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JARAGuA DO SUL, 15 DE JULHO DE2004

MENOS MOiliOR, MESMO PREÇO

Ágil e econômico,motor
n.6 dá vida nova ao FOClJ!S

ACORDO

Candidatos prometem não

poluir a cidade com cartazes
Justiça e políticos firmaram

acordo ontem pela manhã e,

pela primeira vez na história
eleitoral de Jaraguá do Sul e

Corupá, as coligações não vão
utilizar placas em postes"

pontes e viadutos para fazer

propaganda de seus can

didatos. A proposta foi
efetuada pela juíza da 87º
Zona Eleitoral, Maria

Quitéria Tamanini Perez, com
intuito de evitar a poluição
visual nas vias públicas das
cidades. A adesão pela
mudança foi unânime. A

juíza pede que a.comunidade
contribua com a fiscalização
durante a campanha e avise

ao cartório eleitoral caso

presencie irregularidades .

CESAR JUNKES

• PÁGINA 3 Juíza enfatiza que atos irregulares irão acarretar em saldo negativo àqueles que agirem contra o acordo

MANIFESTAÇÃO

Metalúrgicos da CUT cobram

promessas feiras por Lula

Ontem, os sindicatos de trabalhadores ligados a CUT,
liderados pela Federação dos Metalúrgicos, promoveram
manifestação em frente à Weg II pela redução da jornada de
trabalho de LJ.4 para 40 horas semanais. O presidente da

Federação, João Batista Souza, alertou os trabalhadores de
que é necessário cobrar do governo Lula as promessas feitas,
entre elas, a reformasindical. • PÁGINA 4

'I

..

Cassuli Advogados Assoeiados SIC
OAB I SC397/99

(47) 371-751 i.
Direito TrabalhistaEm • �t!:.sarial

SERViÇO

Ong dá abrigo para vítimas'
de violência e negligência

Momentos de lazer integram as atividades disponibilizadas
pelo Lar da' Criança Marcos Valdir Moroso, em Guaramirim.

Além de abrigo, a instituição oferece atendimento médico e

todas as necessidades básicas para crianças de até 12 anos

em situação de risco, encaminhadas pelo Conselho Tutelar e
Fórum.Mantida por uma associação, o Larconta com apoio
da comunidade para manutenção. • PÁGINA 5

N° 4.927 1 RS 1,25

GURAMIRIM

Ademar Otto pede apoio da
comunidade para Microbacias

• PÁGINA 5

MELHORIA

Nova sede do Senac inaugurada
hoje em Jaraguá do Sul
o novo prédio está localizado na Avenida dos Imigrantes,
no Pólo Educacional de Jaraguá do Sul. O Senac atua

no município há 26 anos.
\

• PAGINA 6

BICICROSS

Equipe jaraguaense conquista
bons resultados no Paraná

• PAGINA 7

CATARINENSE

Juventus vence de virada e

fica a um empate do título
CESAR JUNKES

Tricolor mostra

determinação e'

consegue uma

boa vantagem
para o jogo de

volta

PÁGINA 7

Venda
3,0284
3,1800
3,0500

Venda

Oscilação
0,02 %

0,38%
0,87%
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Prevenção e saúde
I o aumento do número

de pessoas infectadas pelo
vírus HIV na região, nos

I

úlltimos seis meses - 30

nqvos casos, matéria que o

Jdrnal Correio do Povo
-trbuxe na edição de terça-

fl-ra
- reacende a velha

d ils c u ss âo sobre a n e-

c ssidade de se manter as

c mpanhas de orientação e
I -

A -

pr�vençao. preocupaçao
demonstrada pelo co

ordenador do Programa
DST /Aids de J araguá do
Sul, Dalton Fischer, com a

possibilidade do número ser

ainda maior reforça a tese

do preconceito que a

doença carrega.
O preconceito continua

sendo o mais terrível sin
toma da aids. Nem mesmo

as doenças oportunistas
adquiridas em c o nse

qü
ê

nci a da baixa r e

siftência do organismo

d�em tanto quanto a

"lecessidade" de

FRASES -----------------�

isolamento imposto pela
ignorância ao infectado.
Enraizada na cultura

popular como resultado das

relações homossexuais, a

Síndrome da Deficiência

Imunológica Adquirida não

consegue ultrapassar as

fronteiras do preconceito e

da falta de conhecimento,
que matam mais que a

mortes em decorrência dela
continua aumentando
numa proporção assustado
ra. De acordo a Organiza
ção Mundial de Saúde,
existe aproximadamente 38
milhões de pessoas por
tadoras do vírus no mundo.

A Região da Amvali
mantém a escrita. Entre
1991 e junho deste ano,

.... A OMS estima que aproximadamente
38 milhões de pessoas estão
contaminadas com o vírus HIV no mundo

própria doença.
Nos últimos anos, as

ações governamentais con

tribuíram sobremaneira

para prolongar, com

qualidade, a vida dos

portadores do vírus e no

combate ao pre-conceito.
Todavia, apesar das
inúmeras campanhas de

prevenção e dos tra

tamentos disponíveis, o

número de casos e de

foram notificados 430
casos, 199 somente de
novembro de 2000 até hoje.
Se confirmada a suspeita
de Fischer, "o número de
infectados pode chegar a

cinco mil", exigirá das
autoridades governamen
tais e das entidades afins
uma mudança de estratégia
urgente, na tentativa de
reverter o quadro. A aids
é, iso!adamente, a quarta

principal causa de morte

por doença no planeta. O
comportamento de risco e

a ignorância, aliados à

ingenuidade, são os prin
cipais fatores de conta

minação.
Apesar do enorme pro

gresso da tecnologia em

medicina, dos tratamento

eficazes, a solidariedade
continua sendo o melhor e

mais eficiente remédio, não
apenas para a aids, mas para
todas as enfermidades.
Entretanto, a conscien

tização e a prevenção são

as formas mais eficazes de
se evitar o contágio. Por
tudo isso, é importante
fazer o exame preventivo e

de consciência, refletindo
como pode contribuir
para diminuir o número
de casos de aids no

mundo e o preconceito
em relação aos infec
tados. É o melhor para
todos.

"Não concordo com a manutenção do status quo. Buscamos uma educação transformadsra, onde se

discute e os alunos participam ativamente. A reação deles é reflexo desta proposta construtiva."

• Rita de CássiaVanin,ex-diretora da Escola Estadual Abdon Batista, tentando justificar a manifestação de apoio dos alunos e professores.

lYIundo I Pessoas & Fatos I
.... FRANÇA

França fará referendo
sobre a Carta da UE
No aniversário da Queda da Bastilha, o

presidente francês, Jacques Chirac, anunciou
orítem a realização de um referendo no próximo
ano sobre a Constituição Européia.
A nova Carta Magna, aprovada no mês passado
pelos 25 líderes da União Européia precisa ser

ratificada pelos países membros por uma

votação no Parlamento ou por referendo
público.
"O povo francês está diretamente envolvido e

será diretamente consultado'; anunciou Chirac,
acrescentando que o referendo será realizada
no segundo semestre de 2005.
O presidente lamentou o episódio envolvendo
a 'ovem Marie Leonie, que inventou ter sido
a redida por seis jovens árabes em um vagão
do metrô suburbano, mas confirmou que,
i contestavelmente, a violência racista tem-se

ultiplicado no país.
hirac anunciou também uma pausa no

rocesso de redução do imposto sobre a renda;
efendeu a necessidade de aplicar a lei sobre

I
uso véu islâmico com responsabilidade, mas

também com compreensão; disse que o

drescimento econômico ,- maior do que se

�sperava, segundo anunciam os especialistas
perrnitlrá lutar eficazmente contra o alto índice

1e desemprego.
inalmente, revelou que a lei sobre as 35 horas
emanais de trabalho deverá ser mantida, mas
t rá mais flexibilidade para facilitar sua aplicação
dar mais liberdade para os empregadores e

t mbém para os assalariados. (AE)

.... EUA

Americanos acham que Bush é
melhor para lidar com terrorismo
Apesar dos crescentes temores de que os

Estados Unidos estejam perdendo a guerra
contra o terrorismo, o presidente George W,
Bush tem vantagem sobre o candidato
democrata à Casa Branca, John Kerry, com
relação à melhor capacidade para lidar com a

ameaça de "terrorismo" internacional indicou
uma pesquisa do jornal TheWashington Posto

Segundo a sondagem, 55% dos americanos

aprovam o modo como Bush está
conduzindo a campanha contra o "terror'; um
aumento de cinco pontos porcentuais em

três semanas. (AE)

.... ESPANHA

Espanhol libertado
de Guantánamo
Hamed Abderrahman Ahmed, um cidadão

espanhol que foi libertado no início deste ano
da prisão militar americana de Guantánamo,
será em breve colocado em liberdade de uma

prisão espanhola na qual ele passou quase
cinco meses, determinou o juiz Baltasar
Garzón.
Ahmed retornou a Madri em fevereiro último

depois de ter sido libertado de Guantánamo.

Após ter sido questionado por Garzon, ele foi
detido na Espanha devido às suas supostas
ligações com a rede terrorista AI-Qaeda. (AE)

<-

.... BAGDÁ

Atentado deixa 10mortos
e40 feridosem Bagdá
Um carro-bomba provavelmente conduzido por
um militante suicida explodiu ontem perto de
uma das entradas da Zona Verde, a área fortificada
no centro de Bagdá onde estão instalados órgãos
do governo e o QG das forças de ocupação
americanas.
Dez pessoasmorreram, inclusive quatromembros
da Guarda Nacional do Iraque - e cerca de 40
ficaram feridas, Foi o pior atentado na capital
iraquiana desde que o governo interino tomou

posse, em 28 de junho,
Um outro golpe para a administração do primeiro
ministro Iyad Allawi foi o assassinato, hoje, do
governador da Província de Nínive, no norte do

país, Osama Kashmoula, em um ataque com

granadas contra o comboio de carros em que ele

viajava em Mossul a capital provincial. Dois de
seus guarda-costas também foram mortos, Em

choque com as forças de segurança, quatro
suspeitos morreram. Os demais agressores
fugiram.
Kashmoula é a mais alta autoridade do Iraque
assassinada desde maio, quando um militante
suicida matou o presidente do Conselho de
Governo.
Os atentados em Mossul e Bagdá foram

precedidos, horas antes, de mais uma execução
de um estrangeiro: um motorista búlgaro,
decapitado pelo grupo do jordanianoAbu Musab
al-Zarqawi,As autoridades iraquianas e americanas
também apontam Zarqawi como o responsável
pelos atentados com carros-bomba. (AE)
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AMORIM

SUA OPINIÃO

A LIBERDADE DE
PENSAMENTO

Paula F. D.Moretti

Afinal de contas, o homem é ou não livre
para pensar? Esta é uma pergunta que muitas vezes

ouvi e até cheguei a fazer-me, sem, porém; respondê
la.

Em minha mente pairava uma dúvida: se o

homem é livre para pensar, então todas essas desditas,
esses erros, todo o sofrimento que tem sido imposto a

povos inteiros, todos esses desvios morais que vemos,
as injustiças sociais, enfim, esse emaranhado de
acontecimentos que tanto tem feito a humanidade
sofrer, é saber pensar? Para que serve então a liberdade
de pensar?

Circulava tempos atrás na Internet uma
história que a meu ver está relacionada a este tema.

Era sobre o filhote de um elefante que muito cedo
teve sua pata acorrentada a um pequeno toco de
madeira. Acontece que o elefante cresceu, atingiu
seu peso e tamanho máximo, e a todos surpreendia o
fato de continuar acorrentado àquele pequeno toco. ,

O que aconteceu? O elefante acostumou, se a se

mover dentro do espaço que lhe permitia aquela
corrente. Não sabia que tinha-capacidade e força para
libertar-se.

Às vezes parece-me que ao homem ocorreu

o mesmo. Pensa, se dentro do que lhe foi imposto, do
que permite a classe trabalhadora e econômica a que
pertence, do que permite sua crença, as tradições, a
sua linha política, seus interesses pessoais. Pensa
acorrentado como certo e normal.

No fundo disso tudo vejo que há um problema
que deve ser refletido com profundidade. O que
significa ser livre? Paramuitos ser livre é não ter que
dar satisfações, fazer o que agrada, o que satisfaz
egoisticamente. Não. Tenho aprendido que a

liberdade traz intrínseca em si a responsabilidade e o

respeito.
González Pecotche, criador dá Ciência

Logosófica, ensina que a liberdade mais sagrada é a

liberdade de pensar: Compreendo que o

comportamento humano deve se reger por uma norma

superior de conduta, por valores reais e permanentes
e não por valores ilusórios que variam conforme varia
a vontade e os interesses humanos.

Penso que se Deus tão sabiamente colocou
no coração humano o nobre anelo de ser bom e feliz
é porque deu ao homem todas as condições para
andar por essa vida enchendo-a de realizações e de

conquistas e não para ficar acorrentado a pequenos
tocos que a impedem de conquistar aquilo que
merece: a paz, a sabedoria e a felicidade.

Paula F. D.Moretti, Estudante e docente da Fundação
toqosóflca de Jaraguá do Sul
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MOSAICO

POLíTICA

.... Fica, por enquanto
As especulações em torno da

exoneração da secretária de

Desenvolvimento Regional, Niura dos

Santos, tomou proporção tal que exigiu
do governador LUIz Henrique da

Silveira (PMDB) uma posição.
Durante a inauguração do comitê da

coligação"Jaraguá para Todosjna noite

de terça-feira, quando questionado
sobre o assunto, disse que não havia

motivos para demitir a secretária, "que
está fazendo bom trabalho"

Todavia, líderes políticos garantem que

a manutenção tem data de validade.

.... Chorara
A decisão da Justiça Eleitoral em

reduzir o número de vereadores

obrigou partidos e coligações a

readequar a nominata de candidatos

para cumprir as exigências da nova

lei.
Com isso, muitos que já haviam

iniciado a campanha, inclusive com a

contratação de cabos-eleitorais,
ficaram de fora da disputa deste ano.

A eliminação deixou muitos ex

candidatos dodói. Alguns estão

relegando a própria legenda, fazendo
beicinho e prometendo se desfiliar.

.... Palanque
o candidato a prefeito da coligação "Viva

Jaraquá" Moacir Bertoldi (PL), já subiu no

palanque. Perguntado sobre as propostas
eleitorais, politicamente saiu com essa: "A

aliança PL/PTB/PDT/PPS é uma opção ao

eleitorado, e não oposição. Nosso projeto é

de mudança administrativa, com novas

propostas:
Entre as mudanças prometidas, disse que, caso
eleito, vai reduzir "bastante" o número de

cargos comissionados na Prefeitura, hoje em

372. Já é uma boa coisa, afinal, significará
economia para o município, que deverá ser

revertida em benéfico da população. ,'-(
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------�--�--------------�5b

CONSENSOGovernador participa da

inauguração de comitê
}ARAGUÁ DO SUL - ''1\ tese que

eudefendo, emuitas vezes tenhosido

incompreendido até nomeu partido,
é a de que as forças progressistas têm
de estar juntas, como aqui, paraderro
tar as oligarquias", discursou o

governa-dor Luiz Henrique da

Silveira (PMDB), durante inaugura
ção do comitê de campanha da

coligação "Jaraguá Para Todos", na
noite de terça-feira. Luiz Henrique
garantiu apoio à dobradinhaDionei
da Silva, (PT) e Cecília, Konell
(PMDB), prevendo a vitória da

aliança. "[araguá doSul, com certeza,

dará a vitória à coligação.
O governador confirmou

presença no lançamento da
candidaturaDionei eCecília, previsto
parao dia 25, na sede do comitê.

Mais de 300pessoas participaram
da festa de ináuguração do comitê

da coligação "[araguá Para Todos",
formada por PT, PMDB, PSB e

PCdoB. "Tirei a gravata para dizer

que o governador foi embora. Está
aqui Luiz Henrique da Silveira. E
vocês vão contar comigo nesta

eleição", prometeu, logo no início do
discurso. "Nas últimas eleições,
derrotamos o pai, o filho e o espírito
que não é santo. Mas eles não estão
mortos: Temos que completar a

derrota das oligarquias e vamos fazer
isso aqui em [araguá do Sul com a

unidade de todos oscompanheiros
desta coligação", convocou.

"Provamos no segundo turno

das últimas eleições, quando a

militância do PT e do PMDB foi às
ruas para eleger Luiz Henrique
governador, que esta aliança dá
certo em Jaraguá do Sul", disse
Dionei.

�OSELO
�O Confira os

à' I
descontos

especiais em
� uma de nossas
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U
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.... Projeto
Em relação às eleições municipais
de 2000, o PT terá 65% mais

candidatos a prefeito. Essa é uma

das estratégias do partido, que
pretende conquistar não só as

capitais e grandes cidades, mas
também ampliar o leque de cidades
que já governa (204 municípios).
O presidente nacional da legenda,
José Genoino, evita fazer previsões
sobre o número de prefeituras que

podem ser conquistadas, mas

revela que o objetivo "é aumentar

significativamente o número atual"

.... AIDS
A OMC (Organização Mundial de

Saúde) aprovou, esta semana, quatro
novos remédios genéricos b

elaborados pela índia para o IV

tratamento de portadores do HIV. Lu
Os novos medicamentos são: )I1

lamiduvine de 150 miligramas, do I
làboratório Strides, e três formatos
de fungicida de fluconazole, de 50, :I�
150 e ;WOI miligramas, produzido J51

pela Cipla. ; i b '

Os remédios serão incluídos ainda
nesta semana na chamada lista de '�J

qualificação. ,

110

�G

Justiça propõe campanha sem ,;;
poluição e desrespeito às leis

POR FÁBIANE RIBAS

�Cah1panha política
será sem cartazes em

postes, pontes e

viadutos

•

}ARAGUÁ DO SUL

Representantes dos partidos políticos
aprovaram por UltJ!tnimidade a

proposta da juízada87ºZonaEleitoral,
Maria Quitéria Tamanini Perez, de
realizar campanha sempoluirovisual
e organização da cidade.A decisão
foi selada durante reunião ocorrida
na' manhã de ontem, que contou

com as presenças de juízes e

promotores eleitorais, que explicara
as leis que regulamentam as

propagandas eleitorais. Líderes de

partidos e coligações concordaram
com a não colocação de placas em
postes, pontes e viadutos, de forma a
evitar a poluição visual.

'

A juíza informou que a mesma

proposta foi feita - e aceita - em

Mafra e Turvo, apostando' no bom
senso dos políticos jaraguaenses e

corupaenses. "Quando falamos a

respeito de consciência política e

cidadania, discernimento é premissa
básica. Sabemos que a grande vilã
em época de eleição é a poluição
visual, porestemotivo solicitamos aos
partidos que respeitem esse acordo e

'::::1"

PolítiCos destacam que o aco'rdo mostra que a campanha será de alto nível

que efetuem uma campanha com

base no corpo a corpo, distribuição c1e
santinhos, realização de comícios,

passeatas, propagandas em outdoors,
rádio e TV, em fim, trabalhos
considerados saudáveis, que não

denigrem a imagem da cidade",
orienta Quitéria. Elaenfatiza que a

intenção da justiça não é podar a

atuação das coligações neste processo,
mas incentivar a consciência eleitoral,

fomentando a mudança de postura
de maneira espontânea, sem

imposições de normas pré
estabelecidas.

Aproposta lançada pela juízafoi
aceita demaneira consensual e ajus
tada oficialmente. "Se houverdesres

peito por parte de algum candidato,
quem colherá o saldo negativo será
ele mesmo. Acredito que ninguém
irá contra essa decisão porque a

própria população irá fiscalizar �' =!
informar ao cartório eleitoral" casoo�
detecte ,alguma irregularidade. _�q
quemVaIvotarnuma pessoa que naono
horira corri a palavra e não respeita 916

'

justiça?", questiona. "Todos concor-1 A
daram, mas se alguém quiser S�q
manifestar contra deverá procurar .G61
Tribunal Regional Eleitoral, órgãcov
incentivador deste processo deiq
coibição dapoluição visual", diz. O"

,92

06

onJuíza alerta sobre o compromisso com a lei eleitoral
}ARAGUÁ DOSm- Depois de

firmar acordo com os representantes
de coligações, a juíza eleitoralMaria
Quitéria Tamanini Perez explicou
o que é permitido ou não em

propagandas políticas. Ela informa
para as pessoas que irão participar
do processo eleitoral, direta ou

indiretamente, que quem deseja
aprofundar conhecimento nesta

questão pode se inteirar sobre as

normas acessando o endereço
eletrônico do TRE (Tribunal
Regional Eleitoral) - www.ter

sc.gov.br.
"Todas as pessoas envolvidas'

neste processo tem o compromisso
estreito com o cumprimento da lei,
que foram'criadas para assegurar
uma campanha eleitoralmais justa
e paritária, atribuindo condições
iguaisa todosospartidos,As resoluções
estabelecidas pelo TER são

imprescindíveis para aclarar possíveis

Quitéria pede que a população denuncie lrreqularidades detectadas

dúvidas e encaminhamentos a serem

respeitados", explica. Ela acrescenta
que o material apresenta normas '

gerais, como calendário eleitoral,
representações, arrecadação de

recursos em campanha, entre outros
pontos pertinentes à questão eleitoral.
''1\ melhor interpretação é aquela'
pautada no bom senso. Certamente,
se alguém cometer irregularidades

FATOS

·'Juíza alerta que os carros)
)1 i

com amplificadores de "f ,j n

som podem circular em' "1 )

vias públicas desde que
respeitem a distância

razoável de 200 metros,

estipulada pela lei.

,

,

• A partir do dia 17 de

agosto, começam a ver

veiculadas as

propagandas eleitorais

gratuitas para todos os

partidos, em meios de t

comunicação como rádio e )

TV.

aqui em Jaraguá doSul eCorupá rw.
serápor falta de conhecimento porqu
estamos trabalhandocom pessoasbé

esclarecidas", presume ajuíza.
it.l
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Metalúrgicos protestam por
redução de jornada

POR MARIA HELENA DE MORAES

..Participaram do
manisfesto
sindicatos de outras

categorias ligadas à CUT

)ARAGUÁ DO SUL - Os

.presidentes de Sindicatos da

região ligados à CUT

compareceram à manifestação
por redução de jornada de
trabalho promovida ontem à

tarde, em frente a Weg II, pela
Federação- dos Trabalhadores
Metalúrgicos da CUT do Paraná
e Santa Catarina. Os sindicalistas
reivindicam redução de jornada
sem redução de salários, reforma
sindical imediata e também
correção da tabela do Imposto de
Renda, "Queremos que o governo
Lula implante as propostas
assumidas durante o processo
eleitoral que elegeu nosso

presidente", afirma o presidente
da Federação, João Batista Souza,
mais conhecido como "João
Porrada",

, O presidente da Federação
explica que o objetivo dessas

manifestações (ontem foi em
Jaraguá do Sul e hoje e amanhã
em Joinville) é convocar os

trabalhadores para o DiaNacional
de Mobilização e Lutas, marcada

ctSAR JUNKES

Sindicalistas ligados à CUT entregaram panfletos com as reivindicações da categoria, ontem na WEG
..

para hoje, De acordo com Souza, de jornada sem a implementação Coletivo Nacional' de Trabalho
estima-se que, com a redução de de outras iniciativas, como a uma das principais bandeiras.
jornada de 44 horas para 40 horas reforma agrária e a criação de Trata-se da legislação básica a ser

semanais, haverá um crescimento frentes de trabalho nas cidades e seguida pelos metalúrgicos nas

imediato de pelo menos três, no campo. negociações, como em relação às
milhões de novos empregos no A [ornadaNacional de Lutas, condições de trabalho, piso
País. Os dirigentes da CUT lançada no ano passado pela salarial nacional, organização
defendem ainda que não basta Confederação Nacionai dos sindical nos locais de trabalho e

somente a aprovação da redução Metalúrgicos tem no Çontraro jornada de trabalho.
c

Fundo de Garantia pagamais de R$ 200 milhões em lllll único dia
I FATOS 1 t

BRASÍLIA - No primeiro dia do

pagamento das parcelas dos

complementos do FGTS referentes
aos PlanosEconômicosVerão eCollor
1, aCaixa Econômica Federal pagou
na "boca de caixa" 198.906 contas no
valor deR$ 227.149.990,81. Todas as
ordens para crédito em conta ( 60%

do total de contas identificadas), para
as pessoas que assim o solicitaram no

Termo de Adesão ao Acordo do

mentares do FGTS. Nesta' fase
,

recebem a quarta parcela os traba
lhad�res que tiverem valores entre
R$ 2 e R$ 5 mil; a terceira parcela os
trabalhadores com direito a valores
entre R$ 5 mil eR$ 8 mil e a segunda
parcela os trabalhadores com direito
a recebermais de R$ 8mil.

• Ao todo, a Caixa creditará \

R$1,531 bilhão em 1,411
milhão de contas do Fundo
de Garantia.

FGTS, foram feitas na noite da

segunda-feira última.
A Caixa iniciou na terça-feira

'(dia 13), mais uma etapa do

cronograma dos créditos comple-
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Prefeitura vai solucionar

problema de esgoto a céu aberto
-

)ARAGUÁ DO SUL - Dentro de anos, comenta que esse problema
C

aproximadamente três semanas a existe desde que ela veio morar no
Prefeitura dará início ao trabalho local e que, por inúmeras vezes os ag
de colocação de tubos nas ruas moradores foram reclamar na aç
Inácio Satler, Madalena Santana Prefeitura, "Esperamos que os tubos e

e Adolfo Menel, localizadas nos não fiquem jogados aí por muito c

fundos do posto de saúde, bem no tempo", ressalta Ana. De acordo ar

centro do Nereu Ramos. A com ela, emdias de calor o mau G
informação é do secretário de cheiro é insuportável", reclamá a de
Desenvolvimento Municipal, moradora, que também se queixa M
Humberto Travi. Segundo ele, a dos mosquitos, dos ratos e dos
instalação dos tubos nessas ruas já pernilongos., M
está prevista no orçamento deste Além do esgoto a céu aberto, Pc
ano e é a obra j á pode ser existentes em praticamente todas de
considerada praticamente as ruas que ficam nos fundos do M
realizada. "Os tubos já foram posto de saúde, os moradores do m

comprados e estão no local. Agora, local também alertam para os m

só nos resta executar o trabalho", terrenos baldios, que estão tomados er

assegura o secretário, pelo mato, causando apreensão às
A moradora Ana Galliani, a donas de casa, que temem o perigo p<

primeiraaseinstalarnaRiaAdolfo de cobras e outros bichos lo
Menel, há aproximadamente 21 peçonhentos. p,

CtSAR JUNKES cc

Moradora Ana Galliani está esperando a colocação dos tubos

INFORMECP__----------�--------------� Megasena
... PALESTRA

Profissionalismo
A Associação Jaraguaense de Aqüicultura
promoveu ontem, nas dependências do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Jaraguá do Sul, a palestra "Nutrição de
Peixes de Água Doce'; ministrada pelo
médico veterinário e pesquisador da

Estação de Piscicultura da Epaqri de

Caçador,Álvaro Graeff.O presidente da AJA,
Dagoberto Muller, explica que a realização
da palestra faz parte do projeto da

Associação de profissionalizar os criadores
de peixe de água doce associados a AJA.
Outro tema abordado pelo veterinário em

sua palestra foi a redução de custos através
do aproveitamento das rações disponlveis
na propriedade. A palestra foi gratuita ao

associados da AJA.

� RECORDE

SP gera 30mil empregos
De janeiro a junho, a indústria de transformação de São
Paulo gerou 30.091 novos postos de trabalho, um
aumento de 1,97% no nível de emprego industrial. É o

maior crescimento percentual para o primeiro semestre

desde 1994, quando a pesquisa começou a ser feita.
Em junho, foram criados 12.124 novos postos de
trabalho, crescimento de 0,79%em relação ao mês
anterior.Trata-se do melhor mês de junho desde 1994. A
melhora no nível de emprego .da indústria paulista se

deve, principalmente, à expansão das exportações.
No primeiro semestre, apenas em abril os dados de

emprego foram negativos na indústria, çom o

fechamento de 1.224 postos de trabalho. Em junho, dos
47 sindicatos que fazem parte da pesquisa da Fiesp, 27
contrataram mais do que demitiram, 13 tiveram

desempenho negativo para emprego e sete mostraram

estabilidade.

concurso: 03849
1 ° Premio: 03.124
2° Prem io: 36.155
3° Premio: 51.699
4° Premio: 08.490
5° Premio: 37.263

... TRIBUTOS

Empresas pedem unificação
A .unificação do recolhimento dos tributos
federais, estaduais e municipais foi apontada
em enquete da Agência Sebrae de Notícias
como a principal medida que deveria ser

adotada pelo governo para reduzir a

burocracia e estimular o desenvolvimento
das micro e pequenas empresas. O tema

faz parte da proposta de Lei Geral das Micro
e Pequenas Empresas que o Sebrae deve
encaminhar ao governo.
Essa foi a opção de 44,13% dos pesquisados
pela enquete que abordou o que poderia
ser feito para melhoràr o desenvolvimento,
dos pequenos negócios. Entre as opções
estava ainda a simplificação das normas para
abrir uma empresa, que recebeu 29,89% dos
votos.

concurso: 580
15-16-18

28-38-47

concurso: 1324
03 - 34 - 47
48 - 71

Lotomania
concurso: 434

07 - 11 - 14 - 20 - 22 - 28 - 31 - 35

.41-5561-68-69-70-73-75
• 76 - 80 - 92 - 94

loteria Federal

I�
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.

cultores de Guararnirim são
)
capacitados para Microhacias 2la

10 GuARAMJRIM - Um grupo de 15

)s agricultores das localidades de Jacu
la açu, Ponta Comprida e Tibagi,
)S ertencentes à microbacia do rio

:0 antaComprida, estiveram reunidos

[o ontem na Escola Isolada Ponta

m Compridaparadar início aelaboração
a do plano de desenvolvimento da

ta Microbacia.
)S Asextensionistas sociais daEpagri

M�ry Ellen Siqueira e Lucileide .

), possamai trabalharam a capacitação
jS do Gam (Grupo de Animação da

[o Microbacia), formado pelos
[o moradores da microbacia para

1S mobilizar as comunidades rurais

)S envolvidas no projeto.
is Eles fizeramum levantàmento das 880microbacias catarinenses através

:0 potencialidades e carências daquelas
is localidades e seguiram todos os passos

para a elaboração de umprojeto, que
EI contempla, inclusive, de quemaneira

os recursos disponibilizados pelo
governo doEstado serão utilizados.

Na semana passada, dia 8, foi feita
escolha da diretoria da ADM

(Associação de Desenvolvimento da
Microbacia), que vai gerenciar os

recursos e coordenar a elaboração do
plano de desenvolvimento. O

presidente eleito,AdernarJoséOtto,
acredita que o Mícrobacias 2 vai

contribuir para o crescimento das
atividades no meio rural,·mas conta
com o apoio de toda a comunidade

"para que essa idéia siga em frente".
O Projeto de Recuperação

Ambiental e de Apoio ao Pequeno
ProdutorRural está sendo viabilizado

de uma parceria firmada entre o

governo do Estado e o Banco
Interamericano deDesenvolvimento
em2002.

Agricultores discutem importância de formar uma organização

Contrata-se' Médico
para atuar como Clínico Geral para atendimento
de medicina familiar.

.J

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

'

Olimpiada Champagnat teve
início na terça-feira

Evento temporobjetivo estimulara integraçãoentre osalunos.
A 21' edição da Olichamp( Olimpíada Champagnatl iniciou nesta terça-feira com o

cerimonial de abertura que apresentou as equipes de Educação Infantil a Ensino
Médio,
Os jogos acontecerão até sábado pela manhã, horário em que serão as finais das
modalidades coletivas.
A cerimônia de abertura contou com a presença de pais, familiares dos alunos atletas
edeautoridades. A pira Olímpica foi acesa pelos alunos Lara Zimmermann e Eduardo
Massaneiro e o juramento do atleta foi feito pela aluna Marcella B. Prada.
Os alunos da Educação Infantil a 4' série do Ensino Fundamental participam da

Ohchamp através de atividades recreativas, brincadeiras e jogos recreativos; cada
turma está representada por um valor(virtudel, relacionado ao tema "Marista
Cuidando da Vida';já os alunos do Ensino fundamental, 5' a 8' série e Ensino Médio

participam da Olimpíada nas modalidades de futsal, futebol suíço, handebol,
basquetebol, vôlei, xadrez, tênis de mesa e atletismo.
Com o objetivo de favorecer a integração entre os alunos, bem como estimular a

prática esportivà de forma saudável, a Olichamp é um momento esportivo, através
do qual busca-se homenagear São MarcelinoChampagnat, fundador da congregação
Marista, que sempre enfatizou a importância das atividades físicas na formação de
seus educandos.
Através de atividades como a Olichamp o Colégio Marista São Luís reafirma seu

compromisso com a formação integral, através de uma proposta educacional que
valoriza o homem e a,vida.

IL
GERAL

ABRIGO

Crianças em situação de risco
recebem atenção especial

POR CAROLINA TOMASELLI

�Lar Valdir Moroso
oferece abrigo e

atendimento

para menores

GUARAMIRIM - Olhares de
abandono transformam-se em

envolventes sorrisos nas crianças
que são acolhidas pelo Lar da

CriançaMarcosValdirMoroso, em
Guaramirim.

Desde novembro de 1999,
menores de até 12 anos em situação
de risco ganham abrigo temporário
na instituição de caráter não

governamental, mantida pela
,
Associação Lar da CriançaMarcos
Valdir Moroso.

,

Vítimas de violência familiar,
se�ual ou negligência da região
recebem, aléw de moradia,
alimentação, roupas, atendimento
médico, psicológico e atividades
educativas e de recr�ção.

.

Seis monitoras, chamadas
carinhosamênte de 'mãezonas',
são responsáveis pelas crianças.
"N a vetdade elas não têm

formação, até pelo salário que

recebem, mas fazem o

atendimento diário, sempre com
muito zelo e carinho", detalha a
coordenadora do lar, a assistente
socialMaria Andréia Stanck.

A instituição atende
exclusivamente menores

encaminhados pelo Conselho
Tutelar e Fórum, no período de

tramitação dos processos que
avaliam se a família pode ou não

deter a guarda domenor. "Se existe
a possibilidade de retorn�u, a

criança volta para casa. Caso não

seja possível, ela passa por um

processo de destituição familiar e
vai para adoção", explica.

Maria salienta que a maioria
das crianças acaba retornando

para seus lares após ordem judicial
e o tempo de permanência no

abrigo depende de cada caso,

Andréia: "Aqui a gente recebe muito mais do que oferece. As crianças retribuem muito o pouco que damos"

podendo chegar até dois anos ou
mais. Atualmente oito menores

vivem no'abrigo, que já chegou a

acolher 18meninos emeninas. "A

gente considera uma perda,
porque por mais que a instituição
ofereça boas condições, não é um

ambiente propício para uma

criança es tar vivendo", analisa.
MariaAndréia diz que o artigo

19 do Etatuto da Criança e do

Adolescente, que garante 'à
criança e ao adolescente o direito
de ser criado e educado no seio da
sua família, é motivo de

preocupação, "porque sabemos

que a realidade não é essa. A
maioria deles vive numa situação
bastante delicada", acrescenta.

Segundo a assistente social, a
instituição conta com apoio de

profissionais da saúde, que prestam
atendimento gratuito uma vez por

semana, além de uma médica

disponibilizada pela prefeitura de

Guaramirim, às sextas-feiras. "Mas

Scar inicia projeto em vídeo

para estimular videomakers
}ARAGUÁ DO SUL - Através do

Gpoex (Grupo de Experimentação
Cênica), a Scar (Sociedade
Cultura Artística), está dando
início a um novo projeto que abre

perspectivas de valorização de mais
uma forma de mídia cultural no

município. Denominada Guerrilha
Digital Vídeo, a proposta do vice
presidente de Artes Cênicas
GilmarAntonioMoretti é estimular
novos videomakers, dando

oportunidade a todas as pessoas

que apreciam o vídeo de
exercitarem conceitos e mani

pularem imagens. "Estamos
abrindo a perspectiva das pessoas
experimentarem a emoção de
conceberem e realizarem o seu

próprio vídeo, a partir de novas

linguagens e de uma discussão que
se pretende muito interessante no

sentido de abrir espaço para este

meio", sugere Moretti. De acordo
com o vice-presidente da Scar, não
há necessidade dos participantes
possuírem qualquer experiência ou
mesmo o equipamen te. ,Ele
enfatiza que, utilizando os recursos

disponíveis na atividade, o projeto
Guerrilha Digital Vídeo busca

proporcionar a prática de vivenciar
as principais fases de realização de
um vídeo desde a concepção,
gravação, edição, finalização e

'apresentação, realizadas dentro de
um período de 24 horas.
O projeto é aberto a 'todas as

pessoas a partir de 16 anos, não

havendo necessidade de

qualquer experiência na área. As

inscrições, no valor de R$ 60,00,'
podem ser feitas até às 19 horas
de hoje.

ainda é pouco, pois as crianças têm
casos delicados. Precisariam de
atendimento integral", comenta.

Para a coordenadora, o ideal
seria uma equipe técnica

especializada para atuar no abrigo,

"mas como o custo de manutenção
é alto, optamos pela equipe do

Programa Sócio-Familiar, que
deveria acompanhar de perto esses

casos", declara.

Os recursos para manutenção do Lar da Criança são' obtidos com

auxílio dos associados, que buscam patrocínio junto à comunidade

e no comércio local para custear despesas de alimentação, roupas,
medicamentos e combustível para o veículo da Instituição. O aluguel
da casa e o salário dos funcionários - coordenador, motorista,
serviços gerais e seis monitoras - são disponibilizados pela Amvali

(Associação dos Municípios do Vale do Itapocu) através do Consórcio

Intermunicipal, do qual participam Guaramirim, Corupá,
Massaranduba e Schroeder: '

A coordenadora informa que a instituição também recebe

contribuições de voluntários.
O abr iqo está necessitando de mater.ial para as reformas de

ampliação que estão em andamento. Contribuições podem ser feitas

através de depósito na conta-corrente 5633-2, agência" 2095-8, no
Banco do Brasil ou na conta 009629-7, agência 93, no Besc.

Visitas podem ser feitas com agendamento prévio pelo telefone
373-1951.

Profissionais de engenharia
participam de encontro regional

}ARAGUÁ DO SUL - Encerra-se

hoje o prazo para que os profissionais
de engenharia.. arquitetura e

agronomia da jurisidição da

Inspetoria do Crea de Jaraguá do
Sul (Corupá, Schrceder,
Guaramirim e Massaranduba)
encaminhem sugestões sobre os

temas "Exercício Profissional e

Cidades Sustentáveis" ao

Encontro Regional de Profissionais,
que acontecerá em Joinville no

próximo dia 6 de agosto.
As sugestões devem ser

enviadas à Aeajs (Associação de

Engenheiros e Arquitetos de

Jaraguá do Sul) pelo e-mail

aeajs@netuno.com.br ou

diretamente na sede, no CPL.
O, Encontro de Joinville

antecede o VIII CEP - Congresso
Estadual dos Profissionais da

·Encontros preparatórios ao

Congresso Estadual estão

sendo realizados em todas as

regiões.

·Jaraguá do 5ul fará parte do

Encontro previsto para a

cidade de Joinville, no dia 06

de agosto, na sede da

,
Ajorpeme.

Engenharia, Arquitetura e

Agronomia, que acontecerá nos

dias 27 e 28 de agosto em

Florianópolis. Organizado pelo
Crea de SC, Inspetorias Regionais
e Entidades de Classe, e terá como
tema desse ano o exercício,
profissional e cidades sustentáveis.

,
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Passeio clclístlco no aniversário doMunicípio
A prefeitura jaraguaense, através da Fundação Municipal de Esportes,
promove o Passeio Ciclístico Vida no Trânsito - 128 anos de Jaraguá do
Sul, que será realizado no próximo domingo, com saída às 9 horas em
frente ao Shopping Center Breithaupt, com inscrições no local a partir
das 8 horas. De acordo com os organizadores, os 300 primeiros inscritos
receberão camiseta alusiva ao evento.

A diretora de Promoções de Eventos/FME, Cleide Mosca, informa que
talnbém haverá sorteio de três bicicletas e de vários brindes, além de

premiação com troféus aos ciclistas mais idoso,mais jovem "pedalando"

(1�diant� apr:sentação das. r�spectivas id�ntidades) e com a bicicleta
mais enfeitada. Venham participar do passeio e comemorar o aniversário
de Jaraguá conosco; convida a diretora. O evento conta com o apoio do

SMopping Center Breithaupt e da Studio FM.
.

I

�INVESTIMENTO
P�efeitura inauguraobras
AIPrefeitura de Jaraguá do Sul inaugura obras em três instituições de
e�sino da rede municipal, neste sábado, em!eventos que integram a

programação comemorativa aos 128 anos da cidade. A primeira delas
será realizada a partir das 14 horas, na Emef Rodolpho Dornbusch (Vila
Lalau), onde estudam 545 alunos e foram aplicados R$ 281.315,49 em

reformas com recursos do Fundef (Fundo de Desenvolvimento do Ensino
Fundamenta!), além de R$ 4.091,95 na aquisição de mobiliário e

equipamentos. As outras duas envolvem a Emef Luiz Gopzaqa Ayroso e

CMEI Waldir Theilaker, que integram as obras de urbanização do
Loteamento Jaraguá 84, com cerimônia inaugural prevista para iniciar às
17 horas.

�RESULTADO

F�nalista� _ .. ., .:

C?m a definição dos classificados da terceira e ultima etapa, realizada
sábado no Salão Centenário, a Fundação Cultural divulga a lista dos 18
finalistas do Festival da Canção Sertaneja e Popular.A grande final está
marcada para o próximo sábado, a partir das 18 horas, na Sociedade

Esportiva e Recreativa Aliança, no Rio Cerro II, durante a 20·
Kelonlstenfest.

Categoria Sertaneja:
- Fernando e Fabiano (Fernando José da Silva e Fabiano Welter da

Silva).
Música:"O Último Julgamento" (Léo Canhoto e Robertinho).

- Nilton César e Jair (Nilton César Luciani e Jair José Luciani).
�úsica:"Franguinho na Panela" (Lourenço e Lourival).

- Valdemar (Valdemar Szeskoski).
Música:"Quando Um Grande Amor se Faz" (Cleiton & Camargo).

- Gilmar e Claudir (Gilmar de Souza Pedroso e Claudir Pedroso).
Música:�'O Carro e a Faculdade" (Trio Parada Dura).

- Alexandre e Luciano (Alexandre da Silva e Luciano Gomes Ramalho).
Música:"Do Outro Lado da Cidade" (Guilherme & Santiago).

- Gilson Odelli.
Música:"Eu Sem Você" (Daniel).

- Darci e Orlando (Dàrci Aparecido Pires e Orlando Trindade Batista).
Música:"O Amor Não é Paixão" (Chrystian e Ralf).

- Cleiton e Deyvi (Cleiton Evandro Dalpiaz e Deyvi Maikel Dalpiàz),
Música:"Porta do Mundo" (Rio Negro & Solimões).

- Suelen Nitzke.
Música:"Dia de Formatura" (Jayne).
Categoria Popular:
- Odair Silva.
Música:"t Preciso Saber Viver" (Titãs).

- Sara (Sara Elizabete da Silva).
Música:"Xote das Meninas" (Marlsa Monte).

- Maria de Fátima (Maria de Fátima Faria Corrêa).
Música:"Na Batucada da Vida" (Elis Regina).

- Sinara Regina (Sinara Regina Weber).
Música:"Sonhos de Um Palhaço" (Antônio Marcos).

- Micheli (Micheli Maria Ranghetti).
Música:"De Volta Pro Meu Aconchego" (Elba Ramalho).

- Slrnara (Simara da Silva).

ry1úsica:"Chão de Giz" (Elis Regina).
- Jair Haffi (Jair Hafemann).
Música:"Volta Pra Mim" (Roupa Nova).

- Sean Marino Lenzi.

'!'1úsica:"Força Verde" (Zé Ramalho).
- Edson Borges (Edson Tadeu Borges).
Música: "Sangrando" (Gonzaguinha).

Nota

�a edição de hoje não será veiculada a página "Por Aca
so", transferida para edição de amanhã.

I

Faleceu às 14:00 de 13/7 o senhor Valeriano Zanghelini, com idade
de 81 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 7:00 de ontem o senhor José Leopoldo Martins, mais
conhecido como [uca, com idade de 87 anos.O sepultamento será reali
zado noCemitério da Barra do Rio Cerro.

Falecimentos

Erramos
Ao contrário do que foi divulgado na edição anterior, o nome do
falecido é Valeriano Zanghelini, e não Ana Valeriano Zanghelini

.--�------------------------------------��----�
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I CORREIO DO POVO

Formas D'água instala fábrica
.

.

I

de piscina em Jaraguá do Sul
POR MAURf�IO DE CARVALHO

�Unidade exigiu
investimento de

R$ 300 mil e gerou
oito empregos diretos

Jaraguá do Sul - A empresa
Formas D'água, em parceria com
a Venturi Piscina, instalou no

município a primeira fábrica de
bolsões de vinil para piscinas, caixas
d"água e cisternas de grande porte
do Sul do Brasil. A unidade,
instalada no Condomínio Alfa,no
Bairro Baependi, exigtu
investimento da ordem de R$ 300
mil e está gerando oito empregos
diretos. As atividades de produção
tiveram início em 1º de julho, com
produção personalizada e únic�,
dependendo da "criatividade" do
cliente.

Com experiência de dez anos
na venda das marcas Personal
Piscina, a Venturi, que se uniu a

Formas D'água, será o braço
comercial do empreendimento,
enquanto a Formas D'água
produzirá os bolsões para piscina.
''Antes da fábrica, comprávamos os

Silveira disse �e cada bolsão é artesanal, que depende do cliente

bolsões em São Paulo já prontos e

comercializávamos .• Agora

CtSAR JUNKES

A nova sede do Senac, que será inaugurada hoje

Senac de Jaraguá do Sul

inaugura hoje sua nova sede
}ARAGUÁ DO SUL - O Senac

inaugura hoje a sua nova sede,
localizada na Avenida dos

Imigrantes, no novo Pólo
Educacional de Jaraguá do Sul.
A proposta para a construção da
nova sede na cidade surgiu diante
da necessidade de crescimento da

atuação do Senac na região, o que
tomaria inviável na edificação
anterior, que era locada.

A concepção do projeto da
.

sede levou em consideração, além
das questões usuais, ao que há de
mais moderno em cabeamento
estruturado (telefonia/dados) e a

acessibilidade para usuários,
eliminado ao máximo as barreiras

arquitetônicas (escadas e cor

redores estreitos), adaptando as

instalações para uso de pessoas

portadoras de necessidades •

'/

especiais.
Foram investidos na cons

trução do Senac R$ 1,7 milhão. Na
aquisição de equipamentos e

mobiliário foram gastos R$ 800mil,
totalizando um montante de R$
2,5 milhões.

O Senac atua em Jaraguá do
Sul há 26 anos com umamédia de
setemil horas/aula distribuídas em
50 cursos, com 120 turmas por ano,
aproximadamente. A instituição
atua em parcerias com as diversas
indústrias da região, promovendo
a educação continuada e

. profissionalizante em áreas como
comércio, comunicação, design,
gestão, informática, saúde e

turismo e hospitalidade. A atuação
do Senac atinge municípios
vizinhos como Corupá, Schroeder,
Guaramirim e Massarandub�.

compramos o vinil e produzimos as

piscinas e os reservatório", explicou

o proprietário da Formas D'água,
Márcio Silveira, informando que a

produção dependerá das
encomendas.

Segundo ele, a tecnologia de
confecção do bolsão de piscina da
empresa é a mais moderna
utilizada pelo setor. "O know-how
de fabricação está sendo
conseguido através de uma

consultoria feita por um profissional
com 17 anos de experiência na

área, tendo inclusive sido
responsável pela implantação de
cada fábrica de piscina em

Portugal", informou Silveira,
acrescentando que o vinil é

adquirido da Cipatex, maior

empresa delarnínados sintéticos da
América Latina, com 40 anos de

experiência.
Segundo o diretor da Venturi

Piscina, Edson Venturi, toda a

produção de bolsões terá corno

destino os três Estados dei Sul. Ele
informou que a empresa
desnvolveu o Projeto Sol (Seriço
de Orientação ao Lojista) com o

objetivo é dar aos lojistas, seus

funcionários e parceiros condições
de atender, vender, enviar

informações para fábrica, instalar
e realizar o pós-venda dos produtos.

,.,_ ,;J�' .,., ,:.' ":, ," .'

Chorinho é a atração.especial
do Quinta Cultural de hoje

}ARAGUÁ DO SUL

Pixinguinha e Zequinha de
Abreu e outros nomes que
eternizaram o chorinho como

um dos gêneros mais autênticos
da música brasileira estarão

.

sendo homenageados nas vozes

e sons do grupo "Entre Amigos",
que se apresenta na edição de

hoje do projeto "Quinta
Cultural", promovido pela Scar.
Sob o comando de José Mello, o
grupo se apresenta às 20h30, com
a participação da cantora Márcia
Méll, considerada revelação na

música catarinense. A partir das
18 horas, o-público poderá se

reunir no Arte Bar, espaço
alternativo criado pela Scar para
dar oportunidade a encontros e

happy hours nos fins de tarde.
Com duração de uma hora,

o show do grupo "Entre Amigos"
e Márcia Méll apresentará
canções como "Doce de Coco",
de Jacob do Bandolim; "Migalhas
de Amor", de Jacob Bittencourt;
"Naquele Tempo", de Pixinguinha
e Benedito Lacerda; "Tico Tico no
Fubá", de Zequinha de Abreu;
"Pedacinhos do Céu", de Waldir

Azevedo; "Pouporri de Demônios
da Garoa"; "Mui-murando", de
Mário Rossi e Fon Fon; "As Rosas
não Falam"; "Cartola", de 'Jacob
Bittencourt; "Vibrações", de Jacob
do Bandolin; "Gente Humilde" e

"Ave Maria de Gounod", de
Gounod.

A maioria dos componentes
do "Entre Amigos:' integrava o

grupo do falecido Mestre Bera,
que tocou em diversas cidades

do Brasil. "Acreditamos que o

público de Jaraguá do Sul pedirá
mais vezes esse show, país em

todos os lugares que o grupo se

apresenta sempre retorna para
outra apresentação", diz' José
Mello. Ingressos a R$ 10;00 e R$
5,00 ( idosos e estudantes com

carteirinha) .

O "Entre Amigos" é um

grupo eclético, formado há oito
anos e conhecido principal
mente pelas apresentações que
r e a liza todos os sábados no

Mercado Municipal Germano
Kurt Freissler, em [oinville. É
integrado por Celso no pandeiro,
Paulão no vocal, Ferreira no

violão e Osvaldo no cavaco solo,
enquanto Carlinhos responde
pelo surdo e Mello garante no

acordeon.
A Quinta Cultural é uma

iniciativa da Scar para oferecer
ao público, durante este dia da

semana, atividades de lazer e

entretenimento relacioandas à

arte e a produção cultural da

região e até do Estado.
A próxima edição do Quinta

Cultural, dia 22 'de julho,
oferece ao público jaraguaense
sessão de cinema' com a

apresentação de curtas-metragens
catarinenses. Já no dia 29 deste
mês o público terá a chance de
conferir o espetáculomultimídia de

dança e teatro intitulado
"Ubanicidade s", que será

apresentado no espaço onde
funcionará o restaurante

panorâmico, no último piso do
Centro Cultural.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
..MUNICIPAL DE FUTSAL SUB-21 - MASSARANDUBA

2aRodada - 10/07

Cruzeiro 3 x' 6 10 Braço do Norte

Dipil 3 x 3 Glória

Águia Dourada 5 x 6 Cachoeira

Amizade 5 x 8 ButucaNivama

3°Rodada - 17/07
14hOO - ButucaNivama x Glória

15hOO - Águia Dourada x Cruzeiro

16hOO - Amizade x Dipil
17hOO - Cachoeira x 10 Braço do Norte

..MUNICIPAL DE FUTSAL VETERANOS - MASSARANDUBA

2a Rodada - 09/07
Dipil x Butuca
Santa Clara/Karemas 2 x 7 Glória

3a Rodada - 16/07
19h 15 - Glória x Butuca

20h 15 - Dipil x Santa Clara/Karemar

..SCHROEDER

CME realiza reuniões com equipes de Futsal
A Comissão Municipal de Esportes de Schroeder realiza hoje a

primeira reunião do 19° Campeonato Municipal de Futsal Adulto
Masculino. O encontro será às 19 horas, no auditório do Centro de

Múltiplo Uso, na rua Paulo Jahn, próximo ao ginásio de esportes
Alfredo Pasold. Já o Congresso Técnico do campeonato de Futsal

Adulto está marcado para o dia 22, no mesmo horário e lotaI. A taxa

de inscrição das equipes é deRs 50,00. De acordo com a

coordenadora de Esportes da CME, Edite Hang, a competição terá

início do no dia 14 de agosto. As rodadas serão realizadas

inicialmente aos sábados, no ginásio Alfredo Pasold. A atual campeã
do municipal de futsal adulto é a Coremaco e a vice-campeã é a

equipe da Grameyer.Também nesta quinta-feira,acontece a primeira
reunião do 5° Campeonato Municipal Master - Copa Professor
"Arlindo Scheffler" A competição reunirá atletas com idade acima

dos 45 anos. A reunião será logo após o encontro dos dirigentes
das equipes que vão participar do adulto, no mesmo local. A data do

congresso técnico e do início dos jogos ainda não está definida,
segundo a coordenadora da CME. As rodadas acontecerão às sextas

feiras, também no ginásio Alfredo Pasold. "Schroeder é um dos

poucos municípios da região Norte catarinense que ainda realiza

competição para os atletas desta faixa etária'; afirma Edite Hang.

"DOWN HILL

Pilotos disputam etapa do brasileiro
Praticantes de down hill de vários estados brasileiros disputam em

Balneário Camboriú nos dias 16, 17 e 18, a 3" etapa do Campeonato
Brasileiro, uma prévia da Copa do Mundo, que o Brasil deverá sediar
em junho de 2005. A UCI definirá em agosto as sedes da Copa do

Mundo, e Balneário Camboriú segue firme na candidatura, que já
tem o aporte financeiro do Governo do Estado. O local das

competições será o Parque Unipraias, com os bikers largando do
alto da Estação Mata Atlântica e chegando na Estação Laranjeiras."A
etapa de BalneárioCamborlú, pela infraestrutura do Parque Unipraias
já é um sucesso, diz o Diretor de MTB da FCC, IIdefons Berchtold. Os
bondinhos do Parque receberam um trans bike para transportar
com segurança os down hillers e seus equipamentos, vantagem
que só é oferecido em etapas de Mundial, reforça': Para a etapa de
Balneário a FCC conta com o apoio do Parque Unipraias e da
Prefeitura Municipal através da Secretaria de Turismo.

..BRASILEIRÃO

Figueirense temmelhormédia de público
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a estatística parcial
de público pagante do Campeonato Brasileiro da Série A, nas
partidas realizadas até o primeiro quarto da competição, 13"
rodada. Até a referida rodada 156 jogos foram realizados,
tendo uma média de público geral de 7.256 torcedores que
pagaram ingressos. O Figueirense, com 13.091 de média, é a

primeira equipe no quesito público pagante, ocupando a mesma

colocação no público total, 78.543 espectadores estiveram no

estádio Orlando Scarpelli, e pagaram ingressos para assistir as seis
primeiras partidas do Figueirense, realizadas em Florianópolis. O
'trem pagador; como é conhecido o alvinegro em Santa Catarina,
lidera a estatística de público na frente de Corinthians (12.550),
Goiás (11.130), Atlético-PR (10.242), Paysandu (10.213) e Coritiba
(10.057 entre outros.

ESP RTE.

VITÓRIA

Juventus vence e reverte a
,A
nq

vantagem do Brusque na final��
POR JULlMAR PIVATTO

�Para o jogo de

domingo, o tricolor
não contará com

Kulmann

}ARAGUÁ DO SUL _:_A vitória de
3 x 1 na tarde de ontem contra o

Brusque no Estádio JoãoMarcatto
fez o.juventus reverter a vantagem
que o adversário tinha para o jogo
de volta e agora precisa de apenas
um empate para garantir o título do
turno da série B1 do Catarinense .

O primeiro tempo começou com

muita marcação e o tricolor

jaraguaense começa buscando a

vitória, mas toma o golnum contra

ataque, quando Rafael chuta
cruzado da entrada da área sem
chances para o goleiro VaI.A partir
daí, o [uventus parte pra cima e

chuta três vezes consecutivas para
a meta do goleiro Alexandre, mas
não consegue l(j\arcar.

Para a etapa final o técnico

Itamar Schulle resolve mexer na

equipe tirando F'!tio Lopes e

Tiganá para as entradas de Grisley
e Marcelo França. As mudanças

ctSAR JUNKE 62

inn'
placar em 3 x 1. Para conquistar &'TI 'Itítulo, o Brusque precisa vencer�3
jogo de domingo no tempo norm:M>>l
e empatar na prorrogação. �)
Moleque' Travesso jogarál
desfalcado do volante Kúlmannliê
que recebeu o terceiro cartãM
amarelo. ill1 -

fIA

Equipe jaraguaense mantém a invencibilidade em casa e dá grande passo para o título

começam a surtir efeito aos oito

minutos de jogo, quando Grisley faz
bela jogada pela esquerda e cruza

para Ivan desviar para o fundo da

rede, empatando a partida. O
tr'einador do Brusque também
muda a equipe, tentando conseguir
o empate, mas quem marca mais

Bicicross volta do PR' com a-

vice-liderança do Sul Brasileiro
}ARAGUÁ DO SUL - A equipe

Duas Rodas de Bicicross de Jaraguá
do Sul esteve, no último fim-de

semana, na cidade de Toledo (PR),
para a disputa da segunda etapa
do Campeonato Sul Brasileiro da
modalidade. Dentre as 35

categorias disputadas, a equipe
conquistou 19 troféus, sendo cinco
de campeões e cinco de vice,
ficando assim com a segunda
colocação geral da competição.

.

Os destaques jaraguaenses
foram Dorival Gruetzmacher e

Fabio Prieber. O primeiro, com 50

anos, vem detonando nas pistas de
bicicross do Brasil e Fabio fez sua
melhor corrida na categoria 17/24
anos, sendo o atual líder damesma.
Os campeões da equipe, em suas

categorias, nesta etapa foram:
Hade Hillesheim (gírls 7/8 anos) ;

Aline Muller (junior woman);
Guilherme Getelina (boys 12

anos); Dorival Gruetzmacher
(cruizer 50+) e Fabio Prieber

(expert 17/24 anos).
A terceira e última etapa da

competição será no Rio Grande do
Sul, em data ainda a ser definida.
Os atletas jaraguaenses que
lideram em suas categorias são os

seguintes: Jade Hillscheim (girls 7/
8 anos); Joyce Moretti (elite

Gruetzmacher é destaque da

equipe de bicicross jaraguense

woman); Aline Muller (junior
woman) ; Gregori Goelzer (boys 12

anos); Fabio Prieber (expert 17/24
anos); Dorival Gruetzmacher
(cruizer 50+) e Sebastião da Rosa

(cruizer 40/44 anos).
Agora os pilotos começam os

preparativos para mais uma etapa
-do Campeonato Estadual de

Bicicross, que acontecerá no

próximo dia 31 na cidade de

Brusque. Nesta competição, a

equipe jaraguaense é líder absoluta

por clube e por equipe.

uma vez é o Juventus com Itaqui
chutando forte na-saída do goleiro,
virando o placar.O time brusquense
começa a pressionar e o técnico põe
dois atacantes para buscar o gol. Até
que o atacante Marcelo França
chuta forte da entrada da área

fazendo o terceiro gol e fechando o

Exposição mostra 'as vitórias ��-
ii:) -

de Jaraguá do Sul no esporte i�.
JARÁGUÁ DO SUL - Uma

exposição composta de fotos e 190
troféus mostra as conquistas de

Jaraguá do Sul, a partir de 2001,
nos Jogos Abertos de Santa

Catarina, Joguinhos Abertos,
Olimpíada Estudantil Catari

nense, campeonatos estaduais e

nacionais. A exposição inicia

amanhã, às 16 horas e fica aberta
à visitação até 1 º de a&_osto, no
Shopping Breithaupt (loja 118),
das 10 às 22 horas .

"Graças ao estímulo e apoio da
FME (Fundação Municipal de
Esportes) ao esporte amador,
Jaraguá do Sul tem se destacado
no cenário esportivo estadual e
nacional, com importantes
conquistas e revelação de atletas

campeões", argumenta o

secretário da Cultura, Esporte e

Lazer, Ivo dos Anjos. Além de

promover vários campeonatos
locais, o município conta com 71

pólos esportivos nas modalidades
de atletismo, basquete, natação,
handebol, tênis de mesa, voleibol
e xadrez, reunindo mais de 5.650
crianças.

No futebol de salão, Jaraguá
do Sul convive com atletas de
renome internacional
integrantes da seleção brasileira-

. M
e assiste partidas decisivas �2>-
competições nacionais. A equip�
Malwee/FME é bicampeã da Ta\;í3 _

Brasil de Clubes, campeã da Taçf>lJ1
Brasil de Seleções (representandg, _ ,

SC), tricampeã ca tar inensev

tricampeã dos J ase e quar trg .

colocada na Liga Nacional. 01
município jataguaense com;)

quistou o 5º lugar geral dos Jasi:>
(logos Abertos de Santa Catarina)/l
em 2001 e 2003 - em 2002 ficoi.?
em 7º lugar. Além de ser éI1
tricampeã no futebol de salão; �� -

cidade foi campeã no xadre:!;A
feminino e bolão 16 feminint?
(2001 e 2003) e tiro carabintt'
(2001). �

-

• Nos Joguinhos Abertos,
Jaraguá do Sul vem
mantendo a regularidade,
ficando em quarto lugar
nos últimos três anos.

• Na Olesc, a cidade foi

bicampeã nos anos de
2001 e 2002 e terceira
colocada no ano passado,
com o destaque para o

tricampeonato da natação
feminina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOV NAC JARAGUÁ DO SUL
o Senac é uma instituição que,

I

desde 1947, oferece cursos de

qualificação profissional e
.

cursos

técnicos.

Recentemente, agregou ao seu

portfólio, os cursos superiores de

tecnologia e MBA's. Para maior

amplitude, conta também com o

Senac Móvel e o recurso da

teleconferência, que levam e

propagam conhecimento e educação
para toda Santa Catarina.

Referência em capacitação nos

diversos setores do comércio e
. '

serviços, o Senat é atuante em vários
. segmentos produtivos.

o comprometimento com

outras áreas é destaque através de

projetos como o Menor Aprendiz,
da Municipalização do Turismo e

PROFIS.

Com 1.'551 rn? de área

construída, em terreno próprio de

10.000 m2 , a nova Unidade do Senac

em
.

Jaraguá do Sul oferece:

biblioteca, auditório para 100

pessoas, 12 salas de aula com

capacidade para aproximadamente
50 alunos, ambientes climatizados,.
laboratório de informática com

máquinas de última geração e

�aboratório de enfermagem

completo. Toda essa infra

estrutura é 'para que alunos,
professores e colaboradores

possam usufruir de um complexo
educacional em conformidade e

sintonia com o contemporâneo.-r-

Localizada no que está

sendo chamado de novo pólo
educacional de Jaraguá do Sul, a

Unidade do Senac conta com

acessos rápidos e facilitadores

como: amplo estacionamento,
bicicletário, cantina e setor

administrativo, dimensionados

para oferecer conforto e serviços'
de excelência.

senac

.\
. Av. dos Imigrantes, 310 lO Vila Rau .. 89254 ..430 Jaraguá do Sul

. ,(47) 275 8400 I www.sc.senac.br/jaraguadcsu; Jaraguá do Sul

;'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Em breve, de cara nova
Ele bem que acabou de ganhar
um? leve plástica, mas outra já
esta programada para breve. O
Focus deve receber em breve
um lifting um pouco mais " ..... ,

ra_dicaL Diferentemente do já aconteceu na Europa, o modelo
nao mudará radicalmente, mas deverá, ao que tudo indica,
seguir os passos do modelo americano (acima), que ganhou
nova frente e traseira, No modelo europeu a mudança foi bem
mais radical, afim de competir com rivais como os novíssimos
Golf e Astra.Já as versões perua e duas partas não chegaram
nem a ser conhecidos por aqui. O Focus W';lgon (abaixo), o
esportivo ZX3 e oinvocado SVT.(abaixo) são exclusividades do
mercado americano e europeu.

FORD FOCUS SEDAN 1.6 GLX

Por Darlon Anacleto/Cromoart

Na briga pelo mercado dos sedans no Brasil,
atualmente são as marcas asiáticas que têm

levado a melhor. Depois da "recaída" do
Vectra em função do atraso estilístico e

tecnológico, são Honda Civic e Toyota
Corolla, ambos com projetos recentes, que

encabeçam a lista na preferência por veículos
desse porte. O Astra, com todas as versões

disponíveis, têm conseguido manter-se com

bons números, garantindo boa participação
para a Chevrolet.
Há no entanto um outro concorrente, meio

esquecido, que merece- atenção especial na
hora de se decidir por um três volumes. É o

Ford Focus Sedan, que, a exemplo do hatch
também recebeu um propulsor de 1.6 litros.
O modelo que é fabricado na Argentina
ganhou motor e câmbio nacionais, afim de
torná-lo mais competitivo e econômico, O
mesmo motor também é usado no Fiesta,
porém, com leves alterações com o propósito
de aumentar a potência, que passou de 98cv
para 102cv neste modelo. A mudança foi
necessária para garantir agilidade ao pesado '

modelo, com cerca de 1.200 quilos.

I BOAS N

J ,

Com' o novo motor e câmbio, agora nacionais, esperava-se que omodelo'
-

sofresse ,uma redução..de..P.L�q\Le pão aconteceuIsso sim tornaria o

Focus um produto 'ainda mais competitivo.
Ainda assim, ele não deixa a desejar ao levar-se em consideração o ótimo

nível de acabamento e o pacote de ítens de série. Na versão GLX, o interior

prima pelo conforto e encanta pelas formas modernas, mesmo depois de

seis anos do lançamento. O modelo continua atual, com difusores de ar

ovalados e formas triangulares que se encaixam e, para ressaltar o aspecto

jovem, há apliques imitando alumínio no painel e na alavanca de câmbio.

De série, há quase tudo: ar condicionado, direção hidráulica e trio elétrico.

Como opcionais há rádio com cd player, air bags e rodas em liga-leve.
Externamente o modelo não sofreu alteração alguma em relação ao modelo
com motor 1.8. Com os leves retoques de 2003 ele ainda chama a atenção
e impõe-se pelo desenho encorpado, que une curvas e formas bem

definidas, especialmente triangulares. O porta-malas é um grande trunfo do

modelo, que comporta até 490 litros.

Ao ser comparado com os concorrentes, ele leva certa vantagem em

relação ao preço. Enquanto a versão LX, mais barata do Civic sai por cerca

de R$ 47,3 mil, e a "básica" XL, do
Corolla sai por R$ 44,6 mil, oFocus
GLX 1.6 custa a partir de R$ 43,1 mil.,
aproximadamente.
Com o modelo 1.6 a Ford pretende
alavancar as vendas do modelo que
somam apenas 25% do total de Focus

vendidos. As vendas do modelo em

junho, somadas as versões hatch e sedan
totalizaram 1.343 unidades.

• Preço
R$ 43,1 mil (aprox.)
• Motor 1.6 BV, 1 02 cv·
VeL máxima 175 km/h
Cons. urbano ll,7 km/I
Cons. rodoviário 16,5 km/I
Porta-malas .490 litros
* Dados do fabricante

Nova perua na área
Depois de algum tempo de
indefin ição, a Peugeot
finalmente anuncia, para o

início de 2005, o lançamento
da versão station wagon do

compacto 206.0 modelo

lançado há cerca de um ano

na Europa segue os traços do
belo hatch, mas mostra muita personalidade na traseira. O

modelo, que é apenas 19cm mais lonqo que o 206 compensa
em estilo tudo que não possui em tamanho do porta-malas.
Ela perde feio se comparada aos bagageiros espaçosos das

futuras rivais Parati e Palio
Weekend. A inovação fica
por conta das instigantes

lanternas traseiras, as maçanetas
embutidas na caluna e pela
prática abertura do porta
malas: total, em que se abre a

tampa inteira ou parcial, em
que se abre apenas o vidro.
Shaw!

Mesmo sem sofrer grandes alterações, modelo continua atual. Com a adoção
do motor 1.6litros produzido no Brasil, o Focus mostra-se ágil e econômica.
Com acabamento primoroso e formas atraentes ele é uma ótima opção no

seqmento, atualmente liderado por modelos japoneses

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

Fone: (47)
370-8622

Telefone:

370-3113
S-10 c. dupla
Blazer 2.2

Blazer 2.2

Ranger 2.3
S-10 2.2

Courier 1.3

Saveiro 1.6

Saveiro 1.6

Fiorino 1.5

Golf 1.6

Renaul Clio 1.0

Vectra 2.0

Vectra 2.0

Corsa 1.0

Corsa 1.0

98

97

96

98

96

00

99

90

96

02

02

97

95

98

95

Classe A

Palo classic

Uno Mille

Corsa Sedàm

Gol 1.0

Gol 1.0

Gol 1.0

Gol 1.6

Gol 1.0

Uno Mille

Uno Mille

Escort SW

Tempra SX

Parati 1.0

Audi A3

,99

99

99

99

01

99

97

95

93

97

91

98

97

98

98

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4040 - Centenário'- Jaraquá do Sul

cc
z
CC

� PALIO WEEKEND
ln 1.3 ElX - 2002
CC
Q
&1.1
:::::t

g Gal 1.0 16V
:fi 1999
Q

VOYAGE - vende-se, ano 84, 1.,
álcool, em bom estado, RI
3.000,00. Aceito fusca na trOCo
Tr: 371-6238.

.

INJEÇÃO ELETRÔNICA

.. A.. ,..�J/I"'Â.I
lIeJea�.���.

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barrado Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

ALFA ROMEO 1.45 - vende,se,�
1.8, completo, em perteito es�,
todo revisado. R$ 21.500,00.1
275-1427 cl Bettina.

BMW - vende-se, 318, rodas li
mais som. R$ 28.000,00.Tr: 31
1117.

R: Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

(47) 376-1772/ 273-1001
�utJ'� (C oo••ms Êb1rflD)�

CAM.NHON..._

CLlO - vende-se, Hatch, 00, I,
RT, prata, airbag duplo, d.h., ai
CO original, controle satélite,.
som, t.e. 5p, trava pi criança:
rodas de liga leve. R$ 21.000,OC
Tr: 370-8928.Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

PICK·UPVOlKSWAGEM CllO - vende-se, RN, ano 2001
1.6, 16 válvulas, cor prell
direção, trio elétricO.RI
19.500,00.TR: 370-7467 ou gim
6044.

Mitsubishi Pagero
Ranger 4x4 gabinada
F-250 Xl cornpl.
Blaser DLX cornpl.
Blazer DLX cornpl.
sportage 4WO

Ranger Xl cl Ar

Prata

Preta

Cinza

Branca

Cinza.
Verde

vermelha

Preta

Vermelha

Azul

Branca

Vermelho

2001

2001

2000

1999
1997

1997

1997

1995

1994

1993

1993

1993

1992

1990

1985

1979

'1984

Azul

Bege

Gal MI

Santana CL 1.8

G

G

1997

1996
D

D

G

G

G

D

O

D

G

D

D

D

D

D

A

AAT

Uno Smart

Palio Fire 4p
Tipo 1.61,E
Uno Mille

Uno Mille'

G

G

G

G

G

'2001

2001

1995

1995

1994

Azul

Branco

Cinza

Branco

verde

l·200 - vende-se, cabine du�
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,0: jAceita-se carro de menor valor" .

negócio. Tr: (47) 9102-0009r
Santiago.

Pajero 4x4
F·l000 est. de fábrica

0-20 gabinada 4p compl.FORD
PampaFiesta 4p. Prata G 1997

PEUGEOUT • vende-se, 306U
16v ano 99 de cor prata, compl�
-ar, air bag, em ótimo estaa,
R$14.500,00. Tr: Eduara:
(47)8802-3150 ou 371·4543

F-l000 est. turbo
D-20 Conquest Branca

D-20 gabinada 4p cornpl. Branca
F-l000 gab Preta

F-l000 Amarela

Celta

Corsa 4p,
Monza SL 4p
Omega GlS
Omega GLS

branco

Prata

Cinza

Azul

Azul

G

G

G

G

A

G

2002

1999

1993

1993

1993

1993

Kombi Branca
SUZUKI· vende-se Suzuki S,í
SO 1.6 16V 4R cornpl., gas �12.000,00 ou ou troca-se p!
terreno de maior valor. Tr.: 31c
7986.

MOTOS
F-1000 - ESTENDIDA TURBO 93, D-20 -CUSTON, 93, VERDE, COMPL.Biz Vermelha G 2002

RURAL - vende-se, ano 74.1,
9962-9363.GM

S-10 EFI elope. 95

Veetra GLS 99

Veetra CO 97

Omega CO 3.0 manual '94

Omega GLS 93

Corsa 4p c/ ope. + ar 01

Corsa el trev-elerm.erodes 97
\

Corsa wind el opes 98

275-3711
372-1919 1113 - çnrnpra-se, ae

preferência financiado. Tr: 371-
0108.

VEíCULOS
VW 7.90 - vende-se ano 88, CD

amarelo com baú. RI'
.23.000,00.Tr: 375-2309 ou 31,
2018.Temos toelaa linhade veícu/(Js

OKm, comosmenorespr�os
VENDE-SE-608, baú. ano 74m
370-0433 aceito proposta.

VENDE-SE - 1113, com

carroceria. R$ 17. OOO,OO.TR:
370-4863.VW

Santana CD + GNV

Parati S 1.6

Fusca

85

84

94 BtZ - vende-se, ano 2002, co:

partidaValor a combinar. Tr: 9901
7323 ou 274-8015.

FIAT

Palio 2p básico 97

Palio EOX 4p 99

Tipo MPI 1.6 eompl. 96

Tipo IE 1.6 eompl. 95

Uno Mille EP 4p eompl. 96

Uno Mille el ope 93

CBX 200 - vende-se stradl,
vermelha, 98, impecável. AceiJ
troca. Tr. 9103-7895 ou 9tll>
2613.

TlTAN - vende-se, 2002, co

vermelha, pneus novos. Valorl
combinar.Tr: 9906-8849.

Ranger XLT, compl., 97, GNVEscort Sw, 98, 16v, 4p, ar + dh
TITAN - vende-se, ano 96.RI
2.300,00.Tr: 9991-3300

FORD

Mondeo GL'X FG eompl. 97

Courier 1.6 roean AO' 00

Eseort GL 1'.8 + GNV 94

Verona 2.0 I Ghia 4p eompl. 94

Verona 1.8 LX 94

VENDE·SE - NX, falcon, 400, ao

2000, corvermelha.Tr: 9955-494,

APARELHO DE CD - vende·se,
AIWA, com frente destacável.
com controle.R$ 250,00.Tr: 372·
3655.Tipo IE, 1.6, 4p, 95, compl. + rodas

APARELHO DE CD· vende·Se
para carro Pioneer, cl MP3, moa.
4650, cl controle, novo, na caixa.
R$ 51Í5,00. Tr: 376-220600
9111-9968 cl Alexsandro.CLUBE ATLÉTICOPRáx.BERNARDO BAEPENDIDORNBUSCH, 330
APARELHO DE CD - vende·se,
magazine, Soni com 6 cd' s,RS
300,00.Tr: 276-0478.

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

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

COMPRA·SE - Cd play.TR: 371·
1235.

traseiro, alarme e ar.TR: 374'-1039
após 19h

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

FIESTA - vende-se, ano 95, '''mo
estado.R$ 7.000,00.Tr: � . 3616.

273-6242 ou 9149-0840.CORSA - vende-se, ano 96,
modelo 2000.R$ 10.5'00,00,
pneus novos.TR: 370-1010.

PASSAT - troca-se por materiais,
de construção.TR: 275-1060.

PASSAT - vende-se, ano 81, 1.6.
R$ 1.000,00 entrada mais 4
vezes R$ 210,00.Tr.: 8806-9250
com Carlos.

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

371-5615 a noite cl Ctístlane.

RODAS - vende-se, TSW, aro 16'
modelo VXl , furação 4xl 00, com
pneu Pirelli P7000 195x45.
Tratar: 372-3235

PALIO - vende-se, 1.0, ano

2000.R$ 17.500,00.1'r: 9997-
5557.

RANGER - vende-se, 00, cabo

simples, completa (. trava),
diesel, 4x4, turbo. R$ 36.000,00.
Tr.: 372-3235 cl Bamos,

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

CORSA - vende-se, sedam, super,
ano 99.R$ 14.800,00.Tr: 9962-
3064.

S-10 - vende-se, CS, 97, De luxe
cl Ar, OH, capota, co, trio ,alarme
GNV. R$20.000,00- Tr: 2731525. PALIO - vence-se, ano 99, EX, 2

portas.R$ 11.800,00.Tr: 9962-
3664.

GOL - vende-se, 1.0, 4 portas,
plus.TR: 374-1290 ou 9991-
8825.

MONZA - vende- se, 90, em ótimo
estado. R$ 5.300,00. Tr..: 371-2001
ou 9916-8927 cl Frank.

PffiUll�S EH GER�L: PREDIAL - COMERCI"-L - R€StoENCIAL
H�ss� CORR1D�, €POX, TEXTURA, GRl>.fIADO 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.

S -1 O - 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

Faça um orçamento
sem compromisso

VLB - Responsável pela pintura
do Jornal Correio do Povo.

PREMIO - vende-se, ano 86, bom
estado.R$ 3.700,00, aceito
troca.TR: 273-6242 ou 9149-
0840.

MONZA - vende-se, ano 89, com
trio elétrico, 2.0, gasolina.R$
4.350,00.TR: 8806-9250 com

Carlos.

GOL - vende-se, quadrado, ano
95.R$ 4.500,00 m a i s
consórcio.Tr: 274-8364.

R: Dorning9s da Nova, sinO - Ilha da Figueira - Iel.: 91 04-6466 CARAVAN - vende-se, ano 90,
com GNV, mais ROI7.R$
6.500,00.Tr: 9953-9966 com

Rafael.
.

BELlNA -: vende-se, ano 78, com
reparos na lata, motor e

documento. em dia.R$
1.200,00.TR: 276-0478.

GOL - ano 84, motor refrigerado
a água.R$ 4.000,00, aceito troca
em moto.TR: 9955-4945.

GOL - vende-se, ano 92, a'
arcoor.t.s. branco.Valor a

combinar.Tr: 370-2324.

Escapamento - Geometria - Balanceamen!�

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

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

OPA�A - vende-se, SL, ano 88, 4
portas, álcool, reliquia, super
conservado. Tr 376-1678 ou

9993-5946.

CELTA - vende-se, ano 2003,
VHC.R$ 16.300,00.TR: 9962-
3664.

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

BRASILlA - vende-se, ANO 74.R$
1.500,00.TR: 273·6242.CORSA - vende-se, 1.6, completo,

ano 2000, 4 portas.as
20.000,00.TR: 372-4214 ou 372-
0140.

TEMPRA - vende-se, 2.0 16v

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

OMEGA - vende-se, CO, com kit
grátis, completo.R$19.500,00.Tr.:
9963-5919.

UNO - vende-se, 95, 1.5,
vermelho, ótimo estado. R$
7.800,00. Tr.: 99919-0686 ou

9135-5854.

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

tarde.

FUSCA - vende-se, branco, ano

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

CHEVETT - vende-se ou troca-se,
ano 88.Tr: 370·01M

AUTORiZAdA:
GM,VW;
FiAI' FOlld

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

Marco.

CORSA - vende-se. seçlam, 4
portas, rodas esportivas, ano 99,
trava, ar quente.R$ 16.000,00.Tr:
372-0230.

UNO - vende-se, SX 1198, 2
portas, vidro e trava elétrica,
limpador e desembaçador

DIPLOMATA - vende-se, 4

portas, ano 85, hidramático, com
rodas de Omega.R$ 4.500,00.TR:

FUSCA - vende-se, cor branco,
ano 85, em ótimo estado.Ps
3,500,00,Tr: 273·6050

KADET - vende- se ou iroca-se.
GSI, ano 93,Tr: 370-0164,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,-MONDA.Motos
Modelo Ano Cor Modelo Ano Cor

Biz KS 99 Vermelha Titan KS 00 Verde =
e

Biz,KS 01 Azul Titan KS 01 Vermelha
III

Válido lIara comllra •

=
e

Biz KS 01 Preta Titan KS 02 Prata =

de motos usadas
no '=

anúncio ao ladO. Biz KS 01 Verde Titan. KS 02 Vermelha III
=

�
..

somente na loja da ' Titan ES 00 Vermelha.
=

Biz KS 02 Preta e
II

Rua AdéUa fischer, 239 Biz ES 01 Preta Titan ES 01 Prata L-
ili
=.

fone 311-2999 'CG 125 98 Azul Titan ES 01 Azul =
..
=

........ ;.' _. '-,.................
.,' .....

CG 125 99 Azul
.

Titan ES 03 Vermelha
=

-- ......... e
=

Titan KS 00 V�rmelha Titan KSE 02 Prata ft.I,

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

APARELHO DE
FISIOTERAPIA - vende
se, ct duplas placas
magnéticas e um Jogo de
bastão, botão de
freqüência e potência. R$
.300,00. Tr.. 371-4284.

ainda Yorkschire, beagle,
schanauser, boxer,
labrador. Com ótimas
linhagens, pedigree ef
ou contrato de garantia
e 1 consulta incluída.Tr-
370-8563.

cotapp. Tr: 9993-7857 ou
370-8882.

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

CAMA - vende-se, de

CACHORRO - vende-se CACHORRO - vende -se casal, de madeira. R$
fêmeas de maltes e filhotes mestiços de 300,00:Tr: 276-0340.

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Revendedora exclusiva da região
de Reboques Pirâmides

Cei: 9963-7641

Tempra cornpl, 95
Vectra GLS 95
Gol 93
Gol CL 1.6 90
Fusca 82
Escort XR3 88
Gol 90
Santana Quanl.CL d.h. 90
Verona GLX 1.8 cf d.h . 95

Opala Comodoro compl. 89
Escort Hobby 1.6 93
Gol CL 1.6 90
Escort Ghia 89
Kombi Carater 92
Ford Landal em couro

.

80
Gol M11.6 97
F-1000 c.dupla, MWM, compl.94
Del Bey GL 1.8 90
Chevette Junior 92

OpalaDiplomata 6cc cornpl, 90
Monza . 90
Fiesta 4p .

95
Chevetle RELlQUIA!!! 80

Toyota Diesel car.madeira 80
Vectra GLS 95
Fusca 74 ótimo estado 74

Bugre 1300 74

Tel: 371-7212

grafite
azul
azul

grafite
verde
amarelo
branco

vermelha
Cinz
verde mel.

branco
cinza
verde
branca
azul
azul
cinza
cinza
vermelho
bordô
azul
azul
branco.

azul
branco
branco

G
G
A
G
G
A
G
G
G
G
A
G
G
G
GNV
G'
D
A
G
G
G
G
G

.
D
G
G
G

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

•

l1UUl!U/

�oros

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Fi nancia

Motos acima de 1998 -

financ. em até 30x si entrada

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

itarrl'l5

CG�I�lS

c-roo Biz

.c-uio Bi%.. ES

KQmoLSI .. J.976 ... 0 00 o_oo�oooo

CAMA- vende-se, de I-'V�e"",c."-tr.=:.a...::GO!:L�S,--_-=1::::9::::9:::..5_...::G:.:.N,:_:V'-----I
casal . tubolar com _G_éà!ªJL_J5_QQ :L.9_18 0, --I
colchão. R$ 130,00. TR: �G�O�L=-'C""L=------'1""9""'8""'8'---'A-,-----1370·2559. _.)<1" :2ººPIJRII,,�oE"-�_o__ oo:!�ª-�
CELULAR - vende-se, Gol 1,8 5m 1984 G
motorolla.R$ 100,00.TR: o-Unoi.3 CS--�-o- iff§5--' (f------�·
9122-7747 Fúsca"O- -------190'770- 013-

_._-

CELULAR - vende-se . OoLl,Q cLªJ 1999 .... <:i
celular pré-pago _o_Iownell'Qrgão 1993 G

__ .o_�

Motorola, 182 C. Tr.. : 273- Voyag� 1986 . GNV
6050. I 1983 AI.

COMPRA-SE BIZ FinanciadaCOLCHÃO MAGNÉTICO -

vende-se B$ 600 00 011

troca-se por colchão
comum. Ir: 9116-8927 ou
371-2001 cf Leia.

_ MÁQUINA DE LAVAR -

COMOOA - vende-se, cor vende-se, tanquinho,
mogno, com 5 gavetas, Müller.R$1 OO,OO.Tr: 273-
semi nova.R$ 100,00.Tr: .6364.
371-1410.

MESA - vende-se, de
COMPRA -SE - maquina sinuca oficial.R$ VIDEOGAME - vende-se,
de lavar roupa, müller, em 500_.TR: 276-3454. Polly Station, com fitas
bom estado.Tr: 273·6050 grátls.R$ 60,00.Tr: 275-

MICROONDAS - vende- 3340
COMPRA-SE - geladeira se, Panasonic, modelo ------
em ótimo estado.Tr: 376- picollo, 3 meses de uso,
1699. com garantia.R$
COMPRA-SE _ gato

230;00.TR: 76-3107.

Siamês, ou Angorá, filhote OURO - compra-se,
ou adulto.Ir: 9149-0840. qualquer peça,

arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tr:
9979·0605.

VENDE-SE - máquina
GELADEIRA - vende- TECLADO - vende-se para fazer fraldas.R$
se,Consul, branca, em CCE 22k cf suporte. Tr. 800,00.TR: 273-6242 ou
ótimo estado. R$ 273·6050. 9149-0840
150,00.Tr: 273·6050. _

VIDEOGAME - vende- VENDE-SE - carta de
JOGO DE QUARTO �

se, Dreamcast, cf 2 crédito Sul América.R$
vende-se, para bebê.Tr: contr. e 3 jogos. 11.800,00, com 15
275-2034.

CONJUNTO SOCIAL -

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

Financiamos motos
em até 36 meses

11

COMPRE
9919-1313
FONE/FAX: 310-5218

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 jogos. R$
250,00. Tratar: 376-2206.

V E N O E - S E -

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

parcelas pagas de R$
2.500,00 mais 45
parcelas R$ 227,81.TR:
273-5557 .

Truppel Car
VEíCULOS MUlTlMARCAS

Fone: 275-1183

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

VENDE-SE - pentiI3,900,
384 MS memória,HD20,
munitor 15.R$
1.300,00.Tr 373-1059 ou
9134-0502

Compra - vende - troca - financia

Celta 1.0 2p 2001 branco

Corsa 1.0 4p 1999 prata
Palio 1.0 2p . 2000 prata
GolJ.8 2p 1997 vermelho

Saveiro 1.8 2001 branco

Corsa pick-up 1.6 2001 branco

Vectra 4p completo 1997 verde água.
Omega GLS 2.0, com'pl.(-teto) 1994 azul

Uno Mille 4p 2001 branco

Toyota Corolla perua compl. 1995 preta

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

VENDE-SE - sela para
quarto de milha,
completa.R$ 200,00.TR:
372·1354.

VENDE-SE - 1000 telhas
usadas.R$ 100,00.TR:
273-0779

VENDE-SE - freezer 310
litros, em bom estado.R$

Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul 200,00.TR: 273-0779

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

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

Fone: (47) 371-3898

l\\1E.R "8tH l1tiItIt4 ca44� M�" fk. 24-15
CE.\'4, )

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207· Baependi • Jaraguá do Sul· se

MONTANA
MULTI·MARCAS

I M P o R T A DOS

tvwCEI:ES C 22J 94 o::uo verde

97 aJt� brancoCIVIC EX

PElX3EOT 100 ffi 1.0 a- q � 1Jaz. azul

PElX3EOTasXS 'd1 cx:uoí:TAitr:I branco

PElX3EOT 4C6 fi� prata
PELGEOT 4C6 BREAO< 94 aJta:J11:Ela preta
APPlAUSE 94 4pati'.1rb'16.t branco

cw.RADE ffi 4p!aBs preto

NACIONAIS

F-1CXXJ ss� aru

&10 'd1 �t:tm::a
Brasilia 75 impecável vermo

RJOCA. as 16XJ berro

ESPECIAIS

RJOCA.

KCM3I

VARlANT

to P/�

00 Lri:o d:ro�
70 Lri:o d:ro�

..
MONTANA
I>OVLTI·I.\ .. RC"S

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

I�
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Gol Plus 4p
Goll.6 MI 2p
Fiesta 4p
Goll.6
S-10
fiesta

.

Goll.0 .

Corsa Pick-up 1.6
Gol 4p
Ka

CG

CG

Vectra Gl

Blazer 2.2

Blazer DlX

Rural. 4x4

MB 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

�E[f!J!! 370-31 t 3
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Su'l • se
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
GOL GIII, 16V 4P + RODAS
PALIO WEEKEND 1.0
Gal 4P 16V
KA 1.0
IPANEMA Sl/E 4P
MONZA Gl C/ TRIO 4P
GOL 1.0

..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
VERDE
PRETO
BRANCO
AZUL
PRATA
PRATA
PRATA
AZUL
AZUL
BRANCO
CINZA
BORDÔ
PRATA
DOURADO
CINZA
PRETA
AZUL
ROXA
PRETA
VERMELHA
AZUL

2000
1995
O KM
2003
2002
2000
2001
2001
2000
1999
1999
1998
1995
1994
1994
1994
1993
1988
1988
1995
2001
2000
1997
2004
2002
2000

FIAT

Av. Prefeito Wal�emar Gruba, 3747 • Jara,Quá.(Ô'§Mt

FORD.

Tipo 1.6 4p cl rodas magnésio
UnoMille

Un04p
Palio 4p ve Ite
Courier
EscortGLdh
EscortGL ar I dh

Escorthobby 1.6
EscortGL
Monza 4p (-ar)
Vectra GLS cornpl'
Monza Classic

Omega GLS tetol rodas
GolMI
GolGlalc.
CG

GM

vw

MOTO

94
93
98
98
98
98
97
94
95
95 •

95
90
93

97
88
01

bordo
verde
cinza
branco
vermelha
azul
vermelho
branco
cinza
azul
dourado

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$14.500,00
R$ 6.800,00
R$8.800,00
R$ 8.800,00
R$13.900,00
R$ .6000,00
R$12.900,00
R$10.800,00
R$ 5.500,00
R$ 3.200,00

Preto

grafite
branco
branco

prata

.

•mar"d!,
.

3'tq;'27�
..... :.
9

·_'_UTOMOVE'S "

�.. .:: _::_ f .'_

Av. Prefeito vyal��l!'ar: Grul:}ba, 377,)1'- Cente"!r.írio
Dakota Sportcornpl. Diesel
Mercedes A 160
Mercedes C 180

Laguna 2.0
Corsa Sedam W
Escort GL 16v
Clio RL c/ Ar, dh
Escort Sw c/ ar e d.h
Vectra GLS
Goll.0
PickUP Corsa
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
I 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

11�
3'ZO-99.68

Rua Pe:'Alberto··Rdmvàl ..
d Jacobs

..
, 28.T- Vila Lenzi

., .

- ..... ".,--.;:"".",.:,-- ',;,;-:-:','":,:,,,,_< .
. .

..

Opala Diplomata

Palio EDX cornpl,

Corsa Wagon 1.6

Corsa Wegon

Uno S 1.3.

Sundown Palio

Kombi furgão

Tempra IE 8v, cornpl,

Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

00

97

01

89

98

96

93

93

97

88

preto

Verde meto

cinza

verde

preta

branca

preto

branca

prata

cinza'

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

Corsa super 4p
Goll.0 16v compl.
CorsaSedam
Fiesta 4p cj som
Escort Hobby 1.6
Escort GL4p
Goll000 I

UnoSX4pcjopc.
Corsa Sedan

.>
Kadett GL compl.
Palio EX4p
Gol1.8
GoIGIII16v

prata
braQg'lazul"
prata
branco
vermelho
cinza

prata
verde
azul
vermelho
cinza
vermelho
bordô

prata
Cinza
branco
branco
verde

03
98
99
99
99
00
97
00
·03
03
93
97
96
99
99
96
01
96
01

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

Celta 2p 03

Escort 98

Palio 99

Corsa 03

vermelho - c/ a.c.

azul- GlX compl.

azul- Weekend 16v compl.

Prata- Sedan compl.

Banco de couro

verde - 4p cjte/lim/ desem

branco - CD compl.(-couro e teta)

prata- sedan único dono

amarelo - impecável
prata- sedan

2p., Unico dono - branco
vermelho -1.6

KadetGSI 93

Corsa 99

Vectra 97

Corsa 02

Jeep 76

Corsa 01

.
Celta 03

Escort Europeu 95

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,Oa

R$17.000,00

R$ '9.500,00
Santana 95 bordo - GlS, completo R$13.800,00

Com Ta-se carro 1.0 acima do ano 95

vw

LD veíeulos 373"4047

FIAT

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

FORD

Uno ELX 4p Verde Met.
Uno C S ale: Azul

Uno S 1.3 Branco
Palio ED c/ opc. Vermelho

Tempra 8v compl. 4p Branco

Palio EX 1.5 4p cl opc. Branco
Fiesta 4p básico Prata
Fiesta 1.0 4p c/opc. Bordo
Fiesta 1.0 c/opc Azul
KaGL Prata
Escort hobby 1.0 Azul
Verona LX cl DH/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
Fusca Verde

Gal MI Verde
Gal MI V.T.A. Branco
Santana Quantum -Azul

GM

95
88
91
99
93
97
97
97
96
98
95
92
83
95
97
96
98
92

97
95

99
98
98

R$ 9.300,00
R$ 4.800,00
R$ 6.500,00
R$11.400,00
R$ 8.900,00
R$11.900,00
R$10.400,00
R$ 11.500,00
R$ 9.600,00
R$ 11.500,00
R$ 7.300,00
R$ 7.300,00
R$ 5.400,00 +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
R$ 11.900,00
R$ 11.700,00
R$ 9.500,00

02
94

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

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

Siena 1.0 fire
UnoLo 4p/ limp/desemb.faq.
Palio :1.0 cornpl,
Uno 1.5 vermelho limp/desemb

VW Goll.6
Goll.0 GIII
Gal 1.0 MI v.e/te

GM Astra GLS 2p, 18, compl.
Astra GL 1.8
S-10 Deluxe + GNV
S-10 Deluxe, cabine simples
Corsa Winçl
Corsa 1.0 4p. Desb., Aq e ar

Celta 1.0 l.t., c.t., a.q., a.c.

g������nldt., d.t., a.q., rodas de liga leve

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 cf v.e.,t.e., Limp., Desmb.,

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

preto
cinza.

Clio 1.0 compl.
GOL GIII completo. (-V. E.)
GOL 10001.0

Courier 1.3 v.e/t.e
Ka compl. 1.0
Goll completo
Uno Mille IE

Corsa com opC.

Voyage 1.6 A

Monza alc.

Escort XR3 -j, teto solar

UNO 4P. + opcionais
EscortLB Alcool

Suzuki swift 1.6 SD

Tempra 16v compl.
Gol Plus

01

00

96

98

98

97

96

95

93

93

93

94

89

94

93

86

verde

vermelha

verde

bordo met.

bordô

preto

prata
branco

cinza met.

azul

azul met.

vermelho

prata meto

branca

vinho

prata

)

1993
2000

1999

1985

1977
1995

2001
1993

1995
1991
1978
2000
2001
1995

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege

·G

D

G

G

G
-G

G

G

GNV
A

D

VW Fusca 1300

VW Fusca 1300 2p
GMCorsa 1.0

VWGoIGIII1.016v4p
Ford Escort Euro
GM S-1 O CS 2.2 compL 2p
VWGolCL 1.6

Ford F-4000 MWM

VW Saveiro 1.6 compL
Honda C1 00 Biz

Yamaha XT 600

Verde

'Branco

Amarelo

Branco

Preta

Preta

Barraca pi camping completa

G

G

>411'& 310-302
"Wl?:fçulps

....

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

Gal MI 97 prata

Tempra compl. Único dono 97 prata

Uno 4p 96 prata

Logus 94 verde

Uno 2p 93 branco

Escort Guarujá compl. 92 cinza

Chevette + rodas 87 branco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
310 ..7516

mpra Financia
RijAW�lte�·I't'!.ílrqul!rdt;\1�.�9blQ@r(ij:�R'�i�r�oi.�l!.. m�iir�,gij�(ªp�m;;mi'�,Ç;!

Golf 2.0 compl. Cinza 98

Courier 1.3 ClX Prata 99

Fiorino Furgão 1.5 Branca 97

Moto titan 125 97

Pampa Vermelha 94

Hilux Sw4, diesel Cinza 93

F-iOOO diesel Cinza 92

Monza, álcool Verde 86

F-l000 Amarela 86

Escort Prata 86

Saara Verde 99

Santana GlS compl. Azul 92

Pick-up Corsa compl. Branca 96

Blazer Deluxe compl. Prata 98

Parati álcool Prata 84

Savero Diesel Bege 89

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

fallNTIIL
VEICUlOS

COMPRA
VENDE
TROCA
FINANCIA

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

Celta 4p ar., Trava., Alarme
Palio Fire 4p
Gol Special
Palio Fire 2p
Santana 1.8 compl.
Gol 4p 8V
Corsa super
Saveiro
Gol GIII 1.6
Corsa 2p
Escort hobby
Uno
Gal MI
Golf 1.8
Uno EX 2p (vidro elet, trava e alarme

Branca 2003

Bege 2003
Branco 2000

.

Azul 2003
Vermelho 1999
Vermelho 2002
Cinza 1997
Prata 1995

Bege 2000
Branco 1998
Azul 1994

Branco 1992
Branco 1997
Azul 1995
Azul 1994

b

Árduíno
Veículos 371·4225

R: 28 de Agosto·
Guaramirim Veículos 273-6549(em frente a Rodo·

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

Fiesta Gl 1.0 Zetec Rocan 4p branco 00 G

Celta Impecável 01 R$ 14.500,00 Vectra 2.0 CD automático azul 98 G
Audi A3 compl. C/ DVD -Prata 97 R$ 33.000,00 Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 G
Uno completo 4p 99 R$ 12.900,00
Clio RD c/ air bag duplo CD 03 R$ 26.500,00 Gol GIII Power 4p branco 02 G
L 200 . 95 R$ 28.000,00 Ford Ka GL Branco
,Fiorino (aberto) vermo 91 R$ 13.900,00

04 G

Celta comp. 4p preto 03 R$ 19.800,00 Gol Special 1.0 vermelho 99 G

Escort Hobby azul 96 R$ 7.900,00 Ranger 2.3 2p cj GNV preta 97 G
Pajer9 2.8 GlSB compl. 98 R$ 58.000,00
Palio ED .c/ ar. 97 R$ 10.700,00 Ipanema Gl 4p cornpl, (-Dh) cinza 95 G

Gol branco 1.8 ' 99 R$ 11.500,00 Verona GL 4p preto 95 G
Versalies azul I

92 R$ 7.500,00
Uno 1.5, vermelho 91 R$ 6.500,00

Golf GLX 2.0 4p cinza 95 G

Gol 4p 42.000 K único dono 99 R$ 14.500,00 Quantum 1.8 4p básica branca 95 G
Vulcan 500 - impecável 94 R$ 10.500,00 CBX 750 Wind cinza 90 G

Novos e Usados

2003/2004 KA

2002/2003 CELTA

2002/2003 CORSA

2002/2003 PALIO ,1.0 FIRE

2002/2003 CORSA

2002 GOL

2001/2002 DOBLO

2001/2002 FIORIN01.5

2001 VECTRA

2000/2001 UNO

1998/1999 FIESTA

1998/1999 CORSA plck up

1997/1997 BLAZER

1997/1997 GOL 1.0

1996/1996 VERONA 1.8

1993/1994 ESCORT

1991/1991 GOL

BRANCA GASOLINA

3PTS - VERMELHA GASOLINA

1.0 COMPLETORANCA GASOLINA

C/ AR - BRANCA GASOLINA

HATCH - CINZA GASOLINA

POWER - BRANCA GASOLINA

EX 1.3 - AZUL GASOLINA

BRANCA GASOLINA

GlS - CINZA GASOLINA

MilLE SMART - CINZA GASOLINA

. ClX 16V - BRANCA GASOLINA

Gl-BRANCA GASOLINA

DLX - PRATA GAS/GNV
BORDO GASOLINA

GL-BRANCA GASOLINA

L - DOURADA ALCOOL

CL - PRATA GASOLINA

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

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127
MB:l.4:1.8R 97/98 Carroceria granelelra/ branco

R$ 77,000.00

VW 18,310 P2/02 Titan Tractor / 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

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro· Jguá do Sul
verde
prata
vermelho
prata
cinza
azul
prata
prata
preto
branca
branco
prata
branco
vermelho
prata
branco

2004
2003
2003
2002
2001
1999
O-KM
2003
2002
2002
2001
2002
1998
1997
1997
O-KM
1999
1997
1997
2000
2000
2000

Ecosport Xl completa
ka limpfdesfar quente
Fiesta completo
ka limpfdes/ar quente
Focus Gl completo
Fiesta 4p
Celta 4p pacote mais
Sedan classic cf opC.
Corsa 4p cf opc.GNV
Zafira CD completa
Corsa sedan 1.6 cf trio
Golf 1.6 completo
Gal MI basico
Gol Cl 1.6 cf DH, trio
Parati Gl cf DH, trio
Palio fire 4p cf opcionais
Palio Elx completo
Palio weekend cf DH, trio
Uno SX cf trio, rodas
Clio RN 4p cf AR, trio
Scenic RXE completa
Scenic RXE completa

cinza
azul
bordo
branca
verde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO
.

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

f FIAT

Carro Cor Ano OPC

Tempra Azul 1999 Completo
Uno Mille Verde 1996 Ac/Te/Ve

Uno Smart Azul '2001 AI

Palio Edx Cinza 1998 Oh/Ve/Te/RII

Novos e 'Semi-Novos Carro Cor Ano OPC

Astra Vermel 1995 CompletoConsórcio - Seguro - Financiamento
Celta Preta 2003

IJ Vectra cinza 1997 Completo

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

FORD

Carro Cor Ano OPC

Escort SW Branco 1999 Ar c./ Oh

RENAULT
Carro Cor Ano OPC

ClioSedam Grafiti 2001 Completo
Clio RN Alise Preto 2003 Completo

MERCEDES
"_._ .. _._ .... __ ._------_._._-_.- .. _ ...... _-_. __ .. _ ...... _._ .....

_---

Carro Cor Ano OPC
Classe A160 Prata 2001 Completo

HO�J)A
Carro Cor Ano OPC

NXR125 Bros Vermel 2003 ----------------

CENTRO - vende-se, 325m'. R$
200.000,00, Acerta imóvel menor
vaiar, Tr: 370-6624, CRECI8844som amplificada, com

300 watts, modelo

SS150, 5 meses de

uso.Ir: 376-3107

..30 �l';.,:,�,;,;,,",
�IIII

Tr.370·3561,

_. ALUGA-SE - quitinete na Rua:

"'[II João Planicheck.Tr: 275-1060.

ALUGA-SE - casa na Rua: João
Planícheck.Ir: 275-1060

VENDE-SE-2 ventiladores VENDE-SE - caixa de
de parede.Rs 75,00
cada,TR:,9975-3713,

FAÇO FILMAGEM DE
FESTAS EM GERAL,
Tratar: 273-1826

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

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
com 70m', madeira,' com 2

quartos, sala e cozinha
iuntas:R$24,000,00, Terreno
medindo 15 por 41m',Tr: 273-
5557,

AMtZADE - vende-se, de
alvenaria, com 3 quartos e

demais cepencenctas.as
45,000,00,Estuda-se troca,
TR: 371-9464

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

CHICO DE PAULA - vende-se,
alvenaria cf 3 qtos. R$55,000,00,
CRECI 8054. Tr.: 371-5512.

RIO DA LUZ - vende-se casa

mista por R$16,000,00, próx. a
Seara, Tr: 9962-8154,

COMPRA -SE - na praia, próximo
ao mar, ou chácara na região de
Jaraguá do Sul. Tr: 372-0665,

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

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

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

e embalagens em geral

•n PLA ET GAME""

• VENDAS 'LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

• PLAVSTATION 2

*XBOX
• PLAVSTATION ONE
'OREAMCAST
* NINTENDO 64
• GAME BOY COLaR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENOO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

VENDE-SE - com 400m', 2
salas, 4 quartos, 4 banheiros,
2 cozinhas, garagem, área de
serviço, energia trifásica,
terreno com 105,000m', 6
lagoas, cachoeira, Tr: 370-7481
à noite,

garagem para 3 carros.as
60,000,00.Tr: 371-6069
MATRICULA 24320

'

VENDE-SE - próximo ao centro,
275m', com suite, garagem para
3 carros, biblioteca com
escritório, anexo sala comercial
80m',R$ 115,000,00
negociável.TR 9137-5573
MATRICULA 24320

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
ct Bruno

<;»:

�

9975-8433,

VENDE-SE - mista, com

100m',R$10,000,OO de entrada
mais 40 vezes 1 salário minino
ou R$18,OOO,OO a vlsta.lr: 276-
0196,

VENDE-SE - próximo ao centro
de Guaramirim, de alvenaria,
com 4 quartos, 2 banheiros,

VENDE-SE - duas casa próximo
ao posto beling,R$8q,OOO,00,Tr:

VENDE-SE - 3 casas, 1 mista, 2
de alvenaria, com possibilidade
para construção 2" piso, grades

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

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

. SEGORANÇ� ELETRÔNICA

nas janelas, portão de ferro,
ambas com saidas
indlvitíuais.Râ 80,000,OO,TR:
372-3277 com Veroni. FIMAGENS ;

pi festas em geral
Tr: 273-1836 ou

370-3391

VENDE-SE - de alvenaria,
próximo ao escritório da SAMAE,
com 5 quartos, 2 banheiros,
garagem para 2 carros e demais

dependências.Hã 75,OOO,00,TR:
Rua dos escoteiros 114, próximo
ao posto marcolla
MATRICULA 24320

.

·'>::i�:::Dlus
J'.o'!t..S ·

";.;.;:;:; t : ervlce
Encontre nos canais de nosso site os melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região

> Automóveis (Compra, Venda, Acessórios e Consórcios)
> Casa e Decora�}ío.

•

."
•

•
> Comércio (Todo. osJ"mos ) • • e ..
> Construção e Reforma (eJntu� Mi!I"rlaJ� de�n"",ção e Reforma)
> Esporte, Turismo e L Ex<u1'SÕeS )
> Moda e Beleza (Salóes de
> Restaurantes

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

AceSSE E CONFIRA

www.plusservice.com.br

iroso Gráflcas� Financeiras,

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
.I'IHte4. de� 4� <ÚI4. S� de.s� de 4«a- &ffl{Pr.e44 (JU

��,�em��_'_�deS�d4.1'1�

Despachantes, Corretores de Seguros.
e muitos outros

� @ " •

Entre em contato conosco e anuncie II " ..

��.[ffi5;��
FONE: 372�3680'

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1438 - SI 03
Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.autotecseuranca.com.br

L+a���;�;OSSO
site

plus@plusservice.com.br
Rua João Planincheck. 293 - Sala' 5
Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se

Anuncie no canal de
CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

Computadores
completos

Assistência Técnica

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

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado
//0

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.

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD I

Informática
II Um c I I C k em

�ormatizaçãoI
.

d�' comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais,' Impressoras
Matriciais pi emissão

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

I
todos os controles
administrativos de ges-

I tão empresarial.
I__

sua v i d a pessoal

IMóveiS

Suprimentos Acessórios

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 585,00

Promoção
Micros Usados
AMO K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

e profissional"

Oferta
MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /
I 2 f 15 / 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 rnb
de memória, Hard Disk 20GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada. monitor 15"

AOC. drive disquete 1.44: teclado,
gabinete atx 300w. caixas de

amplificada, 180w, placa de som

integrada

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

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

li
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA-SE - quitinetes

mobiliadas, entrada da APAE, próx.

WEG II. Tr: 370-3561 cl

proprietária.

ALUGA-SE - no Cond. Residencial

concórdia, nas Aguas Termais de

Piratuba. Tr: 372-3192.

ALUGA-SE - com 2 quartos, na

Rua: Francisco Hruska 276,

próximo ao CAIG.Tr:: 370-2365 ou

9953-6121.

ALUGA-SE- na Rua Vitor

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

-ALUGA-SE - com 3 quartos, 2

banheiros, e demais

dependências, próximo a

verdureira da Raquel.Tr: 37.1-5320
atarde

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

combinar. Tr: 9133-3476. Creci

3476

SCHROEDER - aluga-se apto. no

centro, semi -mobiliado ,com 3

suites mais dependencias. valor

a combinar, tratar 9133-3476

SANTO ANTONIO - vende-se, 2

aptos, com sala comercial

300m2.R$ 78.000,00.TR: 9137-
5573
MATRICULA 24320

SÃO PAULO - vende-se, grande,
no centro. Aceita troca por imóvel ,

em Jataguá do Sul ou Joinville, 'ou

proposta.
TR: 011-6976-9448

UBATUBA - vende-se, próx. a

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

VENDE-SE - próximo a carinhoso,
com 2 quartos, garagem, moveis
embutidos e demaís

,

dependências, um ótimo apto.R$
48,000,00.Tr: 371-6069.
MATRICULA 24320

PROCURA-SE - moça para dividir

apto.Ir: 371-5371 após 14horas,

Ral
ALTO DA SERRA - vende-se, con 1

área 92,5m2.Valor a combinar.Tr
'

376-1396 ou 9962-1809

_
BARRA DO SUL - vende-se, : 2
terrenos cl casa de frente pi lag01 I,
R$ 35.000,00, n: 371-2001 [01
Frank. I

BARRA DO SUL - vende-se, 20 io
metros do mar. Valor a cornbíns Ir.

Tr: 9137-0796 com Israel.
'

BARRA DO RIO CERRO � vend e

se 700mt2. ótima localizaç: ia
com vista privilegiada. valor f l$
33.000,00. aceito carro I no

negócio. Tr: (47) 9tt2-5161 'cl
Moacir.

CENTRO - vende-se comerc jal,
condominio centro, c! 3.9001 Tl2;
totalmente aproveitáveis. Tra lar:
275-3070. Creci 8950.

- Para qrupro de pessoas que buscam
maior eco nomia e serviços per
sonallzados]
- Plano para I no mínimo 2 pessoas e no

máximo 5 p lessoas.. .

AR-CONDICIONADO, Air Bag Duplo. Direção Hidráulica,
Volante requíável 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.

16V 04/05

é muito mais

C1.io EXPRESS,ION
Motor 1.0 8V 4P 04/04

Air BagDuplo, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Travas de
Segurança, Vidros Verdes, Travamento Automático das Portas
a partir de fi Km/h, Volante regulável em altura, Bloqueio de
Ignição por transponder e mais ilens ...

R$ 28.400(3)
+ Frete +Pintura Metálica. ,

Cüo AUTHENTIQUE
Motor 1.0 8V 2P 04/05

COM AR CONDICIONADO

•••

Cüo AUTHENTIQUE
Motor 1.6 16V 4P 04/04

nosso grupo
e pague só

! R$l,OO na compra
deste aparelho

.

Promoção válida por tempo indeterminado

Air Bag Duplo, Direção Hidráulica, Arquente.Vidros Verdes, ..

Desembaçador do Vidro Traseiro, Para-choques na cor do carro.
Fabricado no Brasil.

Via INTERNET

CORREIO DO POVO 7

,

+ completo...... itens ..de série...
+ tecnoloqta., + conforto .

+ segurança ... + economia .

+ vantagens na hora de comprar...

Taxa ZERO
(2)

A'lÍsta

R$ 33.470;6)
+ FretePintura Metálica Inclusa.

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

UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

Liotor�.� 16V 1,10cv 04/05

R$ 35.790;7)
+ Frete. Pintura Metálica Inclusa,

� Fabricado no Brasil

Ar quente, Barras de proteção lateral,Faróis com dupla refletor óplico,
Vidros Verdes. Desembaçador do Vidro traseiro.

Ri 29.890(4)
+ Frete +Pintura Metálica. ,

ScêniC �UTHENTIQUE
Motor 1.6 16V 04/04

Ar-condicionado, Air Bag Duplo, Direção Hidráulica, Travas e Vidros Elétricos,
Sistema CAR - travamento automático das portas aos 6 km/h.

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

Dicave

li

BLUMENAU
322·8800

R$ 21.790;)
+Pintura Metálica.
Frete Incluso.

ITAJAí
348·8460

Semana do Testürlve

(I�i�.e,���
fb/}-�f(�

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL

370·6006

RiS45.720(8)
+ Frete + Pintura Metálica,. ,

.

,_

Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

11:
�>lOCONVF

�

Financeira Renault
•

gronpe ReI Banqne

(1) Paramais informações sobre preços e condições, consulte a sua qoncessionâria Renault. (2) Taxa de juros válida para as Unhas Cüo e Scénic nas seguintes condições: Financiamento pelo Banco coe ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 60% do valor do veículo + saldo financiado em
12 vezes com 0% de juros + IOF + �$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancaria. Financiamento Renault através da ela de Credito, Financiamento e Investimento renault do Brasil. Crédito sujeito a anáüse e aprovação de Cadastro, Taxa de abertura de crédito.(TAC) não inclusa. As taxas poderão ser
alteradas se houvermudanças significativas no Mercado Financeiro, sem prévio avi�o.(3) Preço,a vista do C!ío,Expression 1.0 8V 4P 04104. Preço válido somente para veículos adquiridos pela Internet. O valorde frete e pintura meTélica não�stão inclusos, (4) Preço a vista do ClioAuthentíque 1.6 16V
4P 04/04, preço válido somente para veículos adquirido� pela Internet. O frete e a pintura metálica não estão Inclusos. (5) Rreço a vista do ClioAuthentlque 1,0 8V 2P 04/05, Preço válido paraveicules adquiricos pela Internet. O frete e a pintura metálica não estão inclusos. (6) Preço a vista do CUo '

Sedan O Boticário 1.0 16V 04105. (7) Preço a vista do Ofio Sedan O Boticário 1.6 16V 04/0,5. (8) Preço a vista do ScénicAuthentique 1.616V 04/04, O frete e a pintura metálica não estão inclusos, Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados eí ou mencionados neste material referem-se a

versões especificas. A Renault do Brasil reserva-se ao direito de alterar as especificações desses veiculassem prévio aviso. Cintos de j' ao - (1)segurança em conjuntocomairbagssalvamvidas. (J 'RENAULT/SEU
• REVISAOPREçoFECHADO • PEÇAS ORIGINAIS • PACOTEDEPEÇASINSTALADAS'

/ lado' ACESSaRIaS EXCLUSIVOS • RENAULTASS/STANCE24 H

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.

SCHRDEDER - vende-se, cl
452m2, situado na .rua 135
Frederico Trap. R$ 10.000,00. Tr.:
370=6847.

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

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.

VENDE-SE - cl 76 margas, na Tifa
dos Húngaros - Jguá 84, casa cl
3 qtos, saia, copa, COZ., lav., bwc,
2 galpões cl engenho de melado,
cl nascente de águ2. Tratar: 273-
m; .PtÇARRAS - OPORTUNIDADE - 5

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

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

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

(proprietário).

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

escritura.R$ 35.000,00.Tr: 9137-

-

ALUGA-SE - estrutura comercial
com trifázico, no Baependi.Tr:
9992-4214

GALPÃO - vende-se, 300m2.Tr:
275-1060.

PADARIA - vende-se completa em

Guaramirim. Tr.: 9117-2447.

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

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do Ervino.
Ótima íocalização.Ir.: 9101-0467
c! Cristiane

Participe-do

TERRENO EM GUARUVA, PRÓXIMO TREVO.

2.352.000,00 M2 DE ÁREA.

ÁGUA = RIO DAS rONÇAS • ESCRITURjt LIVRE
VENDO POR R$ 0,03 POR M2

TELEFONE: (47) 379�1300

SUPERMERCAD

VENDE-SE - mercado com

estoque. Tr: 370-9311.

VENDE-SE - espaço para
verdureira.Tr: 275-1060.

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

(VENDE-SE
EXCElUTEPDmCOMERCIAl
(10m> localizado na Reinaldo Rau,

340 - sala 5 - Centro
bom estoque de roupas:
Infantis, Juvenis e AdultoVENDE-SE - sala comercial em

Jaraguá do Sul.Aceita troca por
imóvel em Jaraguá ou Joinville.
Aceita proposta.
Tr: 011- 6976-9448.

_ r�'=�"
4.800m2, cl chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por automóvel
ou imóvel. Tr.: 372-3235 cl
Ramos.

!

V�NDE-SE -

su troca-se por casa
menor val�r, no Arnizade, linda,
com água corrente, casa,

palmeira real.Tr: 371-3132.

Nosso Grupo
,

'
Arquitetura & Topografia

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

.

(resioenclol. comercial, etc.)
- Reformas em geral

r-Varltagens·········
- Custo rei duzido para conversação
entre o gru[ po
- *Mais 250 minutos todo mês

I �;pague ai cenas R$ 112,50 mensais

�:�� :c�s��,�eros! mais RS10,00 para

'Os 2-�;��i:,�;�:5��� I;M���-��;a-I;�:�-um telefone d: sua área de registro

D;)Mji.)!
I �v,ftf�l. �1�ri�l1, I� �e;x��,}ª� ·Jf]'!tro· e",�'!t� �� ������c� 213-0888
,.IAJIRItGUÁ DO SUL
634·0400/633�6660· São Bento do Sul· 644·5465 Rio Ne rinho· 642·3004 Mafra

IECN.
CALHAS

3'70-7611
Walter MarqUardt

nO 744 SL5

Para o'lar
e para a Indústria

A TECNQCAlHAS mantém um compromisso com a

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

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDl. É COM A rECNO CALHAS

Ruo Felipe Schimitlt, 279 - Centro - JorQguá do Sul- se· Fones: 370·6448 . 275-0448 - Fax: 371·9351

Freios r.
,4 �úÚ:/t

"

�

FAÇA SEU TESTE
DE FLUíDO DE FREI

GRATUíTO!

kikar@netuno com.b
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 86
Jaraguá do Sul Santa Catarin

11,=
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Saia ao aluguel aaquira
sua CASA própria...

:� Cartas de crédito de iUlóvel
"

30.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00

R$
R$
R$ 789,54 mensais

R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 mensais

R$ 1.579,62 mensais'

R$ 2.106,16 mensais

-3718
..

9122: 153
Repres.: Silver Serviços Ltda 6233
R.ua João Januárío Ayroso,80 sala 03

RODOBENS
CONSÓRCIO

315,92 mensais

526,54 mensais

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

5O ACOMPANHANTES

;' ��bQr ser �I axy é ��bet mecnet A

_ 'i"i com Q cab �Çll dos .homens,U .

e Isso n6s sabeI! lOS fazer multo bem!!!
Vehh� I)QSS�f Inom," ',tos Qg;.d...is ao lado das

_ garotas mais 'eleci, )hada. rie J.raguá do �ulNATALIA - 9111-0491

CLÁUDIA - 9136-9310
(47) 370-9068
\'''ld",!IO��

Acessóríos em Geral- Cosmétíco5 . Fantasias
Roupa, Intima. - BriOlaJeira. - ArtOla.alo

sc,.,@.ex,hopl<1,aguo.com.br
w:ww,$exhopjo'ogU<I.com,br

,a'II�1M:I.mll�:12111iIMI
I 4C,(J.tIHft��n a,ntul
I Se você está cansado de fi kor em caso sem companhia, I
I venha conhecer nos 50 pousado com lindos i

I acompanhantes: 24hs 00 seu dispor. . i.

Temos preços acessív �is e auto atendimento, i
tudo. para favore I(er o você, diente. i

Também ofendemos ho téis, motéis e residências, I
275-0052 JI 273-1174i

&�4-e��IU?4Ú�!!!1m.f'.iiuil,JUMI

CRISTIBN FAÇA SEXO
SEGURO

USE
CAMISINHA

2.0 anos, olhos claros, total

segurança e sigilo absoluto.
TR: 9103-54] 7

Estornos recrutando m

OFEREÇO - ME - para
trabalhar como

balconista.
recepcionista e auxiliar
administrativo, com

experiência. Tr. 273-
6050 com Schennia.

OFEREÇO-ME - para
trabalhar como diarista
no periodo da tarde, com
referência.TR: 9117-
5912.

SUPER MASSA �
GRAFITADA

iy"vva,{oydos fá6ort!tóYi"j"
UNlSUl..-UNtVAU PRQP

··ycht.i\.BNT

SUPER MASSA: l UJJf_))IlJ/{il(O JIIUl�m(CO/H 11111 tt't)r i{C fi.'}l' ;1;' o(t(l "íVi{ (vn!J_J(!yi�'"a IOO%_fi(ijO, "

ser IImáo 'tfil construção civíf. lia IIfí(i::nçiiQ especuü Ifc I'i-'VOL"OS crtcri 'ores. illtedllrcs. IIS$ClltIllItOlto tft

tY"lo's',yi:'M, corãniicas, etc.OFEREÇO - ME - para
trabalhar com jardineiro,
zelador ou caseiro.TR:
9111-6855 ou 373-6695.

IremosJunto J obril dar exptkcome milnUSedr.? l».:U:rd do �6e$
VANTAGENS: -'érmirro d. cOfIstruç1:rclO ao

j

"" Super res;sceme j rachaduras
;,.Resistente j umidade
..Maior rendimento �1 m.1SSd

"Economia no cimente em até 22%
'I<Mofo e bolor nunca msls

OFEREÇO -ME- para
trabalhar como babá,
vendedora, cuidar de
pessoas idosas,
garçonete.(não pode
pernoitar). Tr 8802-11'80
com Michele

• A

rfROCURA-SE -estágio
como técnico têxtil. Tr:
371-5640,

'

Fones:
CONSÓRCIO
vendedores(as), com

experiência na área
externa pi Jaraguá do Sul
e região. Otima
remuneração. Tr: 371-
8153.

Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem prob.lemas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez. Falta alegria de viver, q�anto mais luta menos Item sucesso, vive sempre sozínbo (a) tens perdas (,nance,ras e tens problemas de ordem espmtual consulte com ele: Homar Moraes, atraves do taro kabala e da
fonosinesia o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos. Mapa astral, carta numerologia, terapia tántrica cura plánica pela
imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kabala. Regressão, I
reprogramação mental e chaveamento e chapem para eliminar a magoa" i

�
.

"'" '. .

, Em Jaraguá do Sul- Rua Angelo Rubini, 627 - Bárra do Rio Cerro- Fone: (47) 273·1743 - Instituto do

I Em Joinville - Fone: (47) 437-7026 I 9119-9260 - www

�J
� fláce CfJ(}rpO

e Distribuidora de Cosméticos:

*'J11.a;v de. 9Z060S' '.Sonuu!(1'

Fone: 371-6110
9905-2653

275-3387
'

R: Reinoldo Rau, 289 • SI. 01
Centro· Jaraguá do Sul· SC
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o paruco é definido pelos especialistas como .urn distúrbio. Se a pessoa tiver pelo menos quatro sintomas do. 5 descritos a

psicossomático, cujo principal sintoma é um medo irracional. sequir.estaré ocorrendo umataque de pânico.
De uma forma abrangente, o pânico assemelha-se a um - sensação de asfixia,

ataque de ansiedade neurótica, um mal caracterfsticos dos - violentas palpitações cardíacas,
grandes centros urbanos e, ao contrário das fobias, manifesta-se - calor ou calafrios,
em qualqueridade. - náuseas e distúrbios instestinais,

"

O pânico se manifestar em primeiro lugar, quando surgem - dores fantasmas no fígado ou outras vísceras, p iodendo até
casos de medo intenso, geralmente breves, que começam e urinar involuntariamente,
terminam sem razão aparente. Em segundo, aparece junto com - dorde cabeça,
diversos distúrbios físicos, considerados específicos, como se - medo da morte,
fossem de indigestão ou infarto. E em terceiro, o ataque aparece - os movimentos desaparecem ou então, como é 'fre'qüente, a
repentinamente, mesmo em pessoas consideradas pelo médico pessoa começa a correr para qualquer lado.
como sadias e equilibradas. .Corno curar o pânico

Os especialistas tratam o pânico orientados pelos sintomas Para curar o pânico se recorre, normalmen te, agrave;
fisiológicos, embora o medo repentino seja mais subjetivo do psicoterapia associada a medicamentos, como um método de
que real e os sedativos não constituam a cura total.As mesmas resolver o problema de forma mais harmoniosa. Comcb em tantos
características de um ataque de pânico, por mais invariáveis e outros distúrbios, os especialistas afirmam que a prevenção é
repetidas que sejam, revelam uma natureza de várias faces e de essencial e quanto antes se iniciar o tratamento dlo paciente,
difícilcontroleterapêutico. , melhor. "

A combinação dessas três manifestações aumentam o Há alguns terapeutas que propõem a formação de equipes
pâ�ico, 7 � resultado é ,uma confusão, pois a pessoa retorna a si int�r�jsciplin��es para ? t.ratame�t.o do, pânico. Ersa eq�ipe
muito rápido, e o fato e que esse estranho surto de terror pode lmédlcos.soclóloqcs.senitarlstasl aqma conjuntamente' para aliviar
atormentar o indivíduo quando está só, passeando ou os efeitos patológicos produzidos pela vida nas qrandeis cidades e

dormindo. Por isso, às vezes é associado a fobias aos lugares pelo estresse provocado por excesso de trabalho. Res urnindo, o
abertos ou fechados,mas a propensão comum é que seja algo de pânico é um distúrbio complexo que, apenas os rem édios, não
projeção social, conseguem curar.

f1�1:��!�.\,�,�
!1J1'. Jf(1f1 .$eJ1( " 8bllreiflel' '::tuc/{t

CRM: 5457-lE! �; 0.30212001- RQEA975"IN

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




