aguardando o

desenrolar dos acontecimen

tos. Enquanto a população
analisa a situação sem alarde,
angustiando os postulantes,
que torcem por uma definição
mais rápida. Que não se

iludam! A aparente fleuma
demonstrada no palco
contrasta com o movimento

frenético dos bastidores. A se

confirmar as promessas, muita

baixaria ainda há de vir. Pior,
o objeto da disputa deve ficar

relegado a segundo plano.
A apatia geral se explica

pela mesmice e pela ausência

de novos atores. A campanha
é uma reprise das �hteriores.
O diferencial' que, poderia dar
um "brilho" especial à eleição

A certeza de ataques é

em função da disputa em si.

Não existe campanha
eleitoral sem agressões,
infelizmente. Sem argu
mentos para conquistarem o

eleitor, os candidatos apelam
para o confronto pessoal e

tentam tirar proveito da

fragilidade do adversário. O
debate de idéias e de

� O debate de idéias e de projetos é a

oportunidade para mostrar as diferenças
e esclarecer a população

- o PT - se uniu ao velho
PMDB do ex-deputado Ivo

Konell, passando a imagem de

semelhança. Além da

identificação partidária ou

pessoal, poucas são as razões

para a opção do voto. Talvez
a mais sensível seja a troca

de comando, com a

esperança de um governo

comprometido com a

probidade administrativa e

com a sociedade.

projetos administrativos, que
deveria ser o mote de

campanha - oportunidade
para mostrar as diferenças,
esclarecer a população e

conquistar adeptos -, é

substituído pelas acusações
mútuas.

Os bate-bocas caracte

rísticos em nada contribuem.
Pelo contrário, enfraquecem o

debate político-ideológico,
confundem a opiniãopública e

colocam todos na mesma vala.
Também não ajuda o agressor,

que é visto como inconse

qüente, imaturo (covarde) e

sem propostas concretas. O
debate sério, no entanto,
fundamentada em projetos
administrativos e ações realis

tas, esclarece e viabiliza a parti
cipação popular, além de incitar
o 'exercício da cidadania.

O Jornal Correio do Povo

aposta no bom senso de
candidatos e partidos para que
a campanha deste ano reverta

a tendência e avance. Espera o

fim das análises rateiras e

preconceituosas e a mentira.

Por outro lado, cabe aos

eleitores a obrigação de

acompanhar o processo
eleitoral para que possa fazer
uma opção mais seletiva e

consciente, demonstrando,

responsabilidade e compro
misso com Jaraguá do Sul.
Afinal, os eleitos adminis
trarão a Cidade pelos
próximos quatro anos:

FRASES I------------------------�--��--�
<15

"Existe uma má vontade muito grande da imprensa com este governo, com ou sem

motivos. E o que puderem fazerpara criar atrito em qualquer área parece interessante"
• Chico Buarque criticando a atuação da imprensa em relação ao governo Lula

Mundo I Pessoas & Fatos

� RÚSSIA � AFEGA.NISTÃO

Governo estuda oferta para
evitar falência da Yukos
o governo da Rússia admitiu pela primeira vez

nesta sequnda-feira (12) que está estudando
uma proposta da gigante petrolífera Yukos

p�ra pagar US$ 8 bilhões em impostos
atrasados e evitar ter seus bens expropriados
pelo Estado.

,

A Yukos não efetuou o pagamentode cerca
de US$ 3,4 bilhões em débitos referentes a
2000 na data fixada pelo governo. Outros US$
3,3 bilhões relativos a 2001 estão sendo
cobrados pela receita russa. As dívidas

correspondentes a 2002 e 2003 também

deverão ser cobradas em breve. (AE)

Sobe para seis o número
demortos noOeste do país
Ontem, um idoso ferido na explosão no oeste

do Afeganistãomorreu durante a noite, elevando
para seis o número de mortos em um atentado

que expõe a fragilidade de uma nação em meio
a episódios de violência registrados a menos de
três meses de uma eleição presidencial adiada
já em duas ocasiões.

Um suspeito foi detido acusado de participação
no atentado de domingo em Herat levou as

autoridades locais a outras três pessoas que
encaminhadas para interrogatórios. As
autoridades locais ainda não acusaram nenhum
grupo. (AE) ,I

�INGLATERRA

Blair recebe hoje novo
relatório sobre Iraque
o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, recebe
hoje o chamado Relatório Butler que deve apontar
falhas dos serviços secretos sobre a existência de

supostas armas de destruição em massa no Iraque
- argumento usado pela Inglaterra para justificar a
guerra contra o país árabe. Blairterá o documento
um dia antes de sua publicação.
Assessores e deputados próximos do governo
temem que o relatório contenha críticas severas

a Blair, cápazes de forçar a renúncia dele. Mas

alguns jornais influentes sustentam que lorde

Butler, que presidiu as investigações, poupará o

chefe do governo. (AE)

� HOLANDA

Pressão alta adia defesa
de Slobodan Milosevic
os juízes do Tribunal Penal lnternacional para a

ex-luqoslávia (TPII) voltaram a adiar o início dos

argumentos da defesa do ex-presidente iugoslavo
Slobodan Milosevic depois de exames médicos
mostrarem que a pressão sangüínea do réu ainda
está muito alta.
Milosevic deveria começar sua tão esperada
defesa na quarta-feira, depois de três adiamentos
anteriores. Entretanto, os juízes do TPII
consideraram que o réu, responsável pela própria
defesa, ainda está doente demais para
protagonizar a argumentação.
Os juízes voltam a.se reunir em 19 de julho para
reavaliar as condições de saúde de Milosevic. (AE)

� ITÁLIA

União Européia assina
Primeira Constituição
A primeira Constituição da União Européia
será assinada por líderes europeus em 29 de
outubro em Roma, informaram autoridades
em Bruxelas.
O chanceler alemão, Ben Bot, cujo país exerce
atualmente a presidência rotativa da UE, disse
a jornalistas que a capital italiana foi a

escolhida para o ato porque foi lá que o

tratado original estabelecendo a união entre

os países europeus foi assinado, em 1957.

Depois de assinada,' a Carta Magna deverá

passar por um processo de ratificações que
deverá durar no mínimo dois anos. (AE)

� EUA

Bushd�quepodead�r
eleições de novembro
os democratas reagiram negativamente à notícia
de que o governo do presidente George W. Bush
avalia a hipótese de adiar as eleições de 2 de
novembro caso ocorra algum ato extremista

pouco antes da data.
A deputada democrata Jane Harman, da

Califórnia, membro do Comitê de Inteligência da
Câmara dos Representantes dos Estados Unidos,
disse acreditar que o plano de adiamento é

"excessivo, com base no que sabemos':
Há uma semana, a liderança dos comitês de

inteligência do Senado e da Câmara e a lider.ança
das duas casas foram alertadas sobre essas

supostas novas ameaças. (AE) /
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SUA OPINIÃO

Felicidade

Mário Eugênio Saturno

Felicidade! É o que todosquerem. Dizem alguns cientistas que faz

parte de nossa evolução e que a felicidade seja uma forma de

recompensa para tudo o que fazemos que contribua para nossa

sobrevivência (comer, beber, dormir) ou de nossa espécie (sexo, cuidar
dos filhos). Seja como for, fazemos qualquer�oisapara ficarmos felizes:
mandamos flores e cartões para quem amamos, presenteamos nossos

filhos, fazemos cursos de aperfeiçoamento profissional, etc.
Para estes cientistas, a felicidade éumhábitoque pode ser cultivado,

desempenhando atividades importantes para si: trabalho,
relacionamentos, lazer e estudo. Bem como, acreditam que sem

depressão e mau humor não seríamos capazes de reconhecer a
,

felicidade em si.

Outros acreditam que a origem da felicidade está nos genes, ou

seja, as pessoas felizes já nascem para serem felizes, todos os processos
cerebrais que controlam a felicidade e a habilidade de uma pessoa
sentir-se bem está pré-determinada no _ gene,
O SurgeonGeneral publicou um relatório mostrando que 7,1% dos
norte-americanos entre 18 e 54 anos sofrem de alguma desordem do
humor. Alguns especialistas consideram alarmante e recomendaram a )
esses norte-americanos que procurem tratamen�o psiquiátrico e

terapêutico,
Porém, os psiquiatras "evolucionistas" acreditam que as emoções

são o produto de milhões de anos de seleção natural e osmau humores
não são necessariamente defeitos que precisam ser corrigidos.
Argumentam que ainda não conhecemos o suficiente sobre o humor

para alterá-lo com remédios.

Assim, para eles, as emoções, sejam elas positivas ou negativas,
existemparanos fazercoisas para os nossos genes. Portanto, aomanipular ..

E, hoje, o consumo de Prozac e Zolofmais quedobrou desde 1995.

Contudo, os problemas com o humor, mesmo a depressão profunda,
são mecanismos de alerta, que como outros, nos forçam a cuidar do

corpo. Seria uma proteção, que nos induz a ter comportamentos que
reduzem ferimentos piores no futuro.

Em 1998, o psicólogo daUniversidade da Pensilvânia e presidente
daAssociaçãoAmericana de Psicologia, professorMartin Seligman,
desenvolveu apsicologiapositiva. Para ele, deve-se ensinar as pessoas,
jovens emespecial, a serem alegres e otimistas desenvolvendo sua força
de caráter ao invés de analisar as suas fraquezas.

Apsicologia positivadestina-se àqueles que não querem desperdiçar
anos tomando Prozac ou no divã de um terapeuta, e tem uma solução
idealizadaporAristóteles 2350 anos atrás: desenvolver atividades cívicas,
uma vida espiritual e social.A pesquisa do Dr. Seligan, desenvolvida
durante 30 anos,mostra que os otimistasminimizam seus infortúnios

enquanto que os pessimistas culpam-se pelos incidentes e, por outro

lado, atribuem à sorte os bons eventos.
Os otimistas acreditam que as boas coisas durarãomuito tempo e

que terão beneficios de tudo o que fazem e acreditam que as más

coisas são isoladas, não durarão muito e não afetarão sua vida. Os

pessimistas ... Não é preciso dizer, 'certo? Todo mundo conhece um

montão (no bom sentido) de pessimistas. Assim, de acordo com essa

pesquisa, basta desenvolver pensamentos e atitudes otimistas para se

vivermelhor.
Para corroborar essa tese, os cientistas daUniversidade deMichigan,

pesquisando os aposentados verificaramque osmais felizes eram aqueles
que têm amigos. E olha que levaram em conta a renda, saúde, morte
de cônjuge, etc. Assim, valorizar as amizades é essencial para a sobrevida
após a aposentadoria.

Outra pesquisa realizada na Mayo Clinic comprovou que os

otimistas vivemmais que os pessimistas, cerca de doze anos amais. O

pior é que os pessimistas, além de viverem menos, sofrem mais. A

pesquisa analisou pessoas com o perfil a partir de 1962,
Ser feliz dependemais de você que dos outros, plante queDeus garante!
E comece pela própria casa, pelas pessoas que ama. Aliás, dizer que
ama já alegra o coração do amado. Felicidade, alegria, otimismo,
longevidade, alguém quer?

Mário Eugênio Saturno é Tecnologista Sénior da Divisão de Sistemas

Espaciais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (lNPE), Professor do
Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (www.fafica.br) e

congregado mariano, (Email: saturno@dea.inpe.br)
,
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OSAICO
� Em causa própria
A Câmara de Vereadores aprovou,

por unanimidade, aumento de 43%

no salário dos parlamentares, que
passará dos atuais RS 4.167,22 para

RS 5.942,00. .

A votação comprovou que todos;
sem exceção, são iguais. Os

discursos podem ser diferentes,
mas quando o assunto refere ao

bolso têm a mesma posição.

TERÇA-FEIRA, 13 de julho de 2004
'

� Aposta
A redução do número de vereadores - na

próxima legislatura serão apenas 11 -,

reduziu também as chances de reeleição dos
atuais 19 parlamentares.
Com a legenda em torno de 6.500 votos, a

aposta, é que sejam reeleitos, no máximo,
seis. Gente que tinha aspirações maiores

pode nem voltar. Outra aposta é que a maior

bancada seja de três vereadores, o que
dificultará as negociações.

.... Inversão de pauta
Especialistas acreditam que, se o governo
Lula manter o ritmo do crescimento
econômico e de geração de empregos
- entre janeiro e junho foram criados 825

mil novos postos de trabalho formais,
com cartira assinada -, a oposição não vai

querer federalizar as eleições. O

candidato tucano à prefeitura de São

Paulo, José Serra, já fala em priorizar as

questões locais.

POL ICA

DOSSIÊ

.... Dois pesos ...
o premiê Israelense, Ariel Sharon,
mais uma vez desdenhou a ONU.

Ignorou por completo a decisão do

Tribunal Internacional que condenou
o muro que separa Israel da Palestina.

Aliás, Israel não cumpriu nenhuma

resolução da ONU. Por muito menos

os Estados Unidos exortaram o

"mundo civilizado" a punir outros
países por desrepeitar a ONU.

� Mudanças
o técnico Calos Alberto Parreira disse
ontem que planeja fazer alterações na

equipe para o jogo contra o Paraguai.
A torcida é para que a equipe seja mais
criativa e ofensiva - chega de retranca.

,O futebol pentacampeão, recheado de

estrelas, não pode vencer com lances
de bola parada ou depender apenas do
talento de alguns jogadores. Se for assim,
não precisa de técnico.

Weber rebate .críticas feitas

por deputado sobre saúde
}ARAGUÁ 00 SUL - Contrário

ao posicionamento do deputado
DioneiWalter da Silva, o secretário
de saúde, Airton Weber da Silva,
considera infundadas as acusações do

legislador, discordando do

questionamento levantado a respeito
dos serviçosprestadosna áreada saúde
noMunicípio. Apesar demencionar
algumas das preocupações da

administraçãÇl_pública com relação a

melhorias neste setor, o secretário

aponta uma lista de motivos pelos
quais credencia [araguá do Sul como
uma cidade que dispõe de sistema de
saúde considerado de qualidade.

- Quase 100% da cidade conta
com água tratada; até o final deste

ano, aproximadamente 50% da
comunidade contará com cobertura

'

de rede de esgoto sanitário, temos o

maior índice de vacinação em todo o
Estado (acima de 90%), dispomos da
menor taxa de internamento

hospitalar per capta de Santa

Catarina, menor . índice de
mortalidade em cidades commais 80
mil habitantes, entre outros -,

destaca. Em sua' argumentação,
Weber defende que estes indicadores
de saúde demonstram que a

prefeitura está cumprindo com seu

papel.
O secretário observa que a

preocupação do poder público é com

a falta de leito nos hospitais, violência
no trânsito, consumo de' drogas e

álcool, além da falta de estrutura

adequada para pacientes
psiquiátricos. "Dificuldades todas as
cidades têm, o que tentamos é buscar

soluções", argumenta.
ARQUIVO/ct.SAR JUNKES

Deputado volta a criticar a

qualidade de 'saúde de JS
}ARAGUÁooSUL-Odeputado

DioneiWalter da Silva (PT) mais
uma vez teceu críticas contra o

sistema de saúde do Município. A
opinião do legislador com relação à
qualidade deste serviço é contrária a
do secretário de Saúde de Jaraguá
do Sul, Airton Weber da Silva. O
deputado desafia os dirigentes
'políticos e formadores de opinião a

conversarem com a população
jaraguaense, emespecial os 75% dos
cidadãos .

que dependem
exclusivamente do serviçopúblicode
saúde, para compreender asituação
gosetor.
- Temos ouvido muitas

reclamações sobreaprecariedadedos
serviços básicos, principalmente nos
postos de saúde, sobre a falta de
atendimento especializado e a

impossibilidade de fazer exames
específicos de média e alta
complexidade", diz Dionei. A
carência de estrutura hospitalar em

Jaraguá do Sul e as limitações' no
atendimento de emergência são

ressaltadas em todos os eventos nos

quais a questão da saúde é debatida:
Em relação ao atendimento nos

postos de saúde, o deputado frisaque
'a principal reclamação popular diz
respeito à longa espera por uma

consulta. "Muita gente passa a

madrugada na fila para pegar uma
ficha e depois é mal atendida na

consultamédica, quando consegue
obter atendimento", denuncia.

Naopinião do deputado, esse é o
debate que os dirigentes políticos
devem fazer com a população.
"Desafio aqueles que dizem que a

saúde de [araguá do Sul 'vai bem' a
'

fazer essa conversa nos bairros, junto
com os cidadãos usuários do sistema

miinicipal de saúde, que acordam às

3 horasdamadrugadapara pegarurna
ficha. Épreciso verificar osproblemas
verdadeiros e encontrar as soluções",
superiu.

Scarpato vai a Brasília levar
denúncias contra a Prefeitura
POR FÁBIANE RIBAS

�Do�umentos
apresentam atos

de improbidade
do poder público

}ARAGUÁ�SUL-overeador
Marcos Scarpato (PT) se colocou à

disposição do partido para ir aBrasília
apresentar àContro!doriaGeral da
União o dossiê que apresenta
irregularidades e ilegalidades
cometidas pela administração pública
doMunicípio. Desde o ano passado o
vereador, com apoio de outros

militantes, está trabalhando na

investigação de atos de improbidade.
Ào todo, foram reunidos 44
denúncias, mas até o final deste mês
mais duas acusações de desvio

público devem serincluídas à pasta.
O Tribunal de Contas do Estado
também receberá omaterial.

Dentre as ilegalidades
apontadas, Scarpato menciona a

questão dos cargos comissionados,
referindo-se à contratação de dois
assessores jurídicos que não

apresentam registro na Ordem dos

Advogados doBrasil, nemefetuaram
concurso público para atuar na

prefeitura. Ele também apresenta
documentos que revelam tentativa

, da prefeitura em maquiar o não

pagamento d� contribuiçãopatronal.
"O poder público encáminha uma

documentos e, se caso tiverem

fundamentos, vai providenciar as

investigações. "Ele (o desem

bargador) disse que há a possibilidade
'.

de uma auditoria na Prefeitura, sem
a necessidade do sorteio", revelou.

.
Segundo Salomon, a primeira'

providência da Controladoria, caso
haja indícios de irregularidades, é

contato comoMinistério Público do

município.

Scarpato destaca que mais dois casos serão investigados até o final deste mês

Peixer diz que a comunidade dará sugestões ao plano de governo

localizado naRua 28 de Agosto, nas campanha, coerente, 'pautada em

proximidades da estação rodo- propostas e em projetos em prol da
ferroviária. cidade". Segundo o candidato, a

De acordo com Peixer, a coligação temmuito trabalho pela
coligação pretende realizar "uma frente. "Dispomos de propostas para

comunicação de que o repasse foi

feito, mas o pagamento, na verdade,
não ocorre", critica o vereador

Apesar de as acusações estarem
sendo realizadas emperíodo eleitoral,
Scarpato afirma que a investigação
das irregularidades teve inícioem2003
e que a denúncia não tem ligação
com as eleiçõesmunicipais. '

PREPARATIVOS - No início
do mês, membros PT estiveram no

Ministério da Justiça, em Brasília, se
informando sobre a forma de
encaminhar denúncias sobre

improbidade administrativas. Na
Controladoria Geral da União
receberam orientações e o roteiro

para os procedimentos. O asses�or
parlamentar,MarcelSalomon, disse
que o desembargador, cujo nome

preferiu guardar em segredo,
.

prometeu analisar"com atenção" os

I.

Mais Guaramírim promete novo projeto de transporte
ARQUIVO

GUARAMIRIM - A coligação
"Mais Guaramirim", que repete a

dobradinha Mário Sérgio Peixer

(PFL) e José Joaquim Fernandes

(PP), está priorizando a estrutura

de campanha. Uma das metas das

próximas semanas será a elaboração
-

do Programa de governo, que tem
como base o projeto do Transporte
Coletivo Municipal. A proposta
contempla obras no centro e em

todos os bairros. O objetivo é ouvir

também todos os setores

organizados da comunidade, entre
os quais oClic (Conselho de Líderes
Comunitários), que reúne as

associações de moradores,
entidades, clubes, associações e a

Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim) .

A coordenação vai definir
ainda, nos próximos dias, a data
de inauguração do comitê"

• No dia 20 de julho, às 11

horas, a coligação vai

promover uma coletiva

para imprensa, no
Restaurante-Guararnirlrn,
para apresentar os
candidatos ã prefeito, vice
e os 15 candidatos a

vereador.

• No dia 24 de Julho, às 10

horas, será realizada
carreata de lançamento
festivo das candidaturas
em roteiro a ser definido.

os próximos quatro anos que
certamente vão ao encontro dos
'anseios de nossa comunidade",
aposta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NEGÓCIOS

Frio anima comerciantes da
Sexta Edição da Feira da Malha

POR CELlCE GIRARDI

...Expositores
esperam aumento

de 30% no volume
de vendas

}ARAGUÁ DO SUL - A chuva

pode ter atrapalhado um pouco o

plano de alguns para visitar a Feira
da Malha, mas o frio que

acompanhou foiumpretexto amais

para aproveitar os produtos e

promoções oferecidas pelos 30
estandes d� lojas de roupas, lingerie,
calçados, móveis, chocolates,
artesanato, couro, roupa de cama,
além de restaurante com comida
caseira e lanchonete, localizados no
Portal de Jaraguá. A maioria dos
comerciantes é de Jaraguá do Sul,
mas cinco expositores vêm da

região. É o caso da comerciante

Melisa Paes Esmeraldino que

participa da feira há quatro anos

vendendo artigos de couro. ''A feira
de Jaraguá do Sul é uma ótima

oportunidade não só para vender,
como para divulgar nossa loja em
[oínvílle. Nestes quatro anos já
adquirimos bons clientes que
inclusive espera por esta feira para
vir comprar de nós", declara a

comerciante que reduziu em até

40% o preço de algumas peças. O
desconto é o grande atrativo da

feira, que estabeleceu em até 30%

Expectativa de receber cerca de 30 mil visitantes na Feira da Malha

o valor dos descontos, embora
alguns consigam oferecer um pouco
mais. "Em certos produtos ficadifícil
dar desconto,mas é bom termos um

bom chamariz", explica a

comerciante: A feira que já está na

sua sexta edição tem recebido um

público de diversas regiões. A
funcionária públicaMônica Falcão,
de Joinville veio a convite da irmã

para conhecer a feira e saiu com as

mãos cheias de sacolas. "Encontrei

bons preços e promoções. Acabei
levando artigos infantis. Agora estou
dando uma olhada para ver se levo

algo paramim", comenta. Segundo
o gerente administrativo do Portal,
Hilário Deretti a expectativa de

movimentação financeira gira em
torno de R$ Irnilhão, repetindo o

bom resultado da edição anterior
que recebeu 27 mil pessoas nos dias
de exposição. ''Acreditamos que

<'

este ano tenhamos um volume de

negócios equivalente ou levemente
superior ao anooassado, esperando
que o público chegue até 30 mil

pessoas. Acreditamos que este

friozinho e os bons preços animem
os consumidores a comprar", avalia
Deretti. Além da Feira da Malha o
Portal Jaraguá faz campanhas em

datas comemorativas além de
realizar o Portalfest, no mês de
outubro aproveitando o turismo das
festas da região.

Scar faz lançamento do 4°. Festival de Formas Animada hoje
}ARAGUÁ DO SUL - O

coordenador técnico e de

comunicaçãodo4° Festivalde Formas
Animadas, Nélson Borchard,
informa que até sexta-feira aScar terá
fechado a programação do evento,

que acontece de 10 a 15 de agosto,
na Scar. O lançamento do Festival é
hoje, às 9 horas, com a presença da

presidente da Scar, Monika
Hufenüssler Conrads, do vice

presidente de Artes Cênicas Gilmar
Moretti e do coordenador geral do
Festival, Udo Wagner, além do
coordenador artísticos do Festival,
Leone Silva e de outras pessoas Coo,rdenador técnico do evento, Nélson Borchard, mostra o cartaz

TERÇA-FEIRA, 13 de julho de 2004

-

Proibição de álcool em festas
escolares divide opiniões

}ARAGUÁ DO SUL - Quentão
feito com suco de uva foi a

.al te rnativa encontrada pela
direção do Instituto Educacional
Jangada, que pela primeira vez

promoveu festa julina sem oferecer
bebida alcólica, antecipando-se a

possibilidade de regulamentação
da lei que proíbe a comercialização
de álcool em festas de escolas. O
diretor do estabelecimento de

ensino, Mai Luiz Lazzaris afirma

que a ausência de álcool não
interferiu no sucesso da festa,
realizada na sexta-feira última. "Na
nossa cantina também não

vendemos guloseimas. Estamos nos
antecipando a lei que proíbe a

venda de bebidas. A escola deve
buscar outras alternativas para
aumentar a renda", argumenta
Lazzaris.

Já a diretora da Escola Estadual
Heleodoro Borges, Rosi Gascho,
pondera sobre os dois aspectos do
assunto. "Por um lado achamos

positivo que se coíba 'O uso do álcool,
mas, por outro, essamedida elimina
as chances das escolas arrecadarem
um dinheiro amais", resume, mas
avisa que a direção da unidade de
ensino está pensando em não

realizar a festa ano que vem por
receio de não obter retorno
econômico com um evento seUl

bebida alcoólica. Damesma opinião
partilha o diretor da Escola
Evangélica J araguá, Leopoldo
Fenner, A festa julina do Colégio
Jaraguá também foi realizada na

sexta-feira e com venda de bebida
alcoólica. De acordo com ele, existe
uma contradição em relação ao

assunto. "Que rumos isso vai

tomar!", questiona o professor, que
não acredita na diminuição do
consumo de álcool em função dessa
lei proibitiva. "O consumo ou não
de álcool passa por um processo de
educação, de limites, de presença
dos pais e de boa estrutura familiar",
define Fenner.

A promotora Diana Spalding
Lessa Garcia, que responde pela
Promotoria da Infância e Juventude ,)

de Jaraguá do Sul, explica que a

Lei Estadual 12.948, de 11 demaior
de 2004 precisa ser regulamentada
para ter praticabilidade e enquanto
isso não acontecer, fica valendo o

que já consta no Estatuto da

Criança e do Adolescente, que

proíbe a venda de bebidas alcoólica

para menores de 18 anos.

responsáveispela realizaçãodoevento
e que integram a diretoria da Scar.

O coordenador geral do Festival
e vice-presidente de Artes Cênicas,
GilmarMoretti, explicaque o público
teráoportunidade de conhecergrupos
específicos de teatro de bonecos de
todoo Brasil e convidados do exterior
em apresentações em praças, escolas,
fábricas e outros espaços alternativos.
Nestaedição do Festivalo diferencial
fica por conta do Seminário de

Pesquisa sobre Teatro de Formas

Animadas, realizado emparceria com
a Universidade do Estado de Santa CÉSAR JUNKE5

Catarina. Mai Lazzaris "Estamos nos antecipando à possível regulamentação"

INFORME CP

� DESENVOLVIMENTO

Seminário discute turismo
Dando continuidade às ações do Proder
ComCenso - Programa de Desenvolvimento
Local, que está sendo desenvolvido pelo
município de Jaraguá do Sul promove, das 8

às 11 horas de hoje, o Seminário de
Direcionamento dos Roteiros Turísticos de

Jaraguá do Sul, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. Visão do futuro; pontos fortes;
pontos fracos; estrutura dos roteiros, análise
dos envolvidos e viabilidades dos roteiros
serão os assuntos desenvolvidos durante o

seminário, que tem por objetivo direcionar e
reestruturar os roteiros turísticos já existentes
no município, entre elas as Rotas da

Colonização Alemã e Italiana.

� INOVAÇÃO
Encontro de Empresá.rios
O consultor Simon Franco é o convidado especial para
o 4r Encontro de Empresários da Acijs/Apevi, que
acontece no dia 29 deste mês, no Centro Cultural de

Jaraguá do Sul. De acordo com o presidente da Acijs,
Paulo Obenaus, a qualidade do palestrante e a

atualidade do tema (Você e sua empresa são

competltlvosr) devem levar um grande público ao

evento. O palestránte, ainda de acordo com Obenaus,
tem mais de 40 anos de experiência e já realizou

aproximadamente 1.500 palestras e seminários. O vice-
'

presidente da Acijs para assuntos de Comunicação,
Giuliano Donini reforça a importância do assunto e o

grau de profissionalismo do palestrante. As inscrições
podem ser feitas na Acijs. O evento terá início às 19h30
do dia 29.

I
� � -

�
�

'LOTERIAS ��:
Megasena Quina
concurso: 579

04 - 09 - 15
17-34�39

concurso: 1323
19-31-52
55 - 75

concurso: 03848

1 ° Premio: 43.920

2° Premio: 54.893

3° Premio: 08.297
4° Premio: 02.599

5° Premio: 40.479 .

... POTENCIAL

Palestra motivacional
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá
do Sul promove, no dia 27 deste mês, a

palestra "Marcado para Vencer'; programada
para acontecer a partir das 20 horas, no grande
auditório Eggon João da Silva. Quem profere
a palestra é o professor José Emílio Menegatti,

'

administrador de empresas, pós-qraduado
em Produtividade Total, MBA em Gestão

Empresarial e professor em cursos de

Graduação e Pós-Graduação. Menegotti
também preside a Acats (Associação
Catarinense de Supermercados. Iniciou sua

carreira profissional na Nestlé. É autor do livro

"Desperte deu Potencial Emocional" e do CD

motivacional "Marcado para Vencer':

concurso: 433

01 - 09 - 14 - 17 - 18 - 22 - 24 - 27

34 - 40 43 - 44 � 45 - 48 - 68
74 - 88 - 89 - 92 - 95

Loteria Federal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Festival da Canção de Corupá
'distribui R$ 500,00 em prêmios

CORUPÁ - o segundo Femuca

(Festival Municipal Escolar da
Canção) contou com a

participação de 26 inscritos das

escolas Teresa Ramos, Aluisio

Carvalho de Oliveira e Francisco

Mees, De acordo C01)1 a secretária

de educação do município, Darci
Rutsatz, foram cinco candidatos

entre a primeira e quarta série, 12

candidatos de quinta a oitava e

nove candidatos do ensinomédio.
"Resolvemos dividir as categorias
em três para que a concorrência

fosse justa. Já o repertório foi

escolhido pelos próprios alunos e

variaram entre MPB, sertanejo e

pop-rock", explica. A premiação
era de R$ 150,00 para o primeiro
colocado, R$ 100,00 para o segundo
e R$ 50,00 para o terceiro, além de

troféus. Amelhor torcida recebeu

um prêmio de R$ 300,00. Segundo
Darci, o festival surgiu como um

incentivo aos talentos locais. ''Além

de despertar para amúsica o evento

tem a intenção de integrar os alunos
das escolas do município", O
vencedor da categoria primeira a

quarta série ficou com Wanderlei

Voigt Junior, da escola TeresaRamos
que interpretou a música Telefone
Mudo (Bruno e Marrone). Muriel
Hamilton Depin, da escola Aloísio
Carvalho deOliveira foi o vencedor
da categoria de quinta a oitava que

J

cantou Se eu não te amasse tanto

assim (Ivete Sangalo) . E o vencedor
do ensinomédio foi a dupla Djony
Stratmann e José Djonatha
Neumannque interpretou amúsica

Para mudar a minha vida (Zezé di
Camargo e Luciano). A melhor
torcida foi a da escola Aloísio
Carvalho de Oliveira. Depois do
festival os corupaenses puderam
saborear dois bolos de três metros

de aniversário que foi oferecido

pelas padarias do município e

decorado pelo centro de

panificação escolar de Corupá.
(Celice Giréirdi)

ALEXANDRE BaGO

Festival aconteceu no seminário de Corupá e contou com 26 inscritos

XXI OLICHAMP no Marista

De acordo com o Cronograma de Eventos do

Departamento de Educação Física e Esportes do Colégio
Marista São Luís, realizar-se-á de 13 a 17 de julho, a XXI
Olimpíada Champagnat (OLlCHAMP). Evento que tem
como objetivo maior homenagear São Marcelino

Champagnat, fundador da Congregação Marista. Esta

competição interna reúne alunos da Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Médio. Serão disputadas as

modalidades coletivas de basquetebol, voleibol,
handebol, futsal, suíço, as modalidades individuais de

xadrez, tênis de mesa, atletismo em ambos os naipes e

atividades recreativas para as crianças dá Educação
Infantil. O cerimonial de abertura acontecerá no dia
13 (3a Feira) às 19h, no Complexo Esportivo Marista,
conforme informa o professor Cláudio Tubbs,
coordenador de esportes.

GERAL

para dar melhor isolamento à casa,

que começa a ser ampliada.
Ana é dona-de-casa e Silvio

receberá no final do mês a última

parcela do seguro desemprego, já
que está sem trabalhar desde
fevereiro. Ele está à procura de
trabalho. A única renda mensal é

proveniente do serviço de auxiliar
de pedreiro desempenhado pelo
filho Marcos Antônio, de 16 anos.

Segundo a assistente social da

prefeitura de Guaramirim, Sônia
Ossovski Massaneiro, o

departamento presta assistência à

família desdemaio de 2003, quando
o bairro Vila Amizade foi

incorporado ao Município. Sônia
salienta que eles recebem benefícios
mensais como c;_esta básica, leite para
crianças, de até quatro anos e

encaminhamento de documen

tação.
A auxiliar de enfermagem,

Everli Safanelli, informa que a

família recebe, ainda, orientação e

atendimento médico. Grávida de
cinto meses, Ana tem feito

acompanhamento pré-natal e

exames periodicamente. "As

crianças também fazem consultas,
onde recebem vacinas e requisição
para medicamentos, quando
disponível", declaraEverli.

Auxíuo

CESAR JUNKES

A reforma da casa foi para dar melhores condições a sua família

funcionários de uma empresa do

Município pagaram o transporte da
residência.

Com 32metros quadrados e três

cômodos, a casa oferece melhores

condições, mas por estar localizada
em loteamento clandestino não

371 2322

Cursos e exposição de trabalhos

integram a Feira de Artesanato
FATOS

·Entre os dias 13 e 18 deste

mês, a Secretaria de

Produção promove a

primeira Mostra

Agropecuária, como parte
da programação da Expo
2004.

·Realizado no Parque
Municipal de Eventos, o
evento visa divulgar o

potencia do setor com

exposição de associações.

Família carente da Corticeira
recebe donativos e assistência

POR CAROLINA TOMASELLI

�Serviço Social de
Guaramirim atende
casal com sete filhos
menores

GUARAMIRIM - Alimentos,
roupas e alguns móveis foram
doados pela comunidade ao casal
Ana Lenzi Francione eSilvioAlves
da Luz e seus sete filhos, quemoram
no bairro Corticeira, em

Guaramirim.
Matéria publicada na edição

4.891, de 26 de maio de 2004, do
JornaiCorreio do Povo registrou a

condição de vida da família, que
estava residindo em uma casa de
um cômodo feita com pedaços de
madeira, eternite e lona. Com as

chuvas, O abrigo era

freqüentemente inundado,
fazendo co� que as crianças
adoecessem.

Há exatos 30 dias, o casal e seus
filhos mudaram-sêpara uma casa,

que já pertencia a eles mas que
tinha sido deixada no local onde
residiam antes, no bairro Vila

Amizade, por falta de dinheiro para
custear o frete. Silvio comenta que

}ARAGUÁ DO SUL - A terceira

Feira de Artesanato contará com
100 estandes - todos já
negociados - que ocuparão os

pavilhões B e C do Parque
Municipal de Eventos, entre os

dias cinco e oito do próximo mês.

A informação é da assistente de

Promoções e Divulgação,
Rosilene Koch, salientando que
a feira apresenta um crescimento

constante desde a sua primeira
edição em 2002, quando foram
disponibilizados 33 estandes que
aumentaram para 72 no ano

passado.
O evento integra a

programação do Agosto de

Todos, promovido pela Se
cretaria de Produção, em

parceira com Associação dos
Artesãos de Jaraguá do Sul e

participação da Fundação
Cultural. De acordo com

Rosilene Koch, a feira deverá
reunir aproximadamente 90

expositores oriundos de várias

regiões de Santa Catarina e das
cidades paranaenses de Curitiba
e Araucária, que apresentarão
trabalhos diversificados em

Amigos da Informação
._ G:\

p�o @)L�A��ift�o
376 4040 371 6524

possui saneamento básico e a

instalação de luz elétrica só foi

possível depois que um vizinho fez a
extensão da rede de energia.

Além de donativos, a família
também recebeu pedaços de
madeira e forros, utilizados porSilvio

Corupaenses homenageiam o

município com desfile cívico,
CORUPÁ - o dia claro e bonito

de sol afastou qualquer possibilidade
de cancelamento do desfile alusivo
ao aniversário do município em

função da chuva que caiu no

sábado. E o frio de sete graus não

afastou o publico que foi a avenida
Getúlio Vargas acompanhar a

solenidade. Quase mil pessoas das
32 entidades entre clubes de serviço,
entretenimento, dança, sociedades
esportivas e recreativas a fundação
municipal de esportes e grupos de
alunos que representam projetos
desenvolvidos' nas escolas como

"Proerd" e "Preservar é amar",
participaram do desfile que contou
com a presença da Banda Marcial
da 62ª Batalhão de Infantaria de

[oinville. Segundo a secretária de

estilos e materiais, desde

madeira, porcelana, biscuit e

bijuterias de todos os tipos, por
exemplo. Acrescenta que
durante o evento serão reali

zados cursos de pintura em gesso

com diversas técnicas, de

pintura em madeira, com

técnica estilo country e de

bijuterias ..
Os interessados em participar

podem obter informações
através do telefone 372-8093.
Além disso, paralelamente a

Feira de Artesanato acontecerá

também a nona Feira do Livro,
que ocupará 12 estandes do

pavilhão B e será coordenada

pela Fundação Cultural.
Com entrada franca, o

evento disponibilizará, ainda,
serviço de café colonial a ser

comercializado pela Apeafa
(Associação dos Pequenos
Agricultores Familiares). Corupaenses enfrentaram baixas temperaturas no desfile de domingo

educação domunicípio de Corupá,
Darci Rutsatz, a cada ano aumenta
a participação dos grupos no desfile.
"Essa participaçãomaciça se dá pela
vontade dos munícipes de

homenagear a cidade. E isso se

repete no evento cívico em sete de
"

setembro", comenta ..Durante toda
a semana diversos eventos
marcaram o aniversário de 107 anos
de Corupá comemorados no dia
sete de julho.No próximo domingo,
dia 18, acontece o último evento

com o primeiro encontro de

trilheiros, que farão a trilha "Terra
das Cachoeiras", promovido pelo
Bananalama e que terá a largada a

partir das 9 horas defronte a praça
Arthur Muller e chegada prevista
às 15 horas, (Celice Girardi)
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CP NOTAS
PROFISSIONALIZAÇÃO
Aulas gratuitas demúsica
Os músicos que queiram fazer a prova para tirar a carteira de

profissional podem procurar a Ordem dos Músicos de Jaraguá
do Sul para fazer aulas gratuitas. O professor Antônio, antigo
instrutor de música do Sesi, estará ensinando a ler' partituras. O
local das aulas será no escritório da OM/JS na Rua Emílio Stein

153, centro. Mais informações pelo telefone 371-4399, com
Maria Nilva.

EXPO 2004

Programação para todos os gostos
Além de oportunidades de negócios que estarão sendo
oferecidas por cerca de 70 expositores, a Expo 2004 reserva

várias atrações. A feira será aberta hoje, às 19 horas, no Parque
Municipal de Eventos de Jaraguá do Sul. Amanhã, no mesmo

horário, no Pavilhão A está previsto o Painel de Negócios, com
as presenças do presidente da Marisol, Vicente Donini,
Superintendente da Duàs Rodas lndustrial, Leonardo Zipf, do
presidente do Grupo Weg, Décio da Silva. Às 20h30, çomeçam
as apresentações do Projeto Pôr-da-Sol, com Sérgio Guimarães

interpretando grandes nomes da MPB, no palco alternativo. Na

quinta-feira, às 18h30, Carla Erhardt interpreta canções de Rita

Lee, dando início ao projeto Pôr-da-Sol, no palco alternativo. Em
seguida, às 20 horas, as bandas locais iniciam a noite "Rock in

Jaraquá" no Pavilhão A. No dia 16, a partir das 18h30, diversas
apresentações tradicionalistas marcam a 1 a Noite da Associação
dos Tradicionàlistas. Depois, às 22 horas, tem início o baile com

o Grupo Matizes, no Paviihão A"No dia 17, a programação cultural
estará sob o comando da-Banda Cavalinho Branco, com o Baile
do Chopp, às 22 horas, no pavilhão A. No dia 18, às 19h30,
acontece o show nacional com o grupo KLB, também no pavilhão
A.

SENAI

Curso deTecnologia doVestuário
o Senai de Jaraquá do Sul promove o curso superior de Tecnologia
em Produção do Vestuário. O objetivo é colocar no mercado

profissionais de nível superior capacitados a desenvolver novos

produtos e a intervir no processo produtivo de fabricação e

gestão. A aula inaugural acontece no dia 20 de julho, às 19

horas, no auditório do Senai, e será ministrada pelo vice-presidente
da ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil), presidente do
Sindicato das Indústrias de Vestuário, Fiação e Tecelagem de
Blumenau e Diretor Superintendente do Mercado Internacional'
da Hering, Ulrich Kuhn. A proposta do curso é formar

profissionais para atuar no desenvolvimento e
_
pesquisa de

novos produtos, supervisão de produção, coordenação de

equipes técnicas na área de produção de moda e de vestuário,
coordenação de equipes técnicas para negociação junto
a clientes e fornecedores, consultoria e representação técnica
e como modelistas industriais.

UNERJ

Vagas remanescentes
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) vai colocar à

disposição dos interessados, a partir do próximo dia 21, vagas
remanescentes aos cursos de marketing (noturno),moda (noturno),
tecnologia em automação industrial (matutino), tecnologia em

eletroeletrônica (noturno), tecnologia em mecânica (noturno). Para
se inscrever, os interessados deverão comparecer no Serviço de
Atendimento Estudante - SAE da Unerj, das 8 às 11 h30 e das 16 às
21 horas, para retirar o Manual do Candidato e o Requerimento de

Inscrição. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar o

requerimento preenchido no SAE, anexando fotocópia legível da
Carteira de Identidade, fotocópia do histórico escolar do ensino
médio ou equivalente, ou fotocópia do histórico escolar do ensino

superior, fotocópia do certificado ou diploma do ensino médio ou

curso superior e CPF - Cadastro de Pessoa Física.

UNERJ 2

Processo seletivo
A Unerj também mantém abertas as inscrições para o processo
seletivo especial para os cursos de Administração (matutino),
Administração - Comércio Exterior (noturno), Arquitetura e

Urbanismo (matutino), Artes - Licenciatura em Música, Ciências
Contábeis (noturno) e Sistemas de Informação (noturno). Mais
informações no SAE, pelo telefone (47) 275-8200.

Falecimentos
Faleceu às 14:00 de 917 o senhorMoacir Freitag, com idade de 30

anos.O sepultamento foi realizado noCemitério Rio Branco.
Faleceu às 3 :40 de 917 o senhor Adolfo Verbinen, com idade de 75

anos. Osepultarnento foi realizado noCemitérioMunicipal do Centro.
Faleceu às 1:30de 1117 o senhorJosé Isidoro, com idade de 78 anos.O

sepultamento foi realizado noCemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 22:55 de ontem o senhorAlwin Otto, com idade de 89

anos. O sepultamento foi realizado noCemitérioBruderthal.

POR CELlCE GIRARDI

�No final de

semana, três
unidades foram

entregues

}ARAGUÁDO SUL - A Prefeitura

entregou neste final de semana três
escolas da rede pública que foram
reformadas.Na sexta-feira, a Escola
Cristina Marcatto realizou
solenidade de entrega oficial das
reformas que recebeu um

investimento de R$ 300mil. No dia
seguinte de manhã, foi a vez da
Escola Guilherme Hanemann, na
Barra do Rio Cerro. À tarde, foi
entregue a reforma da Escola
Gertrudes Steilen Milbratz, onde
foram investidos aproximadamente
de R$ 1,3 milhão.

"Ficamos satisfeitos com o

resultado da reforma. Nossa escola
está outra, mais bonita", disse a

diretoraNeldiMaria Pscheitr.Alunos,
professores e representantes daAPP
(Associação de Pais e Professores)
fazem coro com a diretora. "Gostei
da ampliação do espaço.Abiblioteca
ficoumaior, osbanheirosmais bonitos,
ficou bem legal", elogiou a aluna
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MELHORIAS

Entrega oficial das melhorias na escola Guilherme Hanemann

Talita KeliDiefenthaeler, estudante
-

da 5ª série, presente na solenidade de

inauguração,O aluno JoãoAntônio

Prefeitura conclui reformas
em escolas da rede pública

Aumento de casos de HN/AIDS
• � I

_ preocupam secretaria de saúde
}ARAGUÁ DO SUL - A secretaria

municipal de saúde registrou de

janeiro a junho de deste ano30novos
casos de HN em Jaraguá do Sul e

região. Estes números se somam aos

400 confirmados de 1991 até hoje.
Segundo o Coordenador do

Programa DST/Aids, Dalton
Fernando Fischer, da Secretaria

MunicipaldeSaúde este número não
corresponde a realidade, jáquemuitos
não são registtados. 'Acreditamos que
o número real possa ser próximo de
cinco mil pessoas infectadas",
destaca. De acordo com o

levantamento foi observado que a

maioria dos portadores de HN são

heterossexuais (70%). Do restante

16% são usuários de drogas, 6%
homossexuais, 3% perinatal (demãe
para filho) , bissexual3%e 1%através
de transfusão de sangue. Atualmente
61% são homens e 31 sãomulheres.
"Mas a feminilização da doença vem
aumentando", explica Fischer
acrescentando "o que nos faz
desconsiderar a idéia antiga de grupos
de risco.Hoje ttabalhamos coma idéia
de comportamento de risco, ou seja;
qualquer pessoa que já teve ou tem

relações sexuais sempreservativopode
contrair o HIV, vírus da AIDS",
constata. Pensando nesta realidade

que está se transformando e

crescendo em Jaraguá e região, é que
a SecretariaMunicipal de Saúde e o

Programa DST/Aids está

promovendo o I Seminário deDST/
Aids, no dia 15 de julho, quinta-feira
na CPL (Centro de Profissionais
Liberais).O seminário inicia às 17h45
com entrega dematerial informativo.
Aprimeirapalestta acontece às 18h45

- Dados da secretaria de

saúde revelam que 70%
dos infectados por HIV são

heterossexuais, 16% são
usuários de drogas, 6% de

homossexuais, 3%
perinatal, 3% bissexual e
1 % por transfusão de

sangue.

-Inscrições gratuitas
podem ser feitas com

Najla pelos fones 372-8434

ou 372-8400

Berti, do Departamento de

Comunicação doGrêmio Estudantil
da escola falou em nome dos 550

alunos.Ele agradeceu a iniciativa,
afirmando- que "a reforma deixou
nosso ambiente de estudo mais
acolhedor" .

Na opinião da secretária de
Educação, Íris Piazera, "a refonna
permitirá a todos um ambientemelhor
para prática de estudo e pesquisa,
inclusive comestruturapara utilização
dos computadores".

A escola, que tem 1.214 metros
quadrados de área construída,
recebeu ampla reforma commelhoria
no refeitório, banheiros, biblioteca,
centro de informática, passarela
coberta de acesso ao ginásio, setor
administrativo, reforma elétrica e ,:1

pintura externa. 'Através dos recursos
daAPPfechamos às laterais do ginásio
e a prefeitura contribuiu com a

colocação dos.vidros edas luminárias",
informou a diretora.

Na Escola Gertrudes Steilen
Milbratz foi feita ampliação do
refeitório e construída biblioteca, sala
dos professores, quatro salas-de aula,
secretaria e diretoria. Uma das escolas
mais antigas de Jaraguá do Sul, com
mais de 100 anos, atendemais de 350
alunos do Rio da Luz I e Rio Cerro L
'� reforma ficou muito boa. Nossa
escola virou modelo para a rede

municipal", garantiu o secretário da
escola,WilsonGeorg.

Concurso reúne 14 bandas e

fanfarras de SC e Paraná

Escola São José de Porto União também participou do evento

}ARAGUÁ DO SUL - 14 bandas e

fanfarras de Santa Catarina e Paraná

participaram do concurso promovido
pela escolaJonasAlves, no domingo.
Os jurados tiveram-como critérios de
avaliação o aspecto musical

(conjunto, sopro e percussão),
apresentação (uniformidade,
instrumental,marcha, alinhamento,
cobettura) e a harmonia do conjunto,
analisados durante cerca de 20
minutos de apresentação. As

categorias foram divididas em

- fanfarras (simples e especiais), bandas
marciais (metais e percussão) e

musicais (marcha e concerto), nas
categorias infantil, infanto-juvenil,
juvenil e sêniot Dentre as premiações
aEscolaJonasAlves levou o primeiro
lugar na categoria infanto juvenil na
modalidade banda de percussão com
liras. De acordo com o professor de

música e regente da banda Julinor de
SouzaSampaio os 55 alunos (17 corpo
de frente e 38 nos instrumentosj.têm
ensaiado durante dois meses e têm

melhorado o desempenho a cada
campeonato. Para a diretora Helena
Hencke o objetivo do evento que já
está na terceira edição naescolaJonas
Alves é o de integrar e incentivar os
alunos para que continuem se

dedicando amúsica. "É bonito ver a
dedicação deles e a admiração que
outros alunos têm pela banda",
salienta. Para o presidente da

Federação das Bandas e Fanfarras de
SantaCatarina, Rubens Braun, que
acompanha as bandas há 38 anos, a

qualidade das apresentações tern

melhorado a cada ano. "A gente
percebe a evolução destes grupos,
principalmente no aspectomusical",
declara.

com o médico urologista Osmar
Andreatta que falará sobre '� DST

hoje" abordando sobre riscos,
sintomas, cuidados e tratamento. Às
19h45 omédico infectologistaWilly
M. Hiraga palestra sobre "HN/Aids -

nocaminho daprevenção" abordando
- questões clínicas, o que é a doença,
expectativas na ciência, para

tratamento, entre outros.O psicólogo
Dalton Fischer encerracomapalestta
"HIV/Aids e a sociedade", às 20h45
levando informações sobre o perfil
do paciente que temHIV/Aids na
região. O seminário é direcionado 3.

todos os interessados principalmente
para quem trabalha na área da

saúde, educadores, pais, membros
de Cipas. "Todos que de alguma
forma estejam envolvidos ou levem

informações podem e devem

participar", destaca Fischer.As
inscrições podem ser feitas na

Secretaria Municipal de Saúde já
que as vagas são limitadas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Torcida que lotou o estádio João Marcatto comemorou a vitória que levou a equipe à final
ALEXANDRE BaGO
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CP RONDA11----
li>FURTO

Moto é roubada emGuaramirim

No início da noite de sexta-feira, um senhor de 44 anos informa à

polícia Militar que sua moto foi roubada. O veículo se encontrava na

garagem de sua residência na Estrada Bananal do Sul, bairro Corticeira,

em Guaramirim. Os bandidos arrombaram a residência e lévaram

alguns bens de pequenos valores e a moto Honda NXR 125 de cor

banca, placa MDN 7942 de Guaramirim. A vítima foi orientada a fazer

queixa na delegacia e a informação foi repassada para toda a rede e

até o momento nada foi encontrado.

li> DETIDO

Homem é encaminhado ao presídio
Na noite de sexta-feira, na rua João Januário Ayroso, na Barra do Rio

Cerro, a viatura da PM foi abordada por um pedestre que informou

que havia um homem armado de faca em frente ao um bar. Os

policiais abordaram o cidadão, sendo que não foi encontrada a arma

com ele e, ao fazer a consulta, foi constatado que havia um mandado

de prisão expedido contra ele, que foi encaminh�do ao presídio.

Ii>DENÚNCIA
Homem é preso por tentativa defurto
No início da madrugada de sábado, a PM recebeu a denúncia de que
havia uma briga no pátio da Unerj, na Rua dos Imigrantes, Vila Rau.

Chegando no local, e ao falar com o denunciante, os policiais
'verificaram que se tratava de uma tentativa de assalto, onde a vítima

correu para pedir ajuda e retornou com um amigo, onde localizaram

o assaltante. Ao perceber a chegada dos dois, o ladrão fugiu, mas foi
encontrado e detido, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia
Civil e foi entregue ao comissário de plantão.

ESPORTIVAS
Ii>BRASILEIRÃO

Próximos Jogos - 13/07

Atlético (MG) x Vitória Figueirense x Paraná

Corinthians x Criciúma Paysandy x Ponte Preta

Juventude x Fluminense Atlético (PR) 'x Goiás

Vasco x Coritiba Botafogo x Palmeiras

Grêmio x Cruzeiro Santos x Flamengo
Guarani x Internacional São Caetano x São Paulo

Classificação
1" Palmeiras 26 13° São Caetano 19

Figueirense 26 Criciúma 19

3° Santos 25 15° Juventude 18

4° São Paulo 24 16° Paraná 16

5° Internacional 23 Corinthians 16

Ponte Preta 23 Atlético (MG) 16

Goiás 23 19° Corttíba 15

8° Atlético (PR) 21 Grêmio 15

Cruzeiro 21 21° Guarani 13

Fluminense 21 22° Flamengo 12

11° Vitória 20 Botafogo 12

Vasco 20 24° Paysandu 10

Contrata-se Médico
para atuar como Clínico Geral para atendimento

de medicina familiar.

Interessados tratar através do fone (47) 371-1600 em
horário comercial.

Academias.
Corpo &Mente

Paraficar de bem com a vida!
• BODY BALANCE

• BODY COMBAT

.BODYJAM

.BODYPUMP

• GINÁSTICA LOCALIZADA

• MUSCULAÇÃO
• NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

.POWERPOOL
• HIDROGINÁSTICA

"ifLEXlBILlDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

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

GERAL/ESPORTE

VAGA

Juventus se garante na final do
turno após vitória contra o BEC

POR JULlMAR PIVATTO

� Primeiro jogo da
final será nesta

quarta-feira, às 15h30
no João Marcatto

}ARAGUÁooSUL-3 x 1 noplacar
e a classificação para a final. Esse foi o
resultado da partida de domingo à

tarde, onde o Juventus venceu oBEC
(BlumenauEsporteClube) noEstádio
João Marcatto. O te11!po frio não

impediu que a torcida comparecesse
às arquibancadas, que foipresenteada
com o bom futebol do Moleque
Travesso.

O jogo começou quente e, aos

noveminutos, ogoleirodoBlumenau
fez duas importantes defesas quase
que em seqüência, o primeiro de
Pereira e o segundo de Tiganá. A
equipe jaraguaense continuou

pressionando e aos 16minutos Ivan
entrana área e <$:6ierrubadoporChina.
Itaquicobra o pênalti e abre o placar.
Dezminutos depois, a defesamenos
vazada da comp'l?tição falha e

Cláudio empata o jogo.
Na etapa final, o Juventus volta

buscando a vitória e, numa cobrança

de escanteio, o zagueiroAcácio desvia

para o gol, marcando o segundo aos
12minutos: Logo em seguida, omeia
Ivan, que vem se destacando nas

últimas partidas do tricolor,marca o
seu, deixando então o placar em 3 x

1. Para continuar na competição, o

Festival de Revezamento Meclley
reúne 88 nadadores jaraguaenses

. Anderson, Deivid, Antônio e Eduardo bateram o recorde no infanto

}ARAGUÁ 00 SUL - AAcademia

Impulso promoveu neste sábado, 10,
o 2° Festival de Revezamento

Medley de Natação. O evento

contou a com a participação de 22

equipes (oito no infantil e 14 no

adulto), as quais dispu taram,
respectivamente, as provas de 4 x

33m Medley e 4 x SOm Medley. A
equipe Infanto Juvenil, formada
pelos nadadores AndersonPhelippe
Maestri, Deivíd Rausisse, Antônio
Cássio Bogo e Eduardo Marcatto,
estabeleceu um novo recorde da

competição, comotempode 2'04"14.
O recorde anterior - 2'06"01 - era

dos nadadores da Equipe Master

(composta pelos nadadores Juliano
Prim, Alberto João Marcatto,
Fernando Radunz e Guilherme

Muller), quando do 1º Festival em

junho de 2003.
Alémdeles, os campeões emsuas

devidas categotias foram: Alexandre

Pinheiro, Guilherme Vieira, [oel
.
Hornburg,Caio CésarJardimKonell

(infantilmasculino): BárbaraMoser,
Fernanda Bisorii, Aline Engicht e
Tâmara Legnaghi (infantil
feminino); Gustavo Motta, Sibeli

Motta, IsabelleGhizoni eGuilherme
Vieira (infantil misto); Eduardo
Guenther, RenatoDias, JoséCarlos
Fagundes e Daniel Scachetti (adulto
masculino); Tâmara C. Martins,
IsabelaVoltolini, Marlise Klemann e

Ana Luisa Tobler (adulto feminino)
e Lucas Watanabe, André P.

Campregher, DayaneMaestri, Kelly
B. Barbosa (adulto misto). Após o
evento, os participantes participaram
de uma confraternização.

BEC precisava vencer no tempo
normal e naprorrogação.

O adversário do Moleque
Travesso na final será oBrusque, que,
jogando em casa venceu no tempo
normal o Fraiburgo por 3 x 2 e

empatou em O x O na prorrogação.O

primeiro jogo da final será nesta

quarta-feira, às 15h30, no João
Marcatto e a decisão será em

Blumenau. A partida foi marcada
para o período da tarde porque as

obras da iluminação do estádio não
ficará prontas a tempo.

Jipeiros participaram do 13°

Jeep Raid - Trilha da Urtiga
CORUPÁ ,. A 13ª edição do

Jeep Raid Trilha da Urtiga que
aconteceu no sábado a partir das
10 horas em Corupá reuniu 82

jipeiros que participaram da

prova válida para o campeonato
catarinense de Jeep Raid. Foram
60 quilômetros de trilha

'percorridos por dentro do

município. Os vencedores da

prova na categoria mas ter foram

Vagner Antônio de Souza e

Alexandre Alfarth de Bl u
menau. Na categoria graduados
o primeiro lugar ficou com Carlos
Roberto Girolla e Gilberto Cecílio

Junior, também de Blumenau.
E na ca tegoria Junior

Alexandre Koerich e Fernando
Koerich de Florianópolis fizeram
o melhor tempo. Segundo o

secretário do J eep Clube de

Corupá, Adilson Espíndola o

número de participantes foi
muito bom e conto com a

presença de jipeiros de várias

partes do estado. '.'Tínhamos

inscritos de Chapecó, Taió, Rio
do Sul, Rio do Oeste,
Florianópolis. Gaspar, entre
outros. Foi muito boa a

participação dos grupos". A
organização foi elogiada pelos
participantes.

FATOS
• Os jipeiros Lucio Dalri e

Fabian Girardi, de Rio do

Sul, aprovaram o percurso,

elogiando os

organizadores pelas
referências.

• O secretário do Jeep
Clube de Corupá, Adilson
Espíndola, diz que o

número de participantes
foi muito bom e conto

com a presença de jipeiros
de várias partes do estado.

Atletas se preparam para fase

regional dos Jogos Escolares

ITA}AÍ - A Fundação Catari

nense de Desportos (Fesporte), em
parceriacom aGerência daOrganiza
ção do Lazer da Secretaria do
Desenvolvimento Regional em Itajaí
(SDRItajaf) realizouontem, às 18h30,
a abertura oficial da etapa regional
dos 22º Jogos Escolares de Santa

Catarina, no ginásio de esportes do
Centro Multieventos Sérgio
Lorenzatto, emBalneário Camboriú.

Alunos com idade entre 11 e 14 anos
da rede estadual de ensino dos 11

municípios da região representarão
suas escolas selecionadas em etapas

municipais, emmodali-dades como

atletismo, basquetebol, futebol-de
salão, handebol, xadrez, tênis-de
mesa e voleibol. Os primeiros
colocados nas etapas regionais
disputarão aetapamesorregionalque
acontecerá emGaspar.
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Três equipes garantidas na

semi-final do Varzeano
POR JULIMAR PIVATTO

� Caxias, Kiferro e Gesso

Jaraguá 'definem no

próximo sábado a.

liderança do grupo

}ARAGUÁ DO SUL - Depois de
realizados mais dois jogos na

terceira fase do Campeonato
Varzeano, a chave J já tem os

times definidos para a próxima
fase. As partidas aconteceram

na tarde de sábado, no campo
do Caxias. Com a vitória de 4 x
2 sobre a Depecil, o time da casa

garantiu a vaga no grupo J e

agora disputa, no próximo sábado
o primeiro lugar com o Gesso

Jaraguá. Para o presidente do
Caxias, Márcio de Marco, a

equipe está em busca do título,
já que é uma das maiores

vencedoras da competição, ao
lado da Kiferro, com quatro
títulos. "Esse foi o jogo mais difícil
até agora. Nós estamos invictos Caxias (branco) vence o Depeêil e se classifica para a semi-final pelo grupo J

na competição, e estamos em

busca do troféu para retomarmos
o posto de maior vencedor do

Campeonato Varzeano", explica.
No outro jogo da rodada, válido

pelo grupo K, Água Verde/

Consistem empatou em O x O com a

Metalúrgica TS. As duas equipes
estão com um ponto na segunda
colocação, atrás da Kiferro que
tem três e também está garantida
na semi-final. Para o Água

Verde/Consistem, que joga com
a Kiferro no próximo sábado,
basta um empate para se

classificar. Para garantir o

primeiro lugar do grupo precisa
vencer. Já a Metalúrgica TS torce

para que a K�rro vença por mais
, de três gols de diferença, para passar
às semi-finais no critério do saldo
de gols. Os jogos do próximo sábado
começam às 13h30, no campo do

João Pessoa.

Solenidade marca a abertura dos jogos da Renato Pradi
}ARAGUÁ DO SUL - Em

solenidade realizada na tarde de
ontem, foi aberta a VII Olipradi
(Olimpíada Interna da EMEF
Renato Pradi), que contou com a

presença de alunos, professores e

autoridades, noGinásio de Esportes
da Escola. Após o desfile das

equipes, quatro atletas destaques
da escola entraram com a bandeira
de Santa Catarina: Guilherme
Borscheid t (bicicross), N ii ton
Ropelato Jr., Célio RopelatoNeto e

Emilly Samuelli Scholl (todos
destaques do Circuito Interescolar
de Natação).

Alguns atletas foram

homenageados durante a

cerimônia. O aluno Diogo Dana,
nove anos, é o atual recordista dos
25m livre do Circuito Interescolar
de Natação, e ganhou a medalha

L UVi D

de mérito municipal. Como

destaque estadual e nacional, a

escola homenageou o ex-aluno
Ricardo Kuhn, que foi campeão da
Taça Brasil2004 com aMalwee. O
mérito internacional 'ficou com

Alessander Lenzi, campeão
mundial de jet-ski estilo livre. O

presidente da AJAB (Associação
J araguaense de Basquetebol)
Nicolas Foscolos recebeu amedalha
demérito profissional, pela atuação
da entidade no município.

Após a abertura, começaram as

disputas do voleibol. Além desse

esporte, as outras modalidades
envolvidas na Olimpíada são

basquete, xadrez, tênis de mesa,

handebol e futsal, em ambos os

naipes. Os jogos continuam até

sexta-feira e encerram com a

cerimônia da premiação às 17h15.

... BICICROSS

Piloto venceetapa do brasileiro
Mantendo a boa fase, o piloto de bicicross Carlos

Miguel Strelow, de apenàs oito anos, conquistou o

título da segunda etapa doCampeonato Sul Brasileiro
de Bicicross,disputada noflnal de semana emToledo

(PR). Carlos Miguel compete na categoria boys 8
anos.De acordo com o pai e treinador Edson Strelow,
o garoto venceu as três baterias disputadas na tarde
de sábado e as três de domingo, mantendo-se na

liderança da competição. A terceira e última etapa
do Sul Brasileiro será somente no mês de outubro,
.na cidade de Novo Hamburgo (RS). Edson Strelow
está confiante na conquista do campeonato Sul

Brasileiro, uma vez que Carlos Miguel mantém a

liderança isolada e com oito pontos de diferença em

relação ao segundo colocado. No dia 31 de julho,
Carlos Miguel participa de mais uma etapa do

estadual, na cidade de Brusque.

Alunos e professores do Caie

participam de solenidade

... VITÓRIA

Catarinenseganha Rali dosSertões
Depois de dez dias praticamente em cima da
moto, mais de 21 horas conduzindo em trechos

cronometrados, o catarinense Jackson Feubak

pode comemorar em Fortaleza a vitória no 12° ,

Rali dos Sertões na categoria Production. No

primeiro dia do Rali, 82 motos participaram do

prólogo, e no último dia, apenas 52 deram

partida para a última especial. uÉ um sonho
realizado. Nem acredito que consegui vencer e
chegar até aqui. Estou muito feliz e isso foi o
resultado de muito trabalho de todos da equipe.
A moto sempre esteve em condições para que
eu chagasse ao final. Estou muito feliz e quero
agora comemorar junto com meus amigos
e familiares';disse Feubak que finalizou na quarta
colocação geral do rali na frente de motos muito
mais potentes que a sua.

·0 juramento do atleta foi

feito por Matheus Heller,
primeiro colocado no karatê
estadual.

·A tocha foi conduzida pelos
atletas Marciana Becher

(voleibol) e Denis Natanael

Freiberger (futsal).

TERÇA-FEIRA, 13 de julho de 2004

Frio reduz número de atletas
na maratona de Corupá

CoRUPÁ-O frio de domingo, na
casa dosó", intimidou os esportistas
da maratona alusiva ao aniversário
da cidade, que aconteceu após o

desfile cívico. Promovido pela
FundaçãoMunicipal de Esportes, o
evento reuniu 12 atletas das escolas
FranciscoMees,Aluisio deCarvalho,
São José e Teresa Ramos que

percorreram três mil metros tendo
como largada e chegada a praça
Arthur Muller. "O frio fez muita

gente desistir", avalia o presidente da
FME, LuizCarlosMalrngren, o Lui.

Na categoria 10 e 11 anos, o

vencedor foi Anderson da Silva
(Aloísio Carvalho de Oliveira),
seguidoporDiegoPaholski (Francisco
Mees). Na categoria 12 e 13, o

vencedor foi Dionathan Kohls
(Aloísio Carvalho deOliveira) e em

segundo Caio de Souza (Teres
Ramos).Na categoria 14e 15,Mu'
de Souza (Teresa Ramos) ficou e

primeiro. Os concorrentes nã

completaram a prova.No feminin
de 10 e 11 anos, BrunaKohls (Aloísi:
Carvalho de Oliveira) foi I

vencedora. Na categoria, 12 e 1J,
Marli Oestreich (Teresa Ramosl
também foi a única a completar i

prova.
Anderson da Silva fez o melhQ

tempo e foio campeãogeralda prcwa
Mas os sete classificados participara
damaratona estadual, que aconteo
em setembro, em Floríanópolg
promovidapela Fesporte.

CICLISTAS - Cerca de 5�
ciclistas participaram do passeio
promovido pela'FME pela avenida
Getúlio Vargas.

ALEXANDRE BO�

Corupaenses ii
enfeitaram �

suas bicicletas

cóm balões,
fitas e flores

para participar
do passeio
ciclístico

Meninas do .basquete
garantem vaga na final

}ARAGUÁ 00 SUL - A Equipe
Ajab/Mime Juvenil Feminino de

basquete venceu os dois jogos pelo
CampeonatoCatarinense neste fun
de-semana. Os resultados

praticamente garantiram a equipe na

fase final da competição.Na sexta, a
Ajab foi até Brusque, onde venceu o
Bandeirante por 62 a 55.Na tarde de
sábado, noGinásio ArthurMüller, as
meninas de Jaraguá do Sul passaram
com facilidade pelo Geração/
Florianópolis, por 77 a 27.O próximo
jogo da equipe está marcado para o

dia 20 de agosto, quando a Ajab vai

até Blumenau enfrentar o Vasto

Verde, equipe líder da competição,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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valor. Tr: 370-6624. CRECI 8844

ILHA DA FIGÜEIRÀ - aluga-se,
casa mista el 02 qtos, 'sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Rua

Águas Claras, 436. Tratar: 370-
4594 após as t8:30.

a combinar, tratar 9t33-3476 CENTRO - vende-se comercial,
condominio centro, cl 3.900m2,
totalmente aproveitáveis. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - mista, com

1 00m2.R$1 0.000,00 de entrapa
mais 40 vezes 1 salário minino
ou R$ 18.000,00 a vista.Tr: 276-
0196.

UBATUBA - vende-se, próx. a

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

AGORA EM 2 ENDERE�OS PARA MELHOR ATENDER VOCÊ!!!
ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas; entrada da APAE,
próx. WEG II. Tr: 370-3561 cl
proprietária.

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, cl
614m2, cl construção 105m2,
base para 2 pisos, alvenaria pré
acabada, quitado, escriturado,
asfalto, ótima localização.
Aceita-se troca por casa em

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

VILA NOVA Vende-se

apartamento, prédio novo (2
anos), com ampla cozo e lav., sala
pi 2 ambientes com 28 m2,
sacada, bwc e 2 quartos. Prédio
com salão de festas e piscina na

cobertura, já mobiliados. Tr: (041)
365-8515 e (041) 912.3-9765 cl
Maria

VENDE-SE - duas casa próximo
ao posto beling.R$80.000,00.Tr:
9975-8433.ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,

com 70m2, madeira, com 2

quartos, sala e cozinha
iuntas.R$24.000,00. Terreno
medindo 15 por 41m2.Tr: 273-
5557.

ALUGA,SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

VENDE-SE - próximo ao centro,
275m2, com suite, garagem para
3 carros.. biblioteca com

escritório, anexo sala comercial
80m2.R$ 115.00.0,00
negociável.TR 9137-5573
MATRICULA 24320

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 �

ALUGA-SE - quartos mobiliados.

Tr: 37.0-3561. -ALUGA-SE - com 2 quartos, na

Rua:. Francisco Hruska 276,
próximo ao CAIC.Tr:: 370-2365 ou

9953-6121.

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

PROCURA -SE - para alugar
próximo aWeg II ou na vila lenzi.Tr:
370-2772

ALUGA-SE - quitinete na Rua:

João Planicheck.Tr: 275-1060.
VENDE-SE - próximo a carinhoso,
com 2 quartos, garagem, moveis
embutidos e demais
dependências, um ótimo apto.R$
48.000,00.Tr: 371-6069.
MATRICULA 24320

Barão do Rio Branco, 620 - Centro
VENDE-SE - 3 casas, 1 mista, 2
de alvenaria, com possibilidade
para construção 20 piso, grades
nas janelas, portão de ferro,
ambas com saídas
'lndlvlduais.Rê 80.000,00.TR:
372-3277 com Veroni.

ALUGA-SE- na Rua Vitor

Rosemberg, um ótimo apto.R$
400,00.Tr: 371-5512

ALUGA-SE - casa na Rua: João
Planicheck.Tr: 275-1060

RIO DA LUZ - vende-se casa

mista por R$ 16.000,00, próx. a

Seara. Tr: 9962-8154.
PiÇARRAS - OPORTUNIDADE - 5
terrenos de 400m2 cada, próx. ao
Candeias. R$ 27.000,00. Tr.: 372-
1395.

ALUGA-SE - 2 quitinetes.Tr: 371-
0462. ALUGA-SE - com 4 quartos,

garagem,na rua Av. Prefeito
Waldemar Grubba.R$ 450,00.Tr:
9903-1714.

VENDE-SE - com 400m2, 2
salas, 4 quartos, 4 banheiros,
2 cozinhas, garagem, área de

serviço, energia trifásica,
terreno com 105.000m2, 6
lagoas, cachoeira. Tr: 370-7481
à noite.

PROCURA-SE - moça para dividir

apto.Tr: 371-5371 após 14horas

CHICO DE PAULA - vende-se,
alvenaria cl 3 qtos. R$55.0DD,00.
CREC18054. Tr.: 371-5512.

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

(proprietário).

VENDE-SE-de alvenaria, próximo
ao escritório da SAMAE, com 5

quartos, 2 banheiros, garagem
para 2 carros e demais

dependências.R$ 75.DOO,00.TR:
Rua dos escoteiros 114, próximo
ao posto marcolla

MATRICULA 24320

ALUGA-SE - com 3 quartos: 2

banheiros, demais

dependências, próximo a

verdureira da Raquel.Tr: 371-
5320 a tarde

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

Jaraguá do Sul. Tr: 372-0665.
RIO MOLHA - vende-se, próximo
a gruta, com 400m2.R$ 3.5.00,00
entrada + 39 parcelas R$150,OD.
Tr: 371-3830.

ALTÓ DA SERRA - vende-se, com
área 92,5m2.Valor a combinar.Tr:
376-1396 ou 9962-1809

VENDE-SE - próximo ao centro
de guaramirim, duas ótimas
casas. R$ 35.DOO,00.Tr: 371-
6069. MATRICULA 24320

CENTRO - vende-se, 325m2• R$
2.00 . .0.0.0,00. Aceita imóvel menor

GALPÃO - vende-se, para
oficina.Tr: 275�1060.

VENDE-SE - ou troca-se por
terreno de maior valor um Suzuki
5wift 501.6 16V 4p, compl., gas.
R$ 12000,00. TR 370-7986.

lanchonete na Praia do Ervino.

Ótima localização.lr.; 9101-0467
cl Cristiane

CENTRO - vende-se ótima

localização,sala dois ambientes,
sacada, banheiro social, cozinh,?,.
ampla, área de serviço, dois
quartos.Tr: 371-5364 ou 9137-
4443.

SCHROEDER - vende-se, cl
452m2, situado na rua 135
Frederico Trap. R$ 1 O.OOO,QO. Tr.:
370-6847.

BARRA DO SUL - vende-se, 2
terrenos cl casa de frente pi
lagoa. RS 35 . .0.00,.00. Tr.: 371- •

2001 cl Frank.TERRAPLANAGEM Vorg��,,_ROfT4lEldor de Pedras e Concreto

Compactadores de Solo Serviços com Retroescavadeiras

Colocação de Tubos de Concreto Tratores e Esteiras

Remoção de Rochas Caminhões Basculantes.

Drenagem_••. :
Compressores de Ar

Pavimentação cl Lajotas
-

Iotearnentoscompletos

H: WiO'ando MensJin - Bae endi 275-1101/9104-2393

GALPÃO - vende-se, 300m2.Tr:

275-1060.

RIO CERRO II - vende-se, cl ±

4.800m2, cl chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Acerta-se troca por automóvei
ou imóvel. Tr.. 372-3235 EI
Ramos.

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

6509.

VENDE-SE - próximo ao pama,
ótimo 400m2, com rua calçada e

escritura.R$ 35.000,00.Tr: 9137-
5573.
MATRICULA 24320

SANTO ANTONIO - vende-se
loteamento Aroldo Müller.R$
10.000,00. ou financiado pela
caixa.TR: 371-2342.

B�A DO SUL - vende-se, 200
metros do mar. Valor a combinar.
Tr: 9137-0796 com Israel.

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

DIVIDE-SE - apto no centro.Ir:
9125-8090 com César.

, VENDE-SE - mercado com

vende-se ,estoque. Tr: 370-9311.SCHROEDER _. vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tr: 9133-3476. Creci
3476

VENDE-SE - 8DDm2, bairro nova

esperança em Guaramirim.Valor
a combinar.Tr: 373-1695.

SORVETERIA
BARRA DO RIO CERRO - vende
se ?DOmt2. ótima localização
com vista privilegiada. valor R$
33.000,0.0. aceito carro no

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

VENDE-SE - e/76 morgos, na Tifa
dos Húngaros - Jguá 84, casa cl
3 qtos, sala, copa, coz., lav., bwc,
2 galpões el engenho de melado,
el nascente de água. Tratar: 273-
166.0.

completa, ou troca-se por mal.

de construção. R$15.DDD,OD. Tr.:
VENDE-SE - espaço para

37.0-3101. ou 913516.02
verdureira.Tr: 275-1.06.0. 'VENDE-SE - ou troca-se por caga

menor valor, no Amizade, liil8ilt
com água corrente, ea*�,
palmeira real.Tr: 371-3132.

SCHROEDER - aluga-se apto. no

centro, semi -mobiliado ,com 3
suites mais dependeneias. valor

VENDE-SE -loja, no centro, com
clientela.TR: 275-1539.

- sorveteria eVENDE-SE

REDE KENAULT

ENTRADA + 12 X

scéniC AUTHENTIQUE
Motor 1.6 16V 04/04c;Uo AUTHENTIQUE

Motor 1.0 8V 2P 04/04 Ar-condicionado, �

Air Bag Duplo,
Direção Hidráulica,

Travas e Vidros Elétricos,
Sistema CAR - travamento

automático das portas aos 6 km/h.

Travas de segurança nas portas
traseiras, Ar quente, Barras de

proteção lateral, Faróis com duplo
refletor óptico, Vidros verdes,
Desembaçador do vidro traseiro.

�(6)
CD player com

comando satélite
Travas e

(6)
Vidros elétricos

+ frete + pintura metálica

Oferta por tempo limitado. Apro\Je\\e
+ pintura metálica. Frete incluso.

Motor 1.0 16V 04/05
\ Motor 1.6 16V 110 cIÍ 04/05

t®
+ frete

[fJ)
.+ frete

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

Fabricado no Brasil

Pintura Metálica inclusa.

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil. Vale do Itajaí e Litoral Norte de SC

Dicave JARAGUÁ 0'0 SUL
370 - 6006

ITAJAí
346 - 74QO

JOINVILLE
435·3700

BLUMENAU
322 - 8800

Financeira Renault
•

groupe ReI Banque
--

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

R. E

PR
· Tubulação água quente
· Cn':1rrasqueíra na sacada
· Completo sistema
de segurança

· Opção .garagem'
cl dep. Privativo

DE LAZER
· Sala de jogos
· Sala de ginástica
· Sauna c/ ambiente de descanso
· Ambientes decorados e mobiliados
· Salão de festas c/ churrasqueira e bar
· .Piscina adulto e infantH

Theater
nd

constru
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 972 - Jaraguá do Sul se

Tel. 47 275 3070
'
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CORREIO DO,POVO 3ú:

Modelo Ano Cor

,8D
validO para compra
de motos usadas

00

aol1ociO ao lado.

. somente na loja da

lua Adêlia fischer, 231
fone 311-2111

Vale apenas 1 Bõnus por moto. Credito �ujeito a aprovação cadastral.

(VENDE-SE
alizado na Relnofdo Rau,

340 ' sala 5 - centro
-

bom estoque de roupas:
Infantis, Juvenis e Adulto

_R$ 10.000,00 R$ 110,00_.- ]5

_R$ 20.000,00 R$220,OO__ E
o
u

_ R$ 25.000,00 'R$ 275,00__ g
_ R$ 40.000,00 R$440,OO__

s:

�

_R$ 6Ó.00O,OO R$574,OO__ @
iil

_
. _R$100.000,OO R$957,OO__

o

_R$120.000,OO R$1149,Oa....__ ]i
"'

Motos R$ 4.200,00 R$ 73,00 E

•

(
\
,

, '

t

Biz KS
Biz KS
Biz KS
Biz KS
Biz KS
Biz ES
CG 125
CG 125
Titan KS

Preta
Verde
Preta
Preta'
Azul
Azul

Vermelha

99
01
01
,01
02
01
98
99
00

Kombi ST 1976 G

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tr: 371-5640.

i Vectra GLS 1995 GNV I

����i?_Qº�=f�IR--=--===l
� ... :X.,b: ... �..º.9 .... eL.. .. IB.L�.... .P.. : .. � .. � ._. . .... �.�.ª.ª._ ... _ .. ._._i
Gol 1.8 5m 1984 G

IB
OFEREÇO - ME - para trabalhar

como balconista, recepcionista
e auxiliar administrativo, com

experiência, Ir, 273-6050 com

scnennía.

-
CONSÓRCIO - vendedores(as),
com experiência na área externa

p/ Jaraguá do Sul e região, Ótima
remuneração, Tr: 371-8153,

CHEVETI - vende-se ou troca

se, ano 88,Tr: 370-0164

INFORMAÇÕES: (47) 9993-2874 (47) 9980-1928 (47) 222-2853

COMPRE
9919-1313
FONE/FAI.: 310-5218

Uno 1.3 CS 1985 G
, CELTA - vende-se, ano 2003,
VHC,R$ 16.300,00.TR: 9962-
3664,

CHEVETT - vende-se, ano 86,
ótimo estado.as 3.'500,00,Tr:
273-6242 aceito troca

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

9993-5946,

; Fusca
_. J�?Z __ .g ...

C-Õgí'T:ó .... ÇLªL __ l;t�� ..... 0.
Towner Furgão 1993 G

EMPREGO - vaga para bar-mam
acima de 18 anos.Tr: 9973-0960,

DIPLOMATA - vende-se, 4

portas, ano 85, hidramático,
com rodas de Omega.R$
4,500,00,TR: 273-6242 ou

9149-0840.

OMEGA d CO kt l Vºyªg'ªpllJ_$ :),�_ª§ Â.. - __ o,

grátis, co����toe��; 9 50���.T:
-

ÇOMPRA�_S_E_6.IZ _ftNANCIADA
9963-5919. PROMOÇÃO

Escort GL1987 R$ 3.800,00

CORSA- vende-se, 1.6, completo,
ano 2000, 4 oortas.as
20.000,00,TR: 372-4214 ou 372-
0140,

EMPREGO - vaga para costureira,
na Ilha da Figueira.Tr: 370-6872
com Márcia

OMEGA - vende-se, suprema, ano
94, cinza, teto solar, com gás,
acessórios, TR: 9904-8638 com

Marco,

CORSA - vende-se, ano 96,
modelo 2000,R$ 10,500,00,
pneus oovos.ts: 370-1010,

OFEREÇO -ME- para trabalhar

como babá, vendedora, cuidar de

pessoas idosas, garçonete. (não
pode pernoitar), Tr 8802-1180
com Michele,

PROCURA-SE - menina para
trabalhar de babá, no centro.TR:
9909-7545 com Oaiana

MONZA- vende-se, EF1650, 93,
2p, bordá, v.e. todo original, d.h.
R$ 8.500,00, Tr,: 371-5157 ou

371-5615 a noite c/ Cristiane.

MONZA - vende-se, 90, em ótimo
estado, R$ 5,300,00, Tr,: 371-
2001 ou 9916-8927 c/ Frank,

S-10 - vende-se, CS, 97, Oe Luxe
c/ Ar, OH, capota, cd, trio ,alarllje
GNV. R�,OOO,OO- Tr: 2731525,

CORSA - vende-se, sedam, super,
ano 99,R$ 14,800,00,Tr: 9962-

3664,

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

branca, equipada, Tr: 9993-5946
� 376-1678.OFEREÇO-ME - para cuidar de

idosos ou de doentes, a noite.Tfl:
275-1280 com Ana,

OFEREÇO - ME - para trabalhar
como babá, com experiência.Tr:
376-6371 com Michele

MONZA - vende-se, SLE, ano 90,
corcinza.R$ 5.500,00, em ótimo
estado.Ir: 273-6364,

CORSA - vende-se, 1,0, super, 4

portas, ano 96, branco, equipado,
Ou troca por Vectra GLS 97

completo.TR: 9122-6233 ou 371-
8153,

MONZA- vende-se, azul, 4

portas, 2 pneus novos.R$
7.500,00.Tr: 9997-0092,

S - 10 - vende-se ou troca-se

por carro menor valor, cabine

dupla, 4,3V6, ano 98, protetor de
casamba, capota maritima, super
conservada.Tr: 9903-0774 com

Roaldo·

CARAVAN - vende-se, ano 90,
com GNV, mais ROI7,R$
6,500,00,Tr': 9'953-9966 com

Rafael.

OFEREÇO - ME - para trabalhar
com jardineiro, zelador ou

caseiro.TR: 911 t -6855 ou 373-

� 6695.'

�oros

(371 - (970)
Compra - Vende
Troca - Financia

Motos acima de' 1998 ..

financ. em até 30x 51 entrada

UNO - vende-se, 95, 1,5,
vermelho, ótimo estado. R$
7.800,00, rr: 99919-0686 ou

9135-5854'.

UNO - vende-se, SX 1198, 2

portas, vidro e trava elétrica,
limpador e desembaçador
traseiro, alarme e ar.TR: 374-1039

após 19h

P·ALlO - vende-se, 1,0, ano

2000,R$ 17,500,00.Tr: 9997-
5557.

PALIO - vende-se, EOX, 4 portas,
trio elétrico, ar, cor cinza.R$
12,500,00.Tr:276-1000.

PALIO - vende-se, ano 99, EX, 2

portas.R$ 11 ,800,00,Tr: 9962-
3664.

PREMIO.- vende-se, ano 86, bom
estaco.as 3.700,00, aceito

froca,TR: 273-6242 ou 9149-

0840

TEMPRA - vende-se, ano 96, cor
branca, completo, 8 valv.R$
3.800,00 mais 30 parcelas
305 00 Ir 370-8526 com Airton
UNO � vende-se, 95, 1,5,
vermelho, ótimo estado, R$
7,800,00, Tr,: 99919-0686 ou

9135-5854,

UNO - vende-se, SX 1198,
2portas, vidro e .trava elétrica,
limpadore desembaçador
traseiro, alarme e ar.TR: 374-1020
após 19h

PALIO - vende-se, 1,0, ano

2000,R$ 17,500,00,Tr: 9997-
5557.

PALIO - vende-se, EOX, 4 portas,
trio elétrico, ar, cor cinza.R$
12,500,00.Tr:276-1000,

MONTANA
MULTI:MARCÁS

IMPORTADOS

M.l'If'CEDES C zn 94 o:uo verde

CNK:: EX 'J7 ar CJ:lTI)eIo branaJ

PEl..GEOT100 93 lO ar q �jtraz. azul

PEl..GEOT:n; xs 'J7 ro..ro'a".w:d branaJ

PEl..GEOT 4C6 ss 4p'arncx:as prata
PEl..GEOT 4C6 BREAO< 94 aJt� prata
.APPlAUSE 94 4p'aü..ro'161 branaJ

Q-WW)E 93 4ptcrts prato

NACIONAIS

�1axJ 93 �aad
&10 'J7 �übaul

. Brasilia 75 impecável verm.

FLJS:;A 83 1axl traro

ESPECIAIS

FLJS:;A

KCM3I

VARlANT

ffiP/�

00 trind:m�
,

70 irco d:m�

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376·1678

Arquitetura & Topografia

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

- Medição de terra
Desmembramento

- Regularização de medidas
- Projeto e execução
(residencial, comercial, etc.)
- Reformas em geral

370-7611
Walter Morquardl,

nO 744 SL 5

Modelo Ano Cor

Titan KS
Titan KS
'Titan KS
Titan KS
Titan ES
Titan ES
Titan ES
Titan ES
Titan KSE

Verde
Vermelha I

,

Prata

Verm,lhaJ -=
Vermelha l,S

PrgtaJ I
Az�1
Prata

00
01
02
02
00
OJ
01
03
02

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

- AUXILIAR TÉCNICO 111- (6370ES) necessário curso técnico eletrônicç
- AUXILIAR DE LABORATÓRIO - (6460 EL ) conhecimento em sisternàde
efluentes, água tratada e caldeira,
- AUXILIAR DE ESCRITA' FISCAL - (6459 EL) cálculo de impostos, DCTF,
DIEF E GIA,
- GERENTE COMERCIAL- (6458 EL) experiência em departamento comercial
- SUPERVISOR DE PRODUÇ�O - ( 6456 EL) experiência em,segmenid'qe
plástico,

,

- COSTUREIRA - (6424 ES) experiência em máquina reta,
- AUXILIAR DE ALMOXARIFE - (6426 ES) Conhecimento ern peças
hidraúlicas e pneumáticas, conhecimento em polegadas, bitolas, parafusos,

'

recebimento de materiais e controle de estoque,
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - ( 6438 - 6439 ES) - uma vaga para o setor

de compras e outra para contas á pagar,
PREPARADOR PARA PINTURA - (6448 ES) conhecimento em pintura
automotiva, preparar peças e recuperação da lataria, sistema
de lixamento a seco, massa poliester e fundo ph.
- FRESADOR/FERRAMENTEIRO - (6453 ES) irá trabalhar na fresa, como,
fresador/ferramenteiro, fabricando ferramentas

disposivos, peças de produção, tubos e anéis,
" ;

PROFESSOR (6451 ES) - Professor para as áreas de: Artes Gráficas/Wel;> .

Desiqn/ Auto Cad 2D, 3D e Solid Works,
-

- MARCENEIRO ( 6418 M) - dois anos de experiência, saber desenvolve; o
.

t 3��eo, .

.

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

-

�
- SERViÇOS GERAIS ( 6450 M) - experiência, em serviços braçais,
- VENDEDOR ADMINISTRATIVO (6452 M) irá trabalhar com vendas e'�
também na área administrativa, �
- FARMACÊUTICO - ( 6446 EL) experiência em fabricação de xampús, �
sabonetes, cremes e afins,

. �

- FRESADOR'- (6317 EL)
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6410 M) - com habilitação e que possuas
perfil para vendas:
- AUXILIAR DE CONFEITARIA (EL)
- RECREADOR - (6417 -EL )
- PROJETISTA-(6413EL)
- AUXILIAR TÉCNICO - (EL 1- com conhecimento Auto Cad.
- SOLbADOR - (6390 - EL ) experiência com solda Tig,
- ANALISTA DE SUPORTE - (6400 - EL) analista de suporte conhecimento
em' softwares, banco de dados, experiência em vendas,
- ELETRICISTA PARA CARROS- (6342- M) com experiência.
- MONTADOR DE MÓVEIS - (6356 EL) exp. em móveis sob medida,
- ASSISTENTE MARCENEIRO - (6357 , 6360 EL)
- ASSISTENTE DE VENDAS - (6358EL) conhecimentos em informáticas

(Corei Draw) e exp, em vendas,
- ASSISTENTE EXECUTIVA - (6359EL) exp, em rotinas administrativas,
financeiro, RH e atendimento,
- COZINHEIRO C/ EXPERIÊNCIA - (6255 EL)
- FERRAMENTEIRO - (6314 EL)
- E'NGENHEIRO ELETROTÉCNICO - (6316 EL) conhecimentos em CLP,
micro controladores.(não é necessário exp, Anterior) �

- AUXILIAR DE TECNOLOGIA MECÂNICA - (6084 M)
- AUXILIAR DE C;>PERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M)
- OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)
- RECEPCIONISTA - (6251 EL)Para trabalhar em Hotel possuir
curso de oratória.
- SERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (5910 M)
- CASEIROS - (6020M) p/ Jguá do Sul e Guaramirim
- MEC. DE MÁQ. DE COSTURA - (6268M) c/ experiência
- BORDADEIRA (O) - (6291 EL) c/ experiência p/ trabalhar em Guararnirirn.
- VENDEDOR DE EXPRESS - (6199 M) - Com exp, no ramo,

- GARÇON (6249 M) - Garçon com exp.e cursos na área
- EXECUTIVO DE CONTAS/ATENDIMENTO .: (6203 EL) -

ter veiculo, experiência em Mídia
- IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6248 M) - Confecções de

etiquetas adesivas,
- ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (6171 EL)
Formação Eng' de Alimentos, Eng' Quimica, experiência na área (Jguá do"
S�

.

- TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
- REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 EL) Terceiro grau completo, experiência 'i:
em Agência de Publicidade, (Jaraguá do Sul)

,

- OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo ,

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

(Jaraguá do Sul e Guaramirim)
, '

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 . CEP 89255-000

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gol Plus 4p
Goll.6 MI 2p
Fiesta 4p
Goll.6
S-10
Fiesta
Goll.0
Corsa Pick-up 1.6

Gol4p
Ka
CG

CG

Vectra Gl

Blazer 2.2

Blazer DlX

Rural4x4

1\I1B 710 c/ baú
MB c/ carroceria

01
97
98
97
96
97
01
96
99
02
96

00
97

98

97

75

98

89

cinza

prata
Branco
branca
vermelho
cinza
vermelho
verde
branco

verde

cinza

verde

branca

branca

vermelho

branco

G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G

G

G

G

D

G

D

D

FIESTA Gl 4P
ASTRA GlS
RENAUlT CLlO 1.0 8V 4P COMPl.
PALIO FIRE 4P
PALIO WEEKEND 1.3 ELX
PALIO EX 4P. TRIO ElETR.
RENAUlT CLlO 1.0 16V COMPl.
BRAVA SX COMPl. + GNV
Gal GIII, 16V 4P + RODAS
PALIO WEEKEND 1.0
Gal 4P 16V
KA 1.0
IPANEMA Sl/E 4P
MONZA Gl C/ TRIO 4P
GOll.0
ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CD 3.0 AUTOM.
ESCORT Xr3 CONVERSíVEL
ESCORT GHIA
TIPO IE 1.6 COMPLETO
C 100 BIZ
CG 125 TITAN
CBX 200 STRADA

. - CG 125 TITAN
CBX 250 TWISTER
CG 125 TITAN

PRATA
PRATA
BEGE
BRANCO
CINZA' ,

VERbE:
PRETO

'

BRANCq
AZUL ..
PRATA
PRATAJ
PRATA.,
AZUL '.
AZUL'
BRANCO'
CINZA
BORDÔ
PRATA.
DOURADO
CINZA
PRETA
AZUL
ROXA
PRETA
VERMELHA
AZUL

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

FIAT Tipo 1.64p cf rodasmagnésio
Uno Mille

Uno4p
Palio 4p ve fte
Courier
EscorlGLdh
Escorl GL ar f dh
Escorl hobby 1.6
EscorlGL
Monza 4p (-ar)
Vectra GLS compl.
Monza Classic

Omega GLS tetoi rodas
GolMI

GoIGLalc.
CG

FORD

GM

vw

MOTO

94
93
98
98
98
98
97
94
95
95
95
90
93
97
88
01

bordd
verde :

cinza
branco
vernielh'a

R$ 8.500,00
R$ 7.300,00,
R$11.000,00
R$11.600,00
R$11.500,00
R$ 14.500,00
R$14.50Q,00
R$ 6.800,00
R$8.800,OÓ
as 8.800,00
R$13.900,00
R$ 6.000,00
R$12.900,00
R$10.800,00
R$ 5.500,00
R$3.200,00

azul
vermelho
branco
cinza
azul'
dourado
Preto
gr�fite

.

branco
. tiraqco
.. prata

Dakota Sport compl. Diesel
Mercedes A 160
Mercedes C 180

Laguna 2.0
Corsa Sedam W
Escort GL 16v
Clio RL cj Ar, dh
Escort Sw'cj ar e d.h
Vectra GLS
Goll.0
PickUP Corsa
Uno
Corsa Wind
Monza SLE compl.
Towner SDX
Corsa Sedam super vip
Clio Sedam 1.0 16v
Fiesta GL clean

'Azul
Cinza
Cinza
Azul
Branco
Branco
Branco
Verde
Branco
Prata
Preto
Branco
Azul
Azul
Azul
Preto

Bege
Prata

1999
2001
1995
1999
2002
2001
2001
1998
1998
2001
2001
2001
1995
1993
1997
1998
2003
2000

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$ 11.300,00
R$ 9.500,00
R$ 8.500,00
R$ 9.100,00
R$ 15.000,00
R$ 26.500,00
R$' 14,800,00

Palio,EDX ·cpmpl.

Corsa wagon 1.6

Corsa Wegon

Uno S 1,3.

Sundown Palio
I

, Kombi furgão

., Ternpra IE 8v, compl.

,'Pampa L 1.6

, Escort Zetec GL 1.8
.

'Opal9 Diplomata
i,"

00

97

01

89

98

96

93

93

97

88

preto

Verde met.

cinza

verde

preta

branca

preto

branca

prata

cinza

�373-0806
, (AU -j-:� ,M ÓV t;:: 1!:3)

S73-1881
Celta 4p cj ar
Vectra GLS

.

Astra GL cornpl.
CorsaWagon GLS 1.6 corripl,
Gol1.08v4p
Clio RN compl. - v.e.

Corsa su per 4p
\

Goll.016vcompl.
CorsaSedam
Fiesta 4p cj som
Escort Hobby 1.6
EscortGL4p
Goll000 I
Uno SX 4p cj opc. <'

Corsa Sedan

KadettGLcompl.
Palio EX4p
Goll.8

.

Gol GIII16v

prat� 03
branca 98
azul 99

prata 99
branco 99,
vermelho 00
cinza 97

prata 00
verde -03
azul 03
vermelho 93
cinza 97
vermelho 96
bordô 99

prata 99
Cinza 96
branco 01
branco 96
verde 01

.G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
A

G
G
G
G
G
G
G
G

Celta 2p 03

Escort 91;'

Palio 99

Corsa O�
. Kadet GSI 93

vermelho.- -c/ a.c.
azul- GLX. compl.
azul-Wee'ke�d 16v compl.
Prata-Sedan compl.

Banco de couro

verde: 4p c/ te/fim/ desern

branco - CD cornpt.i-couro e teta)

prata - sedan único dono

.

amarelo - impecável

prata- sedan

2p., Unico dono - branco

R$18.500,00

R$15.500,00

R$ 18.000,00

R$ 27.000,00

R$ 10.800,00

R$ 13.500,00

R$19.800,00

R$ 18.000,00

R$ 14.500,00

R$17.500,00

R$17.000,00

R$ 9.500,00Escort Europeu 95 vermelho -1.6

Santana '95 bordo - GlS, completo R$13.800,00
Com ra-se carro 1.0 acima do ano 95

Corsa
Vectra

.99

97

02

76

01

03

Corsa

Jeep

Corsa

Celta

Verde

LD veíeulos" 373-4047
BR 280KM 60, 329 - Guara'",irim (e� frente à FAMEG)

FIAT Uno ELX 4p Verde Mel.

UnoCSalc. Azul

, Uno S 1.3 Branco ,

Palio EO c/ opc. Vermelho

Tempra 8v compl. 4p Branco
Palio EX 1.5 4p c/ opc. Branco
Uno 1.6 R Vermelho

Fiesta 4p básico Rrata

Fiesta 1.0 4p c/ opc. Bordo
Fiesta 1.04pcfopc Bordo

Fiesta 1.0 cfopc Azul
KaGL

'

Prata
Escorl hobby 1.0. .Azul
Verona LX c/ OH/ar- azul

Monza SLE compl.+gnv
Omega GLS 4.1 compl+teto .

Vectra GL
!

Branco

Kadett GL EFI Bordo

Corsa 4p + opc. Verde

Ipanema SL Prata

Santana MI ar e dir. Azul

95

88
91

99
93 I

97

�1 "

97 "
97

96
96
98
95

92
83

95
97

96
98
92

97

95

R$ 9.300,00
R$ 4.800,00
R$ 6.500,00
R$llAOO,OO
R$ 8.900,00
R$11.900,00
R$ 6.500,00
R$10AOO,00
R$ 11.500,00
R$ 10AOO,00
R$ 9.600,00
R$ 11.500,00
R$ 7.300,00
R$ 7.300,00
R$ 5AOO,00 +27xR$315,00
R$ 15.800,00
R$ 16.900,00
R$ 9.800,00
R$ '12.900,00
R$ 6.900,00
R$ 14.900,00
R$ 6.500,00

FO�D'

GM

VW

Fusca

FIAT Palio 1.0 4p compl.
Siena 1.0 fire
Uno 1.0 4p/ timp/desemb.yaq.
Palio 1.0 compl.
Uno 1.5 vermelho limp/desemb

VW Goll.6
Goll.0 GIII
Gal 1.0 MI v.eyte

GM Astra GlS 2p, 18, compl.
Astra Gl 1.8
S-10 Deluxe + GNV
S-10 Deluxe cabine" simples
Corsa Wind
Corsa 1.0 4p. Desb., Aq e ar

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 1.4 ClX 4p+ compl. arbag duplo

Escort SW perua GlX completa
Ford Ka 1.0 ve /te

RENAULT Clio 4p compl.
Clio c/ v.e.,t.e., l.lrnp. Desmb.,

Rua João Januário Ayraso, 65'
371-5343 - (47) 9903·2936

Gal GIII completo. (-V.E.)
GOL 1000 1.0

Courier 1.3 v.e /t.e

Ka compl. 1.0
Golf completo
Uno Mille IE

Corsa com opc.

Voyage 1.6 A

Monza alc.

Escort XR3 + teto solar

UNO 4P. + opcionais
Escort 1.6 Alcool

Suzuki swift 1.6 SD

Tempra 16v compl.
Gol Plus

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Begé

Ford Ranger2.5CD
Ford Ka 1.0

. V,W Fusca 1300

VW Fusca 1300 2p
GM Corsa 1.0

VWGol Gllll.0 16v4p
Ford Escort Euro

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

Ford F-4000 MWM

VW Saveiro 1.6 compl.
Honda C 1 00 Biz

Yarnaha XT 600

Verde
.

Branco

Amarelo

Branco

Preta

Preta

Barraca pi ca'!)ping completa

'\S;,,\& 310-30�
\WêJ��lºs

'" .

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do S

j f

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

e met.
azul met.
preto
branco
vermelho
azul met.
branco
verde met
azul meto
prata
preta
azul
bordo
branco
prata
prata
bordo
prata
cinza
verde
azul

preto
cinza

00

96

98

98

97

96

95

93

93

93

94

89

94

93

86

vermelha
,

verde

bordo meto

bordô

preto

prata
branco

cinza meto

azul

azul meto

vermelho

prata meto

branca

vinho

prata

G

O

G

G

G

G

G

G

GNlV

A

O

2000

1999

1985

1977

1995

2001
1993

1995

1991

1978

2000
2001
1995

G

G

Gal MI 97 prata

Tempra compl. Único dono 97

Uno 4p 96

Logus 94

Uno 2p 93

Escort Guarujá compl. 92

Chevette + rodas 87 branco

prata

prata

verde

branco

cinza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Celta 4p ar .. , Trava., Alarme Branca 2003
Celta 4p cl a.c. prata 03 G
Celta 2p prata 03 G

'Palio Fire 4p Bege 2003
Celta 2p cl a.c. vermelho 03 ,G Palio Young 01 R$ 11.500,00Celta.2p branco 02 G

Gol Special Branco 2000
VT . Shadaw 600cc preta 02 G

Palio Fire 2p
Gal GIII 16v Campo vermelho 01 G Uno Smart 4p 01 R$ 11.900,00

Azul 2003 f>al Mll.0 2p branco 01 G

.Santana 1.8 compl. Vermelho 1999
Astra GIS Sedan campl. branco 00 GNV Omega Suprema 96 R$ 16.000,00
Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 O

Gol 4p 8V Vermelho 2002
Vectra GLS campl. branco 98 G Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00
Pampa 1.6L branco 97 G

Corsa super Cinza 1997 Blazer 2.2 Campo Branco 98 O Logus GLS compl. 94 R$ 9.300,00
Saveiro

Parati 1.6 MI cl a.c. branco 97 G

Prata 1995 Ranger 6cc compl. prata 97 GNV Kia sephia compl.
Gol G1111.6 Bege 2000

Palio 1.0 4p comp. Bege 98 G 95 R$ 9.300,00
Blazer 2.2 campl. branco 96 GNV

Corsa 2p Branco 1998 Omega GLS 4.1 campl. verde 95. G, Palio Wikend GNV 97
Passat 2.0 4p compl. preto 95 G

Escort hobby Azul 1994 Kambi STO branca 95 G Vectra GLS 95

Uno
Gal1.8 MI verde 97 G

Branco 1992 Kadett Lite 1.8 cinza 94 G Alfa Romeo 164 R$ 15,000,00
Gal MI

Kadett SL 1.8 vermelho 93 G
95

Branco 1997 Corsa 1.0 Super branco 96 G

Golf 1.8 Azul 1995
Monza Classic 2p azul 91 A D-20 88 R$ 17,800,00

Uno EX 2p (vidro elet, trava e alarme
Saveiro CD branca 91 O

Azul 1994 Kadet Lite 1.8 cinza 94 Trailler Angola c/ 1 eixo 90 R$ 6,500,00
Escort Ll.6 prata 90 G
Variant (relíquia) azul 74 G Trailler TurisCar 89 R$ 7,500,00
CBX200 preta 02 G

� 'I,

........._

j f

VEíCULOS
370 ..1516

Compra Troca Financia
�uã ,Walter !JIarguardt� 1850 • Barra do :Ri� Moll!ij,;'�arigll� d9.. Syl;: se i

Golf2.0compl. Cinza 98

Courier 1.3 CLX Prata 99

Fiorino Furgão 1,5 Branca 97

Moto titan 125 97

Pampa Vermelha 94

Hiíux Sw4, diesel Cinza 93
F·l000 diesel ê Cinza 92

Monza, álcool Verde 86

F-l000 Amarela 86

Escort Prata 86

Saara Verde 99

Santana GLS compl. Azul 92

Pick-up Corsa cornpl, Branca 96

Blazer Deluxe compl. Prata 98

Parati álcool Prata 84

Savero Diesel Bege 89

:;

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

�,O/limp.ldesemb.lar q

R: 28 de Agosto -

Guaramirim
.

(em frente a Rodo

ferroviária)

Celta Impecável 01
Audi ,A3 compl. C/ DVD - Prata 97
Uno completo 4p 99
Clio RD c/ air bag duplo CD 03
L 200 95
Fiorino (aberto) verrn. 91
Celta comp. 4p preto 03
Escort Hobby azul 96
Pajero 2.8 GlSB compl. 98
Palio ED .c/ ar. 97
Gol branco 1.8 99
Versalies azul 92
Uno 1.5, vermelho 91
Gol 4p 42.000 K único dono 99
Vulcan'500 - impecável 94

R$ 14,500,00
R$ 33,000,00
R$ 12.900,00
R$ 26,500,00
R$ 28,000,00
R$ 6,900,00
R$ 19,800,00
R$ 7.90p,00
R$ 58.000,00
R$ 10,700,00
R$ 11.500,00
R$ 7,500,00
R$ 6,500,00
R$ 14.500,00
R$ 10,500,00

fBONTilI
VEíCULOS

COMPRA
VENDE
TROCA
FINANCIA

311-4510/316-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI - JARAGUÁ DO sur. sc

4rduíno
Veículos 371·4225

",,--:ó,'-

Corsa Wind.l:0 4p ,

Tempr? 16v 2.0

Novos e Usad�s

2003/2004
'.

KA BRANCA GASOLINA

2002/2003 CELTA 3PTS - VERMELHA GAS0.LINA
2002/2003 CORSA 1,0 COMPlETORANCA GASOLINA

2002/2003 PALIO 1,0 FIRE C/ AR . BRANCA GASOLINA

2002/2003 CORSA HATCH - CINz/\v J;Asbi.I'&A·'",,'

2002 GOL' POWER - BRANy:"'-; 'I, ; ,,:\31SJ.9�� 1

2001/2002 DOBL'cl :Cj
,EX 1,3 - AZUl··I' -

GASOLINA

2001/2002 FIORIN01.5 BRANCA GASOLINA

2001 VECTRA GlS - CINZA GASOLINA

2000/2001 UNO MillE SMART - CINZA GASOLINA

1998/1999 FI ESTA ClX 16V - BRANCA GASOLINA

1998/1999 CORSA pick up Gl-BRANCA GASOLINA

1997/1997 BlAZER DlX - PRATA GAS/GNV
1997/199T GOL 1,0 BORDO GASOLINA

1996/1996 VERONA 1.8 Gl�BRANCA GASOLINA

1993/1994 ESCORT l-DOURADA AlCOOl

1991/1991 GOL Cl - PRATA GASOLINA

Veículos 2730w6549
Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Fiesta GL 1,0 Zétec Rocan 4p branco 00 G

Vectra 2,0 CD automático azul '98 G

Corsa Sedan 1,0 4pwind branco 00 G

Gol GIII Power 4p brarico 02 G

Ford Ka GL Branco 04 G

Gol Special 1.0 vermelho 99 G

Ranger 2,3 2p c/ GNV preta 97 G

Ipanema GL 4p cornpl. (-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 7�0 Wind cinza 90 G

KAMYAUTOMÓVEIS
. o

Fone/Fax: 375·2018 • 9993·5854 • 9973·3034 • centro/Coru á

W.·BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 • Km 53 • Guaramirim (47) 373-0127
MB1418R 97/98 Carroceria graneleíra/ branco

R� 77,000.00

VW 18,310 , 02/02 Titan Tractor I branco R$ 130.000,00

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

MB Motor Casa 200 cv 87/87 R$ 130.000,00

311-0802
311-8281

Ixp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
ka limpldeslar quente prata 2003
fiesta completo vermelho 2003
ka limp/désiar 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 cl opc.GNV preto 2002
zafira CD completa branca 2Ú02
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 berlingo completa prata 2001
scenic RXE completa branca 2000
scenic RXE completa verde 2000
clio RN cl AR cond.trio bordo 2000

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3727
Bairro Vieiras

310-2381

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SUPERMASSA
GRAFITADA

AJ'l'ovaáo_peras (a6ortltór;os
UNISUL-UNTVALI PBqr

eye(a ABNT.

SUPER MASSA: é um produto natura!com um teor de figa de afro nivei, cOl1!fosifão 100%_fiÚtortl
ser usado na construção civil, na utiÚztlção especiaide rebocos exteriores, ivtcdores, assentamento d«

tijo(os,yisos, cerâmicas, etc. __•.
__._.�_�.

rh-;�os Junto à obra da�
\, comomanusear a,

término d
massa do inicio ii

VANTAGENS: aconstrUÇJo.
" Super resistente à rachaduras
*Resistente à umidade
*Maior rendimento à massa

*Economia no cimento em até 22%

"Mofo e bolor nunca mais o produto eerre para sua GOHsftugãO!

Fones: (47) 275-4081 e 275-1'961
14, .R$ 3.500,00. Tr.: 376-3666

Truppel Car
VEíCULOS MUlTIMARCAS

Fone: 215-1183

FUSCA. vende-se ou troca-se,
ano 69.Tr: 370-0164

GOLF - vende-se, GL, 1.8,
completo, verde, com rodas
diamantada, mais Cd.R$
15.000,00.Tr: 9121-2687.

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

GOL - vende-se, 1.0, 4 p., plus.
TR: 374-1290 ou 9991-8825.Compra - vende troca - financia

Celta 1.0 2p 2001 branco
Corsa 1.0 4p 1999 branco

Palio 1.0 2p 2000 prata
GO),1.82p 1997 vermelho
Saveiro 1.8 2001 branco
Corsa píek-up 1.6 2001 branco

Corsa 2p 1996 cinza

Omega GLS 2.0, compl.(.teto) i!)94 azul
Uno MilIe4p 2001 6ranco

Toyotá CoroDa perua compl. 1995 preta

GOL - vende-se, quadrado, ano

95.R$ 4.500,00 mais
consórcln.Ir: 274-8364.

GOL - ano 84, motor refrigerado a

água.R$,'4.000,00, aceito troca
em moto.TA: 9955-4945.

GOL - vende-se, ano 92, a

arcool.t.s, branco.Valor a

combinar.Tr: 370-2324.

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

KADET - vende-se ou troca-se,
GSI, ano 93.1r: 370-0164.

"Rua Erwino Menegotti,1530 � Vila Rau � Jaraguá do Sul
PARATI - vende-se, CL 1.6 MI,
1998, verde rnetállco. Ótimo
estado e baixa Km. Particular.
Tratar: 372-1252 ou 9132-9209.

ESCORT - vende-se, ano '87, guia, =__vidro elétrico, ar.R$ 5.800,00.1r: �
373-3001. -

I PASSAT - troca-se por materiais
�ALlO - vende-se, ano 99, EX, 2 BELlNA - vende-se, ano 78, com' 'de construção.TA: 275-1060.
portas.R$ 11.800,00.Tr: 9962-

. ESCORT - vende-se,GL, ano 88,
reparos na lata, motor e

3664.
'.

com limpador e desembaçador' documento em dia.R$ SAVEIRO _ vende-se, a gás, ano
traseiro; ,ótimo 1,200,00.TR: 276-0478 ..� _, < ... jjO.TR: 9957-3807.
estado. Licenciamento e

emplacamento pago até 2005.R$
4.000,00. Tr: 9121-1745.

..

�REMIO - vende-se, ano 86, bom
gstado.R$ 3.700,00, aceito
lroca.TR: 273-6242 ou 9149-
0840.

BRASllIA - vende-se, ANO 74.R$ . SAVEIRO - compra-se, a partir do
1.500,00.'fR:'273-6242./ ano' 99, com requlsitos básico,

ar condicionado e 'direção.TR:
9979-2752.FUSCA - vende-se, branco, ano

83, lindo.TR: 375-3287 ou 9144-
5085.

.

VOYAGE - vende-se, ano 86, plus,
a gás R$ 5.800,00.TR: 9997-
5557

1
TEMPRA - vende-se, ano 96, cor
5ranca, completo, 8 valv.R$
�.800,00 mais 30 parcelas
305,00. Tr: 370-8526 com Airton.

FIESTA - vende-se, ano 95, ótimo
estado.R$ 7.000,00.Tr: 372-3616.

FUSCA - vende-se, cor branco, ano
85, em ótimo estado.R$
3.500,00.Tr: 273-6050

RANGER vende-se, 00, cabo

simples, completa (- trava),
diesel, 4x4, turbo. R$ 36.000,00.
Tt: 372-3235 cl Ramos. FUSCA - vende-se 80, verde, aro

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

PEUGEOUT - troca-se, 30�1no
97, banco de couro, branco,
completo, som, alarme.Por
moto.R$ 14.000,00:Tr: 9125-

BIZ _ vende-se, ano 2002, com 'VENDE-SE-NX, falcon,400, ano
2722 ou 9905-6938. 2000 Ih � 9905 4945
� �_�".�.,�"..�.. "IA�r�B�Valoracombinar.Tr:9909- "sorverme a. r: -

:

PEUGEOUT - vende-se, 306, ano 7323 OU 274-8015.
BLASER-vende-se, OLX, ano97, 97 banco de couro, branco,
com ar e dreçáo.Ir: 37Hi607. 'completo, s9m .. a!a\m,e"mpíL.liga--------

leve.R$ 6.00'0,00 'e assumir
ClIO - vende-se, Hatch, 00, 1.6 financiamento R$ 338,00.Tr:
Rr, prata, airbag duplo, d.h., a.c., 9125-2722 ou 9905-6938.
CO original, controle satélite, de
som, t.e. 5p, trava pf críanças,
rodas de liga leve'. R$ 21.000,00.
Tr: 370-8928.

FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇASOM

compra - vende - troca
financia - novos e 'usados

Tempra cornpl, 95 grafite G

Veçtra GLS 95 azul G
Gol 93 azul A
Gol CL 1,6 90 grafite G
Fusca 82 verde G
Escort XR3 88 amarelo A
Gol 90 branco G
Santana Quantum CL d.h, 90 vermelha G
Verona GLX 1.8 cf d.h 95 Cinz G

Opala Comodoro cornpl. .89 verde met. G
Escort Hobby .1.6 93 branco A
Gol CL 1.6 90 cinza G
Escort Ghia 89 verde G
Kombi Carater 92 branca G
Ford Landal em couro 80 azul GNV
Go1M11.6 97 azul G
F-1000 c.dupla:MWM, compl., 94 cinza D

Del Rey GL 1.8 90 cinza A·
Chevette Junior 92 vermelho G

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

BIZCfp.e 03 preta G

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

Assistência autorizada

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

Airton.

Aéeita-se carro de menor valor
no negócio. Tr: (47) 9102-0009
cf Santiago.

SUZUKI - vende-se Suzuki Swift SO
1.6 16V 4� compl., gas. R$
12.000,00 ou ou troca-se por terreno
de maior vaiar. Ir: 370-7986.

Fre.;os
rI,.L�
�,

PEUGEOUT - troca-se, 306, ano
97, banco de couro, branco,
completo, som, alarme, roda liga
leve, por Tempra, completo ou

Vectra modelo antigo.R$
14.000,00 Tr: 9125-2722 ou

9905-6938.

®RURAL - vende-se, ano 60, éom
direção, reduzida e traçada.Tr:
371-9607.

..

FAÇA SEUTEst{
DE FlUíDO DE FREIO

GRATUíTOI

kikar@netuno.com.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do Sul Santa Catarina

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

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

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

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

nAl1.1u'r,compra -se, com partida
elétrica. Assumo

financiamento.Tr: 9123-7202
com Lilian

PEUGEOUT - vende-se, 306 1.8
16v ano 99 de cor prata, completo
-ar, air bag, em ótimo estado.
R$14.500,00. Tr: Eduardo

(47)8802-3150 ou 371-4543

TITAN - vende-se, 2002, cor

vermelha, pneus novos. Valor a

combinar.Tr: 9906-8849, Escapamento· Geometria - Balanceamento

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

BIZ - vende-se, cor preta, ano

2003, com partida.R$ 1.900,00 e

assumir 16 parcelas R$200,00.Tr:
9132-4061.

TITAN - vende-se, ano 96.R$·
2.300,00.Tr: 9991-3300·

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

AÚ10RilAdA:
GM"VW, ,

fiAr, FORd
�
�

APARELHO DE CD - vende-se,
AIWA, com frente destacável, com
controle.R$ 250,00.Tr: 372-3655.

APARELHO OE CD - vende-se, RODAS - vende-se, esportiva
magazine, Soni com 6 cd s.R$ para Opala.Tr: 9142-6629.
300,00.Tr: 276-0478.

APARELHO OE CO - vende-se

para carro' Pioneer, cl MP3, modo
.

4650, cf controle, novo, na caixa.
R$ 585,00. Tr: 376-2206 ou 9111-
9968 cf' Alexsandro.

RODAS - vende-se, TSW, aro 16"

ICOMPRA-SE - Cd play.TR: 371- modelo VXl, furação 4xl 00, com ,!1235. pneu Pirelli P7000 195x45. Tratar:
372-3235 cf Gláucia.

e profissional"

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.

APARELHO DE FISIOTERAPIA
vende-se, cl duplas placas
magnéticas e um jogo de bastão,
botão de freqüência e potência:
R$ 300,00. Tl371-4284.

Informática
"U m C II C k

Computadores
completos

Suprimentos
Assistência Técnica

Especial izada
i Tintas Originais e

I Recargas todas as marcas de Impressora

em V I d asua

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Acessórios
r---

I Informatização
de comércio e

rp�';;;';�çãQ Monitor
t NOVO
I

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 585,00'

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

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

R$ 15,00 'deslocamento

Promoção de.
Micros·Usados
AMD ,K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

/IÔOutras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

CACHORRO - vence-se fêmeas
de maltes e ainda Yorkschire,
beagle, schanauser, boxer,
labrador. Com ótimas

linhagens, pedigree e/ou
contrato de garantia e 1

consulta incluida.Tr-370-8563.

CACHORRO - vende, -se

filhotes mestiços de cofapp. Tr:
9993-7857 ou 370-8882.Oferta············· .. · .. ·· .. ·· ..........

-r

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

pinther mestiços com cofapp.Tr:
373-3787. _

M leRO a partir de:

R$ 1.650,OQ CACHORRO - vende-se, da raça
chow-chow, macho com três
anos dócil. R$ 200,00.Tr: 9125-
2722 ou 9905-6938Financiamos 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

I vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"

AOC. drive disquete I A4. teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de

som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

CACHORRO - vende-se, filhote
de pinther puro.R$ 70,00.Tr: 273-
0779

CAMA - vende-se, de casal, de
madeira.R$ 300,00.Tr: 276-
0340.

CAMA- vende-se, de casal
tubolar com .colchão.Hê
130,00.TR: 370-2559.

CelULAR vende-se,

motorolla.R$ 1 OO,OO.TR: 9122-
7747NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

CELULAR - vende-se celular
pré-pago Motorola, 182 C. Ir:

273-6050.

COLCHÃO MAGNÉTICO -

vende-se, R$ 600,00, ou troca

se por colchão comum. Tr.'·

9116-8927 ou 371-2001 cl Leia, .

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A-FEIRA, 13de julho de 2004

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570

Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

IL

Carro Cór Ano OPC Carro

Tempra Azul 1999 Completo Escort SW

Uno Mille Verde 1996 Ac/TeNe

Uno Smart Azul 2001 AI

Palio Edx Cinza 1998 DhNe/Te/RII

Cor Ano OPC

Branco 1999 Ar c./ Dh

G

OPC

Grafiti 2001 Completo
Preto 2003 Completo

Cor Ano OPC
Prata 2001 Completo

ClioSedam
Clio RN Alise

Carro
ClasseA160

Ano .OPCCor

-�,6UPERMERCADCI

COM CARNES TEMPERAOAS
NOS F'INAIS OE SEMANA.

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

R

1
s

t

t
- Atendemos frotas e particulares &

I .. 1� convertedora de Se
• 'Mais de 2 mil veículos convertidos

_:iREGIÃO,NORTE em:
Jaraguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 I Rua Barão do
Rio Branco, 230'- centro

GRANDE FLORíANÓPOLlS em:
São José - Fone: ,(471 258 - OQ36 I Rua Abelardo Manoel
Peixe r -150 - Barreiros

Carro

NXR125 Bros Vermel 2003

Saldos de confecções, pontas de estoque, roupas prontas e tecidos
em· rolo, retalhos ou residos de malharia.

PREFERÊNCIA LOTES ACIMA DE 200KG

Novos e Semi-Novos Carro Cor Ano OPC

Astra Preto 2000 completo
Consórcio - Seguro - Financiamento

Astra Vermel 1995 Completo

( ) 7 -3 1 Celta Preta 2003

Vectra cinza 1997 Completo

�I!
..................................................................................................................................................................................................... !

PINTURAS EM GERAL: PRmAL - COMERCIAL - RESIDENCIAL i
MASSA CORRIDA" tl'OX, TmURA, GRAfllIOO

\ 1

Faça um orçamento VLB - Responsável pela pintura I
sem compromisso do Jornal Correio do Povo I

, I
I R: �o�ingosda�ova,s/no.llhada �i�eira - Te!:: 9Jº4=�4��j

L_ � �

Contato: Fred/ Carlos.

Tel.: (11) 6096-9186 ou (11)9401-4595

* PLAYSTATION 2
* XBOX
* PLAYSTATION ONE
• DREAMCAST
• NINTENDD 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

c'. PLANET GAME'{i",,,-
.e

��,?
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

CÔMODA - vende-se, cor

mogno, com 5 gavetas, semi
nova.R$100,OO.Tr: 371-1410.

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

DOAÇÃO - cachorro pinther.Tr:
373-3787.

870 por 250. Altura do curso

500m.R$ 12.500,00 a

combinar.Tr: 376-3568.

COMPRA -SE - maquina de
lavar roupa, müller, em bom
estado.Tr: 273-6q50

FILMAGEM DE FESTAS EM
GERAL Tratar: 273-1826

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

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

Fone: (47) 371-3898
"

u&ue�t:444.�M�H f4. 24-/5

MÁQUINA DE LAVAR - vende

se, tanquinho, Müller.R$
1 OO,OO.Tr: 273-6364.

POAÇÃO - cachorro da raça
Kochal, macho, um ano e meio,
preto, dócil.Tr: 9125-2722 ou

9905-6938.

GELADEIRA - vende-se.Consu,
branca, em ótimo estado.R$
150,00.Tr 273-6050.

MÁQUINA DE COSTURA -

vende-se, da. Faner.R$
1.000,00.Tr: 371"7286.

COMPRA-SE' - 'geladeira em

ótimo estado.Tr: 376-1699.

COMPRA-SE - gato Siamês, ou
Angorá, filhote ou adu�o.Tr: 9149-
0840.

JOGO DE QUARTO - vende-se,
para bebê.Tr: 275-2034.

FREZAOEIRA - vende-seKune
- KSS30, com a mesa medindo

,�J�,7efonia e segurança
...�>, < i./ • "" .y

�

Klt Portão Eletrônico + Interlone

Fone: 371·7007
'A melhor opçâo para sua empresa,

escritório e residência.
Produtos e serviços p'ara telefonia,
redes de informática, segurança

'eletrônica e automação de condomínios.

KltMonitor 6" + Câmera (CFTV)

MESA - vende-se, de sinuca OURO - compra-se, qualquer
oficial.R$ 500,00.TR: 276-3454. peça, arrebentada, quebrada.

Paga-se à vista. Tr: 9979-0605.

MICROONDAS - vende-se, . TECLADO _ vende-se CCE 22k
Panasonic, modelo picai lo, 3 cf suporte. Tr. 273-6050.
meses de uso, com garantia.R$
230,00.TR: 376-3107. TORNO - vende-se, mecâni-co,

; Centrais telefônicas IBtelbras

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)

.

Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tornadas 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
lnstatação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e íntertones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (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
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Mitto, com 1 m de
barramento.R$ 6.200,00, a
combinarTr: 376-3568.

VIDEOGAME - vende-se"
Dreamcast, cf 2 contr. e 3 iogas.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

VIDEO CASSETE - vende-se,
em ótimo estado.Tr:275-1699.

/

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

VENDE -SE - equipamento para
moto de trilha, R$ 68d,00. Tr:
9132-4061 .

VENDE-SE - equipamento para
moto de trilha.Tr: 9132-4061'.

VENDE-SE - banheira com

trocador e tripé.R$ 100,00.Tr:
371-0462.b

VENOE-SE - máquina para fazer
fraldas.R$ 800,00.TR: 273-6242 .

ou 9149-0840

.
-; "'-

VENOE-SE - carta de crédito
Sul América.R$11.800,00, com
15 parcelas pagas de R$
2.500,00 mais 45 parcelas R$
227,81,TR: 273-5557.

.

VENDE-SE - contra baixo
Jeniffer.Tr: 276-0190

VENDE-SE - pentil 3,900, 384
MB memória,HD20, munitor
15.R$1.300,00.Tr: 373-1059 ou
9134-0502

VENDE-SE - câmera digital
Sansunghi,2.0 MB, acompanha
cartâo de memória 64 MB.R$
650,00.Tr: 373-1059 ou 9134-
0502.

VENDE-SE - sela para quarto
de milha, completa.R$
200,00.TA: 372�1354 \

VENDE-SE - 1000 telhas
usadas.R$1 OO,OO.TR: 273-0779

VENDE-SE - freezer 31 O litros,
em bom estado.R$ 200,00.TR:
273-0779

VENDE-SE - 2 ventiladores de
parede R$ 75,00 eada.TR: 9975-
3713.

VENDE-SE - caixa de som

amplificada, com 300 watts,
modelo SS150, 5 meses de
uso.Ir: 376-3107
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8 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

,CLASSIMais

Entre em contato conosco' e anuncie

L+a�;:;�;�sso
site

plus@plusservice.com.br
Rua João Planincheck, 293 - Sala 15

Nova Brasilia - Jaraguá do Sul - SC

Anuncie no canal de
CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

TECN.
CALHAS

Para o lar
e para a Indústria

INTEANtT

Acesse e CONFIRA

WWW.pIUSSErvicE.COm.br Mais Qualidade
Encontre nos canais de nosso site os melhores negódos de Jaraguá do Sul e Região

> Automóveis (Comprn, Venda, Acessórios e Consórcios )
:;, Casa e Decoração
> Comérdo(ToôosO$ra_)
> Construção e Reforma { Pjntu� Material$ de Construção e Reforma)
> Esporte, Turismo e tarer (40_.", Contatos pi E"u..ões )
> Moda e Beleza (5.11><. de BeIeu, Produtos pm Tratamento Corporal)
> I!estauraotes
> Serviços Gerais ( Eletricista, C09�re$f l;nunizadore$( Cha'(eiro5, Gráficas, FilW1ceiru,
Despachantes, Ccrretcres de �guros, Auto.E�CttWe m\llt� tnai,5 ." ) .

e muitos outros

T
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com o

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

veios, Chapas em geral, Churrcsquelros, Baldes, Mictórios,
Proteção poro parabólicos, Corte e dobro de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Aluminio_

Além de. diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCElÉNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDl. É COM A rECNo CALHAS

Ruo Felipe Schimidl, 279 - Cenlro - Joraguó do Sul- se· Fones: 370·6448 - 275·0448 - Fa" 371,9351

ENCANADOR & eletricista PROCURANDO UMA

RENDA EXTRA?

(47) 9975-5659�
C/Bruno

'V

�
Rua: Exp, Gumercindo da Silva, 616 - Centro -Iaraouá do Sul- se

SEJA UMA RECRUTADORA

CONTÉMIG.

GANHOS DE 30% -

CADASTRE-SE:

(47) 273-6264

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

I SEGURANÇA ELETRÔNICA
I Alarmes .

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rl.etu de� a.� <ÚJ4. s� des� de 4«4 &Ht{vul4a. "«
;t;:�,� em�_ ,«ffl.�.des� da. rledtltec.

FONE: 372-3680
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1438 - SI 03

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.autotecseuranca.com.br

e Distribuidora de Cosméticos:

*'7l1n'l,rI& CP=('k�' 'IrSrwwna.

F '"'te: T ('1

9�05-2J5;'

Av. Marechal Deodoro da Fonseca., 852
Sobre loja 02 • Centro

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

Manipulação de fórmulas médiw

FisioterJpicos e

Cosméticos manipulados

Fone:'371-8298
Rua 0.10 Picom 1 10 - Centro

ANUNCIE

AQUI!
371-1919

TERÇA-FEIRA, 13de julho de 20

AUTO AJUDA
TERAPIA DO CORPO E DA MENTf
ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSINESICO PARAPSICÓLOGO,

Filiado no Conselho Regional Holíslico· CRH - 0328 e no Conselho Nacional de Terapias Naturistas· CONATEN - 95/03

Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem problemas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez, Falta alegria de viver, quanto mais luta m

.

tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens perdas financeiras e tens problemas de ordel]1 espiritual consulte com ele: Homar Moraes, através do taró kabalat
,

fonosinesia o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos, Mapa astral, carta numerologia, terapia tántrica cura plánica
imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kabala, Regre'
reprogramação mental e chaveamento e chapem para eliminar a magoa,

NATALIA • 9111·0491

Hepatite C
o drama vivido ao diagnosticar a Hepatite C é compartilhado

diariamente por milhares de brasileiros e serve como alerta para a

população sobre a gravidade da doença que pode ser prevenida.O grande
problema da hepatite é que ela é uma doença assintomátíca (que não

apresenta sintomas), com exceção dos casos em que o paciente apresenta
olhar amarelado e muito cansaço.A hepatite pode ser causada por cinco
vírus diferentes. As do tipo A e E são consideradas benignas e podem ser

contraídas através do consumo de alimentos sujos ou água imprópria.Já a

do tipo D é típica da região da Amazônia e as B e C são transmitidas por
relações sexuais ou com o sangue contaminado.

Os vírus B e C são mais preocupantes porque podem se tornar crônicos

e,em alguns casos, levar a morte.
De fato, 10% dos portadores de hepatite B acabam se tornando

pacientes crônicos, os números são elevados para 70% nos casos do tipo C.
Uma pesquisa realizada recentemente nos Estados Unidos aponta que em

2003 a hepatite crônica será a principal causa de morte entre os norte

americanos. Sabes-se ainda que o vírus da hepatite pode demorar até dez
anos para manifestar seus primeiros sintomas.

Por essa razão, os médicos recomendam que todas as pessoas que
receberam transfusão de sangue ou entraram em contato com grupos de
risco antes de 1992 façam o exame preventivo. A doença tem avançado
muito e os números de mortes por hepatite está cada vez maior.Também é

importante que as mães façam o exame junto com o pré-natal, porque 5%
dasmulheres grávidas transmitem a doença para seus filhos.

Tipos da doença.
TIPO A- geralmente ataca mais as crianças. É benigna, tem cura e se

transmite através de alimentos sujos,
.

TIPO B- é um dos casos graves da doença. Na maior parte das vezes é
transmitida através de relações sexuais, mas também pode ser contraída

pelo contato com sangue contaminado. 70% dos casos se tornam crônicos.

CLÁUDIA • 9136·9310

CRISTIBN
·paSSlVO

20 anos, olhos claros, total

seguran(a e sigilo absoluto.

TR: 9103-5417
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,\ �aber ser �exy é s8bet mecher !LU com a cabeÇSl dos homens,�\
e igso nóg gabemos flIzl!I' muito bem!!!

Venho pass., momentos ogradável. ao lado da.

_ garol.< maio oelociollada,o do Jat'lguá do �ul

. (47) 370-9068
VerdSSde p:rtidutos et6tJoos

Acessórios etn Geral· CosméficoJ . Fantolios

Roupa, 1.lima, . Brincadeira, - Arlesanato

saeChexshopjoroQuo.eom.br

SEX SHOP JARAGUA
www .sexhopjoroQuo.com.b.

�'.1'O'lWlIIltf,.jHUtt_ Endotoço>otendi!'llMb.onhI9oClOtrl!ciol�
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'tI '" :r 24- hOtQ'l I �

Ptornoçtl_o só gsta sgrnalla!!!

Pague UtTla g Igvg Dua� por

apenas R� 70,00

'���=�!2;!d!�
Se você estó cansado de ficar em cosa sem compon�1

venha conhecer nosso pousado com lindos
acompanhantes 24hs ao seu dispor.

Temos preços acessíveis e auto atendimento,
tudo para favorecer o você, diente.

Também atendemos hotéis,.motéis e residências,

275-0052/273-1174
&�d4 <te� ltUte I/

FAÇA SEXO
SEGURO'

USE
CAMISINHA

Cltntcc de Ginecologio· o Obslelrícl�

$ean $eno fff:1f"einel' ::t?ld/
CRM: 5457-lE,G.O, 302/2001- RQE:4975

(ENTRO DE ATENDIMÉNTO À MULHli
Ginicologio e Obstetrícío/ultrossonogrnfu

275-0395Wuo:pres.JU(elinO,l- l' ondor - (enllo'

jlucht@ferro.com_br Jarogua do Sul - :(

TIPO C- pega-se através do sangue ou de relações sexuais.30% dos casos:
tornam crônicos.

TIPO D- pega-se através do sangue,mas é típico da região da Amazônia.
TIPO E- assim como o tipo A, é considerado benigno, exceto para mulher

grávidas,e se transmite através de alimentos contaminados.
Tratamento
O primeiro passo é procurar um médico especialista que irâ indicar

medicação necessária.O tratamento é necessário nos casos de hepatite crônic
Atualmente, esses remédios, que custam aproximadamente mil reais por mê
são doados gratuitamente pelo Ministério da Saúde do Brasil.

O índice de cura chega a 60% incluindo ós pacientes que mesmo tendo
vírus não desenvolvem a doença.Mesmo assim os números são assustadore
De cada 100 pessoas contaminadas, 30 se curam sem qualquer tipo d

medicação e outros 70% se tornam portadoras crônicas Destes,40 terão um

doença leve e o restante tende a desenvolver cirrose hepática.
A cirrose hepática ataca o fígado e chega a "feri-lo" de tal forma que

paciente precisa ser submetido à um transplante de órgão.
O tempo de espera para a operação é de aproximadamente um ano. E

estágios mais avançados, apenas 2% dos que contraem a doença, a hepatit
pode levar à um câncer hepático que,na maioria das vezes,é fatal.

Como evitar
1- Procure lavaros alimentos antes de ingeri-los
2- . Use preservativos.
3- Use seringas,alicates, barbeadores descartáveis
4- Faça o exame pré-natal. ,

5-
.

Pessoas que sofreram transfusão de sangue ou mantiveram relaçóe
sexuais sem uso de preservativos antes de 1992 devem fazer o exame,

Obs: A acupuntura e a tinta da tatuagem (mesmo que a agulha seja
descartável podem transmitir o vírus da hepatite).antitireoideanas e

su bstâncias rad ioativas.
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