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POLíTICA

Juíza determina que MP avalie
se houve abuso de campanha

• PAGINA 3

A boa vitória conquistada na

última quarta-feira por 3 x 1

contra o Brusque deu boa

vantagem para o jogo de volta,
onde o tricolor precisou apenas
empatar em 1 x 1 contra o time

brusquense, ha tarde de

domingo, no Estádio Augusto
Bauer. Mesmo sabendo da

vantagem, o Moleque Travesso
foi pra cima e saiu na frente,
com um gol do zagueiro Cris.

Quem empatou para o Brusque
foi Adriano, na metade do

segundo tempo. O técnico

Itamar Schüller comemorou
muito o resultado, ressaltando
o trabalho que a equipe vem

fazendo e o quanto cresceram

durante a competição, pois o

time foi formado dez dias antes
do início do Catarinense da
Série B1.

PÁGINA 7

ITERÇA�FEIRA I

EMPREENDIMENTO

Vargas informa que condomínio
vai gerar 100 empregos diretos

• PAGINA 4
\

TíTULO
tORNAL o MUNIClplO

Juventus empata e-volta
Brusque com título do turno

FESTA

Sociedade Aliança comemora
sucesso da 20a Kolonistenfest

Tradicional desfile da Sociedade Esportiva Aliança para busca
dos convidados integrou a programação da 20a Kolonistenfest.
Realizada neste final de semana, a Festa do Colono ofereceu
aos visitantes jantar típico, desfiles, competições de tiro,
concurso'de música sertaneja, disputa de rei e rainha, além de
shows, baile Exposição Agro-industrial. Mais de 8 mil pessoas
prestigiaram os-três dias do evento. • PÁGINA 4

HOMENAGEM

I Guaramirim relembra

desembarque da FEB

A Anvfeb - Regional de Jaraguá do Sul, em parceria com

a prefeitura de Guaramirim, realizaram no sábado uma

solenidade cívica na Praça dos Expedicionários Olimpio
José Borges, em Guararnirim. Cerimonial comemorou
os 60 anos do desembarque do primeiro escalão da Força
Expedicionária Brasileirà na Itália, em 16 de julho de

1944, durante a Segunda Guerra Mundial. • PÁGINA 5

N° 4.930 1 RS 1,25

CONQUISTA

Técnico da natação comemora
resultados no estadual

.. PÁGINA 8

HABITAÇÃO

Jaraguá 84 recebe obras de

urbanização e novas casas

A Prefeitura de Jaraguá do Sul inaugurou sábado o

loteamento Jaraguá 84 II, onde foram construídas
116 casas.

• PÁGINA6

VIOLAÇÕES

Candidatos a prefeito receberão

a "Carta de Jaraguá' do CDU
o Centro de Direitos Humanos de Jaraguá do Sul vai

entregar aos candidatos a prefeito a "Carta de Jaraguá",
um documento com as principais violações apontadas.

• PÁGINA6

AUTOMOBI LlSMO

Kreis Jr. se prepara para a

quinta etapa da Copa Clio
• PÁGINA 7

DERROTA

Malwee perde
de virada

Depois de estar vencendo

por 3 x O, a Malwee

permite a reação e perde
da Ulbra por 4 x 3 e dá
adeus ao sonho do título
inédito da Liga Nacional
de Futsal.
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OPINIAO

r Querer e poder
o episódio que envolveu

a diretora da Escola Estadual
"Abdon Batista, Rita de
Cássia Vanin, e culminou na

sua exoneração, suscita o
c

debate em torno da eleição
direta para diretores de
escolas da rede pública.
Reivindicação antiga dos

profissionais da educação,
entidades de classe e deI

l., parcela da população que

pretende pôr fim ao

canetaço dos chefes dos
Executivos, tanto municipal
quanto estadual. Sem

querer tomar partido, o

Jornal' Correio do Povo
acredita que a eleição
direta, além de mais

democrática, exige dos
eleitos compromissos com a

comunidade escolar que os

elegeu.
Os cargos de diretores

. de escolas, bem como de

autarquias e fundações, são

usados como espaços

privilegiados para abrigar
,

FRASES

correligionários ou amigos
dos prefeitos e governadores
que, em período eleitoral,
são transformados em cabos
eleitorais. A "gratidão" dos
indicados os leva a trabalhar
pelo padrinho/candidato.
Até porque, está em disputa
também o cargo tão cobi

çado. O jogo de interesses

mútuos perpassa pelas

mais apurada, até como

exercício de cidadania.
Primeiro, não é novidade pra

ninguém que as escolas

públicas volta e meia são

obrigadas a promover
eventos e rifas pra arrecadar
recursos para cobrir despesas
que são, por lei, dos

governos. No caso

específico, onde está o

� Escolas públicas são obrigadas a

promover eventos e rifas para despesas
que são, por lei, dos governos.

instâncias das escolas sem a

devida atenção. A questão
é mais complexa do que

parece e os efeitos, na

maioria das vezes, interfere
na qualidade .do ensino.

Segundo consta, Rita de
Cássia foi exonerada por ter

enviado ao governo do
Estado bilhetes de rifas em

prol da' escola. O episódio
exige de nós, cidadãos que

paga impostos, uma reflexão

dinheiro da Educação! O
governo que criou 29
Secretarias Regionais, com
vários funcionários, certa
mente tem recursos suficien
tes para atender as neces

sidades da educação.
A formá atual, por

indicação, permite o

questionamento da compe
tência do escolhido e o'

compromisso desse para com

a escola. Na indicação pura
, ,

e simples está implícita a

subordinação ao padrinho,
partido ou grupo político.
Por outro lado, se a comu

nidade escolar - professores,
funcionários, pais e alunos -

elege o diretor, é porque
existe confiança e relação
com a comunidade e a

competência comprovada -

e aprovada' - são' fortes o

suficiente para determinar a

opção do voto.

A manifestação promovi
da por alunos e participação
de alguns professores em

favor de Rita de Cássia
revela a dissonância entre a

decisão do governo e a

vontade da maioria daque
les que convivem com a

diretora. Talvez o episódio
sirva de catalizador para o

debate sobre a eleição direta
e, de reflexão dos que detêm
o poder da caneta.

Democracia pressupõe parti
cipação de todos e decisão
da maiorià.

IINão tenho nada a dizer. Quem vai falar alguma coisa 'sobre 9?�..i.o__Q ��rdenador da
nossa coligação, o Ademir lzidoro." " /d1�_':;"- ,

,

• Vicente Caropreso, candidato a prefeito,evitando comentar a acusaç�n_1de abusos cometidos pela coligação PSDB/PFL/PP/PV.

Mundo·1 PessoasS, Fatos ·

� LfBANO � IRAQUE

rr: Explosãomata líderdo
Hezbollah emBeirute

� Aexplosãode uma bomba deforte potênciamatou
BII

ontem em Beirute um veterano líder do grupo
!;.; xiita Hezbollah, o comandanteGhaleb Awali, de 40
:() anos, encarregado do apoio aos palestinos. O
sr Hezbollah reagiu imediatamente com indignação,
GO culpando Israel e prometendo vingança, A bomba

explodiu quando Awali deu partida na Mercedez..

j Durante a ocupação israelense do Líbano, entre os
anos 80 e 2003, quando Israel retirou as tropas do

- território libanês; Awali liderou muitas operações
do Hezbollah, grupo formado para resistir à
invasão.As autoridades israelenses negaram
envolvimento no atentado. (AE) ,

Soldado britânicomorre
em queda de helicóptero
Um helicóptero militar britânico caiu ontem,
em Basra, no sul do Iraque, causando a morte

de um tripulante e deixando dois outros feridos.
O secretário da Defesa, GeoffHoon, considerou
improvável a hipótese de o helicóptero ter sido
alvo de' um ataque rebelde. "Parece-me

improvável que tenha sido um caso de ação
hostil,mas ainda é cedo para confirmar qualquer
outro detalhe'; comentou Hoon perante a

Câmara dos Comuns. Parlamentares de todos
os partidos enviaram condolências aos

familiares dos soldados envolvidos. (AE)

.... EUA

Irã será investigadosobre
participação nosatentados
o presidente GeorgeW. Bush disse ontem que os

Estados Unidos estão investigando se o Irã

desempenhou um papel direto nos atentados de
11 de setembro de 2001 - possibilidade descartada
pela (IA (Agência Central de Inteligência).
No sábado, a imprensa americana divulgou que o
relatório da comissão bipartidária sobre o 11 de
setembro, que será divulgado na quinta-feira,
menciona que alguns dos seqüestradores dos
aviões nos atentados haviam passado antes pelo
Irã, que não carimbou seus passaportes. No
domingo, McLaughlin confirmou que oito deles
atravessaram o país. (AE)

� FRANÇA

Declarações deSharon
causam polêmica no país
Parlamentares e grupos judaicos da França
criticaram ontem, o pedido feito pelo primeiro
ministro de Israel, Ariel Sharon, para que os

judeus franceses saiam do país para garantir sua
segurança e recomendaram ao chefe de Estado

para que cuide de seus próprios problemas.
Para o presidente da Assembléia Nacional

Francesa.Jean-Louis Debre,Sharon"perdeu uma

ótima oportunidade de ficar em silêncio': Em
entrevista à rádio Europa-I, Debre disse que as

palavras de Sharon são inadmissíveis, inaceitáveis
e, acima de tudo, irresponsáveis."A França é

atualmente o país com a legislação mais rígida
para todos os problemas de racismo." (AE)

� CHILE

Conta complica situação
jurídica de Pinochet
o descobrimento de contas milionárias que o

ex-ditador chileno Augusto Pinochet teve nos

Estados Unidos complica sua situação judicial
após sua imunidade ter sido levantada por
violações ao direitos humanos e derruba a

imagem de probidade que seu regime tinha,
estimaram hoje analistas e fontes judiciais.
Os antigos aliados políticos começassem a

abandonaro ex-ditador.O presidente do Senado,
Hernán Larraln. do partido direitista União
Democrata Independente, que sustentou a

ditadura de Pinochet, afirmou hoje que "não
colocaria amão no fogo" pelo ex-presidente. (AE)

� IRAQU�

Governo filipino completa
retiráda das tropas
As Filipinas informam que está completa a

retirada de suas tropas do Iraque, atendendo
à exigência de rebeldes iraquianos que
ameaçam decapitar um cidadão filipino. Os
Estados Unidos opunham-se à sarda do

contingente de 51 homens, que era prevista
para ocorrer originalmente em 20 de agosto.
Os últimos membros da equipe filipina fizeram
uma "visita de despedida" ao novo

comandante polonês da base que ocupavam,
em Hillah, e partiram em seus carros. A polícia
iraquiana disse que o último comboio cruzou

a fronteira com o Kuwait por volta das 16h55

(hora local). (AE)
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SUA OPINIÃO
Infertilidade Masculina:

problema também pode ser del

-I o
Diretor editorial!ndlllinistro'h'o: Frunciscc Alves

e CORREIODOPOVO

II

*Dr Arnaldo Cambiaghi

Desde o passado mais distante, sempre coube à mulher a responsabili
pela concepção. A ela caberia receber a semente do homem e procriar, Por'
a pressão da sociedade é maior em relação à esposa do que em relação ao man

Quando o casal não conseguia ter filhos, a mulher era sempre responsabiliza
pelo problema, A infertilidade era vista como um defeito biológico, que levai
ainda mais as mulheres a alimentarem o sentimento de inferioridade e de cu '

consideradas vítimas da repreensão divina, que determinava que elas nã

merecedoras da bênção da procriação, Assim, durante séculos, não a

a tnfertílídade masculina,
Hoje, sabemos que o homem é responsável por cerca de 30% a 40% dos

em que o casal enfrenta problemas para engravidar, Em conjunto com ai ,

fator feminino, mais 20%, Dessa forma, no mínimo 50% dos casos de infertilid
contam com a participação masculina. I

Isso acontece porque, para que fertilize o óvulo, o espermatozóide prers
ter uma série de propriedades: formato oval. movimentos direcionados, reconhe�e aderir ao óvulo e, posteriormente, penetrar no seu interior para fertilizá,
Então, o potencial de fertilização masculino depende da integração de to'"
estas propriedades, que contribuem para sua competência. Além disso, ao

en�pelo útero e tubas (trompas), o espermatozóide sofre uma série de modiflcaçí
capazes de torná-lo apto para fertilizar o óvulo, Essas mudanças recebem o no

.

de capacitação espermática e sem ela, a 'fecundação não seria possível.
As causas de infertilidade masculina podem ser classificadas em pri

testiculares, testiculares e pás-testiculares, As pré-testiculares são as altera'

que ocorrem no Sistema hormonal levando o homem a não produzi
espermatozóides adequados. As testiculares são doenças do testículo propriamen
dito, E as pós-testiculares abrangem problemas do sistema de duetos qlli

transportam os gametas masculinos para o exterior,
Os homens podem apresentar ausência de espermatozóides no ejacula

mesmo quando o testículo é capaz de produzi-los, É a azoospermia excretes

Neste grupo de pacientes, as enfermidades mais comuns são as malforma
'

congênitas, infecções, traumatismos e a vasectomia, que interrompe o trajell
dos espermatozóides, Já a azoospermia secretora é quando os testículos n'

produzem espermatozóides, Alguns exemplos do problema são as doenÇ!
congênitas, infecção dos testículos, caxumba, uso de medicamentos parai
tratamento de câncer, entre outros, Há também a oligospermia, que é a baÍll

quantidade de espermatozóides, que também podem ser causadas por anomalil
congênitas.

O homem também pode sofrer com a diminuição do número de motilida�
dos espermatozóides, ou'oligoastenospermia .. Ela pode ser causada por distúrbia
hormonais, alterações testiculares ( como a varicocele), alterações inflamatória
e alterações gerais, que são aquelas relacionadas aos aspectos profissiona
psíquicos, infecções em geral, medicamentos, tabagismo, alcoolismo, stress I

outros fatores, Os espermatozóides capazes de fertilização devem ter o formal

perfeito, Qualquer alteração em sua morfologia é chamada de teratozoospemã
Os principais responsáveis por este problema são as inflamações, algumas droga;
origem congênita e, novamente, a varícocele.

A varicocele é uma dilatação anormal das veias, semelhante a varizes, q�
drenam o sangue dos testículos,' É classificada em quatro graus, desde os calll

mais simples até os mais avançados, "A associação entre varicocele e anonnalida�
no tamanho do testículo é conhecida há séculos, É muito comum e pode Si!

considerada uma causa de infertilidade masculina corrigível", esclarece D

Arnaldo Schizzi Cambiaghi, especialista em Infertilidade da Clínica ai

Reprodução Humana do IPGO - Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetríc�
O médico conta que, estudos em um grupo de pacientes após a cirurgia �

doença, concluíram que se pode melhorar a qualidade seminal em algu�
homens (verificada pela concentração espermática, morfologia e motilidade d!

esperÍnatozóides), podendo, algumas vezes, aumentar a taxa de gravidez apósl
intervenção cirúrgica, Porém, a indicação da cirurgia para melhora da funçil
reprodutiva deve ser cuidadosamente analisada, "O paciente deve estar denU

dos possíveis resultados insatisfatórios após a intervenção", alerta Dr AmaldG
I

A infecção genital também pode ser um fator importante de infertilidail '

masculina, As bactérias Escherjchía coli e os micoplasmas, são as mais freqüentti
e podem comprometer a fertilidade do homem, Normalmente o diagnósticO I

realizado através de exames laboratoriais. No entanto, a ultrassonografia ai

próstata transretal ou pélvica, pode ser um auxílio para diagnosticar inflamaçil
crônica da próstata e vesículas seminais,

,

, A pesquisa da fertilidade masculina deve ser realizada em todos os casal\

pois é muito mais simples do que a feminina. A avaliação da fertilidade do

\ homem é baseada na histótia clínica, como os antecedentes de. infecção, trauI03-\
impotência, tabagismo, entre outros; além do exame físico, espermograma e, em

Icasos especiais, exames genéticos. "Geralmente, para a conclusão do diagnÓ5U�
através do espermograma, é necessário que este exame seja repetido por rr�
vezes", afirma Dr Arnaldo, Segundo o especialista, o homem deve ser trataul I

sempre que possível. "Porém, é necessário saber o que é relevante nesta pesqursa
para que ninguém se perca em resultados superfíciais que levam o casal, muita!

vezes, a perder temJ?O e dinheiro, além de sofrer o desgaste psicológico presenll
neste tipo de tratamento", esclarece o médico,

*Dr.Arnaldo Cambiaghi é especialista em Reprodução Humana da Clínica
de Reprodução Humana do IPGO (Instituto Paulista de Ginec�IOgia:
Obstetrícia), membro da European Society of Human Reproductlon an

Embriology e da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Escreve�
os livros "Fertilização, um ato de amor" (2a Edição, Ed Edicon) e "Manuald;
Gestante - Orientações especiais para a mulher grávida" (Ed MadraS
Também ministra aulas, palestras e cursos para os profissionais da área eO

público em ger�l� através do Centro de Estudos do IPGO.
,
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MOSAICO
� Coisas de política � Já ganhou
o primeiro embate eleitoral deste ano Sem adversário, os 11 candidatos a

causarámuito mais acirramento do que prefeito, vice e vereador de Santiago do

o efeito esperado. Denúncias de abuso Sul, a 630 quilômetros de Florianópolis,
.,do poder administrativo ou damáquina só precisarão do próprio voto para se

pública são comuns em período de eleger.
eleições, o difícil é comprová-Ias. O candidato a prefeito, Agacir Gluzezak
Não resta dúvidas que elas existem. (PP), que terá um vice do PMDB, disse

Aliás, não é segredo que os candidatos que o número de postulantes é resultado

que ocuparam car'gos públicos usam e de um consenso entre os partidos.
abusam dele, sem nenhum Dos vereadores, são dois candidatos do

constrangimento. Dizem as más Pp'dois do PMDB,dois do PFL,dois do PT

línguas que tem gente fazendo e um do PDT. Outros nove municípios
campanha aberta nas repartições catarinenses terão eleições com chapa
públicas, mesmo em licença. única.

� Richa
o vice-presidente do PMDB de Massaranduba,
Alvair Pedrini, não esconde o descontentamento
com o atual coordenador da legenda na região,
o prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini.

Segundo Pedrini, os acordos firmados sob a

coordenação de Tamanini deixou o partido em

segundo Plano."Além de perder o apoio do PFL

em Corupá e a possibilidade de reeleger o

prefeito em Schroeder, conseguiu deixar o

partido a reboque do PT na maior cidade da

região'; desabafou.
Pelo jeito, depois das' eleições, Tamanini terá
muito trabalho, principalmente se não forem
favoráveis.

� Curral
Mais acirradas, as eleições para vereador
(são 111 candidatos em Jaraguá do Sul,
num colégio eleitoral de 82.122) exigem
dos concorrentes muita criatividade,
disposição e lábia. Muitos recorrem a

artifícios nem sempre ilícitos.
Para proteger o que consideram seus

redutos, candidatos têm promovido de

tudo um pouco, principalmente em

regiões de grande densidade eleitoral.
Além das acusações costumeiras,
chegam ao absurdo de quererem
delimitam as áreas e impedir o acesso

de concorrentes.

� Reação
A Serasa (Centralização de Serviços
Bancários) divulgou ontem que o

volume de falências decretadas no

primeiro semestre caiu 15,1% em

relação ao mesmo período de 2003.

De janeiro a junho foram decretadas

2.360 falências, contra 2.780 falências
no primeiro semestre do ano passado.
A redução no número de empresas
quebradas pode ser entendida como

um sinal de recuperação da economia ,

brasileira, assim como os recentes
indicadores positivos de emprego e

produção industrial.

'Ihmanini desconsidera a chance
do PMDB perder força na região

CORUPÁ -Apenas dois

municípios da microrregião -

Guaramirim e Corupá -lançaram
candidatos do PMDB à majoritária
para as eleições deste ano. O fato de

não haver cabeças-de-chapa
peemedebist�s concorrendo em

Jaraguá do Sul, Schroeder e

Massaranduba, tem gerado
questionamentos a respeito da

representatividade política da sigla.O
coordenador do partido, LuizCarlos
Tamanini, explica que os

'encaminhamentos do PMDB

ocorreram conforme a realidade local.
"EmMassaranduba, porexemplo,

existe a aliança entre PP e PMDB,
duas siglas divergentes, se for analisar
a história de cada uma delas.

Entretanto, naquela cidade esta foi a
melhoropçãona avaliação dos líderes
Bolítk9s�('Em Scl{�ôed��,'9.t1?rff,7�t,ô' ,

Oswaldo Jurk não será candidato.à
·:'r-eel('i�a0 justamente -pélo .. acordo
realizado em 2002, dando a vez agora
aoPP.Estamos apenas cumprindocom

o que foi form�lizado entre os

militantes", elucida. Nas eleições de
2002 foi acordado com o PSDB que
um percentual de vagas (30%) seria
dos tucanos. "Temos de respeitar esta
decisão. Por este motivo Niura dos
Santos está à frente da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e o

governador Luiz Henrique garantiu
que elapermanece no cargo", salienta.

Contrário ao posicionamento, o
vice-presidente da legenda em

Massaranduba, Alvair Pedrini,
considera que o PMDB foi mal
conduzido e prevê o

enfraquecimento do partido, alémde
desmerecer a atuação do
coordenador. "O cargo de Tamanini
é apenas decorativo porque ele não

conquistou nada por nós.Na própria
cidade onde é prefeito não conseguiu
'âgl1it0ar,�6m,ólitsa� forças. O PFl,
que nos apoiava-coligou-se com ()

Pl': e com '0 'PSEll3'\ .. lembrou,
mostrando-se desacreditado com a

. eleição dos peemedebistas.
ARQUIVO/ALEXANDRE BOGa

Tamanini explica que coligações ocorreram conforme a realidade local

Comunicado
Empresa: AGRO PASTORIL VALE VERDE LTDA.
(NPJ nO 83.490.243/0001-82
Torna público que requereu a FATMA a renovação Licença Ambiental
de Operação, em 30 de abril de 2004, do processo IND/245/CRN,
referente a Operação de um Abatedouro de Aves, na localidade
Rodovia JGS - 010 - Waldemar Gumz, nO 13.059, bairro de Vila

, �hartres, no município de Jaraguá do Sul/Se.

ABANDONO DE EMPREGO
Comunicamos ao Sr.JOÃO MARIA SCHNEIDER,portador da CTPS 1711198
Série 00010/SC que o seu não' comparecimento ao local de trabalho

9 deSde 16/06/2004 caracterizou-se em ABANDONO DE EMPREGO
conforme o previsto no artigo 482 lerta I da CLT. Pedimos o seu

comparecimento em nossa empresa munido de sua CTPS para que
passamos promover a rescisão de contrato de trabalho e dar baixa em
SUa CTPS. Posto de Molas Oliveira Ltda ME, Rodovia Guilherme Jensen,
s/n, KM 13, Area Industrial Massaranduba/SC - 16.07.04 ,

'I

CAMPANHA

Ministério Público investigará
denúncias de abuso de poder

POR FABIANE RIBAS

�Propaganda eleitoral
estava afixada nas

casas dos moradores
do Jaraguá 84

}ARAGUÁtlDO SUL - A juíza
Maria Quitéria Tamanini Perez da

e7ª Zo�a eleitoral rminou que
fosse encaminha a ao uns ena

PúblicoEleitoral adenúncia feita pela
coligação "Jaraguá Para 1?dos". A :

aliança solicitou ao cartório eleitoral,
na tarde de sábado, que fosse
fiscalizar 'as" cásásdo "conjunto
habitacional Jaraguá 84 que

portavam, segundo a acusação,
adesivos depropaganda do candidato
a prefeito Vicente Caropreso e a

vereadorAfonso Piazera - gerente
licenciado de Habitação-, ambos
doPSDB.

No final de semana, a prefeitura
entregou obras de urbanização no

; l .!'•• c s . ,

bairro Jaraguá '84 e inaugurou o'
loteamentoJaragli§. 84 II, onde foram .

construídas 116 casas. O material
colado nas residências chamou

atenção dos militantesdo PT,PMDB,
PCdoB e PSB. A assessoria jurídica
da coligação "[araguá Para Todos"
acredita que pode ter havido

constràngimento, coerção e abuso de
poder econômico e da máquina

aSAR JUNKES
I'

leoni acredita que pode ter havido abuso de poder econômico e da máquina administrativa

administrativa. A coligação .está Sul", diz o presidente do Partido dos a escritura' das .casas e temem

reunindo provas e depoimentos que' Trabalhadores, Leone Silva. represálias",
podem ser solicitados pela juíza Informações da assessoria Na manhã de domingo, uma
eleitoral. "Émuita coincidência que apontam indícios do abuso ao relatar equipe da aliança voltou ao Jaraguá
todas, as casas tivessem adesivos dos o caso de um dos moradores, que 84 e encontrou um cenário umpouco
mesmos candidatos, colados teve a identidade preservada. diferente. Em várias residências os

exatamente no mesmo lugar, nas "Pessoas ligadas à prefeitura adesivos de propaganda eleitoral
mesmas janelas, no dia em que iam entraram nas casas e colaram os haviam sido retirados pelos
ser entregues os contratos aos adesivos nas janelas. Alguns moradores. Em algumas, já aparecem

. moradores: Eles pensam que ainda disseram que deixaram os adesivos adesivos de ou tros partidos e

existe curral eleitoral em Jaraguá do serem colados porque não possuem candidatos.

Ademir Izidoro considera denúncia intriga eleitoral
r- �A�RQ.U�'VO r---.------------------�

}ARAGUÁ DO SUL -- A

reportagem do Correio do Povo
tentou ouvir o candidato a

prefeito Vic e'n te Caropr'eso
(PSDB), entretanto, ele se

recusou a comentar o fato,'
atribuindo ao coordenador de

campanha, Ademir Izidoro, a

responsabilidade de se

pronunciar a respeito do assunto,
Depois de se reunir com o

assessor jurídico da aliança,
Leonel Pradi Floriani, Izidoro
alegou não conhecer o teor da

represen tação e informa que

quando tiverem ciência do que
se trata, irão se manifestar,
conforme a justiça Eleitoral.

N a opinião do coordenador;
a denúncia não passa de intriga,
característica em' período
eleitoral. "As casas apresentavam
adesivos de todas as três alianças
que vão concorrer às eleições

," "

FATOS
• Ademir Izidoro destaca
que P. conduta da. :",
coligação PSDB, PFL, PP e,

. PV é de respeito à ',;. i"

legislação eleitoral, assim'
como enfatiza o candidato
a prefeito, Vicente
Caropreso.
• A responsabilidade do

requerimento de

investigação foi
encaminhada para'
apreciação do promotor
eleitoral, Leonardo
Marques Lehmann,
conforme determinação
da juíza.'

Izidoro: "A representação uma atitude arbitrária de quem a fez"

municipais, então, o que
acontece? Penso que essa atitude

seja sinal de arbitrariedade de

quem fez essa representação, que

é alheia aos princípios demo
cráticos. Apesar deste fato,
estamos confiantes de que o nível
da campanha será mantido e

. elevado porque-o que interessa à

comunidade são projetos e

propostas para o desenvol
vimento da cidade", argumenta.

1-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais de oito mil pessoas
prestigiam a Kolonistenfest

POR CAROLINA TOMASELLI

�Programação
garantiu aos

visitantes três dias de
lazer e muita diversão

]ARAGUÁ DO SUL - Passos
sinc�onizados ao som do grupo
musical "Só Virtude" marcaram o

desfile da Sociedade Esportiva e

RecteativaAliança para a busca de
rei e rainha e convidados, ato
tradicional da Kolonistenfest (Festa
doColono), do qual participaram os

clubes de terceira idade Rio Cerro,
WolfangWeege e Pomerode.

Realizada neste final de semana,
a vigésima edição da Kolonistenfest
ofereceu uma programação
dive�sificada durante os três dias do

evento, com jantar típico, desfiles,
competições de tiro, concurso de
música sertaneja, disputa de rei e

rainha, além de shows, e bailes. "Com
isso pretendemos resgatar as

tradições germânicas e homenagear
os cblonos com atrações que eles

gostem", explicou o vice-presidente
da s6ciedade,Waldino Hamburg.

Pelo sexto ano consecutivo, a

fest1 também abriu espaço para o

agronegócio, com a realização da

Exposição Agro-industrial de

[araguá do Sul. Para abrigar os 38
expdsitores deste ano, a área de dois
mil Fetros quadrados passou por

Estande da Associação de Orquidofilia do Vale do Itapocu foi um dos mais visitados na exposição

melhorias em sua infra-estrutura,
recebendo um circuito interno de
Tv, iluminação apropriada, cerca e

brita, possibilitandomaior conforto
aos visitantes.

Dividida em três setores, a

exposição ofereceu uma variedade
em equipamentos motorizados,
floricultura e agropecuária, com

participação de empresas e entidades.
"O objetivo é divulgar os produtos e,

com isso, procuramos incentivar os

empresários da microrregião",
explica um dos coordenadores da

exposição, Vanderlei Lenz.
Lenz afirma que a realização de

outra feira simultane _ a

l<:olonistenfe§�ou a

exposição, fl�< apresentou um

aumento de 10% nas vendas em

relação ao ano anterior mas poderia
ter oferecidomaior diversidade.

Um dos estandes mais

movimentados foi o da Adori

(Agremiação de Orquidofilia do

Itapocu) , que pelaprimeira vez expôs
e comercializou orquídeas, com uma

ama de a�neros dos 50

agrerma os. Com preços variando
entreR$ 5,00 e R$ 45,00, os visitantes
chegaram a formar filas para adquirir
as plantas, oriundas de diversos
Estados brasileiros e até do exterior.
"É uma mais bonita que a outra",
comenta LídiaRebin, com a espécie
que escolheu para levar emmãos.

que o número final será inferior ao

esperado devido ao mau tempo
registrado no final de semana.

A proprietária da Casa do
Chocolate, Giovana de Oliveira
Hamburg também se diz satisfeita
com os resultados daExpo 2004 para
o seu negócio. Segundo ela, foram
feitos contatos para futuras vendas.
Giovana participou da Expo 2004
como expositora e também como

representante do Núcleo da
Mulher Empresária. "Sempre é

válido participar dessa Feira. Os
contatos forammuito produtivos",
acrescenta a empresária. (MHM)Giovana, da Casa do Chocolate, diz que evento foi bom para os negócios

INFORME CP

lIt SUCESSO

feira daMalha
A 6° Feira da Malha do Portal, que encerra
rio domingo que vem, está dando bons
resultados aos expositores e

organizadores. De acordo com o

coordenador do evento e administrador

do condomínio, Hilário Deretti, somente

1']0 sábado último aproximadamente 4
mil pessoas foram até o Portal em busca

de bons produtos e preços acessíveis. Na

avaliação de Deretti, a feira está indo

rpuito bem e a previsão de público, de 30
mil pessoas, deve se confirmar, já que até
� quarta-feira da semana passada nada
menos que 20 mil pessoas já haviam

comparecido ao Portal.
;

� PARCERIA

Unibanco e PNBE
Com o objetivo de auxiliar micro, pequenos e

médios empresários no planejamento e gestão
de neqócios, o Unibanco firmou uma parceria com
a ONG PNBE ( Pensamento Nacional das Bases

Empresariais) para criar o 1 ° Crescer Empresas.
Evento que vai percorrer cidades pelo Brasil
disseminando técnicas para aumentar. a

competitividade das empresas com faturamento
anual de até RS 40 milhões. A primeira edição do

seminário, que é gratuito, aconteceu semana

passada, em Campinas, com a participação de 200

micro, pequenos e médios empresários. As

próximas etapas do Crescer Empresas acontecem
nas cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre, São
Paulo, Ribeirão Preto, Curitiba e Recife.

TERÇA-FEIRA, 20 de julho de 2004

Condomínio industrial de JS
/

'

/ .

e entregue aos empresarIos
]ARAGUÁ DO SUL - As 10

empresas credenciadas a

construírem no condomínio
industrial receberam o certificado de

instalação na tarde de ontem, em
solenidade presidida pelo prefeito
Irineu Pasold, que entregou o espaço
aos empresários que se inscreveram

na primeira etapa do projeto, que teve
início em 2001. Ontem, os

empresários beneficiados receberam
autorização oficial para darem início

à construção dos galpões que vão

abrigar as empresas. As empresas são
do ramo da metalurgia, serviços e

alimentação. Todas receberam a área

da Prefeitura em cessão por 10 anos,
com possibilidade de compra em 36
vezes, pelo valor venal.A iniciativa

vai gerar aproximadamente 100

empregos diretos.
O empresário Rodrigo Winter,

que junto com o paiOsnir, pretende
ocupar o local em, no máximo, 60
dias. Eles são proprietários daWinter

Máquinas e Equipamentos, atual
mente instalada na BR-280 em

prédio alugado, Na avaliação de

Rodrigo, a condomínio industrial

corresponde às necessidades dos

empresários que queriam expandir
ou mesmo trocar de área. "Nós

estamos em local,misto.Nossonegócio
gera barulho e incomoda os

moradores residenciais. Com a

mudança não teremos que pagar
aluguel e tampouco estaremos
perturbando o sossego alheio", alega
Rodrigo. Segundo ele, a empresa que
até agora tem 10 funcionários, vai
contratarmais cinco no novo local. \"

O secretário de Produção da
Prefeitura, AlessandroVargas, exphca
que o condomínio industrial tem
uma área de 271.620 metros

quadrados, sendo que 10milmetros
quadrados estão reservados para a

instalação da incubadora industrial,
a Jaraguá Tec, em parceria com a

Apevi e a Unerj, que prevê a

instalação de mais 10 empresas de
base tecnológica.

Ainda de acordo com Vargas,
já estão sendo feitas as inscrições
para a segunda etapa do
condomínio. Vargas ressalta que a

instalação do condomínio é '

resultado da Lei de incentivo 018/
99, que não faz distinção entre

empresas já existentes e novas. "Esse
é o primeiro projeto do Norte de
Santa Catarina 100% em concor

dância com a Lei de Responsa
bilidade Fiscal", resume. (MHM)

cESAR JUNKES
Prefeito Irineu Pasold entrega certificado a um dos condôminos

� CAIXA FEDERAL

Contas de Poupança
A Caixa Econômica Federal registrou semana passada
a marca histórica de 25 milhões de contas ativas de

poupança, um crescimento de 9,4% em relação ao

mesmo período do ano 'passado. Novos e velhos

poupadores ajudaram o banco a obter captação líquida
de RS 263 milhões no último mês de junho, enquanto
o mercado, recuperando-se das perdas do primeiro
quadrimestre do ano, registrou captação em torno de
RS 1 bilhão. A Caixa matem a liderança no mercado de

poupança com 32% de participação. Estudos realizados
pela Caixa, com base nas 1,6 milhão de contas abertas
em 2004, revelam que o produto continua sendo uma

boa opção para todos os segmentos da sociedade,
tanto para clientes de mais baixa renda, quanto para
os de maior renda.

;5l� ( 'Quina""f>i i

concurso:581
14 - 17 - 25
30 - 39 - 52

Diretoria daApevi faz balanço parcial dos resultados daExpo 2004
: ctSAR JUNKES

�ARAGUÁ DO SUL - O

presidente da Apevi, Alessandro
Coelho, informou ontem que os

resultados finais da Expo 2004, que
encerrou domingo no Parque
Municipal de Eventos, serão

divulgados somente no transcorrer
dessa semana, mas adiantou que a

análise parcial do evento foi positiva.
"N essa primeira análise

(

consideramos que o volume de
( .

negócios possa ultrapassar o valor de
R$ j milhões", ressalta Coelho. No

, que se refere ao público, estimado
inicialmente em 30 mil pessoas, o
coor'cienador daExpo 2004 acredita

J

concurso: 1326
24 - 44 - 58
67 - 77

concurso: 435
03 - 04 - 10- 14 - 25 - 27 - 30
31-34-4143-44-45-47
51 - 62 - 66 - 9S - 99 - 00

concurso: 03850
10 Premio: 56.016
20 Premio: 18.726
30 Premio: 15.227
4° Premio: 11.395
5° Premio: 20.473

I J
,
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"Noite Colorida" comemora
180 anos da imigração alemã

JARAGUÁ DO SUL - Para
� dOmemorar os 180 anos a
aC _ P'

_

Ir imigração alema no ais, uma

ogramação especial marcou a
IS pr ,

:a quinta edição da Noite Cultural

Colorida (Bunter Abend),

� realizad� pelo Centro de Cultura

\ lemã de Jaraguá do Sul.

Aproximadamente 800

a pessoas, a maioria descentes de

n imigrantes alemães, participaram
do evento, que aconteceu no

's

sábado no grande teatro da Scar,
IS

Na primeira parte, O
a

I pesquisador Egon Lotário Jangnow
,

fez um resgate histórico dos 180

anos da imigração alemã no Brasil,
seguida da execução dos hinos do

Brasil, Alemanha e Jaraguá do Sul

pelo "Instrumental Cordas e

Piano".
O coral do Centro de Cultura

Alemã, regido pela maestrina

TERÇA-FEIRA, 20 dejulho de 2004

DeniseMohr, contagiou o público
com apresentações de cantos como
"Exultantes Te Adoramos", de

Ludwig Beethoven, e "Blau Blüht
Der Enzian".

A Noite Cultural Colorida
também contou com a participação
do grupo de harmônica 25 de julho,
de Blumenau, além da

apresentação ''Acordeões Festivos"
e da peça de teatro em alemão "Die
GebrateneGans" (O ganso assado).

O grupo vocal ''A quatro", de
São Bento do Sul, abriu a segunda
parte do evento, com a canção "In
Unserer Hang liegt unsere Erde, de
Jena Franckfurter e Irmã Holder.
Aconteceram, ainda, as

apresentações da peça teatral
"Consultóriomaluco", dirigida por
Inácio Carreira, e da Companhia
Musical Euterpe, regida por
Roberto Kock.

I

GERAL

EMOÇÃO

Cerimonial homen
•

gela
ex-combatentes da FEB

POR CAROLINA TOMASELLI

...Solenidade cívica foi
realizada na Praça
dos Expedicionários
Olímpio José Borges

GUARAMIRIM - Os 60 anos do

desembarque do primeiro escalão
da FEB (Força Expedicionária
Brasileira) na Itália, em 16 de julho
de 1964, foram lembrados no

último sábado em cerimonial na

Praça dos Expedicionários Olímpio
José Borges, em Guaramirim.

A homenagem póstuma,
, realizada pelaAnvfeb (Associação
Nacional dos Veteranos da FEB)
- Regional de Jaraguá do Sul e pela
prefeitura de Guaramirim, através
da Secretaria de Educação e

Cultura, contou com a presença
dos ex-combatentes Manoel Toque do silêncio marca um dos momentos mais emocionantes do cerimonial

SerapiãoVasques, de Florianópolis, nossa pátria, pois além de reviver
Hercílio Spézia, de Jaraguá do Sul, atos heróicos, traz ao conhecimento
Nilson Vasco Gt>ndin, presidente da população parte importante da
da Anvfeb de Florianópolis e história do Brasil da qual fomos
Anselmo Bertoldi, esidente da ores e testemunhas oculares",
Anvfeb de Jaraguá �o�u'.��-==s�al�ie::í;;n'-to�';:'.:_

Anselmo Bertoldi lembra que o prefeito '-'.
'

ia Peixer
geralmente as homenagens aos ex- destacou a solenida ,mo um

combatentes são realizadas em momento especial e único, em que
datas de acontecimentos que a comunidade pôde conhecer de
marcaram a história da FEB. "É perto e ouvir os relatos dos ex-

importante fazermos essas combatentes brasileiros, que
cerimônias, porque a maioria do permanecem como a história viva
povo nem sabe o que os brasileiros do Brasil e do mundo. "Para
foram fazer na Itália", afirma. Guaramirim é um honra tê-los

O ex-combatente NilsonVasco aqui", comentou.
Gondin também considera Para homenagear os brasileiros
essencial preservar os feitos da que lutaram a serviço da nação, foi
guerra. "Deveria ser feito mais depositada uma coroa de flores no
vezes, em todos os encontros da monumento dos expedicionários.

Apresentação do Coral do Centro de Cultura Alemã contagiou o público �B faz show em graÍlde estilo
OLICHAMP 2004 no encerramento daExpo2004

Evento reuniu 550 a/unos do Marista

o Colégio Marista São Luís promoveu, de 13 a 17 de julho a 2,. edição da
Olichamp (Olimpíada Charnpaqnat). Evento este, alusivo a São Marcelino
Champagnat, fundador da congregação Marista, e que teve como objetivos
atender as necessidades de formação integral do educando, incentivar a prática
esportiva interna e despertar nos alunos o interesse pelo esporte, '

Foram disputadas modalidades individuais como xadrez, atletismo e tênis de
mesa e coletivas: futsal, vôlei, basquete, suíço e handebol. Infelizmente em

virtude do mau tempo algumas disputas não puderam ser concluídas, sendo
que uma nova data será marcada para as competições.
Importante ressaltar que neste evento estiveram envolvidos cerca de 550
alunos, da Educação Infantil ao Terceiro ano do Ensino Médio. As crianças da
educação Infantil e Ensino Fundamental' até quarta série desenvolveram
atividades um pouco diferenciadas, com brincadeiras recreativas, gincanas e

JogOS recreativos. Foram dias de muita descontração, alegria e entrosamento.

Critérios fundamentais na formação integral de um educando.

}ARAGUÁDOSUL-AExpo 2004
encerrou em alto estilo. Durante o

sábado edomingo, opúblicoprestigiou
a feira muitissetorial realizada no

Parque Municipal de Eventos, cujo
pavilhão A foi palco de um show

antológico do KLB. Muitas luzes e

cores, num espetáculo hígthtec,
encantou adolescentes e até casais

mais experientes, seduzidos por

interpretações como "Por causa de
você", "OIhar43", "Não olhe assim" e
"Chuvas de verão". A simpatia dos
três irmãos não passou despercebida,
recebendo os fãs nos camarins e _

flertando no show com gestos de
carinho em retribuição ao apoio que
vêm recebendo desde que iniciaram
a carreira no começo dos anos 2000.
Antes do shaw, Kilco antecipava a

expectativa de cantarem pela
primeira vez em Jaraguá do Sul.
Segundo ele, a turnêvempercorrendo
o Brasil.A última apresentaçãoantes
da Expo havia sido em Manaus. O

, grupo agora retoma aSão Paulo para
entrar em estúdio, onde finaliza o

quatroCD. No total são sete, sendo
três em companhia de outros nomes
da música brasileira. Alessandro
Coelho, presidente daApevi; avaliou

·A Expo 2004 foi

patrocinada pela Prefeitura

Municipal de Jaraguá do
Sul, Governo do Estado,
Eletrosul, BRDE, Besc e Kaiser
e com apoio da Acijs e da
Cosmos Turismo.

�Aproximadamente 30 mil

pessoas participaram do
evento, segundo os

organizadores.

.

como positiva aExpo 2004. Segundo
ele, ainda' não se têm números

definitivos, mas o evento agradou
expositores e visitantes. "Temos

informações de que houve muitos

negócios e o público gostou da

programação diversificada. A nossa

expectativa é que tenhamos atingido
umpúblico superior a 30mil pessoas e
umamovimentação de algo em tomo

de R$ 4milhões", informou.
AExpo 2004 foi realizadanuma

parceria entre a Apevi (Associação
das Micro e Pequenas do Vale do
Itapocu e aCQuatroComunicação.

"

A Segunda Guerra Mundial iniciou-se em setembro de 1939 com a

invasão da Polônia pela Alemanha nazista, comandada por Adolf
Hitler. A Inglaterra declarou guerra a Alemanha temendo novas

invasões e-o fortalecimento do império alemão.
Getúlio Vargas, presidente do Brasil no período, era simpatizante
do nazi-fascismo no início do conflito. Com o recrudescimento da

guerra e a pressão dos EUA, o Brasil declarou guerra ao Eixo

(Alemanha, Itália e Japão) em agosto de 1942.
Para combater o inimigo em terras européias, juntamente com as

forças aliadas o governo brasileiro criou, em 9-de agosto de 1943, a
Força Expedicionária Brasileira.
A divisão brasileira desembarcou em Nápoles, na Itália, como
integrante do V Exército dos Estados Unidos da América, onde
combateram mais de 25 mil soldados brasileiros e foram mortos

451.
Antes que o conflito terminasse, a FEB havia feito mais de 15 mil

prisioneiros de guerra e capturado duas divisões inimigas.

Urhanicidades volta ao palco
na Quinta Cultural da Scar

}ARAGUÁ DO SUL - Uma

colagemmusical com ritmos variados
desde o rock e latino até o romântico
compõe o espetáculo "Urbanící
dades", que o GpoEx (Grupo de

Experimentação Cênica) apresenta
na próxima quinta-feira em mais

uma edição do projeto Quinta
Cultural da Scar (Sociedade
CulturaArtística de [araguádo Sul).
A apresentação inicia às 20h30, no
Pequeno Teatro doCentroCultural,
mas às 18 horas, o Arte Barjá estará
aberto ao público. Com 50minutos
de duração, os 10 artistas cênicos

apresentarão uma coreografia que é

resultado dos exercícios coreográficos
trabalhados durante o projeto de

experimentação. O projeto tem foco
no desenvolvimento cênico e busca
o aperfeiçoamento trabalhando,
além da dança, as áreas de teatro e

cinema. Durante os meses de junho
e julho, o público observou seis

experimentos, que são apresentações
de exercícios coreográficos desenvol
vides durante os ensaios. Segundo a

coordenadora de Dança doGpoEx,
Lisa Jaworski, as opiniões e sugestões
do debate foram analisadas e

absorvidas para aprimoramento e

formatação do espetáculo
"Urbanicidades". Alémda ajuda do
público, os artistas estavam em

constante avaliação, uma delas se

dava através do sorteio das cenas,
divididas na coreografia. "Os artistas
só sabiam qual tipo de cena iriam

/

apresentar momentos antes do
experimento. Isso incentiva

o aperfeiçoamento e faz eles
trabalharem mais seu interior, os

movimentos, a expressão e o olhar",
diz Lisa. O grupo ensaia trinta horas
por semana, através de aulas diárias
de balé clássico, composição
coreográfica, teatro, dançamoder
na, alongamento corretivo postural
e condicionamento físico. Para.
trabalhar nas aulas, os artistas cênicos
contam com uma equipe formada
pelos professores Egberto Saurini
(balé clássico), Penha de Souza

(dança moderna), Lisa Jaworski
,

(composição coreográfica e coorde
nação) e Nelson Borchard eGílmar
Moretti (teatro). Os ingressos para o
espetáculo "Urbanicidades" podem
ser adquiridos no valor de R$ 8,00.
Idosos e estudantes pagamR$ 4,00.
Outras informaçõespodemser ob,ti9f:lS
pelo telefone 37b'�6i:J:88 ou 273-2477.

ii
,
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MORADIA
"-

Prefeitura entrega obras de
urbanização do Jaraguá 84

�Inaugurações
integram a

programação de
aniversário

}ARAGUÁ DO SUL - A
Prefeitura entregou, na tarde de
sábado, as obras de urbanização do

I Loteamento Jaraguá 84, que passa
a contar com a Escola Municipal
Ide Ensino Fundamental Luiz

IGonzaga Ayroso, o Centro

Municipal de Educação Infantil

I
Waldir Theilaker, ginásio de

esportes e um centro social urbano.
O evento faz parte da programação
comemorativa dos 128 anos de

fundação da cidade, no próximo'dia
25:

Asmelhorias foram viabilizadas

naquela comunidade pelo
programa Habitar Brasil-Bíd, uma
parceria entre a prefeitura, BID
(Banco Interamericano de

Desenvolvimento) e a Caixa
Econômica Federal.

,

( O BID liberou aproximada
mente R$ 1,5 milhão a fundo
perdido e o restante oriundo dos
cofres públicos municipais,

investimento de

aproximadamente R$ 353 mil,
com recursos da prefeitura.

As unidades habitacionais do
loteamento Jaraguá 84 II foram
edificadas através do programa

,

Casa Fácil, que envolve trabalho
dos apenados da Penitenciária de

Jaraguá do Sul.
O prefeito Irineu Pasold

afirmou que entre os anos de 2000
e 2004, a administraçãomunicipal
entregou 700 casa� à famílias

jaraguaenses recebendo,
inclusive, diversos prêmios pela
implantação do programa:

A secretária de Desenvolvi
mento Social, Brunhilde Pasold,
informou que a parcela mensal das
casas corresponde a 10% do salário,
portanto amaioria das famílias vai
pagar prestações de R$ 26,00.
"Todos as pessoas, não só do

Jaraguá 84, sonhavam em ver essa
localidade com o conforto dos
outros bairros", declarou.

ESCOLAS - Também no

Pasold recorda que os trabalhos no local começaram há 11 anos sábado, a Secretaria de Educação
totalizando mais de R$ 2 milhões parceria com a CEF, através do realizou a inauguração da reforma
em investimentos. programa de Subsídio à Habitação da Escola Municipal de Ensino

Foi realizada, ainda, a de Interesse Social, que financ,ioJ.t".._�rwf'�l Rodolpho Dom-

inauguração do loteamento metade dos R$792�mo ousc, na Vila Lalau, onde foram

J araguá 84 II, onde foram contraparJifií�unicíPio. As investidos R$ 281 mil com recursos

construídas 116 casas, 88 delas em ou tras 2�;!)/casas absorveram públicosmunicipais.

"Carta de Jataguá" apontará
,

violações aos direitos humanos
}ARAGUÁ DO SUL - O CDH;JS

(Centro de Direitos Humanos de

Jaraguá do Sul) prepara a "Carta
'de [araguá", documento com as

principais violações aos direitos
'humanos identificas durante o

primeiro módulo do Curso de

Formação e Capacitação em

Direitos Humanos realizado, no
sábado, no auditório do Sindicato

I
dos Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário. O relatório, que também
sugere ações de combate às

Iviolações nas áreas de saúde,

I trabalho, segurança, educação,

I discriminação
e habitação, será

entregue aos candidatos a prefeito
:e encaminhado aos órgãos
I competentes.

I
O curso,ministrado pelomestre

em Filosofia emilitante de Direitos
Humanos de Passo Fundo (RS),
Sidinei Cruz Sobrinho, reuniu 36

!pessoas de diferentes setores da
I comunidade. Na parte da manhã,
Cruz Sobrinho fez palestra
abordando a construção dos
direitos humanos e os mecanismos

legais de combate às violações.
Logo após, abriu-se um debate
acerca do tema. À tarde, os

participantes, levantaram as

principais violações identificadas
nas áreas pré-definidas e iniciaram

a discussão sobre as ações para
combatê-las.

Foram convidados: Câmara de
(Vereadores - parlamentares e

funcionários-,Ministério Público,
-Poder Judiciário, Associação
-Médica, OAB - profissionais e

lftincionários - polícias civil e

<militar, sindicatos de trabalhadores,

• Próximo módulo do

Curso de Formação e

Capacitação em Direitos
Humanos acontece no dia
28 de agosto e terá como

tema "Política e direitos
humanos':

• Dos políticos,
compareceram ao evento os

candidatos Moacir Bertoldi,
Rosemeire Vasel, Dionei da
Silva e candidatos e

representantes das duas

coligações.

funcionários públicos, Unerj -

professores, alunos e funcionários,
associações de moradores e os

candidatos nas eleições deste ano.
"O objetivo foi garantir a maior

participação dos representantes dos
diferentes segmentos da soci

edade", afirmou o diretor de

Comunicação do CDH, Sérgio
Homrich dos Santos, acrescen
tando que, apesar da ausência da
maioria dos convidados, o evento
"foi bastante representativo".

Segundo ele, foi criado um

grupo de e-mail com os endereços
eletrônicos 90S integrantes do curso
para troca de experiências e de

informações para a conclusão da
"Carta de Jaraguá". O segundo
módulo do curso está previsto para
o dia 28 de agosto, sábado, tendo
como tema central "Política e

Direitos Humanos".

CMC entre as melhores de SC
no ranking nacional de agências

','

}ARAGUÁ DO SUL - A

propaganda de Santa ,Catarina
volta a ganhar projeção nacional.
A CMC - Central de Marketing e

Comunicação foi incluída no

ranking das melhores agências de
propaganda do Brasil, segundo a

Revista About. A publicação
divulgou levantamento sobre

desempenho das empresas do setor,
numa minuciosa seleção que
envolveu a evolução dos negócios
nos últimos dois abis da empresa'
até perspectivas de futuro.

Seguindo critérios específicos,
a 15° seleção das Hot Tops Brasil
destacou em seus quesitos aspectos
como estrutura profissional, postura
ética e brilho criativo, revelando
dimensões e características de suas

contas. Informações como

planejamento, pesquisa, criação,
produção, marketing direto,
relações públicas, mídia e as

soluções às necessidades de

comunicação dos clientes também
foram coletadas na pesquisa.

,

Uma das principais publicações
do setor, a About revela que o

aumento da qualidade dos
trabalhos verificados é resultado
da democratização da tecnologia
do trabalho e dos meios de

produção da propaganda, o que

antigamente era privilégio das

poucas agências de grande porte.
Além da CMC, outras duas

agências catarinenses também
estão inseridas na lista das melhores

empresas brasileiras do setor: a

Prime DBBS e a Propague. A
pesquisa foi realizada nas agências
de 13 estados brasileiros, que são

responsáveis por 90% do volume de

negócios em torno da publicidade
nacional.

A pesquisa baseou-se no

contato jornalístico do dia-a-dia

proporcio-nando a seus editores e

repórteres e nas opiniões de
anunciantes, veículos, produtoras,
fornecedores, profissionais do ramo
e outras agências.

Até o final do ano, a Revista
About pretende publicar uma

edição especial com o portfólio das

agências premiadas no Hot Tops
Brasil deste ano.

• A CMC - Comunicação e

Marketing é presidida por
Christiane Hufenussler,
empresária que já ocupou
o cargo de presidente da

Acijs.

• Além da CMC, outras
duas agências de Santa
Catarina estão inseridas na

listas das melhores. Trata
se da Prime DBBS e a

Propague.

CP NOTAS
.... SESC

Fórum Permanente de Cultura será dia 26
O Sesc de Jaraguá do Sul promove mais uma etapa do Fórum
Permanente de Cultura, no próximo dia 26, às 19 horas, no

Sesc, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273.
O encontro de debate e reflexão sobre o fazer artístico e cultural
na região abordará este mês o tema "FOLCLORE - Espaço da
tradição e inovação': Pessoas interessadas no tema estão
convidadas a participar, como forma de refletir sobre o que se
desenvolve na cidade nesta área e as principais necessidades
para o desenvolvimento sustentável do Folclore em Jaraguá
do Sul e Região, sua importância econômica e social. Os desafios
e o futuro das tradições étnicas no mundo atual farão parte do
debate. Entrada livre.

....SELETIVO

Unerj amplia prazo para vagas especiais'
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) ampliou o

prazo de inscrições para o processo seletivo especial, que
agora podem ser feitas até o próximo dia 28. Para se inscrever
em cursos de diferentes graduações, os interessados deverão
comparecer no Sae (Serviço de Atendimento Estudante) da
Unerj, das 8 às 11 h30 e das 16 às 21 horas, para retirar o Manual
do Candidato e o Requerimento de Inscrição.
Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar o

requerimento preenchido no Sae, anexando fotocópia legível
da .Carteira de Identidade, fotocópia do histórico escolar do
ensino médio ou equivalente, ou fotocópia do histórico escolar
do ensino superior, fotocópia do certificado ou diploma do
ensino médio ou curso superior e CPF - Cadastro de Pessoa
Física.

.... VENCEDOR

Resultado final do Sertanejão
Interpretações de alto nível técnico marcaram a finalíssima do
Festival da Canção Sertaneja e Popular, realizado no último
sábado na Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança, no Rio
Cerro II, durante a 20a Kolonistenfest. Antes de chegar à grande
final, os 18 candidatos tiveram que passar por três etapas
classificatórias. A organização do evento esteve a cargo da

Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.

....SAÚDE, '�"r"" '.' "'i' ",,,,hr:.,,�.,o,, ,<, -

"'1'-,

Ministro prioriza aumentos
O ministro da Saúde, Humberto Costa disse hoje, no Recife,
que a prioridade do seu Ministério é resolver o problema dos
aumentos dos planos de saúde antigos - com contratos

firmados até dezembro de 1998 e que chegam a 85%. Ele

garantiu ir "até às últimas conseqüências" e "enfrentar as

operadoras de planos de saúde até onde for necessário': Costa
disse que o reajuste anual de 11,75% - determinado pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar(ANS) para os planos
novos (a partir de janeiro de 1999) - poderá ser adotado na

maioria dos contratos antigos, pois muitos tem como parâmetro
índices que não são claros ou não mais existem, e porque não
houve .inflação anual superior aos 11,75%.
A segunda meta do Ministério é derrubar a liminar da Justiça
Federal que suspendeu o programa de adaptação e migração
dos planos de saúde e repensar tal programa. Indagado sobre
a possibilidade de ser feito um novo programa de migração
ele respondeu "vamos pensar': O ministro afirmou que o

assunto será discutido com a ANS, operadoras e entidades de
defesa do consumidor.

Falecimentos
Faleceu às 13 :50 de ontem o senhorVergilio Borba, com idade de 83

anos. O sepultamento será realizadonoCemitério de Guaramirim.
Faleceu às 8:30 de ontem o senhorAlbertoMaiochi, com idade de 92

anos.O sepultamento será realizado no Cemitério do Centro.
Faleceu às 10:30 de 18/7 a senhora Edite Maria Venture Felipe, com

idade de 65 anos.Osepultamento foi realizadonoCemitério deGuaramirirr
Faleceu às 15 :30 de 18/7 o senhorArcevino Voese, com idade de 58

anos.O sepultamento foi realizadonoCemitério da Vila Lenzi.
FaleceuàsS:40 de 17/7 o senhorValdino Stein, com idade de 52 artOS,

O sepultamento foi realizado noCemitério Três Rios do Norte.
Faleceu às 10:00 de ,16/7 o senhor Valdo Krutsch, com idadede87

anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Vila Lenzi.

Amigos da Informação
t:=::\
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376 4040 371 6524 371 2322
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ESPORTIVAS
�BOXE
popó preocupa os amigos
Um nova Acelino "Popó" Freitas sobe no ringue do Foxwoods

Casino, em Connecticut, Estados Unidos, dia 7 de agosto, para
enfrentar o norte-americano Diego Corrales. Evangélico há um

ano, o campeão dos pesos leves pela Organização Mundial de

Boxe (OMB) mudou muita coisa em sua vida. A opção de

freqüentar a Igreja Batista Caminho das Águas, em Salvador, foi

incentivada pela mulher Eliana Nascimento Guimarães,
administradora de 31 anos, com quem Popó está casado há três

anos, segundo entrevista do pugilista à revista Enfoque Gospel,
de julho. Além dos treinamentos diários serem acompanhados
de músicas e orações evangélicas, o pugilista também fez algumas
alterações nas relações fora do ringue. O advogado Antonio

Garrido, primeiramente, deixou de estar à frente das negociações
de seus combates com o empresário norte-americano Arthur

Pellulo. Passou para a parte jurídica e atualmente está fora do

grupo do lutador. O trabalho de assessoria de imprensa é feito

por Josafá Santos. Um missionário tradutor foi contratado para

acompanhar Popó nas viagens para os Estados Unidos.

�DESORGANIZAÇÃO
Ninguém sabe quem é o presidente do 5TJO
A disputa pelo poder no STJD (Superior Tribunal de Justiça
Desportiva) aumentou ontem ainda mais as incertezas sobre

quem é o atual presidente da instituição. De um lado, o

desembargador Luiz Zveiter, "reeleito" no sábado, disse possuir
legitimidade para ocupar o cargo. E, do outro, o presidente do

Tribunal Regional do Trabalho da 1 a Região, Nelson Thomaz Braga,
realizou uma sessão ontem pela manhã no local e também foi
conduzido ao cargo. O caso já foi parar na Justiça comum e na

delegacia. Na sexta-feira, a CBF (Confederação Brasileira de

Futebol) informou por uma portaria o nome de sete novos

auditores do STJD - dois indicados por ela, dóis pelos clubes, dois
pela OAB (Organização dos Advogados do Brasil) e um pela Anaf
(Associação Nacional dos Árbitros de Futebol) -, restando apenas
os representantes do Sindicato dos Atletas profissionais.

Convocação
Convocamos os Associados da Associação dos Pequenos Agricultores
Familiares e Artesanais de Jaraguá do Sul (APEAFA), para
comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no

dia 10 de Agosto de 2004, com início às 19:30h, com a seguinte:
ORDEM DO DIA

1- eleição de diretoria com mandato até agosto de 2006,
com posse de nova diretoria na data de realização da AGE;

2- Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes para o mesmo

período;
3- Assuntos Diversos

Jaraguá do sul, 08 de julho de 2004.

Rosani Maas Bauer
Presidente

COMUNICADO

Foram extraviados todos os blocos de notas fiscais
modelo 2 série Dl de 001 à 250, e blocos de notas fiscais
de serviço série IS de 001 à 250, da empresa Laboratório
de Prótese Jaraguá Ltda. (NPJ 81.586/0001-89

��. Academias
�� Corpo &Mente
Paraficar de bem com a vida!

• BODY BALANCE

• BODY COMBAT

.BODY JAM

.BODYPUMP
• GINÁSTICA LOCALIZADA

• MUSCULAÇÃO
• NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

.POWERPOOL
• HIDROGINÁSTICA

"\fLEXIBILIDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

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

"

I

GERAL/ESPORTE

CATARINENSE

Empate em 1xl com o Brusque
dá o título do turno ao Juventus

POR JULlMAR PIVATTO

.... Equipe jaraguaense
fica mais perto da

primeira divisão do
campeonato estadual

)ARAGUÁ00 SUL-Após quatro
anos sem atividade no futebol

profissional, os torcedores já podem
gritar "é campeão" justamente no ano
que o Juventus retoma as atividades.
Mesmo o time sendo formado dez dias
antes do início da competição, o
tricolor cresceu muito durante a

temporada e pôde comemorar na

tarde desse domingo, após o empate
em 1 x 1 contra oBrusque, na casa do
adversário, com gols de Cris

(Iuventus) eAdriano (Brusque).
"Estamos colhendo os frutos do

nosso trabalho. Estamos todos, de
parabéns desde a diretoria, passando
pela comissão técnica e pelos
jogadores. Esse título é importante, pois Taça Valdir Bork, conquistado no domingo, entra para a galeria de troféus do Juventus ALEXANDRE B�)O
nos garant� na semi-final da receberam depois do título, Internacional, em Lages. profissionais. Cícero, Bruno (goleiroS)],competição't.explicaotécníco ltarnar artí d ti t d ta"p cipan oa vamen e acarrea, Oito jogadores da cidade de Fernando (lateral-esquerdo), LirriliSchüller, que reconheceu que a t O ti t bsomen a. s a e as rece eram [araguá do Sul, das categorias júnior (volante), Moser, Diego (meias),cidade se envolve���!'fm�;m�=i��t!-�"

e juvenil, estão se integrando ao DanieleDeyimison(atacantes)farãmmuita positiva com a equipe. elenco, para fazer parte do plantei da parte do time principal do tricolor"Percebemos como os torcedores nos

Malwee perde para Ulbra e dá
adeus ao sonho do título daLiga

DIVULGAÇAO

Malwee não conseguiu segurar a pressão e perde de virada

)ARAGUÁ DO SUL - Faltando
28" para o término da partida, Índio
acaba com o sonho da Malwee de
se tomar campeã da Liga Nacional.
O jogador da Ulbra faz o último

gol da partida, deixando o placar .

em 4 x 3, levando à equipe gaúcha
para a final da competição. Com o

ginásio lotado, a cidade de Seara
fez o seu papel e incentivou

durante todo o tempo o time

jaraguaense, que começoumelhor
no jogo, fazendo 3 x O com Chico e

James, que cobrou e converteu os

dois tiros livres que aMalwee teve
no jogo. O técnico Flávio
Cavalcanti tira o goleiro Franklin
e colocaMarcinho, com a intenção
de segurar a bola, mas o jogador
erramuitos passes e acaba sofrendo
dois gols, com Índio e Jonas.

AMalwee volta para o segundo
tempomais nervosa, como também
é a partida. N uma cobrança de
falta, Rafael chuta, a bola passa pela
barreira e entra, deixando o placar
em 3 x 3. O time daUlbra continua

pressionando e Franklin se destaca

pelas boas defesas. Sabendo que o

empate provocaria o terceiro jogo,
as equipes começam a buscar a

vitória. Quem se dá melhor são os

gaúchos, que comemorarammuito
a vitória e agora esperam o

vencedor de Carlos Barbosa x

Atlântico, que disputam a partida
de volta no próximo sábado e o

Carlos Barbosa precisa apenas do
empate. A Malwee se concentra

agora no estadual onde enfrenta,
no próximo sábado, a Univali em
casa.

equipe e treinar junto com os jaraguaense. ,J

Kreis Jr. ansioso pela quinta ,.)

etapa da Copa Clio em Vitória
)ARAGUÁ DO SUL - O piloto

jaraguaense Kreis Jr. (BV Financeira!
,Tigor T. Tigre/Raumak/ Cosmos
Tirrismo/Similar/Vian Consultoria/
RomaçoRolamentos/Studio FM) se
prepara para disputar a quinta etapa
da Copa Clio, neste domingo na

cidade deVitória (ES). Será aprimeira
vez que o piloto irá mostrar suas

habilidades em circuitos de rua.

Conhecida como a Mônaco
brasileira, o circuito da capital
capixaba terá 11.700metros lineares
de guard rails e 4.500 metros de
alambrados paraprotegeros torcedores
ao longo dos 2,76 km da pista.

Kreis Jr está muito feliz em

participardestaprova.Com 16pontos
e ocupandoo 9ºLugar na classificação
geral, ele relembra doe circuitos do

Campeonato Catarinense de

Velocidade, pois os barrancos emuros
das pistas de Terra, assemelham-se
muito com osmesmosmureis e guard
rails que terá que enfrentar em
Vitória. Esse tipo de circuito, jamais

permite erro. "Estou fazendo uma

preparação mais intensa para eS}jl
etapa, pois além da concentração: t
habilidade, os circuitos de rua exigew
mais da estrutura física do pilotoq
Principalmente paramimque quew
brigar por mais alguns pontos cf
melhorar aindamais aminha posiçã:p
noCampeonato", disse Kreis JI: ]

FATOS

1/
• Vitória é a terceira cidade

do Brasil em qualidade de

vida, segundo a ONU

(Organização das Nações
Unidas).

12

v

n

b
;5

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

5
• A liderança da

competição é de
Alexandre Conill (DF) com
76 pontos, seguido de
Elias Nascimento Jr. (SP)
com 55 e Wagner Cardoso
(SP) com 43.

B

Cachorro ataca criança de nové
anos no bairro Santo Antônio �

q

)ARAGUÁ 00 SUL - Por volta das
14 horas de domingo, um cachorro
da raça rotweiller atacou uma criança
de nove anos na rua Hilda Friedel

Lafin, bairro Santo Antônio. O cão

estava solto e sem focinheirae aPolícia
Militar deteve o animal, amarrando
o, mas ele morreu asfixiado com a

corda. O menor foi conduzido ao

hospital com fratura no pulso e

escoriações pelo corpo.Adona do cão

q
e o responsável do menor foram
conduzidos àDelegacia. Já no sábadç,
a PM atendeu um caso de roubo el)l
uma farmácia, na rua Erwino

Menegotti, bairroVilaRau. Seguncjo
a vítima, o ladrão estava de capuze
entrou armado anunciando o assalte,
levando R$ 90,00 em dinheirq,
fugindo de bicicleta em direção i'?
Unerj. A PM fez as buscas, mas nãp
encontrouo assaltante.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTES
RESULTADOS

Jaraguaenses trazemmedalhas
em provas disputadas em SP

POR JULlMAR PIVATTO

�Miriely e Márcio
são expoentes do
'atletismo em

nossa cidade

)ARAGUÁ DO SUL - A atleta

Miriely Cristhina dos Santos, da
equipe de Atletismo/FME/Malwee/
CRJ Fisioterapia, voltou de SãoPaulo
com uma medalha de bronze na

prova dos 100m com barreiras, nos
Jogos Universitários Brasileiros, A

competição aconteceu neste fun-de
semana e Miriely ainda conseguiu
um quartó lugar no salto com vara,

JáMárcio André da Conceição
participou dosJogos Regionais de São
Paulo, na cidade deOurinhos, onde

. conquistou a medalha de prata no

lançamento demartelo, atingindo 46
metros e seis centímetros, batendo seu
recorde pessoal. Os dois atletas são
fortes candidatos a medalhas nos

JASC (Jogos Abertos de Santa

Catarina),
Na próxima sexta-feira, a equipe

do atletismo jaraguaense viaja para
Joaçaba, onde começa a disputar a
fase estadual da Olesc (Olimpíada
Estudantil de Santa Catarina). São
29 atletas, sendo 16 nomasculino e

Atletas se preparam para disputar a Olest em Joaçaba, que envolve atletas até 16 anos

13 no feminino, que representam a

cidade na competição,A expectativa
da comissão técnica é ficar entre os

seis primeiros colocados emambos os

naipes, mas pode obter melhores
resultados se fizerem boas provas nos

revezamentos, onde a contagem é

dobrada,

As equipes favoritas para a do Sul no atletismo, porém, com
conquista do troféu de campeão do algumas diferenças em termos

atletismo são [oinville, Blumenau e' estruturais, Os atletas jaraguaenses

Crici?ma no
.Ma:sculi���r destacando e podem

Concórdia e Jom .

.u remmmo, trazer bons resultados são Kamila
Essas _�'t' es são as que Glowatski (75m rasos), Djéssica
desenf.�vem trabalho parecido Barbosa (Pentatlo) e Jéssica H.
com o que é feito hoje em Jaraguá Caglioni (1000mrasos),

AjinclUrbanolFME conquista O 4° lugar no estadual de inverno
)ARAGUÁDOSUL-Competindo

com outros 17 clubes de Santa

Catarina, a equipe Ajinc/Urbano/
RV1E conquistou o quarto lugar geral,
noCampeonatoEstadual de Inverno
em Blumenau.O evento aconteceu

no Complexo Esportivo do Sesi e
envolveu 366 nadadores catarinenses,
sendo que a equipe jaraguaense foi
representada por 19 atletas.

Nos quatro dias de competição,
a Ajinc conquistou 40 medalhas,
sendo 21 de ouro, 12 de prata e sete

debronze, alémde sete recordes. Com
isso, conquistou o troféu de terceiro
lugar no feminino e um quinto no
masculino, com destaque para os

recordes deNatháliaKrelling (18- 19
anos) nos 200mpeito, 100mborboleta,
200m e 400m medley; Talita
Hennann (17 anos) nos200me4ffin
livre eEduardo [unkes (15 anos) nos

,I OLETIM DO S OR

400mmedley.
Parao técnico da equipe,Ronaldo

Fructuozo, a performances dos
nadadores foi muito boa e a

competição serviu também de

preparaçãopara aOlesc. "Mesmo com
um número reduzido de atletas nessa

competição, o quarto lugarmostrou a
garra da equipe", comemora. Além
dos recordistas, os outros destaques
foram:WilliamMaul (14 anos) com
quatro medalhas de ouro; Bárbara
Hermann (15 anos) com três de ouro
e uma de prata; Mayara Martins e

I

Jan Doubrawa (14 anos) uma de
ouro; Aline Frazner (15 anos) e

. Henrique Fructuozo (13 anos) uma
de prata e duas de bronze; Flávia de
Masi (13 anos) uma de prata e uma

de bronze; Rodrigo Demarchi (14
anos) umadepratae lsalvlarisRaulino-'
( 15 anos) com uma de bronze.

� CRICIÚMA

Luciano Almeida fora contra o Santos
A delegação tricolor viajou ontem, às 1 Oh 15min, para
Florianópolis, onde enfrenta, amanhã, o Santos na Vila
Belmiro. O lateral esquerdo Luciano Almeida que não

participou do jogo. contra o Atlético Mineiro no último

sábado, pois cumpriu suspensão pelo terceiro cartão

amarelo, também ficará de fora da partida contra o

Peixe. O jogador sofreu uma lesão na panturrilha e foi
vetado pelo departamento médico. No seu lugar entra
Gleidson. Outro jogador que também não acompanhou
a delegação foi o atacante Fabio Oliveira. O treinador

poderá entrar em campo com apenas Reinaldo no

ataque, promovendo assim, a entrada de Paulo César
no meio campo."Precisamos é eliminar os espaços do
time Santista, já que é uma equipe que joga muito

pelas laterais'; afirmou o treinador.

� JEC

Tricolor concentrado
o Joinville Esporte Clube está

preparado para enfrentar o Londrina

Esporte Clube, hoje no Ernestão. Todos
estão cientes que o jogo é chave para a

retomada da luta pela classificação, e
sabem do perigo que é enfrentar o

Londrina, pela atual posição do time

paranaense na tabela.
O Elenco tricolor ontem à tarde, para
Barra Velha, onde fica concentrado até
o fim da tarde de hoje, quando retornará
a Joinville para a partida. Os ingressos
antecipados para o jogo, podem ser

adquiridos nos Postos Damiani ou na

secretaria do clube no Ernestão.

ALEXANDRE BaGO

Talita Hermann conseguiu dois
recordes na competição

J,

-Peminino:
10 Blumenau
20 Florianópolis
30 Jaraguá do Sul
40 Joinville
50 Joinville

-Masculino
10 Joinville
20 Blumenau
30 Florianópolis
40 Joinville
50 Jaraguá do Sul

TERÇA-FEIRA, 20 de julho de 2004

Passeio Ciclístico leva mais
de 400 pessoas às ruas de JS

)ARAGuÁ DO �UL - Foi
realizado na manhã de domingo,
18, o Passeio Ciclístico - Vida
no Trânstio, que contou com a

participação de mais de 400
ciclistas. O evento foi realizado

pela FME (Fundação Municipal
de Esportes) de Jaraguá do Sul.

Os participantes saíram do

Shopping Breithaupt, foram até

a rua Bernardo Dornbusch e

voltaram pela avenida Prefeito
Waldemar Grubba, chegando
novamente em frente ao

Shopping Breithaupt. Após o

encerramento do passeio, a

organização sorteou três

bicicletas, que ficaram com

Allan Milke, Henrique Rist
Reinert e Daiane Devegili,

Também houve premia
para o ciclista mais idoso, q
foi o senhor Tercílio Moser, c
72 anos; o ciclista mais jove
que foi Yuri Zapella Freire
Rocha (cinco anos) e para
bicicleta mais enfeitada, quej
vencida, pelo segundo a

consecutivo, pela senha
Rornílda Zanghelini.

A Prefeitura Municip
através da FME, ag�adece
todos os envolvidos participa
do evento, que foi mais urna
teve bom número de parti
pantes.

C�SAR lU'

Após o

evento, os
ciclistas se

reuniram em
'

frente ao

shopping para
a premiação '--===--_=--_=.__-=====-::='--=

Figueirense pega Coritiba
no Orlando Scarpelli

FLORIANÓPOLIS - O tricampeão
catarinense fez o único treino, um
trabalho técnico, visando oCoritiba,
seu adversário na 17ª rodada do

Campeonato Brasileiro da Série A,
na tarde de ontem no estádio
OrlandoScarpelli, localdo confronto
de hoje, às 20h30min. Para
comandar a partida foi sorteado um
trio carioca, o árbitro LuisAntônio
SilvaSantos será auxiliado porDelcio
da SilvaBrumCoruja eVilmarRaul.
Os ingressos para a partida já estão à
venda desde a última quarta-feira,

os torcedores podem adquirir
bilhetes de acesso no secretaria

estádio Orlando Scarpelli.

API<OVFlTE O HORÁRio iMPULSO

Das 6h às 23h30

.,..4",

A MAIS MODERNA DE SANTA CATARINA

,,'

l,
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Jaraquá do Sul. Tr: 372-0665. murada.Aceita proposta.TR: 374-
5444

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

UBATUBA- vende-se ou troca por
casa em Jaraguá.Tr: 275-2130 ou

9137-3648
CENTRO - aluga-se, quitinete,
próximo a verdureira da

Raquel.R$ 230,00 mais
condominio.Tr: 371-5320 ou

9919-3950

VENOE-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.ALUGA-SE - quartos mobiliados.

Tr: 370-3561.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se,
casa mista cl 02 qtos, .sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Rua

Águas Claras, 436. Tratar: 370-
4594 após as 18:30.

VENDE-SE - próximo ao centro de

Guaramirim, de alvenaria, com 4

quartos, 2 'banheiros, garagem
�ara 3 earf()s.R$ 60.000,00.Tr.
371-6069
MATRICULA 24320

AMIZADE - vende-se ou troca-se,
110m' com terreno 450m', com
grade nas janelas, ótima casa.

Troca por casa de menor valor em

Jaraguá ou praia.Tr:371-3132
ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
com 70m', madeira, com 2
quartos, sala e cozinha

juntas.R$24.000,00. Terreno
medindo 15 por 41 m-.Ir: 273-
5557.

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 9137-5513
MATRiCULA 24320

AMIZADE - vende-se, de

alvenaria, com 3 quartos e

demais dependências.R$
45.000,00.Estuda-se troca.

TR: 371-9464 POMERODE - vende-se, com

mobília, 90m', terreno murado
com 450m'. R$ 40.000,00.TR:
273-6403

CHICO DE PAULA - vende-se,
alvenaria cl 3 qtos. R$55.000,00.
CREC18054. Tr.: 371-5512. VENDE-SE - de alvenaria, próximo

ao escritório da SAMAE, com 5

quartos, 2 banheiros, garagem
para 2 carros e demais

SCHROEDER I - vende-se de
alvenaria, 1 DOm', laje, perto de
escola e posto de saúde, toda

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

TERRAPLANAGEM VargasRompedor de Pedras e Concreto .

Compactadores de Solo Serviços com R�troescavadeiras
Colocação de Tubos de Concreto Tratores e Esteiras

Remoção de Rochas Caminhões Basculantes

Drenagem Compressores de Ar

Pavimentação cl Lajotas Loteamentos completos'

Ii: Wigando MCI1s1in . Baependi 275-1101/9104-2393

CJJo AUTHENTIQUE PLUS 1.0 8V 2P linha 2005

Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor óptico, Limpador e
Desembaçador do vidro traseiro, Para-choques na cor da carroceria.

1:11 Fabricado no Brasil

Avista

RS
Via Internet.21.990(21

+Pintura Metálica. FRETE INCLUSO. ,

c.uo AUTHENTIQUE 1.616V 110cv 04/04

Ar-condicionado, Air Bag Duplo, Barras de proteção lateral, Vidros Verdes,
Faróis com duplo refletor óptico, Desembaçador do vidro traseiro,
Para-choques na cor da carroceria,

m Fabricado no Brasil

Avista 29.890(4)
+Pintura Metálica. FRETE INCLUSO_ ,

RS

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

Dicave BLUMENAU
322·8800

dependências.R$ 75.000,00.TR:
Rua dos escoteiros 114, próximo
ao posto marcolla
MATRICULA 24320

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

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
:572-3192.

NOVA BRASILlA - dividi-se,
feminino, com quarto
individuaI.R$160,00.Tr: 371-3369
ou 9991-0709

PROCURA-SE - moça para dividir

apto.Ir: 9903-3503 com Michele

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

combinar. Tr: 9133-3476. Creci
3476

SCHROEDER - aluga-se apto. Ijj
Centro, semi -mobiliado ,com 3
suites mais dependencias. valor
a combinar, tratar 9133-3476

SANTO ANTONIO - vende-se, 2

aptos, com sala comercial
300m'.R$ 78.000,00.TR 9137-
5573 MATRICULA 24320.

SÃO PAULO - vende-se, grande,
no centro. Acerta troca'pór imóvel
em Jaraguá 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

demais dependências. um ótimo

apto.R$ 48.000,00.Tr: 371-6069.
MATRICULA 24320

ALTO DA SERRA - vende-se, com
área 92,5m'.valor a combinar.Tr:
376-1396 ou 9962-1809

BARRA DO SUL - vende-se, 2

terrenos cl casa de frente pi
lagoa. R$ 35.000,00. Tr.: 371-
2001 cl Frank.

BARRA DO SUL -troca-se, 400m',
próximo ao posto de saúde.R$
8.000,00.Troco por carro ou

terreno em Jaraguá do Sul.Tr:
9123-7355 ou 370-3574

CENTRO - vende-se comercial,
condomínio centro, cl 3.900m',
totalmente aproveitáveis. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, cl
614m', cl construção 105m',
base para 2 pisos, alvenaria pré
acabada, quitado, escriturado,

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

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

(proprietário).

RIO CERRO II-vende -se, 27.000
m-. com casa de 120m2.R$
75.000,00 a combinar.Tr: 9992-
4211

RIO MOLHA - Vende-se cl
escritura 20.000,00m' terreno de
2.000m' pronto pi construir,
ampla área verde cl nascente
riacho. Á 4km do centro cl acesso
asfaltado. R$ 45.000,00. Aceita
carro como parte do pagamento.
Financiamos saldo cl garantia. Tr:
370-8563

SCHROEDER - vende-se, cl
452m', situado na Rua 135
Frederico Irapp. R$12.000,00.Tr.:
370-6847.

UBATUBA - vende-se, próximo
Lomba eletrônica, 22por28.R$
8.000,00.Troco por terreno em

Jaraguá do Sul ou por carro.Tr:
9123-7365 ou 370,3574

����;!:::�������El-�SE�-�C�I76 margas, na Tifa:: � guá 84, casa cl
3 qtos, sala, co � lav., bwc,
2 galpões cl engenho
cl nascente de água. Tratar.
1660.GUARAMIRIM - vende-se 800m',

bairro nova esperança em.Valor
a combinar.Tr: 373-t695.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, cl
1900m', fazendo frente pi Rua
José T. Ribeiro, em 20m defronte
Indumak. R$ 200.000,00. CRECI
8054. Tr.: 371-5512.

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

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

AGORA EM 2 ENDERE�S PARA\MELHOR ATENDER VOCÊ!!!
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

376·067
Barão do Rio Branco, 620 - Centro

372·2677

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

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

sorveteria, ao lado

supermercado Brasão.Tr: 370-
5015

9992-4214

ALUGA-SE - 2 salas comerciais
na Barra.Tr: 376-4071VENDE-SE - escritura 20.000m'

com terreno 2.000m', pronto para
construir, ampla área verde, com
nascente, riacho, a 4Km do
centro, acesso todo
sfaltado.R$ 45.000,00, aceito
arro como parte do pagamento

e tinancia. saldo com. garantia.
Tr: 370-8563

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

completa, ou troca-se por mal.

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

GALPÃO - vende-se, para
oficina.Tr:273-0074

VENDE-SE - sala comercial em

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

-
RIO CERRO II - vende-se, cl ±
4.8'OOm', cl chalé estilo alpino.

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do Ervino.
Ótima locallzação.It: 9101-0467
cl Cristiana

LAVAÇÃO - vende-se, de carro,

no centro, em funcionamento.
Aceito como parte de pagamento
materiais de construção.Tr: 273-
0074-

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

VENDE-SE - mercádo com

estoque. Tr: 370-9311.MERCADO - vende-se, bem

estocado, em pleno
funcionamento. Tr: 370-9311 VENDE-SE - lanchonete e

VANTAGEM

Linhas elio e Scénic com'

,Na compra do
CLio AUTHENTIQUE
,

1.0 8V 2P 04/04

Avista

R$ 21.990
VIA INTERNET.

,

+R$800(Sl
, ,

você. leva O AR-CONDICIONADO
+Pintura Metálica, FRETE INCLUSO.

ITAJAí
348·8460

JOINVILLE
435·3700

ScêniC' AUTHENTIQUE 1.6 16V 110cv 04/04

Ar-condicionado, Air Bag Duplo, Direção Hídráuíica.Travas e Vidros
Elétricos, Controle remoto por Rádiofrequência, Sistema CAR

( travamento automático das porIas aos 6 km/h,
Fabricado no Brasil 1:11

Avista 45.720(5)
+ Frete +Pintura Metálica.

,

(1 )Taxa de juros válida para as linha.Clio e Scénic, exceto Clio e Scénic Authentique 1.62004/2004, nas seguintes condições: Ftnanciamento pelo CDC ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 60% do valor à vista, mais saldo financiado em 12 vezes com 0% de juros +

IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. Financiamento Renault através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de Crédito (TAC) no valor de R$ 300,00 não inclusa. As taxas
POderão ser alteradas se houver mudanças significativas no Mercado Financeiro, sem prévio aviso. (2) Preço a vista sugerido do Clio Authentique Plus 2 portas 1.0 8V 2004/2005, sem Air Bag duplo, cor sólida e sem opcionais.íô) Preço a vista sugerido do Cllo Authentique 2
P'?rtas 1.0 8V 04/04 com Ar-condicionado incluso por + R$ 800,00, cor sólida.Para mais informações sobre essa condição, consulte a sua Concessionária Renault. (4) Preço à vista sugerido do Clio Authentique 1.6 16V 2004/2004, com Ar-condicionado, cor sólida. Preços
vah�os somente para aquisição dos veiculas pela Internet, com frete incluso para todo o Brasil. Não estão inclusos os valores de Pintura Metálica e demais opcionais. (5) Preço à vista sugerido do Scénic Authentique 1.6 16V 2004/2004 com Ar-condicionado, cor sólida. Não
estao inclusos os valores de frete,pintura metálica e demais opcionais. Consulte os valores de frete em sua Concessionária. Condições válidas somente na rede de Concessionárias participantes, na data de publicação deste anúncio e limitadas aos estoques distribuidos nas
Concessionárias Renault. Para sua maior comodidade, consulte-nos sobre as disponibilidades individuais de cada Concessionária e informações adicionais. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados elou mencionados são opcionais elou Acessórios e/ou
referem-se a versões específicas. Modelos, código e valores estão sujeitos a alterações conforme politica de comercialização da Fabrica. A Renault reserva-se ao direito de alterar as Especificações de seus veiculas sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de

.{, segurança em conjunto com air bags salvam vidas.

--�------------------�l��----------------------------------I�------------------------------------------�i�J----------------------------------�,a,�--------------------------------------------�
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Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Financeira Renault
•

groupe ReI Banque
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2 CORREIO DO POVO· CORREIO DO POVO

CLASSIMais
l'tf.'./e '( ."� "1 • ,

tt1
o-

(jaráen.· lfowers
D E f4 C E

PRÉDIO
· Tubulação água quente
· Churrasqueira na sacada
· Completo sistema
de segurança

· Opção garagem
cl dep. Privativo

ÁREA DE LAZER
· Sala de jogos
· Sala de ginástica
· Sauna c! ambiente de descanso
· Ambientes decorados e mobiliados
· Salão de festas cl churrasqueira e bar
· Piscina adulto e infantil
• HOUle Theater
· PlaygrQund

Plantão de Vendas na obra

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

Tel. 472753070
,I
L

II
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r;;NDE-5E esta eese, em

I
ostllo colonial com 4

quartos e demais
dependências na Rua Luiz

Surti (rua principal)
do bairro Nareu Ramos.

valor de ocasião
RS 48.000,00 tratar dlreto
com proprietário no

41·91244061

riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Acelta·se troca por automóvel
ou Imóvel. Tr.: 372·3235 cl
Ramos.

RIO CERRO II - vence-se. com

27.000m' com casa de

IIOm'.R$ 70.000,00.Tr: 9992·

4211.
VENDE·SE - com 21 morgos.R$
IIO.OOO,OO.Tr: 372·3063 apos
18horas

OFEREÇO - ME - para trabalhar
como balconista, recepcionista
e auxiliar administrativo, com

experiência. Tr. 273·6050 com

Schennla.

OFEREÇO -ME· para trabalhar
como babá, vendedora, cuidar de
pessoas idosas, garçonete.(não

pode pernoitar). Tr 8602·1180
com Michele.

N

ASTRA - vende-se, GLS, completo,
OFEREÇO.ME _ para trabalhar de sedam, 2.0, ano 99, branco.Aceito

babá.Tr: 370·6371 com Mlchele carro de menor valor.Tr: 370·2468
ou 9953·1717

�oros

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

---�----

CORREIO DO POVO i

lIIMotos

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

_R$ 10.000,00 R 110, O_ is

_R$ 20.000,00 R$ 220,OO_____,.. �
_ R$ 25.000,00 R$275,OO_ �
_ R$ 40.000,00 R$440,00_
_ R$ 60.000,00 R$574,OO_
_ R$lOO.OOO,OO R$957,OO_
_R$120.000,OO R$1l49,Oa..__
Motos R$ 4.200,00 R$ 73,00 �

OFEREÇO - ME - para trabalhar
com lardlnsrro. zelador ou

caselro.TR: 91 I 1·6655 ou 373·
6695.

_-
1,6 SL cor metallca, does, 2004 teto, completo, rodas Blno. R$

� ok. R$5.500. Tr. 371·9992 cl Davi 12.900,00. ou R$ 3.900,00
_

entrada mais 36 vezes 397,00.Tr:
MONZA - vende-se, íroca-se ou 9123·7355 ou 370·3574
parcela-se, ano 69, a gasolina,
2.0, com trio elétrico e ar

quente.R$ 4.200,00. Tr: 6606·
9250

OMEGA - vence- se, ano 95,GLS,
completo, mais teto. Valor a

combinar.Tr: 370·5918

PROCURA·SE -astáç!o como

técnico têxtil. Tr: 371.5640, CORSA - vence-se. sedam. ano

99, super.R$ 14.900,00.1r: 9962·
3664.

_ CORSA - vence-se, sedam, 4
- portas, rodas esportivas, ano 99,

trava, ar quente.R$ 16.000,00.Tr:

CONSÓRCIO _ vendedOreS(as),3_7_2._02_30_. _

com experiência na área externa
pi Jaraçué do Sul e região. Ótima
remuneração. Tr: 371-8153.

CORSA - vende-se ou froca-se,
1.0, super, 4 portas, ano 96,
branco, equlpado.TR: 9122·6233
ou 371·8153.

MONZA - vende-se, ano 69, com
trio elétrico, 2.0, gasollna.R$ S.10- vende-se, cs, 97, De Luxe
4.350,00.TR: 8606·9250 com cl Ar, OH, capota, cd, trio .alarrne-
Carlos. GNV. R$20.000,00- Tr: 2731525.

CARAVAN - vende-se, ano 90,
com GNV, mais RD17.R$ 6.500,00
mais flnanclamento.Tr: 9953·
9966 com Rafael.

OPALA - vence-se. SL, ano 88, 4
portas, álcool, rellqula, super
conservado. Tr 376·1678 ou 9993·
5946.

VECTRA - vende-se cd 97 branco
em ótimo estado. com som todo

equipado. r$ 28.000. sem o som,
todo original: R$ 21.000. acello
proposta. tr: 372·4056, 273·5542

OMEGA - vence-se, GLS, ano 93,CHEVETIE • vende-se 69 Alcool

Biz KS 99 Vermelha Titan KS 00 Verde

valido para compra Biz KS 01 Alui Titan KS 01 Vermelha
Biz KS 01 Preta Titan KS 02 Prata

de motos usadas no

anGncio ao ladO. Biz KS 01 Verde Titan KS 0.2 Vermelha

somente pa lola da Biz KS 02 Preta Titan ES 00 Vermelha

t
Rua Adêlia "seber, 238 Biz ES 01 Prefa Titan ES CU Prata

fooe 311·288.
I

CG 125 98 Alui Titan ES 01 Axul,

.. .: .. ""' ...........
'

CG 125 99 Azul Titan ES 03 Vermelha
f R8 ___ . _.

... - .....
- .. - -

·v�u·.;8:a:1�;np-s :o� �O:I.·c:e:lI: S�j:lI: a aprovação cadallral. Titan KS 00 Vermelha Titan KSE 02 Prata
I ....... II .. " --...-

..

USADAS
Prata 2002

2001

2002

(371-197QJ
Compra Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 -

fínanc. em até 30x 51 entrada

CBR 450 Branca

ce 450 TR A .ul

CB 400 Vermelha

BX 250 Twister
-

reto

cex 250 Twister Vermelha
----��- --------

CBx 200 Str da

CBX 200 Strada

XL 250 R

XL 125

Preta

ROl<

19 .. 9

1999

Vermelha
���

Roxa
--�--

Verl1'lelha
Vermelha

Azul

Vermelha
----

Vermelha

Branca

Bee

1997
1996

2000

2001

1989
1983

1995

2002

2003

Titan ES Verde
----

!fIta0 KS Azul

Titan KS Vermelha
--------------------------

Titan ES Prata
..

Vermelha
----

Vermelha
Vermelha

Cin..a

Vermelha

Cinza

Vermelha

Vermli#IH�
Verde

Vermelha
Cinza

Azul

Branco

r,age

Titan 125

Titan í25
Tltan 125

itan 125

CG 125

11�
C-lQO Biz

õ!!OO BiZ

Reboque pi 2 motos

Tempra8v
Gol CL 1.6

Rua Fritz Bartel, 99 • Baependi
",

Jaraguá d�Sul- se

2002

2002

2001

OKm

1995
1992

1979

Modelo Ano Cor i
fi
Ei
II
'II

i
i
i
Ei
IJJI

Modelo Ano Cor

· �b �ºº.ELIBI� ..eb ... _ ... _ ... ±_ªªª
Gol 1.8 5m 1984 G
Uno 1.3 CS 1985 G

Recruta e seleciona para admissão Imediata as seguintes vagas:

UXILlAR TÉCNICO III - (6370ES) necessário curso técnico eletrônico
UXILlAR FINANCEIRO· (6487 - 6442 - 6491 EL) contas a pagar, receber e fluxo
e caixa.
ENDEDOR DE SEGUROS - (6443 EL)
ENDEDOR DE AUTO PEÇAS - EL
EDREIRO - EL
UXILlAR DE BIBLIOTECA - COM CONHECIMENTO EM INGLÊS E ESPANHOL. -

6484 EL)
ENDEDOR - (6489 M) com experiência de dois anos em vendas.

EC�ETÁRIA - (6452 M) com experiência em Consultório Odontológico.
ECANICO DE CAMINHA0 - (6463 M) experiência de dois anos.

ENDEDOR DE CONSÓRCIO - ( 6469 M) experiência de seis meses.

STAMPADOR - ( 6406 M) - com experlêncta de dois anos em malharia.
INTOR - (6466 ES) com experiência em pinturas de estruturas metálicas.
OLDADOR - ( 6476 ES) com experiência.
ONTADOR - (6492 ES) com experiência em desmontar e montar automóveis
ara reparação de latoaria.
ROGRAMADOR DE PRODUÇÃO "PCP" (6434 M) experiência mlnima de quatro
nos na área Têxtil.

-

UXILlAR DE LABORATÓRIO - (6460 EL ) conhecimento em sistema de efluentes,
.

gua tratada e caldeira.
UXILlAR DE ESCRITA FISCAL - (6459 EL) cálculo de impostos DCTF, DIEF E GIA.
ERENTE COMERCIAL - (6458 EL) experiência em departamento comercial
UPERVISOR DE PRODUÇÃO - ( 6456 EL) experiência em segmento de plástico.
OSTUREIRA· (6424 ES E 6472 - M) com experiência.
UXILlAR DE ALMOXARIFE - (6426 ES) Conhecimento em peças hidraúlicas e

neumáticas, conhecimento em poleçadas, bitolas, parafusos, recebimento de
atenals e controle de estoque.
REPARADOR PARA PINTURA - (6448 ES) conhecimento em pintura automotlva,
reparar peças e recuperação da lataria, sistema I

e lixamento a seco, massa poliester e fundo ph.
RESADOR/FERRAMENTEIRO - (6453 ES) irá trabalhar na fresa, como 'fresador/
erramenteiro, fabricando ferramentas
disposivos, peças de produção, tubos e anéis.
ROFESSOR ( 6451 ES) - Professor para as áreas de: Artes Gráficas/ Web

esign/ Auto Cad 2D, 3D e Solid Works.
ARCENEIRO ( 6418 M) - dois anos de experiência, saber
esenvolver o projeto.
ARMACÊUTICO - ( 6446 EL) experiência em fabricação de xampús, sabonetes,
remes e afins,
UXILlAR ADMINISTRATIVO (6410 M) - com habilitação e que possua perfil para
endas.
AUXILIAR DE CONFEITARIA (EL )
ECREADOR - (6417-EL)
ROJETISTA - (6413EL ) com conhecimento em Auto Cad.
UXILlAR TÉCNICO - (EL ) • com conhecimento Auto Cad.
OLDADOR - (6390 - EL ) experlêncla com solda Tig.

-

NALlSTA DE SUPORTE· (6400 • EL) analista de suporte conhecimento em

oftwares, banco de dados, experiência em vendas.
LETRICISTA PARA CARROS- (6342· M) com experiência.
ONTADOR DE MÓVEIS - (6356 EL) exp. em móveis sob medida.
SSISTENTE MARCENEIRO - (6357 , 6360 EL)
SSISTENTE DE VENDAS - (6358EL) conhecimentos em informática (Corei
raw) e exp. em vendas.
SSISTENTE EXECUTIVA - (6359EL) exp. em rotinas administrativas, financeiro,
H e atendimento.
OZINHEIRO C/ EXPERIÊNCIA - (6255 EL)
ERRAMENTEIRO - (6314 EL)
NGENHEIRO ELETROTÉCNICO - (6316 EL) conhecimentos em CLp, micro
ontroladores.(não é necessário exp. Anterior)
UXILlAR DE TECNOLOGIA MECÃNICA - (6084 M)
UXILlAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M)
PERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)
ECEPCIONISTA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel possuir curso de oratória.
ERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (5910 M)
ASEIROS - (6020M) p/ Jguá do Sul e Guaramirim
EC. DE MÁQ. DE COSTURA - (6268M) c/ experiência

..

ORDADEIRA (O) - (6291 EL) c/ experiência p/ trabalhar em Guaramirim.

ARÇON (6249 M) - Garçon com exp.e cursos na área
XECUTIVO DE CONTAS/ATENDIMENTO - (6203 EL) -ter veiculo, experiência e

ídia
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6248 M) - Confecções de etiquetas adesivas.
NALlSTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (6171 EL)Formação Enga de Alimento,
nga Química, experiência na área (Jguá do Sul).

yºyªg§!pli,!:?, ... l.ªªº A _

CQMPRA:SE 6.IZ.. EINANCIAQA

PROMOÇÃO
Escort GL1987 R$ 3.800,00

ou 9116·0313 branca, completo, 8 valv.R$
3.600,00 mais 30 parcelas
305,00. Tr: 370·8526 com Airton.

_

completo + couro na cor preta
r R$7.000,OO. Tr: 6604·6050cl
ano

FIORINO - vende-se, aberto, ano
91.R$ 6.900,00.Tr: 373·3001

TIPO - vende-se, ano 95,
completo. R$ 6.000,00 mais
financiamento. Aceito carro no

negócio.Flnanciamento pagar s6
em fevereiro.Tr: 273·0667

UNO - vende-se, ano 92, 2

portas.R$ 5.600,00.Tr: 371·7512

UNO - vende-se, Mille, com ar, 4

parlas ano 2002.R$15.500,00.Tr:
373·3001

PALIO - vende-se. ano 99, EX, 2 F - 4000 - vence-se, 9090, cor

parlas, ar quente, desembaçador prata, 14.000Km, carroceria.Tr:

traseiro.R$ 10.900,00.Tr: 9962. _99_79_.1_43_7_. _

3664. F - 4000 - vende-se, com

carroceria de madeira, ano
TEMPRA - vende-se, ano 96, cor 75.Acelto carro no negoclo.Tr:

MONTANA
MULTt·MARCAS

I M P O R T A O O S

fvW'{E)ES C zo 94 a::uo verde

cvc sx 'Jl ai a::rrpeb branoo

PaGEOf100 00 1.0a-q.1tltraz. azul
PaGEOf:Dl XS 'Jl c:o.ro'a;íi;tx' branoo

PaGEOf4(J5 93 4p'aitt:xi9s prata
PaGEOf 4(J5 BREACK 94 � preta
.APPl..AUSE 94 �ev branoo

Q-WlADE 00 4pIo:tJs preto

NACIONAIS

F-1CXXl 00� azLl

&10 'Jl deseIto..roí;rü trara

Brasilia 75 impecá\el vermo

R.JOCA se tao baro

ESPECIAIS

R.JOCA

KCM3I

VARIANT

as P/o::x.ECCNtIOCR

8J trixJ dro n,.:a:a.e
70 trixJ dro n,.:a:a.e

WALT,ER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

· Medição de terra
· Desmembramento
- Regularização de medidas
• Projeto e execução
(residencial. cdÇ$ercial. etc.)
- Reformas em'l)3ral

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

Fone (41) 371·4311 Fax (47) 275·1091

recruta�(!ento@humana.com.brwww.humana.com.br
.�

370-7611
Walter Marquardl,

n0744SL5

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V VotoraNJiim I fin?lrlç3S

'P�1/�
370-9968

Rua Pe. Alberto Romuald Jacobsl 287 - Vila Lenzi
Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

Palio EDX compl.

Corsa Wagon 1.6

Corsa Wegon

Uno S 1.3.

00

97

01

89

98

96

93

93

97

88

preto

Verde met.

FIAT Palio 1.0 4p comp!.
Siena "1.0 tire
Uno 1.0 4p/ limp/desemb.jaq.
Palio 1.0 comp!.
Uno 1.5 vermelho limp/desemb

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

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

Celta 1.0 !.t., d.t., a.q., a.c.
Celta 1.0 !.t., d.t., a.q., rodas de liga leve
Corsa Wind

Omega Suprema GlS
FORD Fiesta 1.4 CLX 4p+ comp!. arbag duplo

Escort SW perua GLX completa
Ford Ka 1.0 ve /te

RENAULT Clio 4p comp!.
Clio c/ v.e.,t.e., Limp., Desmb.,

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

preto
cinza

01
97
98
97
96
97
01
96
99
02

96
00

97

98

97

75

98

89

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

Gol4p
Ka
CG

CG

Vectra GL

Blazer 2.2

Blazer DlX

Rural4x4

MB 710 c/ baú
MB c/ carroceria

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

G
P

.

F
p
�
F
�
F
E

prata
Branco
branca
vermelho
cinza
vermelho
verde

branco

cinza

verde

Sundown Palio preta

Kombi furgão

Tempra IE 8v, compl.

Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

branca

verde

cinza

verde

branca

branca

vermelho

branco

preto

branca

prata

Opala Diplomata cinza

03
03
99
99
00

vermelho 00
Azul 95

99
03
03
93
97
96
99
99
98
00
96
97

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

rr

er4p.
." Lcompl.

CorsaWagon GLS 1.6 compl.
Renaut Scenic RT 2.0 Comp.
Clio RN compl. - v.e.

Golf GL c/ Opic.
Fiesta Class 4p
CorsaSedam
Fiesta 4p c/ som
Escort Hobby 1.6
Escort GL 4p .'

Goll0001
Uno SX 4p c/ opc.
Corsa Sedan
Fiesta 4p
GolG111
Goll.8
Palio 4p

PRATA
PRETO
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

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
GOL 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

00

96

98

98

97

96

95

93

93

93

94

89

94

93

86.

vermelha

verde

bordo met.

bordô

preto

prata
branco

cinza met.

azul

azul meto

vermelho

prata met.

branca

vinho

prata

GOL 1000 1.0

Courier 1.3 v.e /t.e

Ka compl. 1.0
Golf completo
Uno Mille IE

Corsa com opc.

Voyage 1.6 A

Monza ale.

Escort XR3 + teto solar

UNO 4P. + opcionais
Escort 1.6 Alcool

Suzuki swift 1.6 SD

Tempra 16v compl.
Gol Plus

prata
verde
azul
vermelho

Gocinza
vermelho
bordô Es(
prata
verde
verde
branco
branco

DAIA rfVeJ'l.Ilos
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1170 275-3020Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 - Jaraguá do Sul

R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$11.000,00
R$11.600,00
R$11.500,00
R$ 7.000,00
R$10.500,00
R$ 8.700,00
R$ 7.800,00
R$ 14.500,00
R$14.500,00
R$ 6.800,00
R$8.800,00
R$ 8.800,00
R$10.500,00
R$13.900,00
R$ 6.000,00
R$12.900,00
R$10.800,00
R$ 5.500,00
R$3·.200,00

94 bordo
bordo
cinza
branco
vermelha
branco

prata
prata
prata
azul

FIAT Tipo 1.64p
UnoCS 1.5

Un04p
Palio 4p ve Ite
Courier
Escorte Hobby 1.6
Escorte
Escorte 1.6
Escorte1.6
EscortGLdh
Escort Gl ar I dh
Escort hobby 1.6
EscortGL
Monza 4p (-ar)
Corsa
Vectra GLS compl.
Monza Classic

Omega GLS tetol rodas
GolMI
GoIGLalc.
CG

1995

1993

2000

1999

1985

1977

1995

2001
1993
1995

1991
1978

2000
2001
1995

Mercedes C280 4p
BMW3251A4p
Ford Ranger 2.5 CD
Ford Ka 1.0

VW Fusca 1300

VW Fusca 1300 2p
GM Corsa 1.0

VWGo1G1I11.0 16v4p
Ford Escort Euro

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

Ford F4000 MWM

VW Saveiro 1.6 compl.
Honda C1 00 Biz

Yamaha XT 600

G

G

O

G

G

G

G

G

G

GNV

_ A

O

Preta

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco -

Azul

Bege

R$ 18.500,00

R$15.500,00
,

R$18.000,00

R$ 27.000,00

R$ 10.800,00 .

R$16.700,00

R$ 9.700,00

R$ 76.000,00

R$ 14.500,00

R$17.500,00

R$17.000,00

R$ 9.500,00

vermelho - c/ a.c.

azul- GlX compl.

azul- Weekend 16vcompl.

Prata- Sedan compl.

Banco de couro

Celta 2p 03

Escort 98

Palio 99

Corsa 03

Kadet GSI 93

Palio Fire 01

Fiesta 97

F250XL 03

Jeep 76

Corsa 01

Celta 03

98
98
98
93
96
94
93
98
97
94
95
95
97
95
90
93
97
88
01

C
A

LFORD

4p.prata + opC.

2p. Prata

completa

amarelo - impecável

prata- sedan

2p., Unico dono- branco

vermelho -1.6

vermelho
branco
cinza
azul
verde
dourado
Preto

grafite
branco
branco

prata

Verde

Branco

Amarelo

Branco

Preta

Preta

Barraca pi camping completa

GM

G

G
Escort Europeu 95

vw Santana 95 bordo - GLS, completo R$13.800,00

Compra-se carro 1.0, acima do ano 95MOTO

LD veíeulos 373-4047 ��",,,'i. 310-3021 �

"We toutos
.....

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenário -' Jaraguá do sul
Amar;I"'! 370-2769

UTOMOVEIS BR 280KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)
R$ 9.800,00
R$11.900,00
R$ 4.800,00
R$ 6.500,00
R$11AOO,00
R$ 8.900,00
R$10AOO,00
R$ 11.500,00
R$ 9.600,00
R$10.300,00
R$ 8.300,00
R$ 5.400,00 +27xR$315,00
R$ 15.800,00
R$ 16.900,00
R$ 9.800,00
R$ 6.900,00
R$ 14.900,00
R$ 11.900,00
R$11.700,00
R$ 11AOO,00
R$ 10.300,00
R$ 24.000,00
R$ 21.000,00 n

..

96
97
88
91
99
93
97
97
96
96
93
83
95
97
96·
92
97
99
98
96
96
94

93

Uno 1.0 EP 4p verde

Palio EDX 4p verde
Uno C S alc. Azul
Uno S 1.3 Branco
Palio ED crepe. Vermelho

Tempra 8v cornpl. 4p Branco
Fiesta 4p básico Prata
Fiesta 1.0 4p c/opc. Bordo
Fiesta 1.0 clopc Azul
Fiesta 4p bordo
Escort L 1.6 prata
Monza SLE compl.+gnv
Omega GLS 4.1 compl+teto
Vectra GL Branco
Kadett GL EFI Bordo

Ipanema SL Prata
Santana MI ar e dir. Azul
Gal MI Verde
Gal MI V.T.A. Branco
Gol CLl1.6 verde

Gol 1000 bordo

Nifil3n Pathfinder 4x4 preto

� <��;:oo mercury verde

FIAT

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

R$ 36.500,00
R$ 31.000,00
R$ 28.500,00
R$ 23.000,00
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00
R$ 14.800,00
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$ 26.50000

Dakota Sport compl. Diesel
Mercedes A 160
Mercedes C 180

Laguna 2.0
Corsa wind

Gal G III

Fiesta Gel
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 S�X
Corsa Sedam super vip
Clio Sedam 1.0 16v

Azul
Cinza
Cinza
Azul
Vermo

prata
prata
Branco
Branco
Verde
Branco
Prata
Preto
Branco
Azul
Azul
Azul
Preto
Bel.!e

1999
2001
1995
1999

2090
2001
2000
2001
2001
1998
1998
2001
2001
2001
1995
1993
1997

199�1200::;""

Gal MI 97 prata
FORD

Tempra cornpl, Único dono 97 prata

Uno 4p 96 prata
GM

Logus 94 verde

Uno 2p 93 branco
vw

Escort Guarujá compl. 92 cinza

Chevette + rodas 87

�.
branco I!IJeep

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



íCUlOS
370 ...7516

ompra Vende Troca Financia
uaWalter Marquardt; 1850 "liàrra �p kiólVlolha • Jaraguá do;:luf. se

Cinza 98

Pick up Corsa Verde 98
.

Fiorino Furgão 1.5 Branca 97
Pampa Vermelha 94

Hilux Sw4, diesel Cinza 93

F-lOOO diesel Cinza 92

Monza, álcool Verde 86

F-lOOO Amarela 86

Escort Prata 86

Saara Verde 99

Santana GlS cornpt. Azul 92

Pick-up Corsa eompl. Branca 96

Blazer Deluxe cornpl. Prata 98

Parati álcool Prata 84

Savero Diesel Bege 89

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

é/ ar/dh/trio/couro/rodas/cd 2001

.• limpador/desernb/ar quente 1995

Focus ar/dh/trio eletrico 2001

(ilorsa Sedan cinz�!desemb. tras/aq 2001 Einza G

<iioll000 special2p 2002 Branca G

Escort GLX 4p, 16v//(r ,cond./DHITE 1997 Prata G

<Eelta Sp/limp./desemb./ ar q. 2003 Prata G

\lectraGLS N

completo/ trio/ipva pago 1997

4rduíno
Veículos 371·4225

R: 28 de Agosto -

Guaramirim Veículos 273-6549(em frente a Rodo-

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

Fiesta Gl 1.0 Zetee Rocan 4p branco 00 G

Celta Impecável 01 R$ 14.500,00 Vectra 2.0 CO automático azul 98 G
Audi A3 compl. C/ DVD - Prata 97 R$ 33.000,00 Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 GUno 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
Fiorino (aberto) vermo 91 R$ 6.900,00

Branco 04 G

Celta comp 4p preto 03 R$ 19.800,00 Gal CL 1.6 MI Prata . 97 G

Escort Hobby azul 96 R$ 7.900,00 Ranger 2.3 2p c/ GNV preta 97 G
Pajero 2.8 GlSB compl 98 R$ 58.000,00
Palio ED .e/ ar.

.

97 R$ 10.700,00 Ipanema GL 4p compl. (Dh) cinza 95 G

Gol branco 1.8 99 R$ 11.500,00 Verona GL 4p preto 95 G
Versalies azul 92 R$ 7.500,00
Uno 1.5, vermelho 91 R$ 6.500,00

Gol 4p 1.0 16v Verde 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 Palio Fire prata 03 G

fl'if!'1Tfl
COMPRA
VENDE Rua Prel.Waldemar
TROCA
FINANCIA Grubba, 3127

311-4510/316-2895 Bairro Vieiras

RUA, BERNARDO DORNBUSH, 1654· BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL· se 310-2381
Celta 4p ar., Trava.. Alarme

Parati 16v 2p vermelho 98 G
Branca 2003 F 1000 CD Comp. Verde 90 G

Palio Fire 2p. Azul 2003
Celta 2p cl a.c. vermelho 03 G Monza SLI 86 R$ 4.500,00Celta 2p branco 02 G

Corsa 2p Branco 1998 VT· Shadow 600cc preta 02 G Uno Smart 4p
Corsa Wegon 4p

Gol GIII 16v Comp. vermelho 01 G 01 R$ 11.900,00
Prata 1998 Gol Mll.0 2p branco 01 G

Palio Fire 4p Bege 2003
Astra GIS Sedan compl. branco 00 GNV Omega Suprema 96 R$ 16.000,00
Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 D

Gol Special Branco 2000
Vectra GLS compl. branco 98 G Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00
Pampa 1.6L branco . 97 G

Palio Fire 2p Azul 2003 Blazer 2.2 Comp. Branco 98 D l.ogus GLS compl. 94 R$ 9.300,00
Santana 1.8 cornpl,

Parati 1.6 MI cl a.c. b[anco 97 G

Vermelho 1999 Ranger 6cc compl. prata 97 GNV
Tipo Comp. 96 R$ 9.800,00

GOl4p 8V
.

Vermelho 2002
Palio 1.0 4p comp. Bege 98 G
Blazer 2.2 compl. branco 96 GNV

Corsa Super Cinza 1997 Omega GLS 4.1 compl. verde 95 G Palio Wikend GNV 97

Saveiro
Passat 2.0 4p compl. preto 95 G

Prata 1995 Kombi STD branca 95 G Vectra GLS 95

Gol Gllll.6
Goll.8 MI verde 97 G

Bege 2000 Kadett Lite 1. 8 cinza 94 G Alfa Romeo 164 95 R$ 15.000,00
Corsa 2p

Kadett SL 1.8 vermelho 93 G
Branco 1998 Corsa 1.0 Super branco 96 G

Escort hobby Azul 1994
Monza Classic 2p azul 91 A 0-20 88 R$ 17.800,00

Uno
Saveiro CO branca 91 D

GOltMI
Branco 1992 Kadet Lite 1.8 cinza 94 Trailler Angola c/.l eixo 90 R$ 6.500,00

Branco 1997
Escort L 1.6 prata 90 G

l�, y�riant (relíquia) azul 74 p� G Trailler TurisCar' tI 89 R$ 7.500,00
,jX200 preta 02 l G

Nectra ÇlLS

Ternpra 16v 2.0

Gol Plus

Gl-BRANCA GASOLINA

DU< - PRATA GAS/GNV
BORDO GASOLINA

Gl-BRANCA GASOLINA

l-DOURADA AlCOOL

Cl - PRATA GASOLINA

BRANCA

3PTS - VERMELHA

1.0 COMPlETORANCA GASOLINA

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 piek up

1997/1997 BlAZER

1997/1997 GOL 1.0

1996/1996 VERONA 1.8

1993/1994 ESCORT

1991/1991 Gal

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

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280· Km 53 • Guaramirim (47) 373-0127
MB141BR 97/9B Carroceria granelelra/ branco R$ 77,000.00

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

W/18.310 02/03 c/ cabina spazio 3° eixo/branco R$135.000,00

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

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

Azul

Branco

81
86
93
95
90
84
03

Vermelho
"

Verde
Prata
Azul
Aztll Met.

,
Prata
Azul

Bra,neo
Azul
Cinza
Vermelho
dourado

prata
marron

preto
Vermelha

311-0802
311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 138. - 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

Eeosport Xl completa
ka limpldeslar quente
Fiesta completo
ka limp/des/ar quente
Foeus Gl completo
Fiesta 4p
Celta 4p pacote mais
Sedan elassic e/opc.
Corsa 4p el ope.GNV
Zafira CD completa
Corsa sedan 1.6 cl trio
Golf 1.6 completo
Gal MI basieo
Gol Cl 1.6 el DH, trio
Parati GL el DH, trio
Palio fire 4p el opcionais
Palio Elx completo
Palio weekend el DH, trio
Uno SX el trio, rodas
Clio RN 4p el AR, trio
Seenie RXE completa
Seenie RXE completa

cinza
azul
bordo
branca
verde
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6 CORREIO DO POVO CURJ{I:IO DO ('OVO

CLASSIMais

SUPERMASSA
GRAFITADA

Ayrovaáoye(os (aborarórios
UNISUL-UNIVALI .PBQP

eye(aADNT.

I
SUPER MASSA: é HI1IyrolHt(1 naturalCOIl1 fllI1 teor le n!Ja le afro ntvd, cOI1!fosifiio 100%finto, a
ser flsalo na construção civir. l1a Htillzl1fão especia!áe rebocos exteriores, il1w:iorcs, assentamento le
tljo(os,yisllS, cerâmicas, ete.

VANTAGENS:
• Super resIstente à rachaduras
•Resistente à umIdade
*Maior rendimento à massa

*Economla no cimento em até 22%
•Mofo e bolor nunca maIs

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

Truppel Car
I

VEfcULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183
Compra - vende - troca - financia

Celta 1.0 2p 2001 branco
Corsa 1.0 4p 1999 branco
Palio 1.0 2p 2000 prata
Gol 1.8 2p 1997 vermelho
Saveiro 1.8 2001 branco
Corsa píek-up 1.6 2001 branco

Corsa 2p 1996 cinza

Omega GLS 2.0, compl.(.tetol 1994 azul
UnoMille 4p

.

2001 branco

Toyota Corolla perua compl. 1995 preta

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

275-4100 ou 9965-8875. 1.6, motor CHT, álcool, rodas de
liga leve, em ótimo estado.R$
5.400,00.Tr:372-0959

74, motor 1600, com bancos de
chevet.R$ 1.1 00,00, aceita

proposta.Tr: 8806-9250.FIESTA - vende-se, 99, azul

Il]etallco, baslco R$ 10.800,00.
9102-3098 cl Patricia ESCORT - vende-se, hobby, ano

96, azuLR$ 7.900,00.Tr: 373-
3001

FUSCA - vende-se, cor bra�cB,
ano 85, em ótimo estado.R$
3.500,00.Tr: 273-6050RANGER - vende-se, 00, cabo

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

FUSCA- vende-se, 1300, ano 77,
modelo 78, cor bege.R$
2.300,00.Tr: 376-3466.

ESCORT - vende-se, ano 98, com
direção hidráulica, 'ar
condicionado.Tr: 9123-7355 ou

370-3574
FUSCA - vende-se 80, verde, aro
14, .R$ 3.500,00. Tr.: 376-3666 cl
Paulo.

ESCORT - vende-se, GL, ano 97,
direção hidráulica, ar quente,
limpador e desembaçador.R$
13.900,00.Tr: 9123- 7355 ou 370-
3574.

BRASILlA - vende-se ou troca-
se, a gasolina, 1.6, branca, ano ·F - 1000 - vende-se, cabine

80, em ótimo estado.R$ dupla, XK, completa.Tr: 9111-
2.500,00.Tr: 8806-9250 9466

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

BRASILlA - vende-se, azul, ano ESCORT - vende-se, ano 89, GL,
GOL - ano 84, motor r.efrigerado a

água.R$ 4.000,00, aceito troca

em moto,TR: 9955-4945,

GOL - vende-se, ano 97,MLTr:
9111-9466

GOL - vende-se, TSI, ano 96,
completo,R$ 12,500,00,Tr: 373-
3001

GOL- vence-se. 1000, geração
3, 4 portas, cor prata, com

direção e limpador traseiro, ano

2001, R$ 19,000,00.
Tr: 9955-4945.

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

GOL - vende-se, GL, ano 88, com
limpador e desembaçador, ar,
nunca bateu.Ir: 9123-7355 ou
370-3574

KADET - vende-se, GLS, ano 98,
completo,R$12,500,00,Tr: 9953-
9966

KOMal- vende-se, diesel, furgão,
ano 82, bege, em ótimo
estado.Tr: 372-0391 ou 9917-
4248

KOMal - Compra-se antiga
OriginaL Tr: 9994-0298

--�--

Freios
rI��
�

lOGUS - vende-se, ano

9�,vinho, todo origlnaLFlnanc rY-"
9123-7355 ou 370-3574 �F

PARATI - vende-se, marron.R$
7.900,00.Tr: 373-3001

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

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

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

Airton.

SOM
compra - vende - troca

financia - novos e usados
Revendedora exclusiva da região

de Reboques Pirâmides

FAÇA SEU TESTE
DE FLUiDO DE FREIO

GRATUITOI

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

Tempra compl. 95 grafite G
Voyage Grafite A
Bugre 1300 74 Branco G
Vectra GLS 95 azul G
Gol 93 azul A
Gol CL 1.6 90 grafite G
Fusca 82 verde G
Escort XR3 88 amarelo A
Gol 90 branco G
Santana Quantum CL d.h, 90 vermelha G
Verona GLX 1,8 cl d.h 95 Clnz G
Opala Comodoro cornpl. 89 verde met. G
Escort Hobby 1.6 93 branco A
Gol CL 1.6 90 cinza G
Escort Ghla 89 verde G
Kombl Carater 92 branca G
Ford Landal em couro 80 azul GNV
Gol M11.6 97 azul G
F·1000 c.dupla, MWM, cornpl., 94 cinza D
Del Rey GL 1.8 90 cinza A
Chevette Junior 92 vermelho G
Opala Diplomata scc cornpl. 90 bordõ G
Monza 90 azul G
Fiesta 4p 95 azul G
Chevette REUQUIAII! 80 branco G

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

KAWAZAKI- vende-se, KX 60, ano
98, em ótimo estado.Valor a

comblnar.Tr: 371-7521 ou 9977-
9005.

VOYAGE - vende-se, ano 85.R$
3,200,00.Tr: 379-0557

l-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30,000,OO_,
Aceita-se carro de menor valói
no negócio. Tr: (47) 9102-0009
cl Santiago.

alz - vende-se, ano 2000, com

partida, cor preta,R$ 1.800,00
entrada mais 16 vezes R$
168,00.Tr: 370-2217

alz - vende-se, ano 2003, com
partida, preta.R$2.200,00 mais
15 vezes R$ 220,00.Tr: 9132-
4061

NX FAlCON - vende-se, 400, ano
2000, corvermelha.Tr: 9955-4945 Escapamento· Geometria • Balanceame�

Injeção Eletrônica· Mecânica em Geral

• ROMEO 145 - vende-se,
9, 1.8, completo, em perfeito
estado todo revisado. R$
21.500,00. Tr.: 275-1427 cl
Bettlna.

'�,�-d06 1.8
16v ano 99 de cor prata, completo
-ar, alr bag, em ótimo ·estado.
R$14.500,00. Tr: 8802-3150 ou

371-4543 cl Eduardo alz - vende-se, ano 2001,
preta.Ir: 371-0424

TITAN - vende-se, com partida
elétrlca.R$ 4.300,00.Tr: 9953-
2627.

TITAN - vende-se, ano 2003.R$
4.1 OO,OO.Tr: 370·6526

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

GM, VW,
FiAr, FORd

RURAL - vende-se, ano 74.Tr:
9962-9363. atz - vende-se 2003 KS na

garantia R$ 4.000,00. Tr: 372-
3616 ou 8803-3495.

TITAN -vende-se, 2001, prata.R$
3.500,00.Tr: 9123-7355 ou 370-
3574.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, alrbag duplo, d.h., a.c.,
CO originai, controle satélite de
som, te. 5p, trava pi crianças,
rodas de liga leve. R$ 21.000,00.
Tr: 370-8928.

SUZUKt - vende-se Suzukl Swift
SO 1.6 16V 4R cornpl., gas. R$
12.000,00 ou ou troca-se por
terreno de malar valor. Tr.: 370-
7986.

arz - vende-se, 2002, 8.000 Km,
vermelha, R$ 3.800,00, 9102-
3098 clPatrlcia

destacáveLR$ 260,00.Tr: 37.
2470

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

TITAN - vende-se, ano 2003.R$
1.500,00 mais 20 vezes 205,00.Tr:
9123-7355 ou 370-3574 APARELHO DE CD - vende's�

magazine, Sonl com 6 cd's.AI
300,00.Tr: 276-0478,

CllO - veede-se, RN, ano 2001,
1.6, 16 válvulas, cor preta,
direção, trio elétrico.R$
19.500,00.TR: 370-7467 ou

9103-6044.

cax 200 - vende-se, strada, ano
97.R$ 1.800,00 entrada mais
flnanclamento.Tr: 371-7542

SPRINTER - vende-se, 16
lugares, banco reclinável, ar

condicionado, com deter.Tr: 275-
1177 ou 9953-5676

APARELHO DE CD - vende-se,
Exposaid, com controle e frente aAU ARGt - vende-se com

2,40x2,60x6,80 mt , assoal�1
omega, excelente estado. Tr: 311
1342 cl Nelson

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

"U m

BAÚ - vende-se de aluminio,
,

O 'di
para caminhão, com 4,2 m

di
comprimento e 2,00m' �
altura.R$ 2.200,00.Tr: 275-410
_ou_9_96_5_-8_87_5 �

CACHORRO - vende-se fiI�O:
de Yorkshire, Shi

-'ZU, POOdell
-Beaqle, Boxer, Labr or, GOl6Ul ;-
Oobermann, Rotwail r e Plt

,j.,;

Informática

JEEP - vende-se, ano 66, motor
novo, pneus novos, originaLTr:
370-2370

CAIXA DE DIREÇÃO - vende·si,
nova do Ford Cargo 1622. Tr:311
1342 cl Nelson

COMPRA-SE - Uno, Gol, Fies�OO
Ford Ka, 1.0, do ano 98 a 00. li:

9919-0386Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

c/ick em sua vida pessoal

Periféricos I Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Computadores
completos

Assistência Técnica

Especializada

Suprimentos
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

�ormatizaçãoI d�' comércio e

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

Acessórios

Promoção de
Micros Usados
AMO K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280 00

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

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 585,00

PNEUS - vende-se 4, Yoko�ami
265X70X15 semi novos. Tr: 31!
1342 cl Nelson

RODAS - vence-se. TSW, aro 16'
modelo VXl, turação 4xl 00, con
pneu Pirelli P7000 195x45. Trail'
372-3235 cl Gláucia.

VENDE-SE - santo AntoniO;
capota marltima para saveirl
geração II E III, em bon

estado.R$ 300,00.Tr: 371-2)37
e profissional"

Oferta�
MICRO a partir de:

,R$ 1.650,00
APARELHO DE FtSIOTERAPIA
vende-se, cl duplas placas
magnéticas e um jogo de bas��
botão de freqüência e potênCl1
R$ 300,00. Tr.: 371-4264.

APARELHO DE SOLDA - comp�'
se, com 250A.Tr: 372-3946 ap�
18 horas

Financiamos em 6 / 9 /
12/ 15/ 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de memória. Hard Disk 20GB. fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
AOC, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

ASPIRADOR - vende-se, de �.
Arno, papa-tudo. pequeno.R
70,00.Tr:273-6246

ANTENA PARABOLlCA- vende·SI
com controle.R$ 280,00.Tr: 991>
0045

BALANÇA - vende-se filizolla 2M

cl divisão de 1 g. R$300,00 j(

275-0767 cl Luciano

BICICLETA _ vende-se,
feminina.R$50,00.Tr: 9117.2441NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Av. Getulio Vargas, 594 - SI. 2 - Centro -t�ox. MILLlUM - FRENTE CÂMARA _I. EREADORES Fone/Fax: 275-7684 - email: infoclick@ibest \�om.bt '
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Novos e Semi-Novos Carro Cor Ano OPC

Astra Preto 2000 Completo
Consórcio - Seguro - Financiamento

Astra Vermel 1995 Completo

( ) 3 ..3 Celta Preta 2003

Vectra cinza 1997 Completo

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

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

Carro Cor Ano OPC Carro

Tempra Azul 1999 Completo Escort SW

Uno Mille Verde '1996 Acffe/Ve

Uno Smart Azul 2001 AI

Palio Edx Cinza 1998 Dh/Ve/TefRII
ClioSedam
Clio RN Alise

Cor Ano OPC

Branco 1999 Ar c.f Dh
--�-�_.� "Y�__ v_.m__ '_'_N'_.__ .W·_

Cor Ano OPC

Grafiti 2001 Completo
Preto 2003 Completo

Cor Ano OPC
Prata 2001 Completo

Carro

NXR125 Bros

Cor Ano

Vermel 2003

OPC

SUPERMERCADO •YJ PLANET GAME
, VENOAS 'LOCAÇÃO ' CONSERTOS EM GERAL

COM CARNES TEMPERADAS

NOS FINAIS DE SEMANA.

R: .JosÉ TEODORO RIBEiRO, N° 540 - ILHA DA FIGUEIRA

com pedigree ou contrato de

garantia mais vacina mais

consulta.Tr: 370-8563

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

ViDEO GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GERAL.

* PLAYSTATION 2
* XBOX
* PLAYSTATION ONE
* DREAMCAST
* NINTENDO 64
* GAME BOY COLOR
* GAME BOY ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE hóranode alendímenlo : segunda á segundadas 10:00 ás 22:00

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

CACHORRO - vende-se. filhote
de poodle toy, branco.Ir: 9137-
3648 com Batista

CADEIRA DE BEBÊ - vende-se,
para alimentação, marca

Burrigotto.R$70,00.Tr: 370-5576 CARO GAME - vende-se Magic
1500 cartas + pasta + folhas.
Tr: 275-0045.

227,81.TR: 273-5557.CACHORRO - vende-se, 3 filhotes 2131
de cooker Spain, inglês, 1 fêmea

-------

e 2 machos.Tr: 275-6350.
.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de Rotwailer, puros e

CACHORRO - aceito doação de vacinados.R$ 250,00.Tr: 275-
Rotwailter fêmea.Tr 373-6247 com 2949.
Zeca

CACHORRO - vende -se filhotes

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

CAIAQUE - vende-se aberto, com
remo e colete, semi novo,
amarelo cintilante R$ 250,00,

..... . , com Patricia 9102-3098

CACHORRO - vende-se, filhote
de labrador.R$ 100,00.Tr: 370-

CELULAR - vende-se, Motorola,
.182C, em ótimo estado.Tr: 9121-
9416

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

CAMA - vende-se, de casal, de

�deira.R$ 300,00.Tr: 216-0340. CELULAR - vende-se celular pré
pago Motorola, 182 C, R$ 70,00.
Tr.: 273-6050.

CARRINHO DE HOT

I
se.R$550,00 em 3 vezes, ou

aluga-se R$ 100,00 por mês.Tr:
9117-2447.

- 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

CÔMODA - vende-se, cormogno,
com 5 gavetas, semi nova.R$
80,00.Tr: 371-1410.

CARRINHO DE HOT DOG - vende
se, ponto ao lado RG pneus.R$
1.000,00.TR: 9903-9782
Waldemar ou no local após 18:00
horas

COMPUTAOOR: vende-se
Celeron 400mhz, Placa de video

8mb, Gabinete 2 baias, Disquete
3/4, HD de 8gb, 128 de memória
RAM, Placa de rede, Monitor 14"
LG, Microfone, Caixinhas de
Som Mtek,CD-ROOM 52x,

Fone: (47) 371-3898

I CARTA DE CRÉDITO - vende-se
Sul América.R$ 11.800,00, com

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1207 - Baependi - Jaraguá do Sul- se I 15 parcelas pagas de R$
I

.

....

"
.. ... I 2.500,00 mais 45 parcelas R$

Modem Motorolla 56k. R$ 650,00 .

Impressora Lexmark 1100, R$
80,00. Tr: 370-8524 cf
Vagner após 17:45.

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

DOAÇÃO - aceito roupas de

menino, de 1 ano e 5 meses.Tr:
370-5576

'

OVO - vende-se OVO automotivo,
aparerelho mais telinha 5

polegada, novo na caixa R$
1000,00. Tr: 8803-7474

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

FREZADEIRA - vende-se, Koni,
com iogo de pinça e bomba de

refrigeração.R$ 12.500,00
negociável.Tr: 9137-6134 ou

371-9358

FREEZER - vende-se, 180 litros.
Valor a combinar.Tr: 371-3132

FORNO - vende-se, elétrico,
marca ficher, auto limpante.R$
100,00.Tr: 273-6246

EIRA - vende-se,Consul,
branca, em ótimo estado.R$
15(),00.Tr: 273-6050.

JANELAS -vende-se, Com vidro,
e várias [anelas menores.R$
120,00.Tr: 370-01 68

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

• Atendemos frotas e particulares I,
• 1!! convertedora de se

• Mais de 2 mil veículos convertidos

REGIÃO NORTE em:

Jaraguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 I Rua Barão do I

Río Branco, 230 - centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

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

MAQUINA DE LAVAR -compra
se de roupa, rnúlíer, em bom
estado.Tr: 273-6050

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

PORTA - vende-se, nova.Tr: 370-
0'168

TELEVISÃO - vende-se, 141
polegadas, nova, corn, NF, 5d"
meses de garantia.R$ 350,00.T(8
374-0136 ou 9905-5416

-

cf suporte. Tr. 273-6050.

MESA - vende-se, de sinuca
oficial.R$ 500,00.TR: 276-3454.

MODEN - vende-se ADSL
Dynalink. R$250,00. Tr: 275-
0767 cf Luciano

ROUPA - vende-se, para
trilha.R$ 700,00.Tr: 9132-4061

TORNO - vende-se, Mitto, lia
metro de barramento.R$b
6.200,00.Tr: 9137-6134 ou 371)T
9358.TECLADO - vende-se CCE 22k

, .•. " .

Centrais telefônicas Intelbras

"Não tom� as

decisões pelOS
outros. Não deixe
os outros tomarem I

as decisões�"ue
São suas.

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

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

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

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica) ,

Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técmcs)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas p/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Calor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho

-

Sistemas de gravações' de imagens

Klt Portão Eletrônico + Interfone
Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

AUTOMAÇÃO PAR,A PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens
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ACESSE E CONFIRA

www.plusservice.com.br
1 fi T E ti N [ T

Encontre nos canais de. nosso slte os melhores negócios de jaraguá do Sul e Região
> Automóveis (Compra. Venda, A.cessórios e Con5óreios )
> Casa e Decorasão
> Comércio (Todo. o".mo\)
> Construção e Reforma (Pintura, Materíafs de CoI)$ttu�ãrt e Reforma)
> Esporte, Turismo e lm, Claoq,onett<, Co.t.lWS pi Excurs6e$ )
> Moda e Beleza (5aloo$ de &tltu. ProdutO! para rrntamento Corporal)
> Restaurantes
> Serviços Gerais ( EI(!trici$� CotltádQrt$.lmunlladorts, Chaveiros. Gráficas. finaticeiras,
Despachantes, Corretore� de Seguros, Auto·E$colas e muito mais ". )

e muitos outros

<Homar AUTO AJUDA
TERAPIA DO CORPO E DA MENTf

Entre em contato conosco e anuncie

• •

sua empresa em nosso site

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

Rua João Planincheck. 293· Sala 15
Nova Brasília· Jaraguá doSul. se

Anuncie no canal de
CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

Para o lar

l:f�� e para a Indústria

,(\fI
;,; l (0f1aes ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSlNESlCO PARAPSICÓLOGO

� Filiado no Conselho Regional �olístico· CRH ·0328 e no Conselho Nacional de Terapias Naturistas· CONATEN - 95103
A TECNOCAlHAS mantém um compromisso com a

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

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção poro parabólicos, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em lnôx, Galvanizados e Alumínio .

Além de diversos oulros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCElÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDl. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe S,himidl, 279 • Cenlro· Joroguá do Sul· se . Fones: 370·6448· 275·0448 • Fax: 371 ·9351

Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem problemas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez. Falta alegria de viver, quanto mais lutam�i'
tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens perdas financeiras e tens problemas de ordem espiritual consulte com ele: Homar Moraes, através do tará Kabala!
fonosinesia o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos. Mapa astral, carta numerologia, terapia tánlrica cura plánica
imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kabala. Re�re ,:

reprogramação mental e chaveamento e chapem para eliminar a magoa.
.

ENCANADOR & eletricista

(4� 9975-5659�
CI Bruno

<;»

�
Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 . Centro ·Iara uá do Sul SC

PINTUR1>.S EM GERAL: PREDIAL - COMERCIAL - RESIDENCIÀL
MÀSSÀ CORRIDÀ, tPOx, TEXTURA, GRAf1ÀDO

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

R: Domingos da Nova, s/no -fha da Figueira· Tel.: 9104-6466 NATALIA • 9111·0491

CLÁUDIA • 9136·9310
SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDAD
A� de� 4-� d&t s� des� de 444 &m{vu!44 __ -

1f!�,� em�_ _.� de Se<J� da.A�

n-�� )_�,SEXO SEGURO
USE CAMISINHA

FONE: 372-3680
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1438 - SI 03
Jaraguá do Sul. - Santa Catarina
www.autotecseuranca.com.br

- GINECOLOGIA -

t·... �ç'i�:".GOO:0179Habllltação SOBRAClL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: GlIiIIler/l1e !Veege, 50 • SL 406

Fone: 370-1705
somata@1Ielilllo.colli.l1r- Jaraglllí do Sul

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

�
_"W.·"

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméricos manipl/lados

Fone: 371-8298
Rua João PicoiJi 1 10 . Centro

Búzio Africano· Tarô
Numerologia • Kabala Africana

,,_ Tmtwne/1Í(�� Espirituais
]Jara dirersos prohlclJws

inclusit'1' drog(1s e alcoolismo

Consultas el hora marcada
(47) 372.0556 - 9912-'"4

A Capacidade de Amar
Durante certo estágio do seu desenvolvimento,o

amor pela mãe está misturado a um tipo de paixão
sensual infantil. Ela não tem noção da sexualidade
adulta, experimenta sentimentos fortes em relação à
figura materna, o que leva a entrar numa

concorrência com o pai.A menina sente esta mesma

paixão pelo pai, e deseja excluir a mãe, que vê como
uma espécie de rival.

Estes sentimentos conflitivos, normalmente,
acabam sendo superados na medida em que o

menino se identifica com a imagem do pai, e a

menina, com a da mãe. Uma série complexa de
experiências tem que ser vivida até que se chegue a

esse ponto.
É muito importante resolver os conflitos da

infância para que o indivíduo tenha aptidão para um

amor adulto. Os pais precisam demonstrar o seu

amor pelo filho, é essencial que a criança se sinta
amada, só assim terá capacidade de superar estes
conflitos e setornarum adulto feliz.

Amar é romper barreiras que nos separam de
outras pessoas.é encarar a individualidade da pessoa
amada tão importante quanto a nossa própria, é
multiplicar e encarar os sentimentos e desejos como
se fossem realmente nossos. O amor é um nascer

constante, é renovação do que sentimos, é colocar
para fora um sentimento que muitas vezes tendemos
a esconder.Como é bom amar!

"J\. ..:.��bf!t!ll!l'.s!(!XlJ á gabet mecnet!\
� com II cabeça dog homens, )",(
e isso hÓg sabemos flIzf!t muito bem!!!

V.nh� pagoat momentos agradáv.l' ao lado dq,

garola, mal, eataetonadas de Ja,.gu� elo gul

Se você está cansado de ficar em cosa sem compan�il
venha conhecer nosso pousado com lindos

acompanhantes 24hs ao seu dispor.
Temos preços acessíveis e auto atendimento,

tudo poro favorecer o você, diente.
Também atendemos hotéis, motéis e residências.

275-0052 / 273-117
E� <U �tbl4 #te4Ce�!I

Clínica de Gin(!cologia e ObllctlÍd�

2)1'. //call ;]JflI(' délireillel'
CRM: 5457·IE G.O. 30212001· RQE:4975
Membro da Sociedooe Rro$ililiro de Cirurgia I.npIJf1l�6�(�

CENTRO DE ATENDIMENTO À MUlHU
Ginecologia e Obstetrícia

Videolaparoscopía Ginecolõgi(O
275-0395
j[ucnt®terro.com.br

Ruo: Preso Juwlíno, �I
- ]I andar . cenlro'

Joroguó do Sul . I(

O amor é mais que um sentimento simples: consiste
num conjunto de emoções e atitudes que as pessoas
experimentam em relação aos mais diferentes objetos,
idéias ou seres vivos, mas principalmente em relação a

outras pessoas. Amar outro ser humano é uma atividade
que deve ser desenvolvida e aperfeiçoada através de um

aprendizado.
Amar possui um significado tão amplo, que se torna

difícil defini-lo claramente, podemos, apenas, dizer com

certeza que é o sentimento mais puro e verdadeiro que o

ser humano possui.
A aprendizagem do amor começa na mais tenra idade,

entre mãe e filho. Nesta relação a mãe é a fonte de conforto e

proteção, e precisará desenvolver compreensão mais ou

menos intuitiva das necessidades do bebê. Essa

compreensão surge através da experiência e do
reconhecimento dos sinais particulares da criança. Por
outro lado, ela não pode satisfazer instantâneamente todas
as necessidades do filho, e isso em benefício dele próprio.
Este é o início de uma aprendizagem através da qual a

criança começa a aprender e aceitar as limitações do
mundo exterior.

Muito anos podem se passar até a criança amadurecer a
sua capacidade de dar amor.Mas, por fim, a criança supera o

seu egocentrismo- e deixa de ver as outras pessoas apenas
como um simples meio de satisfação de sua própria
necessidade. Dar torna-se mais importante do que receber;
amar.mais importante do que ser amado.

�-I------------f-·----------��------------�i----------�

Saiba emagrecer sem

parar de comer.

Conhe�a o programa'

DISCIPLINA
ALIMENTAR
Informa�ões: 9973 -) 814

INl Doniclla S. F Cur)'
Dermatologia - CRM 11341 .....

•.,.,,,.....
Fone/fax: (47) 370 8890
da n ie ll ar.u ry@globo.com

Rua: Olivio Domingos Brugnago, 275 • Vila N�I

ANUNCIE
AQUI

371-1919
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