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DOCUMENTAÇÃO

Kremer diz que candidatos têm
de comprovar escolaridade

• PÁGINA 3

N° 4.932 1 RS 1,25

SONl-lO (QUASE) ACEssfvEL

Classe C 180 esbanja
classe, com menos preço

• CLfoiSSI'NIAIS

JUSTiÇA

oligação pede a impugnação
.

. \

da candidatura de Oionei
l IA coligação "Jaraguá no rumo certo" entrou com uma

epresentação na Justiça Eleitoral pedindo a impugnação da

'ndidatura do candidato da aliança "[araguá para todos",
ionei da Silva (PT). Na ação, a assessoria jurídica da

ligação PSDB/PFL/PP/PV alega que o candidato a prefeito

participou de evento público, o que é proibido pela legislação
eleitoral. Outras duas denúncias devem ser encaminhadas

hoje. A aliança PT/PMDB/PSB/PCdoB rebateu a acusação,
alegando que o evento do qual o candidato participou é

privado. PÁGINA 3

PERIGO

xtensionista rural da Epagri, Adriana Tomazi orienta bananicultores sobre os perigos da sigatoka negra

QUALIFICAÇÃO

Programa visa diminuir riscos
de contaminação de alimentos

j

o Senac, em parceria com o Sebrae, está implantando
em Jaraguá do Sul o Programa Alimentos Seguros, que
tem por meta a diminuição e a eliminação de possíveis
causas de contaminação de alimentos. O Programa tem 'a
adesão de 10 donos de restaurantes e lanchonetes de
Jaraguá do Sul. Ontem, eles participaram da primeira
reunião da segunda etapa do programa, que tem 10 meses
de duração. PÁGINA 4

PÁGINA 5

INSEGURANÇA

Comércio deJaraguá do Sul tem

pouco movimento em julho
O diretor da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de

Jaraguá do Sul), Waldemar Schroeder, diz que lojistas
estão apreensivos devido ao baixo movimento.

• PÁGINA4

MUDANÇA

Trânsito é alterado em virtude
do show de aniversário de JS
Ruas próximas ao local do show sofrerão alterações a partir
das 13 horas. O show está marcado para começar às 19
horas.

• PÁGINA6

BASE

Escolinha de futebol faz boa

participaçãOJlo,_sul�runecic�
.. PÁGINA 7

FUTEBOL
SEMPRE AO SEU lADO

Varzeano tem
rodadadecisiva

Jogos acontecem na tarde
de sábado, no campo do

João Pessoa, e definem o

último classificado para a

semi-final. As partidas
estão marcadas para
iniciar às 13h30.

• PÁGINA 7

Vestindo o. corpo e'

aalma'das pessoas,
., .. �

www.marisolsa.co.br

r
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OPINIAO

Ao vivo em cores
o primeiro debate entre

os candidatos a prefeito de

Jaraguá do Sul, a ser

promovido por .uma rádio
local, está previsto para o dia
31 deste mês. Diferente da

eleição anterior, todos
confirmaram presença. Mais,
a mesma emissora pretende
reuniu os candidatos a vice,
em data a ser definida. Resta
saber se a psicóloga, Cecília
Konell, vai. Em 2000, quando
disputou a prefeitura como

candidata do PMDB, não

compareceu a nenhum.
Mesmo sem qualquer função
constitu-cional no exercício
do cargo, os vices são

importantes na estrutura

administrativa. Por isso, a

população quer saber o que
eles pensam.

O debate proporciona um

espaço democrático aos

candidatos e permite ao

eleitor conhecer melhor as

propostas. Mesmo com o

recurso do marketing e da

FRASES

assessoria, estão expostos, ao
vivo e em cores, sem o

controle total da situação.
Uma pergunta bem elaborada
sobre a plataforma admi
nistrativa vale mais do que
discursos de palanque,
outdoors epromessas. O único

inconveniente ou perigo fica

por conta da condução. Nem
é preciso lembrar que a

bate-bocas e baixarias - tão

característicos em debates -

desagradam o eleitor, cada
vez mais consciente do seu

papel na política e da

importância dela no seu

cotidiano. Pesquisas mostram
que a população cansou-se

das cenas bizarras promovidas
por candidatos. Está preocu

pada em conhecer as

� O debate proporciona um espaço
democrático aos candidatos e permite ao

eleitor conhecer melhor as propostas,
imparcialidade. é impres
cindível, sob o risco de perder
a credibilidade.

A se julgar pelas ex

periências dos três candidatos
e pelas promessas de respeito
mútuo e do bom nível da

campanha, o debate tem tudo

para- marcar positivamente o

processo político deste ano.

Tudo vai depender da postura
do mediador e do equilíbrio
.dos candidatos. Até porque,

propostas de cada um.

O deputado Di�nei
Walter da Silva é um

político de quem se pode
discordar, mas nunca

suspeitar das intenções. Em
apenas dois anos na função
parlamentar mostrou-se um

hábil articulador e

estudioso da política. O
médico Vicente Caropreso
tem a ser favor o co

nhecimento da política

local - foi vereador por dois
anos - e a experiência do
convívio diário corri os

grandes políticos do país, no
Congresso N acionaI. O
estilo próprio, criticados
pelos adversários, é visto por
muitos como uma qualidade
para um administrador.

Moacir Bertoldi é um

político tradicional na

acepção da palavra. Evita
polemizar com quem quer

que seja e faz todos os mimos

exigidos pela função. A

educação e a competência
médica fez dele uma

liderança política incon

teste. Os três candidatos a

vice são pessoas com

experiências adminis-trativas.
Foram secretários municipais e

conhecem a estrutura de

governo. A esperança é que o

debate possibilite à população
conhecer os candidatos e que
esses coloquem suas energias

,

e competências a serviço da
cidade.

"Estão tentando criar um fato politico para desviar a atenção
entre'ga das obras de urbanização e das casas no Jara ;/�:"ts2J.."
• Leone Silva,coordenador da campanha da coligação"Jaraguá para todos'referindo-se à ação impetrada pelo PSDB/PFL/PP/PV,que pede
a impugnação da candidatura de Dionei da Silva.

'

urante a

Mundo I Pessoas & Fatos I ·

� INGLATERRA

Hawking apresenta nova
teoria dos buracos negros
Depois de 29 anos pensando no assunto, o físico
StephenHawking reconheceu que estava errado
sobre os hábitos alimentares dos buracos negros.
O renomado cientista da Universidade

Cambridge, autor de Uma Breve História do

Tempo e O Universo numa Casca de Noz,
apresentou um artigo no qual argumenta que
os buracos negros, vórtices espaciais formados
por estrelas mortas, podem revelar informação
sobre os objetos que engolem. Ele passou
décadas insistindo que os buracos negros
destroem toda a informação que engolem,
devolvendo ao espaço apenas uma radiação
genérica, sem conteúdo de dados. (AE)

� AFEGANISTÃO

Tiroteio deixa 21 mortos

entre soldados e rebeldes
Dez militantes afegãos foram mortos ontem

durante tiroteio com soldados dos Estados Unidos,
nos arredoresde Kandahar.Em outro ponto do país,
11 soldados afegãos morreram em uma

emboscada durante a noite, expondo a persistente
violência nos meses que antecedem as eleições
gerais -já adiada em duas ocasiões eagora previstas
para outubro.
As forças americanas informaram que cinco

supostos rebeldes e cinco soldados afegãos ficaram
feridos nos choques ocorridos nas proximidades
de Deh Rawood, cerca de 400 quilômetros a

sudoeste de Cabul, a capital do Afeganistão. (AE)

� ARÁBIA SAUDITA

Cabeça de americano é
encontrada no freezer
A cabeça do americano Paul M. J.ohnson Jr

foi encontrada por forças de segurança
sauditas em um freezer, durante uma batida
num esconderijo do chefe da AI-Qaeda da
Arábia Saudita. Na ação, dois terroristas foram
mortos. Não ficou claro se Saleh Mohammed

al-Aoofi, suposto líder da AI-Qaeda, estava
entre os militantes capturados ou mortos.

Em nota oficial, o ministério disse que a

cabeça do americano, seqüestrado e

decapitado no mês passado, estava em um

freezer na casa revistada. O restante do corpo
não foi encontrado,"e procedimentos estão em
andamento para determinar seu destino': (AE)

� ISRAEL

Continua construção do
muro,apesarda ONU
Apesar da resolução da Assembléia Geral das

Nações Unidas exigindo que Israel ponha fim
às construções do muro na Cisjordânia, em
cumprimento ao parecer da Corte
Internacional de Haia; o governo continua com
as obras que separam a cidade sagrada dos

palestinos. "Espero que a comunidade
internacional continue fazendo todos os

esforços possíveis para que o país cumpra a

resolução da ONU'; disse o ministro palestino
Saeb Erekat. A resolução aprovada pela ONU
refletiu a oposição mundial contra a

construção do muro de oito metros de altura
e 685 quilômetros de extensão. (AE)

� ÁSIA

Chuvas e tornados deixam
pelomenos 550mortos
Chuvas de monção, tornados e fortes
chuvas voltaram a atingir regiões já
inundadas, matando mais 42 pessoas e

elevando a 546 o número de mortos nas

tempestades que anualmente devastam o

sul da Ásia, informaram, ontem, autoridades
locais.
No leste da índia, uma embarcação virou
em um rio turbulento, causando a morte de
27 pessoas, informaram agentes da defesa
civil indiana. Em Bangladesh, mais 15 mortes
foram divulgadas nesta quarta-feira. (AE)

� FRANÇA

Torre Eiffel é esvaziada

após ameaça de bomba
ATorre Eiffel foi brevemente esvaziada ontem depois
de as autoridades' terem recebido uma ameaça de
bomba contra o famoso monumento, informaram
autoridades locais.
A torre reabriu horasmais tarde,depois de a polícia ter
conclurda uma busca por artefatos explosivos.
Nenhum objeto suspeito foi encontrado.
Cerca de 4,2 mil pessoas precisaram ser retiradas da

torre, situada na capital francesa, porvolta das 15h30
locais. Desde 1889, quando foi inaugurada durante
a Mostra de Paris, a Torre Eiffel já recebeu mais de
200 milhões de turistas. (AE)
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SECRETÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO 11

DESRESPEITA LEIS DA EDUCAÇÃO
OI
G8

p,
Por determinação do Secretário Estadual da ac

Educação e Inovação, Jacó Anderle do PSDB, estão in

sendo demitidos em nossa região professores/as sem d,

levar em consideração a qualidade de Ensino, Procura te

- se fazer economia com o descompromisso com as ql

questões pedagógicas, pois está demitindo, em torno
DI

ae
de seis mil professores/as em todo o Estado. Com o

DI

projeto chamado aglutinação, Jacó Anderle, promove q:
a mesma política do governo Amin, que usava outro m

termo - reordenamento -, mas que na prática, é a si

quantidade em detrimento da qualidade. No governo C<

Amin, o reordenamento criou o verdadeiro caos na E

Educação, O projeto semelhante que está sendo te

implantado, desrespeita a Lei 170/98 (Lei do Sistema le

Estadual de Educação), no seu artigo 82, inciso VII, f(

alíneas a, b e c, que definem o número máximo de
alunos por sala de aula e não o mínimo, como o

secretário tenta argumentar, O Art. 82 - VII -

determina que o nº de alunos por sala de aula precisa
possibilitar adequada comunicação e aproveitamento,
obedecendo a critérios pedagógicos e níveis de Ensino,
da seguinte forma: a) na Educação Infantil, até quatro
anos, máximo de 15 crianças, com atenção especial a
menos número, nos dois primeiros anos de vida e até
os seis anos, máximo de 25 crianças. b) no Ensino

Fundamental, máximo de 30 crianças até a 4ª série ou

ciclos iniciais e de 35 alunos nas demais séries ou ciclos;
c) no Ensino Médio, 40 alunos,

O secretário afronta também a Lei 8.391/91 (Lei

Idos ACTs), no artigo 15, onde define os motivos de

dispensa de professores ACTs: Art. 15 - Dar-se-á a
. I

dispensa: I - a pedido do servidor; II - a título de
.

penalidade; III - a qualquer tempo quando a vaga for

ocupada por professor efetivo; IV - quando o servidor
não atender as exigências pedagógicas.

Diante dessa situação de abuso, o SINTE/SC marcou

audiência com o ProcuradorGeral do Estado, para o

próximo dia 28, quarta-feira, às 10 horas, na

Procuradoria do Estado. Além disso, o SINTE -

REGIONAL DE DE JARAGUÁ DO SUL, cuja
coordenação tomou posse no último sábado,
protocolou nesta quarta - feira dia 21 de julho, pedido
de audiência junto a Secretaria Regional de Jaraguá do
Sul para discutir o assunto, Os diretores, pais e as APPs

(Associações de Pais e Professores) e os Conselhos
Deliberativos de Escolas, são todos convidados a

participarem desta discussão. Com esta postura do
Secretário Estadual de Educação e Inovação, Jacó
Anderle, fica evidente, que milhares de alunos serão

prejudicados nas questões pedagógicas, pois perdem a

continuidade do conteúdo pedagógico pela aglutinação S
de tur�as e troca de professores.

O SINTE/SC estadual também está solicitando uma

audiência com o Secretário da Educação, Jacó Anderle,
para tratar do assunto e exigir providências, podendo,
inclusive, ter paralisações em algumas regiões do estado
em defesa da escola pública, gratuita e de qualidade
para todos.

Sebastião da Silva Camargo*

*Sebastião da SilvaCamargo é CoordenadorRegional do SINTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Mais
A coordenação de campanha da

aliança"Jaraguá no rumo certo"revelou

que a assessoria jurídica analisa outras

duas ações possíveis contra Dionei. A

ação já encaminhada à Justiça se refere
à abertura da Expofeira. A coligação
rebate as acusações. informando que
a Expofeira é um evento privado. Em
relação à formatura do Proerd,
testemunhas garantem que todos os

três candidatos estava lá. Se algum
deles participou mais ativamente, isto
é outra conversa, que não esconde as

picuinhas característica.

� A lei
Segundo juristas consultados pelo
Jornal Correio do Povo, a legislação
eleitoral proíbe os candidatos de

participar de inauguração de obras

públicas. Na avaliação deles, "as ações
.irnpetradas pelas coligações têm como

objetivo criar fatos e efeitos políticos,
que em período eleitoral podem render
dividendos':
A bem da verdade, se tudo for levado a

ferro e fogo, não teremos candidatos

para votar. A tranqüilidade reside na

experiência da Justiça, mais do que
vacinada contra essa doença.

� Tapetão
Pelo andar da carruagem, a Justiça
Eleitoral terá trabalho dobrado nestas

eleições. Além de se preocupar com

todo o processo eleitoral, terá de mediar

as briguinhas dos adversários. No sábado,
o PT solicitou que o cartório eleitoral

fiscalizasse a cerimônia de entrega de

obras no Jaraguá 84. Na segunda-feira,
foi a vez do PSDB/PFL/PP/PV recorrer à

Justiça Eleitoral, pedido a impugnação
da candidatura do deputado estadual

Dionei da Silva (PT).Com apenas 15 dias

de campanha, é um bom volume de

ações.

Leone Silva considera a acusação
) infundada e inconsistente

]ARAGUÁ DO SUL - Na

opiniã.o do coordenador da

campanha da coligação Jaraguá
Para Todos, Leone Silva, os

a adversários que estão pedindo a

o impugnação ou a penalização
da candidatura de Dionei, porn

a
ter participado da Expofeira,
querem apenas criar um fato

lS
novo para esconder o que

o
aconteceu no bairro Jaraguá 84

O
no último final de semana,

e quando suspeita-se que a

o máquina administrativa tenha
a sido colocada a serviço do
o candidato que o prefeito apóia.
a Esse pedido de impugnação
O tenta se apoiar no artigo 77 da

a lei 9.504 e no artigo 47 da

resolução 21.610 do TSE

(Tribunal Superior Eleitoral),
que proíbem a participação de
candidatos, nos três meses que
antecedem as eleições, em

inaugurações de obras públicas.
"Todos sabem que a Expofeira
não é obra pública. Qualquer um
pode ver que é uma

argumentação infundada,.
inconsistente", rebate.

"Isso comprova que em

Jaraguá do Sul alguns políticos
sequer sabem separar o que é

público daquilo que é privado",
diz o deputado Dionei. Ele

salienta que apóia as iniciativas

da classe empresarial e que 'não
deixaria de estar presente em um

evento tão importante para a

economia regional.

Silva diz que alguns políticos não sabem diferenciar público de privado

ABANDONO DE EMPREGO

�Ornunicamos ao Sr.CARLOS EDUARDOTRISTÃO DA SILVA,portador
a CTPS 4961799 Série 001-0/SC que o seu não comparecimento

�o local de trabalho desde 19/06/2004 caracterizou-se em

d:ANDON? DE EMPREGO conf�rme o previsto no artigo 4821e�ta I

d
CLlPedlmos o seu cornparecrmento em nossa empresa munido

t

e sua CTPS para que possamos promover a rescisão de contrato de

�abalho e dar baixa em sua CTPS. Mercado Bogo Ltda, Rua 11 de
ovembro 4826 Centro Massaranduba/SC -19.07.04

� Tô fora
Após a definição das alianças para
disputar as eleições em Jaraquá do Sul,
as previsões eram que o embate seria
entre Dionei da Silva (PT) e Vicente

Caropreso (PSDB) em função das

divergências políticas e ideológicas, além
da disputa pelos espaços políticos que
tucanos e petistas travam em todo o país.
Bertoldi, pelo seu estilo, ficaria de fora da

briga, aproveitando a brecha deixada

pelos concorrentes.

Os primeiros dias de campanha
confirmam as previsões iniciais e servem

de alerta a todos.

� Bênção
o candidato a prefeito da coliqação'Viva
Jaraquá" Moacir Bertoldi (PL), esteve
ontem em Curitiba, em companhia da
candidata a vice, Rosimeire Vasel (PTB),
para se encontrar com o vice-presidente
da República José Alencar (PL).
Além da benção, Bertoldi foi buscar o
apoio do principal personagem do

partido. Aliás, o candidato nunca

escondeu o desejo de se encontrar com

Alencar. Quando o PL ainda namorava o

PT, chegou a pensar em pedir a petistas,
para tentar com Lula, agendar o

encontro.

BATALHA

PSDB e PFL recorrem à Justiça
para impugnar candidato do PT
POR FÁBIANE RIBAS.

�Coligação acusa

Dionei de participar
de eventos públicos
proibidos por lei

II

}ARAGUÁ DO SUL - A

coligação "[araguá no rumo certo"
entrou com umarep�
Jus tiça Eleitoral pedindo a

impugnação da candidatura do
candidato da aliança "Jaraguá para
todo�;',;Dion�i da Silva (PT).'Na'

,

,

ação, a assessoria jurídica da

coligação PSDB/PFL/PP/PV alega
que o candidato a prefeito participou
de evento "custeado pelo poder
público", o que é proibido pela
legislação eleitoral. Outras duas
denúncias estão sendo analisadas e

devem ser encaminhadas à Justiça
hoje.

'

O coordenador de campanha
da coligação "Jaraguá no rumo

certo", Ademir Izidoro, informou
que a primeira denúncia foi feita na
terça-feira."Estamos pedindo a

impugnação da candidatura porque
ele (Dionei) participou da abertura
da 7ªExpofeira, na semana passada",
informou. O assessor jurídico da

aliança, Leonel Pradi Floriani,
revelou que as duas ações em análise
se referem à participação de Dionei

Izidoro informa que estão avaliando outras ações contra a coligação "Jaraquá Para Todos"

na formatura do Proerd, na noite de
quinta-feira e à uma pesquisa de

intenção de votos encomendada

peloPT
_

OUIROLAOO-Aassessoria

jurídica da coligação "Jaraguá Para
Todos" rebateu as acusações contra
o deputado estadualDioneiWalter
da Silva e acredita que a denúncia
não passa de jogo político. Conforme
b esclarecimento, o candidato

participou da solenidade de abertura
da Expofeira a convite da Apevi
(Associação dasMicro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu).
entidade de classe que promove o

evento. Naquela ocasião, o

deputado Dionei acompanhava o

governador, na condição de

parlamentar que representa a região.
Na argumentação, a assessoria

também explica que a "legislação

eleitoral veda a participação de
candidatos em inaugurações de
obras públicas. A Expofeira'não é

uma obra, e tampouco é pública.
Trata-se de um evento da iniciativa

privada, promovido pela clas�e
empresarial, sob a coordenação da

Apevi. O fato de o município ser

patrocinador do evento não toma a

Expofeira uma 'obra pública'",
defende.

Cartório notificará candidatos sem - certificado de escolaridade
}ARAGUÁ DO SUL

Funcionários do cartório eleitoral
estão trabalhando na verificação
dos pedidos de registro dos
candidatos a prefeito e vereadores

que concorrerão às eleições de
outubro. Entre as documentações
solicitadas pela justiça, está a

-

comprovação de escolaridade. O

Município apresenta 111
candidatos a vereadores e,

segundo o chefe de cartório da
1 7ª Zona Eleitoral, Pedro Kremer,
alguns estão enfrentando
dificuldade quanto à inscrição de
documento que certifique o grau
de instrução.

"Há determinados casos em

que o candidato não conseguiu o

comprovante porque a instituição
de ensino não existe mais, o que
impossibilita a retirada do
documento. Entretanto, os juizes
definiram que em situações como

,

r,

Kremer diz que pedidos de registros estarão sentenciados até agosto

esta, a pessoa receberá uma

notificação solicitando que

compareça ao cartório e declare

a escolaridade a próprio punho.
Esse procedimento ocorre porque
a lei determina que o candidato

seja alfabetizado e, se tem

condições de redigir até que série

estudou, então legitima-se a

escolarização adequada", explica.
O chefe de cartório informa

que a análise de todos os pedidos
foi concluída esta semana e que a

partir de hoje serão encaminhadas
as notificações às pessoas que não

apresentaram o documento. "Tem
candidatos que não trouxeram o

comprovante de escolaridade por
falha na montagem do processo e

certamente serão avisados da

obriga toriedade des ta

certificação", destaca. Até a

primeira quinzena do mês de

agosto, todos os pedidos de registro
devem estar sentenciados pelos
juízes eleitorais.

Em algumas cidades o critério
de avaliação dos candidatos é

uma prova de conhecimentos
gerais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Programa Alimentos Seguros
implantado em Jaraguá do Sul

CtSAR JUNKES

POR MARIA HELENA DE MORAES

�Projeto reúne
10 empresários do
setor alimentício
de Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL - Dez

empresários do ramo de restaurantes
da cidade estão participando do

Programa Alimentos Seguros, do
Senac e Sebrae e que está sendo

implantado emJaraguá do Sul como

objetivo de evitar, a todo o custo, a

possibilidade demanejo incorreto na
elaboração de alimentos que possam
causar doenças aos clientes. Ontem,
teve início a segunda etapa do

programa, que consiste em treinar os

participantes a reconhecer as

deficiências da empresa que
administra e saber encontrar as

Soluções.
De acordo com a coordenadora Juarez Calil,consultor do Senac para o Programa Alimentos Seguros, ministrou treinamento ontem em JS

de Gestão e Comércio do Senac,
Eunilda Henning, o programa é

realizado em três etapas. A primeira
delas consiste na implantação do

programa 5 S (organização,
ordenação, limpeza, saúde,
autodisciplina), realizado demaio até
agora.A segunda etapa é a que está

sendo realizada nesse período e se

estende por mais alguns meses e a

terceira e última etapa, que será

realizada daqui a trêsmeses, trata da

análise de perigos e pontos críticos de
controle, que baseia-se na

identificação e no controle de perigos
de natureza biológica, física ou

química, relacionados com a saúde
do consumidor.

Ainda de acordo comEunilda, a
empresa que chegar ao fim do

processo recebe um selo de adesão e,

depois de uma auditoria rigorosa,
realizada em todos os estabe

lecimentos, é concedido um selo de

qualidade total, assinado pelo Senac. os empresários que estão no curso.O
"Esta é a primeira turma em Jaraguá interesse ternsidosigniíicativo", revela
do Sul", acrescentaEunilda. o consultor.

O consultor do' Sebrae, Aumentar a segurança e a

nutricionista Juare .�J::_�.�!![!,f'l',�,'M��_���!'<alimentosproduzidos
coordenado _ unda e terceira a partir de gestão de qualidade,

- ;;---

etapa de' .éantação do programa. condições ambientais, estrutura fsica,
De acor o com ele, os participantes recursos humanos, higienização,
do programa estão dispostos a seguir métodos de produção e conservação
as regras, sendo que amaioria deles já alémde embalagem e rotulagem são

implantou pelomenos três requisitos algumas das questões levantadas pelo
previstos no 5S. "Estou satisfeito com consultor.

<'

Sebrae promove seminário de orientação sobre o microcrédito
}ARAGUÁ DO SUL - Incentivar

as pessoas em dificuldades
financeira a encontrarem modos
de sobrevivência através de

informações concretas sobre as

linhas de microcréditos
oferecidas foi o objetivo da
Amvali ( Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu)
ao realizar um workshop
direcionado para a formação de

agentes multiplicadores de

microcrédito, realizado esta

semana na sede da Amvali, em
J araguá do Sul.

De acordo com a secretária
executiva da Amvali, Maria
Teresa Nora, a intenção é Instrutor Norberto Gassenferth Júnior ministrou o curso na Amvali

oferecer ajuda concreta às

pessoas que estão fora do mercado
de trabalho apresentando
possibilidade de financiamento

(até R$ 20 mil) para a

implantação de pequenos

empreendimentos, con'cedidos
pela Acrevi, com verbas do
Badesc. O instrutor do Sebrae,
Norberto Gassenferth explica que
o programa foi criado em 2002 e

é direcionado a pessoas físicas

que tenham atividade comercial
ou que desejam ingressar nessa
atividade. Aproximadamente R$
120 milhões já foram liberados
desde que o programa foi

implantado.

QUINTA-FEIRA, 22 de julho de 2004

Vendas baixas e inadimplênci
preocupam lojistas da cidade

}ARAGUÁ DO SUL - O diretor
da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas),Waldemar Schroeder, se
diz preocupado com as

dificuldades enfrentadas pelo setor.
De acordo com ele, nem o frio e os

preços acessíveis têmmotivado o

consumidor a ir às compras.
"Estamos preocupados. Esperamos
que a taxa de juros diminua pelo
menos em 0,25%. Caso isso não

aconteça, o final do ano vai ficar

difícil", alerta o diretor.
A falta de dinheiro, as altas

taxas de juros, o desemprego e o

arrocho salarial, de acordo com

Schroeder, são os fatores

responsáveis pelo pouco
movimento de vendas no comércio
da cidade. O diretor da CDL
informa que as vendas estão

imprevisíveis, variando de forma
acentuada de um mês para outro.

"Em ummês se vende R$ 100mil e
no outro, as vendas podem oscilar
de R$ 40,00 a R$ 80 mil":
exemplifica Schroeder. Segundo
ele, essa inconstância gera

insegurança aos lojistas, que não

pode planejar novos investimentos.

"O mês de julho está causanQ
nervosismo", revela o diretor Q
CDL, que destaca ainda o fato
muitos lojistas estão reclamando
inadimplência.

Mesmo assim, Schroeder afi
que Santa Catarina ainda tem
menor índice de inadimplêncianl
Brasil. Mas em Jaraguá do Sul
inadimplência aumentou e

44,7% se comparados o mês de m�
com o mês de junho deste an�

período em que ocorreram 7j
registros de crediário em maio
1.141 em junho. Por registro Q
crediário, entende-se conta nà

paga.
De acordo com dado

divulgados pela Abracheque,
número de cheques devolvidos
falto de fundos, no, Brasil,ve
caindo de mês a mês. Em junh
deste ano foram 14 chequf
devolvidos para cada mi

compensados, contra 14,7 ernm,

em 15,4 em abril domesmo ano. A
mesmo tempo, o volume de chequ
compensados aumentou, passan
de 171,5 milhões de folhas emab

para 174,4 milhões em junho.
ARQUIVO/CÉSAR JUN'

Schroeder alerta para a necessidade de redução das taxas de juro

�� � -�

1.0IERIAS

INFORMECpl'--------------------------�
� PETROBRAS

Diesel para baixas temperaturas
A Petrobras está disponibilizando ao mercado
da Região Sul seu mais novo produto para
baixas temperaturas: o Petrobras Diesel

Inverno. Produzido pela Alberto Pasqualini -

Refap SIA, empresa do sistema Petrobras, em
Canoas (RS) o produto é resultado do

Programa dé Evolução da Qualidade do-Óleo
Diesel e dispõe de tecnologia de ponta que

garante a operacionalidade do diesel em

regiões que enfrentam temperaturas de até
menos cinco graus Celsius no período de

inverno. O combustível proporciona aos

veículos e equipamentos capacidade de

operar em partidas mais seguras, dispensando
o uso de outros aditivos ou misturas que
possam comprometer o bom funcionamento
do motor.

concurso: 582
13 - 29 - 40

45-51-59

� COBRANÇA
Nova subestação
o presidente da SCGás, Otair Becker cobrou
recentemente do presidente da Celesc, Carlos
Rodolfo Schneider, o cumprimento da promessa
visando a abertura de licitação para a

implantação da segunda subestação em São

Bento do Sul. Destacou que a subestação, a ser

construída no Bairro Brasília, 'proximidades da

Promosul, é de vital importância para a economia

local, Becker lembrou ao presidente a promessa
feita por ele de que no segundo semestre

lançaria o Edital de Licitação para a aquisição de

equipamentos, materiais e serviços para a

construção da obra. No mesmo expediente, o
presidente da SCGás afirma ter tomado
conhecimento através da imprensa de que a

Celesc assinou contrato para a implantação do

Programa Luz para Todos em várias regiões,

� ACORDO

Primeiro emprego
o ministro do Trabalho e Emprego, Ricardo Berzoini,
assinou no último dia de junho protocolo de intenções
com o Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Tipo
Artesanal de São Paulo para a criação de mil vagas no

âmbito do Programa Primeiro Emprego até o fim do
ano. Berzoini observou que não apenas a contratação
formal é importante para a ocupação dos jovens, mas
também iniciativas empreendedoras, que serão

facilitadas pelo programa pré-empresa em fase de

elaboração no Ministério da Fazenda com contribuições
do Ministério do Trabalho e Emprego. Dados da
secretaria de Comércio Exterior, divulgados ontem,

apontam que as pequenas e médias empresas
também desempenham papel relevante nas

exportações brasileiras, respondendo por 54% da pauta
de produtos manufaturados, que têm maior valor

agregado.

concurso: 436
02 - 07 - 17 - 20 - 24 - 27 - 34
44 - 46 - 50 S3 - 63 - '75 - 78

79 - 81 - 85 - 92 - 93 - 98

concurso: 03851
1 ° Premio: 66.782
2° Premio: 07.980
3° Premio: 40.493
4° Premio: 59.271
5° Premio: 20.640
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Sinte quer o fim da proposta
que limita número de alunos

JARAGUÁ DO SUL - A nova

coordenação do Sinte (Sindicato
dos Trabalhadores em Educação)
_ regional de Jaraguá do Sul -

criticou a proposta do governo do

Estado que pretende acabar com

as classe com menos de 40 alunos,
nas escolas da rede estadual de

ensino. Segundo o coordenador da
entidade, Sebastião Camargo, a

Secretaria Estadual de Educação
deve publicar nos próximos dias a

portaria regulamentando o

assunto. "Isso traz conseqüências
imediatas como a redução do

número de professores, gerando
desemprego, a superlotação das

salas de aula e a queda na

qualidade de ensino", salienta.
Camargo declara que a

legislação federal estipula o limite

de 35 alunos por turma, enquanto

que na esfera es tadual esse

número sobre para 46. No entanto,
algumas escolas estaduais utilizam
o espaço das instituições
municipais, esta com estrutura

para atender quantidade inferior
de estudantes por turma,

abarrotando ainda mais as salas.
O coordenador informa que

será marcada uma audiência com
a Gerência de Educação da
Secretaria de Desenvolvimento

Regional de Jaraguá do Sul para
tratar do assunto. "Queremos
discutir a implantação de uma

agenda de visitas nas escolas para
que cada uma delas tenha um

representante, formando uma

corrente de comunicação
eficiente", declara.

Esta é uma das metas definidas

pela coordenação do Sinte, que
tomou posse no último sábado,
para os próximos três anos' de

gestão. "No campo organizacional,
a prioridade será o aumento da

sindicalização", revelou Camargo,
informando que, atualmente, 1,1
mil professores estão na ativa nas

33 escolas da rede estadual de
ensino dos cinco municípios da

microrregião, dos quais 400 são

filiados ao sindicato. Outro

objetivo da nova coordenação é a

articulação com outros sindicatos
da região.

Reunião de posse da coordenação do Sinte para gestão 2004/07

Colégio Marista São Luís em

parceria com a Família

É esse o lema de trabalho da Educação Marista.
Que neste primeiro semestre desenvolveu várias atividades com

a participação da Família. Eventos como a Manhã de Lazer e

Convivência, Reunião de Pais com Palestras sobre relacionamento
entre Pais e filhos, com importantes nomes da Educação e Psicologia,
Plantão Pedagógico para Pais e Alunos com os Professores,
Homenagem às Mães, além é claro, dos momentos individualizados
com cada família para enfrentar os desafios diários com as crianças
e os adolescentes.

Fazer educação é uma tarefa complexa, com um alto nível de
dificuldades. É uma tarefa gigantesca. Há um mundo a ser

reconstruídos com as crianças e jovens. Por isso a importante missão
de Pais e Educadores que juntos transformarão o espaço escolar
num ambiente de aprendizagem significativa, com condições
necessárias para o desenvolvimento intelectual e humano.

Sabemos que todas as atividades propostas pela escola têm
objetivos e fins educativos mas oColégio Marista reforça o objetivo
maior de integrar a família ao contexto das atividades provocando
reflexões e pr-opondo um acompanhamento maior das fases que o
aluno está vivenciando. É nessas atividades pedagógicas que a

criança e o adolescente, acompanhado por sua família poderá
encontrar harmonia entre a linguagem dos pais e da escola.

E neste tempo de férias além de descansar, brincar e
encontrar velhos e novos amigos se faz importante retomar a

caminhada escolar.Avaliar como está o envolvimento do aluno e da
família com as atividades individuais e coletivas propostas pela escola.
Sugestionar, participar com força total!

O Colégio Marista São Luis deseja a todas os Alunos, Paise Equipe
Educativa Boas Férias e bom início de segundo semestre.

Il
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Bananicultores em alerta para
os perigos da Sigatoka negra

CÉSAR JUKES

POR CAROLINA TOMASELLI

�Perigo da doença
no Estado leva cadeia

produtiva a tomar

medidas emergenciais

]ARAGUÁ DO SuL!
GUARAMIRIM - Produtores de
banana' de J araguá do Sul
reuniram-se ontem com técnicos
da Epagri (Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural),
Cidasc (Companhia Integrada
de Desenvolvimento Agrícola de
Santa Catarina) e da Secretaria
de Produção do município para
discutir medidas a serem

tomadas para se evitar a

contaminação dos bananais pela
sigatoka negra.

Casos da doença, considerada
a principal ameaça aos bananais,
já foram registrados nos Estados
brasileiros (te Amazonas, Acre,
Rondônia, Mato Grosso e São

Paulo, este úl __
- :c.�!=Er......R.""

próximo e com características
climáticas praticamente idênticas
à Santa Catarina.

Além de esclarecer a situação
atual, técnicos da Epagri e Cidasc
também apresentaram os riscos da

doença para a economia do

Estado, terceiro maior produtor

Encontro reuniu 82 produtores de banana do município, que receberam orientações sobre a doença
nacional. Os bananicultores Guaramirim, o encontro acon- mil agricultores e gera direta ou

"'h?c,,}='''ram, 'ainda, orientações teceu na terça-feira e reuniu indiretamente 30 mil empregos,preventiv)";�everão ser grande parte dos cerca de 95 com uma movimentação eco-

implantadas em s��'.i2priedades bananicultores do município que, nômica em torno de R$ 80milhões.
rurais. \'i) estima-se, cultivam 1 mil hectares Na região Norte, a banana

Reuniões semelhantes com os e produzem 40 mil toneladas ao representa a primeira cultura em
envolvidos da cadeia produtiva ano, totalizando o valor bruto de importância econômica.
estão sendo realizadas em todos R$ 6 milhões. A entrada da banana paulista
os Municípios do Estado, onde o

cultivo é predominante. Em
Em Santa Catarina, a

bananicultura é praticada por 5
em território catarinense está

proibida.

Plano de trabalho define ações para prevenir chegada da doença
De acordo com o extensionista rural da

Epagri de Guaramirim, Geovani Porto, a

mobilização entre os bananicultores surgiu como
uma primeira ação na tentativa de prevenir ou,
ao menos, retardar a chegada da doença no

Estado. Portarias que-proíbem a utilização de
caixas velhas e prevêm a eliminação de bananais
abandonados e de fundo de quintal, por
exemplo, foram encaminhadas para aprovação
e publicaçãoTambém foi realizada reunião com
instâncias do governo estadual, setor público e

privado para tentar impedir a entrada da sigatoka
negra em Santa Catarina.

Formalizadas através de um plano' de
trabalho, outras ações estão sendo

implementadas. Em curto prazo, serão

implantados sistemas de previsão de sigatoka
amarela e monitoramento de pragas, além
de unidades de monitoramento da sigatoka
negra com plantas indicadoras.

Treinamentos para técnicos, repasse de
informações aos produtores, formação de
comitê gestor -integrado, incentivo para

plantio de cultivares resistentes, montagem
de equipes para levantamento em áreas de

risco, parcerias com outros municípios
catarinenses e Estados do Paraná e Rio
Grande do Sul também são contemplados no
plano.

"Todos da cadeia produtiva devem estar

a par da situação. Não é só nós que vamos
resolver sozinhos", declara Porto, informando

o QUE OEVE SER FEITO:

- realizar limpeza do bananal, retirando
folhas atacadas com sigatoka-amarela e

folhas mortas;
- eliminar os chamados "bananais problemas';
abandonados e de beira de estrada;
- não reutilizar embalagens;
- utilizar cultivares resistentes, feitos por
encomenda via Epagri.

que em Guaramirim a Associação de
Bananicultores está sendo formalizada e necessita

da participação maciça dos produtores. Reunião
para eleição da diretoria acontecerá no próximo
dia 13, às 14h30, no ParqueMunicipal de Eventos
Perfeito Manoel de Aguiar.

Scar oferece oportunidade
-de especialização em arte

]ARAGUÁ DO SUL

Aprofundar o conhecimento em

diversas manifestações artísticas
da denominada arte con

temporânea, retomando alguns
antecedentes conceituais da

contemporaniedade, trabalhados
nas vanguardas artísticas do
início do século XX. Com essa

proposta a Scar (Sociedade
Cultura Artística de J araguá do

Sul) promove o curso História das
Artes Visuais. A especialização
tem início dia 12 de agosto e

prossegue, quinzenalmente, às

quintas-feiras. Otto Francisco de
Souza, professor de História das
Artes Visuais vai ministrar o curso
abordando temas como da-

Exposição "Inquietude" mostra
conflitos do ser humano

daísmo e arte contemporânea; o
termo pós-modermo na arte

contem-porânea; a transferência
do arte de Paris para Nova

Iorque;' o' signo geométrico na

arte moderna e na arte

contemporânea; e a pintura no

final do milênio.
O investimento é de R$

260,00 (em até quatro parcelas).
As vagas são limitadas a 15 por
turma. No período vespertino, as
aulas serão ministradas das 15h30
às 17h30 e no período noturno das
19 às 21 horas.

As inscrições podem ser feitas
com Marcilei, pelo telefone 370-
6488 ou através do e-mail
artesplasticas@scar.art.br

]ARAGUÁ DO SUL - Mostrar a

transformação do homem no atual

contexto, como conflitos e os

estados físico e emocional são as

propostas das artistas plásticas
Janine Klein e Walesca Curtipassi
com a exposição "Inquietude",
que acontece até o dia 2 de agosto,
na Unerj. O acervo é composto de
11 obras, incluindo sete telas e

quatro obras de cerâmica

produzidas com esmaltes a baixas

temperaturas e diversas texturas.
A escolha do tema, segundoJanine
Klein, se deve as reflexões sobre o

momento do ser humanomoderno.
"Amostra questiona a dificuldade
do homemmoderno em equilibrar
dentro de si- os níveis físico,

FATOS

-Natural de Porto Alegre, a

ceramista Janine Klein iniciou
a carreira nas artes plásticas
pintando peças de cerâmica
em baixo esmalte.

-Formada em educação
artística pela Universidade

Regional de Blumenau,
Waleska Curtipassi desde a

infância vem aprimorando a

arte em desenhos, esculturas
e pinturas.

emocional, mental e espiritual. Esse
caos interno esbarra na questão
fundamental do ser humano: como
ser feliz?", explica.

I I
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Faleceu às 23:00 de 20/7 o senhor Antonio Rafaele, com ida
de de 83 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Cristo
Rei.

Falecimentos
F�leceu às 12:30 de ontem a senhora Ilma Diedrichils Bini,

com idade de n anos. O sepultamento será realizado no Cemité
rio da Vila Lenzi.

Faleceu às 15:00 de 20/7 a senhora Alma Daugs dos Santos
Thonsem, com idade de 77 anos. O sepultamento foi realizado
no Cemitério Schroeder L

Faleceu às 18:30 de 20/7 a senhora Hilda Behling Manske,
, com idade de 82 anos. O sepultamento foi realizado no Cemité
rio Três Rios do Norte.

Faleceu às 8:40 de 20/7 o senhor Francisco Schuman, com
idade de 81 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério
Martin Lutero.

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA

Pelo presente EDITAL DE INTIMACAO DE FALENCIA, faco saber ao
responsavel pelos Titulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham
neste Oficio de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da Lei se nao
forem pagos.

.

Ao intimado e facultado pagar,ou postular judicialmente a
sustacao de protesto ao apresentar declaracao de resposta por escrito.

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

/ CONFECCOES NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO
E TECIDOS CEDflO E CACHOEIRA

CH DW-000052-3 A VISTA 7.513,08 O MESMO

/ CONFECCOES NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO
E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA

CH DW-000053-1 A VISTA 7.684,90 O MESMO

/ CONFECCOES NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO
E TECIDOS CEpRO E CACHOEIRA

CH DW-000054-0 A VISTA 2.419,22 O MESMO

/ CONFECCOES NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO
E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA

CH DW-000055-8 A VISTA 7.315,85 O MESMO

/ CONFECCOES NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO
E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA'

CH DW-000056-6 AVISTA 7.551,95 O MESMO

/ CONFECS NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA FIACAO E
TECIDOS SANTO ANTONIO

D 070072VA 10/05/2004 2.401,81 O MESMO
/ CONFECS NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA FIACAO E
TECIDOS SANTO ANTONIO

D 070072VB 09/06/2004 2.401,82 O MESMO
/ CONFECS NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA FIACAO E
TECIDOS SANTO ANTONIO

D 070072VC 09/07/2004 2.401,82 O MESMO
/ CONFECS NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO E
TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

D' 292337DC 24/05/2004 6.970,76 O MESMO

/, CONFECS NICOLODELLI LTDA. 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO E
TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

D 292397DC 24/05/2004 6.991,71 O MESMO

/ CONFECS NICOLODELLI LTDA 01,223.772/0001-55 CIÁ DE FIACAO E
TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

D 294095DC 06/05/2004 2.267,74 O MESMO

/ CONFECS NICOLODELLI LTDA 01.223,772/0001-55 CIA DE FIACAO E
TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

D 296996DA 03/05/2094 1.856,66 O MESMO

/ CONFECS NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO E
TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

D 296996DB 31/05/2004 1.856,67 O MESMO
/ CONFECS NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO E
TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

D 296996DC 30/06/2004 1.856,67 O MESMO

/ CONFECS NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO E
TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

D 297640DA 07/05/2004 1.577,05 O MESMO

/ CONFECS NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO E
TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

D 297640DB 07/06/2004 1.577,04 O MESMO
/ CONFECS NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO E
TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

D 297640DC 06/07/2004 1.577,04 O MESMO

/ CONFECS NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO E
TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

D 298689DA 17/05/2004 1.856,66 O MESMO

/ CONFECS NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO E
TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

D 298689DB 14/06/2004 1.856,67 O MESMO
/ CONFECS NICOLODELLI LTDA 01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO E
TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

D 300165DA . 25/05/2004 1.300,54 O MESMO

01.223.772/0001-55 CIA DE FIACAO E/ CONFECS NICOLODELLI LTDA
TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

D 300165DB
DEVEDOR

ESPECIE NUMERO

24/06/2004 1.300,55 O'MESMO
DOCUMENTO CREDOR

VENCIMENTO VALOR SACADOR

Na forma do Art. 883 do Codigo de Processo Civil e Decreto Lei
nr.7.661/45 -Art.1 O,e Provimento 16/93 da CGJSc.

Jaragua do sul, 20 de Julho de 2004

Trânsito terá alterações para
melhor acesso ao show doTitãs'

}ARAGUÁ 00 SUL-No próximo
domingo, as ruas próximas aoClube
Atlético Baependi sofrerão

alterações no sentido do trânsito.A
medida, tomada pela Prefeitura de
Jaraguá do Sul, foi para melhorar o
acesso do público ao show do Titãs,
que é comemorativo aos 128 anos

da cidade. O evento está marcado

para as 19 horas, mas a nova forma
de circulação de veículos sofrerá as

alterações a partir das 13 horas.
As ruas Augusto Mielke e

GuilhermeGielow estarão proibidas
para estacionamento, recebendo

apenas fluxo de pedestres e de
veículos dos moradores destas vias,
que receberão identificação. A rua

Ney Franco terá sentido único a

partir da rua Bernardo Dombusch,
não sendo permitidoestaci��RowiI G�,rie Gielow não será permitido o estacionamento e servirá apenas de acesso a pedestreslongo da via, como t "

tn da rua
Fritz Bartel,;(;) ,reéeberá tráfego fluxo de pessoas e de veículos nas es�era cerca de cinco ÇI. sete mil transtornos e_ aglomeração. O

_ _ .•
t G esquinas das ruas em que estão veículos para o dia do evento, e show, que esta marcado para as

emmaou", .a en reasruas eorg,
h _ lusi ,

Niemann e Antônio da Cunha. previstas as alterações. eles pedem que as pessoas possam 19 oras, e a UStVO as

O setor de trânsito da Prefeitura ir com o menor número de comemorações dos 128 anos dà

Municipal de Jaraguá do Sul veículos, para se evitar cidade de [araguá do Sul.

POR JULlMAR PIVATTO

�Ruas próximas ao

Baependi serão
alteradas no

início da tarde

Para evitar transtornos, haverá
barreiras policiais orientando o

Osni Schulz, 24 anos" mostra a batata doce de três quilos
colh ida na horta da família. De acordo com Osni, a

superbatata foi plantada em setembro do ano passado
por seu pai, o aposentado Heldo Schulz, 56 anos e que já
foi agricultor no Paraná.

",

QUINTA-FEIRA, 22 de julho de 2004

MUDANÇAS

CORREIO DO POVO.
I

a decisão da Justiça ano passado
deu liberdade às empresas para
que determinem o valor do
aumento das mensalidades
somente a partir de 2003. "A

decisão da Justiça não era

retroativa.
"

Ao longo deste último mês,
várias reuniões já foram
realizadas entre integrantes da

ANS, do Ministério da Justiça
e representantes das se'

guradoras. "Todos terão de
ceder um pouco", alertou a

diretora. Em ou tras palavras: o
reajuste de planos antigos deve
ter valor maior que os 11,75%
fixados pela ANS e menor do

que os 80% agora cobrado pelas
seguradoras.

O Ministério da Saúde
afirmou que qualquer que seja
o acordo de sexta, ele terá de
ter o aval do ministro Humberto
Costa. E que não está des
cartada a possibilidade de

intervenção de empresas que
insistirem em mandar cobranças
para seus clientes com reajusteS
abusivos. (AE)

Reajuste de planos de saúde

pode sair amanhã, diz ANS
BRASÍLIA - A diretora da

ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar), Maria
Stella Gregori, disse ontem que
a crise provocada pelo reajuste
de seguros de saúde pode ser

resolvida amanhã. A expec
tativa é de que haja um acordo
entre a agência, o Ministério da

Justiça e representantes de

empresas sobre o preço das
mensalidades de contratos

anteriores à lei de 1998.
Maria Stella não quis

adiantar quais são as fórmulas
em discussão. A reportagem, no

entanto, apurou que a proposta
com maior chance é a de um

reajuste com'base na variação
dos custos das seguradoras
referentes a um ano de con-

trato.

Diretores da ANS queixam
se que o aumento da men

salidade que foi feito levou em
conta d ad o s referentes ao

período entre 1998 e 2003. Não
há como compensar as perdas
de todo o período" afirmou a

diretora. A ANS sustenta que

.'
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�OLESC II

Futsal de Schroeder treina para OIesc
A equipe de futsal da Associação Desportiva Schroeder,
treina forte a semana toda para a sua estréia no sábado

diante de Rio do Sul.A Olesc (Olimpíada Estu

dantil Catarinense), estará acontecendo na cidade de

Joaçaba entre os dias 23 a 31/07.16 equipes participam da

competição na modalidade de futebol de salão. E fazem

parte da chave da Adesc, as equipes de Rio do Sul, Criciúma
e Orleans.rf sem dúvida a chave mais forte da competição.
Pois se tratam de equipes com experiência nas disputas do

campeonato estadual, e a tendência é de jogarem mais a

vontade em função do ritmo forte que o estadual impõe.
Esta�os indo pra Joaçaba respeitando demais os

adversários em função disso e seremos' cautelosos pois
reconhecemos o poderio dos oponentes'; diz o técnico da

equipe, Glauco Behrens. A equipe conta com dois reforços
vindos de São Bento do Sul, já que poderiam ser convocados

logo após o título da fase classificatória. Deucio Eli Maes

(ala direita) e Cyro Klaus (ala esquerda) são velhos
conhecidos da equipe, pois em 2003 participaram
efetivamente do Circuito Infanto promovidos pelas quatro
equipes que integraram esta competição. "Já sabemos das

qualidades dos atletas e o estilo de jogos deles, pois já os

conhecemos. Eles por sua vez já conhecem nosso trabalho
e nossos atletas e por isso, as coisas ficam mais fáceis, agora
precisam de entrosamento e acredito que
isso acontecerá dentro da competição'; declarou o técnico.
É a primeira vez que a cidade de Schroeder participa da

etapa final da Olesc.Em 2002 e 2003, chegou a se classificar
apenas até a fase regional, não obtendo em nenhuma das
vezes o direito de ir para a fase final.

�OLESC
16 equipes representam Jaraguádo Sul
Jaraguá do Sul conta 16 equipes para buscar o terceiro título

da Olesc (Olimpíada Estudantil Catarinense), que tem sua

quarta edição sediada em Joaçaba no período de 23 a 31

deste mês. Bicampeão (2001-2002) e terceiro lugar no ano

passado, o município jaraguaense participa da Olesc 2004

com uma delegação composta por cerca de 200 integrantes
_ entre atletas, treinadores, dirigentes e pessoal de apoio.
De acordo com o diretor de Esportes de Rendimento da

FME, .Hercílio Mendonça da Rosa, Jaraguá competirá nas

seguintes modalidades: atletismo, natação, vôlei, handebol;
. basquete, tênis de mesa e xadrez, todas nos dois naipes;
futsal e tênis de campo masculino.

Os atletas jaraguaenses começaram a se deslocar para

Joaçaba na tarde de ontem, onde saíram quatro equipes
masculinas: basquete, handebol, vôlei e tênis de campo. Os

demais competidores viajam nesta sexta-feira, com dois

ônibus pegando a estrada às 6 horas (atletisrno, natação,
tênis de mesa e xadrez, nos dois naipes) e outros dois

.

saindo às 13 horas com o futsal masculino e os times

femininos"de basquete, handebol e vôlei. Todos os ônibus

partem do ginásio de esportes Arthur Muller.

ESPORTE

COMPETiÇÃO

Sul-Brasileiro de Tae Kwon Do
acontece 'no próximo domingo

POR JULlMAR PIVATTO

�Evento começa
às 14 horas
no ginásio da
Duas Rodas

JARAGUÁ DO SUL - Acontece,
neste domingo, a 3" edição do

Campeonato Sul- Brasileiro de Tae
Kwon Do, em nossa cidade. O
evento começa a partir das 14
horas, no ginásio da Duas Rodas,
no bairro Ilha da Figueira. De
origem coreana, a luta, como as

outras artes marciais, também

.preza pela disciplina e o respeito.
Jaraguá do'Sul é omaior nome do
esporte e, também por ser a sede
da Associação Catarinense de Tae
Kwon Do, sedia pela terceira vez o
evento.

De acordo com o presidente da
associação, Allan Fábio Siqueira,
aproximadamente 150 atletas dos
três estado� do sul estarão

participando. "Da cidade, cerca de
40 lutadores estã ritos. O

esporte ainda está se difundindo
.

no estado e podemos nos

considerar como um grande nome

ALEXANDRE BaGO

Tae Kwon Do é um esporte olímpico e a Associação Catarinense pretende incluí-lo no Jasc

em Santa Catarina", explica o

presidente, que quer incluir a

modalidade nos Jase OogosAbertos
de Santa Catarina). "Se é um

. escsrre olímpico, é até contraditório
não estar m:::�mpetição",
comenta. ,�

A abertura oficia� evento

Escolinhaparticipade competição
entre categorias de base

DIVULGAÇÃO

Equipe Mirim (hoje no infantil) que foi campeã catarinense

JARAGUÁ DO SUL - A Cafelândia (SP) e ganhou de 2

Academia O Pequeno e a Bola x O do Grêmio Universo (RS),
esteve na cidade de Cafelândia mas. foi eliminado nos pênaltis,
(SP) disputando a Copa Sul- após empatar em O x O com o

Americana de Futebol de Base, Comercial, de Ribeirão Preto

com as categorias Infantil (15 _ (SP).
anos) e Mirim (13 anos). Para o técnico Biro-Biro, que
Promovido pela Dom Bosco dirigiu as duas equipes, a

Promotion, o evento tem como participação das equipes foi

objetivo promover os jovens muito boa, já que ambas

atletas das escolinhas de futebol passaram da primeira fase.
"Classificamos o mirim em

primeiro e o infantil em segundo
e tomamos apenas um gol em
toda a competição", explica.
Agora os atletas se preparam

para as quartas-de-final do
estadual, na cidade de Brusque,
no domingo. O time Mirim
enfrenta Tupi ou Irineu; o

Infantil pega Camboriú ou

Estudantes e o Juvenil (17 anos)
disputa a vaga comNavegantes.

no Brasil, já que muitos olheiros
de grandes clubes estão presentes
na competição para descobrir
novos talentos no esporte.

A equipe mirim teve três

jogos, onde venceu por 4 x O o

Grêmio Universo (RS), empatou
em O x O e perdeu de 1 x O para o

Paraná Clube e foram eliminados.

Já o time infantil estreou

vencendo por 1 x O o São José
(RS), aí empatou em O x O com

será às 14 horas do domingo e a

entrada é um quilo de alimento
não perecível, um agasalho ou um
brinquedo. A competição
prossegue até às 19 horas, quando
serão entregues as premiações.
Haverá troféu para o primeiro
colocado individual e medalha

para o segundo, além de troféus

para as três melhores academias na

competição. Para obter mais

informações ou se você estiver

interessado em praticar o esporte,
acesse o site www.

brasiltaekwondo.com ou pelo
telefone 9992-5169, com Allan.

Rodada decisiva do Varzeano
define o último classificado

JARAGUÁ DO SUL - Depois do
adiamento, devido ao mau tempo,
a última rodada da terceira fase
do Campeonato Varzeano 2004,
acontece na tarde de sábado, 24,
no campo do João Pessoa, com três

semifinalistas já definidos. Dois
deles são Gesso Jaraguá e Caxias,
que se enfrentam a partir das
13h30min para decidir a primeira
colocação da chave "J". Na partida
do grupo "K", às 15h30min, Água
Verde/Consistem garante presença
nas semifinais se conseguir pelo
menos um empate com o

classificado Kiferro.
Nesta chave também a

Metalúrgica TS - que já encerrou
sua participação nesta etapa, com
uma derrota e um empate - tem

chances de ficar com a quarta
vaga para a próxima fase da

competição. Para isso, torce por
uma goleada do Kiferro em cima

do Água Verde/Consistem.
Com 241 gols assinalados em

66 partidas, a competição

apresenta umamédia de 3,6 tentos
por jogo e tem o jogador Clenilson
Aparecido da Rocha (Gesso
Jaraguá) liderando a artilharia com
dez gols. O Campeonato Varzeano
Raul Valdir Rodrigues é promovido
pela Fundação Municipal de

.

Esportes.

• A competição distribui

um total de R$ 2 mil de

premiação em dinheiro,
cabendo R$ 800,00 ao time

campeão, R$ 600,00 ao vice,
R$ 400,00 e 200,00 ao

terceiro e quarto lugares.

• Haverá troféus ainda

para o artilheiro, o atleta

destaque, à equipe
disciplina e à defesa
menos vazada.

Casa é assaltada e casal
rendido e preso no quarto

MASSARANDUBA' - Uma
residência é assaltada no bairro
Massarandubinha, por volta das 8
horas da manhã de quarta-feira. A
Polícia Militar recebeu a informação
de que eram dois rapazes 'de pele
clara, em tomo de 25 anos, um deles
armado com um revólver. Eles
efetuaram o assalto a casa, onde
renderam e amarraram o casal em
seu quarto, furtando do local três

/

e

aparelhos de Tv, ummicroondas e

a quantia de R$ 20mil em dinheiro,
além do carro da família, um Uno

vermelho, ano 1995, placas LXI
6448 de Massaranduba. O

proprietário J.AF. foi orientado a ir

até a Delegacia de Polícia para
efetuar o registro do fato. A

informação foi passada para toda a

região e cidades vizinhas, mas até
agora nada foi localizado.
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Ror Darlon Anacleto/Cromoart

1\ brilhosa estrela de três pontas é

provavelmente um dos símbolos que mais se

Beseja exibir na garagem de casa. Para a

maioria, essa estrela está associada não

apenas a um veículo de qualidade imbatível e

sofisticação extrema, mas também a um

sinônimo de potência e tecnologia de ponta.
Bom, na versão C 180 Kompressor, o mais

flcessível dos Mercedes importados, essa
mpressão pode ficar um pouco abalada. Não

que o modelo deixe a desejar em qualidade
ou beleza, mas é que ele é um pouco mais

tímido que os irmãos maiores (e mais caros)
no que se refere à tecnologia ou luxo.
Diferentemente dos demais modelos

Mercedes, este não conta com os luminosos e

azulados faróis de xenônio, que iluminam

igual luz do dia e o couro que reveste os

bancos é sintético. Os limpadores de pára
brisas tem de ser acionados manualmente,
pois não há um sensor que os aciona

automaticamente e nem o motor ruge feito
uma fera. Este é equipado com um modesto
motor 1.8 litros, que gera 146cv de potência,
apenas satisfatório levando-se em

,

consideração o corpanzil do charmoso
alemão, Ah, os bancos também têm de ser

regulados manualmente, pois não contam

com os recursos que os ajustam de acordo
com as memórias previamente gravadas.
Lembre-se que estamos falando de uma
categoria de veículos a que poucos tem

acesso, daí as comparações serem um pouco
mais exigentes também. Ainda assim ele é
um Mercedes e isso pode ser notado nos

mínimos detalhes que inspiram segurança,
solidez e muita esportividade, especialmente
depois dos leves retoques aplicados no
modelo. Os pára-choques ganharam novos

desenhos, assim como a grade dianteira,
agora com três lâminas. As rodas também são
novas � passaram a contar com aro de 16

• Preço
RS 147,5 mil (aprox.)
Vel. máxima 220 km/h
Aceleração
O a 100 km/h 9,9 sego
Pneus 205/55, R16
Porta-malas .455 litros
• Dados do fabricante

SN VAS

MERCEDES BENZ C 180 KOMPRESSOR

A estrela.poss
,

polegadas (antes era de 15"). O painel ficou mais

jovial, com mostradores em Círculos e bordas
cromadas e os comandos de ar condicionado, do som

e outras teclas foram redesenhados. Com o propósito
de deixar o modelo mais esportivo, a suspensão foi
revisada, com novos eixos tanto dianteiros como

traseiros. Isso, é claro não o torna menos confortável.
O motor dá conta do recado: são 147 cavalos -para
mover quase uma tonelada e meia mas, nas retomadas
não chega a ser aquilo que se imagina de um alemão
estrelado. Em velocidade final não decepciona,
chegando aos 220 km/h, segundo o fabricante.
Partindo dos R$ 147,5 mil, o C 180 é portanto o

modelo mais próximo daqueles que sonham em ter

em casa um Mercedes-Benz importado. Pode não ser o

mais tecnolõgico nem o mais possarâe, mais ainda
assim faz jus à estrela que ostenta.

Olhos amendoados continuam originais e a grade ficou mais

limpa, enquanto pára-choques apresentam novo desenho,
bem como as saias laterais. No interior pequenas mudanças
tornaram o modelo mais-atual com comandos-maiores-e mais
fáceis de serem manuseados. O motor 1.8 dá conta do recado,
sem grandes emoções

Novo carro, nova nurneroloqia
Desde 1929 a Peugeot batiza seus carros com três dígitos. O
pnmeiro indica a categoria, o segundo (sempre o zero) faz a

ligação e o terceiro, a geração. Com o lançamento do .

sucessor do 107 modelo de entrada da marca muda tudo.
Não somente pelo novo modelo, que ganha soluções
Inovadoras e ar futurista, mas também pela numerologia,
que passa a contar com quatro dígitos, assim não pense que
trata-se de um erro se você ver um Peugeot estampando um
1007 na parte traseira. A partir de agora, todos os novos

modelos devem passar pela mudança.

Novo japa no pedaço
Ao que tudo indica, o Passo,
modelo lançado
recentemente no Japão,
deve ser mesmo o próximo
Toyota nacional. O Yaris
(Prius hatch), outro modelo

compacto já havia sido

cogitado, porém com custos

muito elevados para nosso mercado. Assim, o novo (e
esquisito) carrinho é que deverá vir ao Brasil, especialmente
para fazer frente ao Fit, sucesso da também japonesa Honda. O

compacto é fabricado em parceria com a Daihatsu (empresa
subsidiária Toyota). Haverá várias opções de motorização,
porém nada muito possante, uma vez que o carrinho é o

menor da marca.Tudo faz parte
da estratégia da Toyota, que é
abocanhar 10% do mercado
nacional nos próximos anos

e tornar-se a segunda
maior montadora do
mundo, superando até
mesmo a centenária Ford.

t
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(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Gal MI

Santana CL 1.8

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC
VOlKSWAGEM PICK·UP

Mitsubishi Pagero Prata

Ranger 4x4 gabinada Preta

F-250 XL compl. Cinza

Blaser DLX cornpl. Branca
Blazer DLX compl. Cinza,

Sportage 4WD Verde

Ranger XL cl Ar vermelha

Pajero 4x4 Preta

F-l000 est. de fábrica Vermelha

D-20 gabinada 4p compl. Azul

Pampa Branca

F-l000 est, turbo Vermelho

0.20 Conquest Branca

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

F-l000 Amarela

D

D

G

G

G

D

D

D

G

D

D

D

D

D

A

Uno Smart

Palio Fire 4p
Tipo 1.61E
Uno Mille

Uno Mille

Fiesta 4p.

Celta

Corsa 4p.
Monza SL4p
Omega GLS

Omega GLS

Omega GLS .cl teto
Kadet Lite

Azul

Bege
AAT

Azul

Branco

Cinza

Branco

verde

FORD

Prata

GM

branco

Prata

Cinza

Azul

Azul

verde

Prata

(47) 376-1772/ 273-1001
....... C........ LTDA

C.MIHHO.......

G

G

1997

1996

Kombi Branca

G

G

G

G

G

2001

2001

1995

1995

1994'

MOTOS
Biz

GG Titan KS
,vermelha
Verde

G 1997

VEíCULOS

2002

1999

1993

1993

1993

1993

1991

275-3711
372-1919

Temos todaa linhade veículos'
OKm, comosmenorespr�os

BERNARDO DORNBUSCH, 330 PRÓX.

PIN11JR�S €M GER....L: PR€DIAL - COMERCIAL - h'€SIDIONCllIL
M7Iss7I CORRlD7I, €90X, T€XTUR7I, GRAfl7lDO

VLB • Responsável pela pintura
do Jornal Correio do Povo

l�:[)Ol11lln�"ssda�o�,slnO.:llhada.Fi�ueira:.. !el:.:.?l.º4��4�6
ASTRA - vende-se, GLS. completo,
sedam, 2.0. an099, branco.Aceâo carro
de rrmirvalocT, 370-2468 ou9953-1717

CORSA - vende-se, sedam, ano 99,
supe,R$14.900,00Tr: 9962-3664.

CORSA - vende-se ou troca-se, 1.0,
super, 4 portas, ano 96,'brancQ,
equipado.TA: 9t 22-6233 ou 371-8153.

CARAVAN -verde-se, ano 90, com GNV,
mais RD17.R$ 6.500,00 mais
financiamentoTr: 9953-9966 com Rafael.

CHEVETIE - vende-se 89 Alcooll.6 SL
cormetalica, does. 2004 ok. R$5.500. T,
371-9992 rlDa�

CHEVETTE-vende-se, an087,1.6,�cool,
com som.R$ 5.000,00Tr: 370-6432 ou

9911-7228

MONZA -vende-se, troca-se ou parcela
se, ano 89, a gasolina, 2.0, comtJio elétrico
e arquente.R$4.200,00. Tr: 8806-9250

MONZA-vende-se, ER 650, 93, 2p, bordo,
ve., todo original, d.h. R$ 8.500,00. Tr.:
371-5157 ou 371-5615 a noite rlCristiane.

MONZA-vende-se, 90, em ótrno estado.
R$ 5.300,00. Tr.: 371·2001 ou 9916-8927
c/Frank.

OPALA-vende-se, SL, ano 88, 4 portas,
álcool, reliquia, super conservado. Tr376-
1678ou9993-5946.

OMEGA - vende-se, GLS, ano 93, teto,
completo, rodas Bino. R$12.900,00. ou
R$ 3.900.00 entrada mais 36 vezes

397,DOT, 9123-7355 ou 370-3574

OMEGA - vende-se, ano 95,GLS,
completo, mais tetoValor a combinarTr:

370-5918 estado.R$ 2.500,DOTr:9135-7729
I

OMEGA - vende-se, CDA.t, com kit
grátis, completo.R$ 8.000,00 rnars

InanciamentoT, 9963-591'9.

UNO - vende-se, turbo, preto, ano 94,
completo, em ólmoestadoTr 9135·7729

UNO-vende-se, ano 98, cor bordo, vidro
elétrico, trava, alanne, desembaçadore
limpadorlrasOiroTr: 374-1039

S -10-vende-se, luxo, ano 97, diesel,
banco de couro, cor branca, equipada. Tr:
9993-5946ou376-1678.

UNO - vende-se, ano 92, 2 portas.R$
5.900,00T,371-7S42S-10 -vende-se, CS, 97, De Luxe c/ Ar,

DH, capota, cd, trio .alarrne- GNV.
R$20.000,00-T, 2731525. UNO - vende-se; Mille. com ar, 4 portas

ano 2002.R$15.500,DOTr 373·3001
VECTRA - vende-se cd 97 branco em

ótimo estado. com som todo equipado. r$
28.000. sem o som, todo original: R$
21.000. aceito proposta. tr: 372·4058,
273-5542ou911Wl13

PALIO -vende-se, ano 99, EX, 2 portas,
ar quente. desembaçadortraseiro.R$
10.900,DOTr 9962·3664.

TEMPRA-vende-se, ano 96, cor branca,
completo, 8 valv.R$ 3.800,00 mais 30
parcelas 305,DO. T, 370-8526comJljrton

VECTRA· vende-se, GLS, ano 95,
completo, com rodas esp.R$14.500,DOT,
9123-7355ou37Chl574.

-
TEMPIJA-vende-se 2.0 16v completo
+ couro nacorpretaporR$7.000,00. T,
8804-6050rlAdriano

FIORINO - vende-se, aberto, ano 91.R$
6 9OO,DOT, 373-3001

TIPO -vende-se, an095, completo. R$
6.000,00mais financiamento. Acenocarro
no negócio.Financiamento pagar só em
fevereiroTr: 273-0687FIAT 147 - vende-se, cor bege, ótrno

2001

2001

2000

1999

1997

1997
1997

1995

1994

1993

1993

1993

1992

1990

1985

1979

1984

Fone: (47)
370-8622

Classe A

Palo classic

Uno Mille

Corsa Sedam

Gol 1.0

Gol 1.0

Gol 1.0

Gol 1.6

Goll.0

Uno Mille

Uno Mille

Escort SW

Tempra SX

Parati 1.0

Audi A3

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

G

G

2002

2002

F-1000 - ESTENDIDA TURBO 93,
BORDO

99

99

99

99

01

99

97

95

93

97

91

98

97

98

98

S·10 c. dupla
Blazer 2.2

Blazer 2.2

Ranger 2.3
S·10 2.2

Courier 1.3

Saveiro 1.6

Saveiro 1.6

Fiorino 1.5

Golf 1.6

Renaul Clio 1.0

Vectra 2.0

Vectra 2.0

Corsa 1.0

Corsa 1.0

98

97

96

98

96

00

99

90

96

02

02

97

95

98
95

0-20 -CUSTON, 93, VERDE, COMPL.

GM

S-10 EF/ c/ opc.

Vectra CD

Omega CO 3.0 tnenuei
Omega GLS

Corsa 4p c/ opc. + ar

Corsa c/ trev=eterm.s-rodes

Corsa wind c/ opcs

VW

Santana CO + GNV

Parati S 1.6

Fusca

FIAT

Palio 2p b�sico 97

Palio EDX 4p 99

Tipo MP/ 1.6 compi. 96

Tipo /E 1·.6 compl. 95

Uno Mil/e c/ opc 93

FORD

Courier 1.6 rocan AQ 00

Escort GL 1.8 + GNV 94

Verona 2.0 / Gnls 4p comp/. 94

Verona 1.8 LX 94

95

97

94

93

01

97

98

85

84

94

Promoção valor si troca

CLUBE ATLÉTICO

�
F-2000 - vence-se, ano 80Valor a

combin"Tr: 273·1333 ou 9154-7354

F - 4000 c vende-se, 9090, cor prata,
14.000Km, carroceria.Tr: 9979-1437.

F - 4000 - vende-se, com carroceria
de madeira, ano 75.Aceito carro no

negocioT, 275-41 00 ou 9965-8875.

FIESTA - vende-se, 99, azul metalico,
basico R$ 10.800,00.9102-3098 c/
Patricia

RANGER -vende-se, DO, cabo simples.
completa (-Irava), diesel, 4x4, turbo. R$
36.000,00. Tc: 372-3235 ri Ramos.

�
l!i1!:!.TImI

BRASILlA- vende-se ou troca-se, a
gasolina, 1.6, branca, ano 80, em ótimo
estado.R$ 2.500,00Tr: 8806-9250

BRASILlA - vende-se, azul, ano 74,
motor 1600, com bancos dechevetR$

1.100,00, aceita proposta.Ir: 8806-9250.

BAEPENDI

G9L - ano 84. motor refrigerado a

água.R$ 4.000,00; aceito troca em

moto.TA: 9955-4945.

82, bege, em ótimo estado.Ir: 372-0391
ou9917-4248

APARELHODECO- vende-sepaIllcann
Pioneer, riMP3, modo 4650, ri control,
novo. na caxa. R$ 585,00. Tr: 376-2200
ou 9111·9968 riAlexsandro.

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

ALFA ROMEO 145 - vende-se, 99,1� ;:
co�pleto, em perfeito estado lo�)
revisado. R$ 21.500,00. Tr.: 275,1427,
Bettina.

cua-vsnce-se. Hatch, 00,1.6RT,PII;
alrba� duplo, d.h., a.c., CO original, CllrtJrk
satélite de som, t.e.5p, trava p/Crianças
����s de liga leve. R$ 21 000,00 Te 31i

cuü -vence-se, RN, ang 2001.1.6,11
vátvulas,corpreta,drreçãO,trioelélrico,ftt
19.500.00.TR: 370-7467 ou 9103'61144.

AP
JEEP - vende-se: ano 66, motor rID'Io,
pneus novos, originaLTr: 370-2370

l-200-vende-se, cabine dupla, 95,iC"
4x4. R$ 30.000,00. Aceita-se carro�
menor valor no negócio. Tr. (47)9102-{(O)
cl Santiago.

PEUGEOUT - vende-se 3061.8 t6",
9gdecorprata,completo:-ar,airba9,�]
ótimo estado, R$14.500,OO. Tr: 8802�1�
ou 371-4543 cl Eduardo

RURAL - vende-se, ano 74.Tr: 9962.936:l

SUZUKI - vende-se Suzukl Swift 50 Il
16V 4P. cornpl., gas. R$ 12.000,000uoo
troca-se por terreno de maiorvall)(,Tc
370-7986.

-
BIZ - vende-se, ano 2000, com par!idi
corpreta.R$I.800,00 entrada mais li
vezes R$168,00.T, 370-2217

BIZ - vende-se, ano 2003, com par!idi
preta.R$2.200,00 mais 15 vezes RI
22O,OOT,9132-4061

BIZ - vende-se, ano 2001, pretaT, 311·
CM24

BIZ - vence-se 2003 KS na garantia�
4.000,00. T, 372·3616ou 8803-3495.

BIZ - vende-se, 2002, 8.000 Km,
vermelha, R$ 3.800.00, 9102-3098 q
Patricia

CBX 200 - vende-se, sraoa ano 91.M
1.800,00 entrada mais financiarnentn.Tc
371·7542

CBX 200 - vende-se strada, vennelha.
98, impecável. Aceito troca T, 9103-1895
ou 91 o:J.2613.

KAWAZAKI- vende-se, KX 60. an098,
.

emólmoestadoValoracomt;nar.T,371·
7521ou9977·9005.

NX FALCON-vende-se, 400, ano200l
corvenmelha.Tr: 9955-4945

RD -vence-se, 135. ano 88, embom
estado.R$I.OIJO,OOTr: 9151-2215

mAN�vende-se,compartidaeIéIi<aRI
4.300,OOT,9953-2627.

TlTAN - vende-se, ano 2003 RI
4.100,OOT,371J.<l526

mAN-vende-se,an096.R$2.300,OOJc
9991-=

TITAN - vende-se, 2001, prala.RI
3.500.00T, 9123-7355ou 370-3574

TITAN - vende-se, ano 2002{_vennelha,
pneus novos, valor a combinar.Tr: 9919-
94ffi

mAN-vende·se, ano 2003.R$I.500,OO
mais 20 vezes 205,00T, 9123-735500
370-3574

YBR- vende-se, ano 2003, com parIiI3
elétrica.R$ 1.500,00 mais
InanciamentoT,370·9209

XT - 600- vende-se, preta, an02002,
com 15OOJKM.R$12.500,OOT' 273-1:111
ou9154-7354

�
rmmrmm

lj13 - compra-se, de preferência
financiado. T, 372-01 08.

VW7.90-vende-sean088,coramareIJ
com baú. R$ 23.000,00T, 375·23()900
375-2018.

KOMBI- Compra-se antiga Original. Tr:
9994-O2!llGOL-vende-se, ano 97,MI.Tr: 9111·

94ffi
LOGUS -vende-se, ano 94, cor vinho,
todo oIiginal.RnartioT' 9123-7355 ou370-
:E74

APARELHO DE CD - vende-S',
Exposaid, com controle e frent.
destacavel.R$ 260,OO.Tr: 376·
2470

•

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

GOL - vende-se, TSI, ano 96.
completo.R$12.5DO.00Tr: 373-3001FUSCA-vende·se80, verde, aro 14, .R$

3.500,00. Tr.: 376-3666 c/Paulo.
GOL - vende-se, ano 94, 1.6, cor
branco.R$ 7 .5oo,00Tr: 9135·7729F-IODO - vende-se, cabine dupla, XK,

completaTr: 9111·9466

ESCORT - vende-se, ano 89, GL,I.6, motor
CHI, álcool, rodas de liga leve, em ótimo
estado.R$5.400,00.
T,372-0059

GOL- vende-se, 1 DOO, geração 3, 4
portas, cor prata, com direçãoelimpador
traseiro, ano 2001. R$19.000,00.
T,9955-4945.

•

Escapamento - Geometria - Balanceamento
ESCORT -verde-se, hobby, an096, azul.R$
7.900,00Tr: 373-3001

GOL -vende-se, Special, branco, 01,5
pneus novos, isofilm, metade do IPVA
04 pago. R$12.000,00. Tc: 370-481 O a

tarde.
.

ESCORT - vende-se, ano 98, com direção
hidráuli:a, "condicionadoTr 9123-7355 ou
370-3574

GOL - vende-se, GL, ano 88, com
limpador e desembaçador, ar, nunca
bateuT, 9123-7355 ou 370-3574

ESCORT -vence-se, GL, ano 97, direção
hidráulica, ar quente, limpador e

desernbaçadocR$13.900,OOT, 9123-7355
ou370-3574.

, KADET - vende-se, GLS, ano 98.
completo.R$12.500,OOT, 9953-9966

KOMBI- vende-se, diesel, turgão, ano

fl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 22 de julpó de 2004
::.:---

Il
.CORREIO DO POVO 3

,RONDAlIIMotos------
11, 1.6.�
vezes�
llIls.
------

1.6,�
OO.A�

Modelo Ano Cor Modelo Ano Cor
Biz KS 99 Vermelha Titan KS 00 Verde

,00
VálidO para comPra Biz KS 01 Azul Titan KS 01 Vermelha
de motos usadas no Biz KS 01 Preta Titan KS 02 Prata
anúncio ao lado. Biz KS 01 Verde Titan KS 02 Vermelha
somente na loja da I Biz KS 02 Preta Titan ES 00 Vermelha

Rua Adália fischer, 239 Biz ES 01 Preta Titan ES 01 Prata
fone 311-2999 CG 125 98 Azul Titan ES 01 Azul

---_.-

CG 125 99 Azul Titan ES 03 Vermelha..............

•
.. ,. ....... Vale apenas 1 Bônus por molo, Crédito sujeilo a aprovação cadastral. Titan KS 00 Vermelha Titan KSE 02 Pratar·

.
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PNEUS - vende-se 4, Yokohama
265X7OXI5 semi novos. Tr 3791342 ri
Nelson

APARELHO DE CD-vende-se, magazine,
SoIiCOO16cd' sHS3oo,ooTr: 276-0478.

BAU ARGI - vende-se com

2 40x2,60x6,80mi, assoalho omega,

';"I,nle eslado. Tr: 3791342 C/ Nelson

CAIXA DE DIREÇÃO -vende-se, nova
ooFoolCaJ!llI622.Tr 3791342riN.son

COMPRA-SE - Uno, Gol, fiesta ou ford

Ka, 1.0,doan098 aOO. Ir: 9919-0386

VENDE-SE - santo Antonio e capota
marítima para saveiro geração II E III,
em bom estado.RS 3OO,ooTr 371-2737

tor""l
70
---

,95,,,,,
caffil�
102-l1li

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

ISOll
lOoo,
·al•. ft

• RS

s,b",
del'.i:

compra - vende - troca
financia - novos e usadosI

lartid\
,.StS

maPó
195.

l7.Pó
lIa.!r

18Rla,
7895

lOm

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 -

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

I,'I'

APARELHO DE fISIOTERAPIA-vende-
se,riduplas placasmagnélcas e um jogo

COMPREde bastão, botáo de freqüência e poíêrca
R$300,00. Tr: 371-4284.

AR - CONOICtONADO - vende-se,
quente e frio, Cônsul, 7500VTUS.R$
35O,oo.1r273-6199 Kombi ST 1976 G
ASPtRADOR -vende-se, de pó, Arno, , __

Vectra GLS 1995 GNV
papa-tudo,pequeno.R$70,ooTr.273-6246 Galax 500 1978 G

..

GOl.CL
- ...

1988 A
ANTENAPARABOllCA-vende-se,comr XL200 p I TRILAr E

--

1988controle.RS280,DOTr9915-0045 - � -_'_'- _-

G--Gol 1,8 5m 1984
BALANÇA-vende-sellizolla 2kgridMsão·· ODo 1.:3(;$ ... 19$$�-- G'
delg.R$300,00.Tr:275-0767rlLuciano ,,,

Fusca 1977 G
BICICLETA vende-se,

,
__ G9l1.0 _cf ar___ 1�_9_fl (i_

feminina.R$50,00Tr91.17-2447 _lQwner Furgão 199ª-__ -º-_
BICICLETA-vende-se, 18rnaréhas.R$_ Voya@ 1986 GNV
70,ooTr273-6199 . Gol 1� Ale:--

PaliQWÇ)eKend 2QOO G
Pàrati MI bola 1997 G

COMPRA-SE BIZ Financiada

APARELHO DE SOLDA-compra-se, com
250ATr 372-3948após 18 horas

BtCtCLETA-vende-se,21 marchas de I··
aJuminio.R$150,DOTr 273-6199com loni
após 20 horas

9919-1313
FONE/FAX:310-5218

BAÚ - vende-se, de alumínio, para
caminhão, com 4,20m2 de comprimento e

2,00m'dealtura.RS2.2oo,ooTr275-41oo toy, brancoTr: 9137-3648 com Batista
ou 9965-8875
--------- itCACHORRO - vende-se, filhote de
CACHORRO - vende-se filhotes de labrádor.R$ 100,00Tr 370-2131
Yorkshire, Shi .. Tzu, Poodle, Beagle,
Boxer, Labrador, Golden, Dobermann, CACHORRO - vende-se, filhotes de
Rotwailler e Pit Buli, com pedigree ou Rotw' _ e vacinados.RS
contrato de garantia mais vacina mais 250,OO,Tr:275-2949.
consultaTr 370-8/563

CADEIRA DE BEBÊ - vende-se, para
CACHORRO - vende-se, com 2 anos, alimentação, marca

pastor alemã puroTr: 373-3787 Bumgotto.RS70,DOTr 370-5576

CACHORRO - vende-se, Poodle macho CAIAQUE-vende-seaberto,com remo
de 6meses puro.Tr: 373-3787 e colete, semi novo, amarelo cintilante

R$ 250,00, com Pamcia 91 02-3098
CACHORRO - vende-se, filholes de
coiapp purosTr 373-3787 CALCULADORA - compra-se, HPI2Tr:

9975fíT15
CACHORRO - doa - se Husck soenaoo
corn 11 meses, vacinada, fêmeaTr: 273- CAMA - vende-se, de casal, de
tmJ madeira.R$ 300,00Tr: 276-0340.

CACHORRO-vende-se Ilhotesmestiços CARPEl -vende-se, 6Orn'Tr 370-0168
de cofapp. Tr 9993-7857 ou 370-8882.

CARRINHO DE HOT DOG - vende-
CACHORRO - vende-se, 3 filhotes de se.R$550,00 em 3 vezes, ou aluga-se
cooker Spain, inglês, 1 fêmea e 2 R$100,00pormêsTr9117-2447.
rnachosTr 275-6350.

CARRINHO DE HOT DOG -vende-se,
CACHORRO - aceto doação de Rotwailler ponto ao ladoRC pneus.R$I.000,DO.m:
fêmeaTr373-6247 com Zeca 9903-9782Waldemarou no local após

18:00horas
CACHORRO- vende-se: Ilhote de poodle

USADAS

CARTA DE CRÉDITO - vende-se Sul

AmMca.R$11.800,DO, com 15 parcelas
pagas de R$ 2.500,00 mais 45 parcelas
R$227,81.m: 273-5557.

CARO GAME - vende-se Magic 1500
cartas + pasta + folhas. Tr: 275-0045.

CELULAR -vende-se, Motorola, 182C,
em ótimo estadoTr: 9121-9416

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

COLCHÃO MAGNÉTtCO- vende-se, R$
600,00, ou troca-se porcolchão comum.
Tr: 9116-8927 ou 371-2001 riLeia.

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

COMPUTADOR: vende-se Celeron
400mhz, Placa de video 8mb, Gabinete 2
baias, Oisquete 3/4, HD de 8gb, 128 de
mernóna RAM, Placa de rede, Monitor
14" LG, Microfone, Caixinhas de Som

Mtek,CD-ROOM 52x, Modem Motorolla
56k. R$ 650,00. Impressora Lexmark
1100, R$ 80,00. Tr: 370-8524 cl
Vagner após 17:45.

CONJUNTO SOCIAL-vende-se, para
meninoTr 276-0340 .

DOAÇÃO - aceto roupas de menino, de
1 ano e 5 rneses.lr: 370-5576

Tempra compL 95 grafite G
Vectra GLS 95 azul G

Omega SupremaGLS 93 azul G
Gol CL 1.6 90 grafite l G
Fusca 82 verde G
Escort XR3 88 amarelo A
Gol 90 branco G
Santana Quantum CL d.h, 90 vermelha G
Verona GLX 1.8 cf d.h 95 Cinz G
Opala Comodoro cornpl. 89 verde mel. G
Escort Hobby 1.6 93 branco A
Gol CL 1.6 90 cinza G
Escort Ghia 89 verde G
Kombi Caráter '92 branca G
Ford Landal em couro 80 azul GNV
Gol MI1.6 97 azul G
F-1000 c..dupla, MWM, c" 94 cinza D
Del Rey GL 1.8 90 cinza A
Chevette Junior 92 vermelho G
Opala Diplomata 6cc compL 90 bordô G
Monza 90 azul G
Fiesta 4p 95 azul G
Chevette RELíQUIA!!! 80 branco G
Toyota Diesel C. Madeira 80 D
Bugre 1300 74 branco G
Fusca 74 branco G
Voyage grafite A

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

Titan KS
Fritan KS

Titan KS

Titá;;125
Titan 125

Titan 125
Titan 125
ntan 125

C-IDO Biz

Ç.IOQ.�iz
C-IDO Biz ES

F-IOO Biz

Sudow Fifty 50cc
Reboque pI 2 motos
Gol CL 1.6

GollOOO
Kadett SLE
Fiorino 1,5
5-10 c. Dupla GNV

Uno EP4p

Verde
Vermelha
Vermelha
Cinza'
Branco

Branco
Marrom
Branca
Prata

Azul

Financiamos motos
em até 36 meses

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183
Compra - vende troca - financia

Celta 1.0 2p 2001 branco
Corsa 1.04p 1999 prata
Palio 1.0 2p 2000 prata
Goll.82p 1997 vermelho
Saveiro 1.8 2001 branco
Corsa pick-up 1.6 2001 branco
Vectra 4p completo 1997 verde água
Omega GLS 2,0, compl.(-teto) 1994 azul

UnoMilJe4p 2001 branco

Toyota Corolla perua compl. 1995 preta

OVD - vende-se DVO automotivo,
aparerelhomais telinha 5 polegada, novo
nacaxa R$1000,00. Tr: 8803-7474

fAÇO fiLMAGEM DE fESTAS EM
GERAL- Tratar: 273-1B26

fREZAOEIRA - vende-se, Koni, com jogo
de pinça e bomba de refrigeração.R$
12.500,00 negociáveLTr: 9137-6134 ou
371-9358

fREEZER -vende-se, 180 Irtros. Valara
com�naJ:Tr371-3132

fORNO- vende-se, elélJico, marca ficher,
auto limpante.R$1 OO,OOTr: 273-6246

fOGÃO - vende-se, 4 bocas, Oako.R$
BO,DOTr 273-6246

JANELAS -vende-se, Com viaro, evárias
janelas menores.R$120,DOTr: 370-0168

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

MAQUINA DE LAVAR-compra-se de
roupa, müller, em txmestado.l]: 273-6050

MESA -vende-se, de sinuca oficiaLR$
5OO,00.m:276-3454.

Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul
MODEN - vende-se ADSL Oynalink.

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR·

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

Fone: (47) 371-3898

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

.
,

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P o R T A DOS

rv1AFCEI:ES C 22J 94 auo verde
CMCEX 'J7 aut� branco
F'ELGEOT 1os 00 1.0 arq t(:j traz. azul
F'ELGEOT 3:6 XS 'J7 o::uo'iJ',Wxi \Jrar1al
F'ELGEOT«s ss 4p'aitlxlas prata
PELGEOT«s BREAO< 94 � preta
AF'FtAUSE 94 4p'arti7lri:>'16J branco
0iARADE 00 4ptoj;\s preto

NACIONAIS
F-100J 00 � a2U

&10 'J7 �ttm:a
Brasilia 75 impecá,el vermo

FtJ9:;A ss 16)) baro

ESPECIAIS

FtJ9:;A

KaI/BI

VARIANT

ffiP/�
00 Lri:o cI:m i'11»::aveI
70 Lri:o cI:m i'11»::aveI

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376·1678

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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 cl baú
MB cl carroceria

prata
Branco
branca
vermelho
cinza
vermelho
verde
branco

verde

cinza

verde

branca

branca

vermelho

branco

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

- CG 125 TITAN
CBX 250 TWISTER
CG 125 TITAN

PRATA
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

;:�

R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$11.000,OO
R$11.600,OO
R$11.500,OO
R$ 7.000,00
R$10.500,OO
R$ 8.700,00
R$ 7.800,00
R$ 14.500,00
R$14.500,OO
R$ 6.800,00
R$8.800,OO
R$ 8.800,00
R$10.500,OO
R$13.900,OO
R$ 6.000,00
R$12.900,OO
R$10.800,OO
R$ 5.500,00
R$ 3.200,00

94 bordo
bordo
cinza
branco
vermelha
branco

prata
prata
prata
azul
vermelho
branco
cinza
azul
verde
dourado
Preto

grafite
branco

branco

prata

FIAT Tipo 1.64p
UnoCS 1.5

Un04p
Palio 4p ve Ite
Courier
Escorte Hobby 1.6
Escorte
Escorte 1.6
Escorte1.6
EscortGldh
EscortGl ar I dh
Escort hobby 1.6

.

EscortGl
Monza 4p (-ar)
Corsa
Vectra GlS compl.
Monza Classic

Omega GlS tetol rodas
GolMI
GolGlalc.
CG

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

FORD

GM

vw

MOTO

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$17.800,OO
R$ 16.800,00
R$ 21.500,00
R$ 15.500,00
R$ 15.000,00
R$ 11.300,00
R$ 9.500,00
R$ 8.500,00
R$ 9.100,00
R$ 15.000,00
R$ 26.500;00

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 cl Ar, dh
Escort Sw cl ar e d.h
Vectra GLS
Gol 1.0
PickUP Corsa
Uno
Corsa Wind
Monza SLE compl.
Towner SDX
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

Bege

1999
2001
1995
1999
2000
2001
2cJOO
2001
2001
1998
1998
2001
2001
2001
1995
1993
1997
1998
2003

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 meto

cinza

verde

Sundown Palio preta

brancaKombi furgão

Tempra IE 8v, compl.

Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

preto

branca

prata

Opala Diplomata cinza

Celta 4p cl ar
Celta super 4p ..
Astra GL compl.
CorsaWagon GLS 1.6 compl.
Renaut Scenic RT 2.0 Comp.

/7
N compl. - v.e.

:�- olf GL cl OpIC.
Fiesta Class 4p
CorsaSedam
Fiesta 4p cl som
Escort Hobby 1.6
EscortGL4p
Goll000 I
Uno SX 4p c/ opc.
Corsa Sedan
Fiesta 4p <'

GolG111
Goll.8
Palio dp

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

prata
Preto

�
Cinza

prata
verde
azul
vermelho
.cinza
vermelho
bordô

prata
verde
verde
branco
branco

Celta 2p 03

Escort 98

Palio 99

Corsa 03

vermelho - c/ a.c.

azul- GLX compl.

azul- Weekend 16vcompl.

Prata- Sedan compl.

Banco de couro

R$ 18.500,00

R$ 15.500,00

R$ 18.000,00

R$ 27.000,00

R$ 10.800,00

R$16.700,OO

R$ 9.700,00

R$ 76.000,00

R$ 14.500,00

R$17.500,OO.

R$17.000,OO

R$ 9.500,00

KadetGSI 93

Palio Fire 01

Fiesta 97

4p.prata + opc.

2p. Prata

completa

amarelo - impecável

prata- sedan

2p., Unico dono - branco

F250XL 03

Jeep 76

Corsa 01

Celta 03

Escort Europeu 95 vermelho -1.6

Santana 95 bordo-GlS, completo R$13.800,OO

Compra-se carro 7.0, acima do ano 95

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)
FIAT Uno 1.0 EP 4p verde 96 R$ 9.800,00

Palio EDX4p verde 97 R$11.900,OO
Uno C S alc. Azul 88 R$ 4.800,00
Uno S 1.3 Branco 91 R$ 6.500,00
Palio ED clopc. Vermelho 99 R$11AOO,OO
Tempra 8v compl. 4p Branco 93 R$ 8.900,00

FORD Fiesta4p básico Prata 97 R$10AOO,OO
Fiesta 1.04pclopc. Bordo 97 R$ 11.500,00
Fiesta 1.0c/opc Azul 96 R$ 9.600,00
Fiesta4p bordo 96 R$10.300,OO
Escort L 1.6 prata 93 R$ 8.300,00

GM Monza SLE compl.+gnv 83 R$ 5AOO,OO +27xR$315,OO
Omega GLS 4.1 compl+teto 95 R$ 15.800,00
Vectra GL Branco 97 R$ 16.900,00
Kadett GL EFI Bordo 96 R$ 9.800,00
Ipanema SL Prata 92 R$ 6.900,00

VW Santana MI ar e dir. Azul 97 R$ 14.900,00
Gal MI Verde 99 R$ 11.900,00
Gal MI V.lA. Branco 98 R$11.700,OO
GoICLl1.6 verde 96 R$11AOO,OO
Gol1000 bordo 96 R$10.300,OO

Jeep Nissan Pathfinder 4x4 preto 94 R$ 24.000,00
Daewoo mercury verde 93 R$ 21.000,00

LD veíeulos 373"4047

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

Siena 1.0 tire
Uno 1.0 4p/ llmp/desemb.yaq.
Palio 1.0 compl.
Uno 1.5 vermelho Iirnp/desernb

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

GM Astra GlS 2p, 18, compl.
Astra Gl 1.8
S-10 Deluxe + GNV
5-10 Deluxe cabine simples
Corsa Wind
Corsa 1.0 4p. Desb., Aq e ar

Celta 1.0 1.\., d.t., a.q., a.c.
Celta 1.0 I.\., d.t., a.q., rodas de liga leve
Corsa Wind

Omega Suprema GlS
FORD Fiesta 1.4 CLX 4p+ compl. arbag dupla

Escort SW perua GLX completa
Ford Ka 1.0 va/te

RENAULT Clio 4p compl.
Clio c/ v.e.,\.e., l.irnp., Desmb.,·

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

azul mel
preto
branco
vermelnQ
azul m�.
branco
verde m�
azul met
prata
preta
azul
bordo
branco
prata
prata
bordo
prata
cinza
verde
azul
preto
cinza

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

01 verde

00 vermelha

96 verde

98 bordo meto

98 bordô

97 preto
96 prata
95 branco

93 cinza meto

93 azul

93 azul meto

94 vermelho

89 prata meto

94 branca

93. vinho

86 prata

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

VWFusca 1300

VWFusca 13002p
GMCorsa 1.0

VWGol G1I11.0 16v4p
Ford Escort Euro

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

Ford F-4000 MWM

vw Saveiro 1.6 compl.
Honda C100 Biz

Yamaha XT 600

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege

G

D

G

G

G

G

G

G

GNV

A

D

1995
2001
1993
1995
1991
1978
2000
2001
1995

Verde

Branco

Amarelo

Branco

Preta

Preta

Barraca pi camping completa

G

G

Gal MI 97 prata

Tempra compl. Único dono 97 prata

Uno 4p 96 prata

Logus 94 verde

Uno 2p 93
.

branco

Escort Guarujá compl. 92 cinza

Chevette + rodas 87 branco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



fBOHrllL
COMPRA
VENDE
TROCA

VElcUlOS
FINANCIA

371-4570/376-2895
,RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL - sc

Celta 4p ar., Trava., Alarme Branca 2003
Parati 15v 2p vermelho 98 G
F 1000 CD Comp. Verde 90 G

Palio Fire 2p. Azul 2003
Celta 2p cl a.c. vermelho 03 G
Celta 2p branco 02 G

Corsa 2p . Branco 1998 VT - Shadow 500ce preta 02 G

Corsa Wegon 4p
Gol GIII 16v Comp. vermelho 01' G

Prata 1998 Gol MI1.0 2p branco 01 G

Palio Fire 4p Bege 20-03
Astra GIS Sedan compl. branco 00 GNV
Ducato Furgão 2.B diesel branco 99 D

Gol Special Branco 2000
Veetra GLS compl. branco 98 G
Pampa 1.5L branco 97 G

Palio Fire 2p Azul 2003 Blazer 2.2 Comp. Branco 98 D

Santana 1.8 compl.
Parati 1.5 MI el a.c. branco 97 G

Vermelho 1999 Ranger 5ec eompl. prata 97 GNV

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 eompl. verde 95 G
Passat 2.0 4p compl. preto 95 G

Saveiro Prata 1995 Kombi STD branca 95 G

Gol Gllll.6
Goll.8 MI verde 97 G

Bege 2000 Kadett Lite 1.8 cinza 94 G

Corsa 2p Branco 1998
Kadett SL 1.8 vermelho 93 G
Corsa 1.0 Super branco 95 G

Escort hobby Azul 1994
Monza Classie 2p azul 91 A
SavelroCD branca 91 D

Uno Branco 1992 Kadet Lite 1.8 cinza 94

Gol MI Branco 1997
Escort L 1.6 prata 90 G
Varlant (relíquia) azul 74 G
Eseort L.l.6 Beo 92 A

I" �
�

J
J.L

,

VE.CUlOS
370-7516

Compra Financia
WalterMar uãriii, '185Õ�-BmawaolfiitM'lhâS210ãiã-lit;iYífCT-SUiíf";-:SC"Rua __ ,

_ __ qL,____ __ _ ,., __ " -,_ @ _�$��_""'_ 9. _'" -�t"-méhg_,,��ili ��"'%__�_"_

Golf2.0 compl. Cinza 98

Pick úp Corsa Verde 98

Fiorino Furgão 1.5 Branca 97

Pampa Vermelha 94

Hilux Sw4, diesel Cinza 93

F-iOOp diesel Cinza 92

Monza, álcool Verde 86

F-iOOO Amarela 86

Escort Prata 86

Saara Verde 99

Santana GLS compl. Azul -92
Pick-up Corsa compl, Branca 96

Blazer Deluxe compl. Prata 98

Parati 'álcooL Prata 84

Savero Diesel Bege 89

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Celta Impecável 01
Audi A3 cornpl. C/ OVO - Prata 97
Uno completo 4p 99
Clio RD c/ air bag duplo CD 03
L 200 95
Fiorino (aberto) vermo 91
Celta cornp. 4p preto

' 03
Escort Hobby azul 96
Pajero 2.8 GLSB cornpl. 98
Palio ED .c/ ar. 97
Gol branco 1.8 99
Versalies azul 92
Uno 1.5, vermelho 91
Gol 4p 42.000 K único dono 99
Vulcan 500 - impecável

.

94

R$ 14.500,00
R$ 33.000,00
R$ 12.900,00
R$ 26.500,00
R$ 28.000,00
R$ 6.900,00
R$ 19.800,00
R$ 7.900,00
R$ 58.000,00
R$ 10.700,00
R$ 11.500,00
R$ 7.500,00
R$ 6.500,00
R$ 14.500,00
R$ 10.500,00

Ãrduíno
Veículos 371·4225
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

370-0013Novos e Ufl1dos

2003/2004 KA

2002/2003 C'

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 FI ESTA

1998/1999 CORSA pick up

1997/1997 BlAZER

1997/1997 GOL 1.0

1996/1996 VERONA 1.8

1993/1994 ESCORT

1991/1991 GOL

BRANCA

3PTS - VERMELHA

GASOLINA

GA.SOLlNA
1.0 COMPlETORANCA GASOLINA

C/ AR - BRANCA

HATCH - CINZA

POWER - BRANCA

EX 1.3 - AZUL

BRANCA

GlS - CINZA

GASOLINA

GASO�
GASOLlN%
GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

MilLE SMART - CINZA GASOLINA

CU< 16V - BRANCA GASOLINA

Gl-BRANCA

DlX - PRATA

BORDO

GL-BRANCA

L - DOURADA
Cl, - PRATA

GASOLINA

GAS/GNV
GASOLINA

GASOLINA

ALCOOL

GASOLINA

Veículos 273...6549
Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Fiesta GL 1_0 Zetec Rocan 4p branco 00 G

Vectra 2.0 CD automático azul 98 G

Corsa Sedan 1.0 4p wlnd branco 00 G

Gol GIII Power 4p branco 02 G

Ford Ka GL Branco' 04 G

Gol CL 1.6 MI Prata 97 G

Ranger 2_3 2p c/ GNV preta 97 G

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

Verona GL 4p preto 95 G

Gol 4p 1_0 16v Verde G

Quantum 1_8 4p básica branca 95 G

Palio Fire prata 03 G

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

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

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

VW 18.310 02/02 Titan Tractor I branco R$ 130.aào,00
,

VW 18.310 02/03 cl cabina spazlo 3' eixo/branco R$135.000,00

VW 8_150 01/01 Amarelo Sunny/Chassl R$ 55,000,00

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

311-0802
311-8281

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

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

Ecosport XL completa
ka limp/des/ar quente
Fiesta completo
ka limp/des/ar quente
Focus GL completo
Fiesta 4p
Celta 4p pacote mais
Sedan classic cl opc.
Corsa 4p cf opc.GNV
Zafira CD completa
Corsa sedan 1.6 cf trio
Golf 1.6 completo
Gol MI basico
Gol CL 1.6 cl OH, trio
Parati GL cl OH, trio
Palio fire 4p cl opcionais
Palio Elx completo
Palio weekend cl OH, trio
Uno SX cf trio, rodas
Clio RN 4p cl AR, trio
Scenic RXE completa
Scenic RXE completa

cinza
azul
bordo
branca
verde

Rua pre•• Waldemar
Grubba, 3727
Bairro Vieiras

310-2381

Monza SLI 86 R$ 4,500,00
Uno Smart 4p 01 R$ 11.900,00

Omega Suprema 96 R$ 16_000,00
Asia Towner furgão 95 R$ 6,800,00

togus GLS compl. 94 R$ 9.300,00

Tipo Comp. 96 R$ 9,800,00
Palio Wi,kend GNV 97

Vectra GLS 95

Alfa Romeo 164 95 R$ 15.000,00
0-20 88 R$ 17,800,00
Trailler Angola cf 1 eixo 90 R$ 6.500,00
Trailler TurisCar 89 R$ 7_500,00

..
(\jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JI
6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
• QUINTA-FEIRA,22 de julho de 2004

FIAT FORD

I Carro Cor Ano OPC Carro Cor Ano OPC

}jJ�JJ âJJ
Tempra Azul 1999 Completo Fiesta Branco 1998 Completo
Uno Mille Verde 1996 AcrreIVe Escort SW Branco 1999 Ar c.! Oh

Uno Smart Azul 2001 AI RENAULT

Veículos .=z) Palio Edx Cinza, 1998 Oh/Verre/RI I Carro Cor Ano OPC

Siena OKm Branco 2005 Aq/Oes/kit vivace
ClioSedam Grafiti 2001 CompletoUno OKm Preto 2005 Aq/Des. Clio RN Alise Preto 2003 Completo

Novos e Semi-Novos
Palio OKm Branco 2005 Aq/des
GM MERCEDES

Consórcio - Seguro - Financiamento
Carro Cor Ano OPC

Carro Cor Ano OPC
Classe A 160 Prata 2001 Completo

l!!I:!lI Astra Vermel 1995 Completo
Celta Preta 2003 HONDA

R: Presidente .Epitácio Pessoa, 570 Vectra cinza 1997 Completo t C;rro-- Cor Ano OPC

Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo locadora I
NXR12S Bros Vermel 2003 ----------------

R$250.00. Tr. 275-0767C/ltJc�o TELEVISÃO - vende-se. 14 polegadas,
nova, com NF, 50 meses de garantia.RS
350,OO.Tr. 374-0136ou 9905-5416

tambor de freio e outros equipamentos VIDEO CASSm-vende-se, em ótimo

parnoli<:ina ou bomlcharia.Tr: 473-9818 eslado.Tr.275-1699.
OURO - compra-se, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Paga-se à
vsta Tr:9979-0605.

VENDE -SE -equipamento paramola VIDEO CASSETE - vende-se, Philips,
de trilha, R$ 680,00. Tr: 9132-4061. 4 cabeças.R$ 250,00Tr. 9975-0045TORNO-vende-se, Mitto, t metro de

barramento.R$ 6.200,00Tr. 9137-6t 34
00371-9358PORTA-vende-se, nova.Ir: 370-0t 68

AWGA-SE -quartosmobil"dos. Tr. 370-
3561.

VESTIDO -vende-se, de Prenda, todo VIDEO CASSETE -vende-se, Philips,
em ficro libra, azul cl creme, novo, R$ 4 cabeças.R$ 200,00Tr. 273-6246
230,00, com Patricia 9t 02-3098ROUPA - vende-se, para trilha.R$

700,OOTr.9132-406t
TORNO-vende-se, retifica, de disco e

ÓTIMOS PREÇOS
TODA LINHA DE

MATERIAL ESCOLAR

NO ATACADO E NO VAREJO

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

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

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

e embalagens em geral

VIDEOGAME - vende-se, Dreamcast,
C/2 conlr e 3 jogos. R$350,00. Tratar:
376-2206.

AMIZADE-vende-seoulroca-se, 110m'
com terreno 450m2, com grade nas

janelas, ótima casa. Troca por casa de
menor valor em Jaraguá ou praiaTr.371-
3132

•? PLANET GAME
• VENDAS 'LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

• PLAVSTATION 2

•
VENDEMOS E ALUGAMOS

• XBOX ,
\ TODA A LINHA DE

: 6��s,;���� ONE
,

.'
,

VíDEO GAMES ,CDS
• NINTENOO 64 " E ACESSÓRIOS EM GERAL

:�:��:g�;���:CE Fone: 376-2206
• NINTENDO GAME CUBe hÓrariodeaoondimenlo: seglllldai segundadas 11:00 ás22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087' Barra· Jaragua do Sul· E·mail p�e@ibesl.com.br

verdureira da Raquel.R$ 230,00 mais
coodominK>Tr. 371-5320 ou 991 g.3950

70m2, madeira, com 2 quartos, sala e

cozinha juntas.R$24.000,00. Terreno
medindo 15 por41 m'Tr: 273-5557.

100m2 laje perto de escola e posto de
saúde, toda murada.Acerta proposta.TR:
374-5444

VENDE-SE - próximo ao centro, 275rri,
com suite, garagem para 3 carros,
biblioteca com escritório, anexo sala
comercial 80m'.R$ 115.000,00
negoc.vet.TR 9137-5573
MATRICULA 24320

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se, casa
mista cl 02 qtos, saia, cozinha. bwc,
lavanderia. Rua Águas Clarns, 436. Tratar:
370-4594 após as 1 8:30.

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
ct Bruno

"-.../

�
Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 - Centro - Jara uá do Sul - se

VIDEOGAME - vende-se, Play Station,
C/2contro",,3jogos.R$250,OO. Tratar.
376-2206.

CHICO DE PAULA -vende-se, avenaría
C/3 qtos. R$55.000,00. CRECI8054. Tr.:
371-5512.

ârea de serviço, energia trifásica, terreno
com 1 05.000m', 6lagoas, cachoeira. Tr:
370-7481 á norte.

sua V I d a pessoal

POMERODE - vende-se, com mobilia,
90m', terreno murado com 450m'. R$
40.000,OO.TR: 273-6403

UBATUBA - vende-se ou troca por casa
em Jaraguá.Tr. 275-21300u 9137-3648

VENDE-SE - com 400m', 2 saias, 4
quartos, 4 banheiros, 2 cozinhas, garagem,

VENDE-SE - próximo ao centro de

Guaramirim, de alvenaria, com 4 Quartos,
2 banheiros, garagem para 3 carros.R$
6O.000,OOTr. 371-6069
MATRICULA24320

VENDE-SE -de alvenaria, próximo"
escritório da SAMAE, com 5 quartos,2

VIOEOGAME - vende-se, Pol� Station,
comtitas grátis.R$ 60,00Tr: 275-3340

COMPRA -SE - na praia, próximo ao

mar, ou chácara na região de Jaraguá do
Sul. Tr. 372-0665.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, com SCHROEDER 1- vende-se de alvenana,

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista C1l

Serviços de Limpesa e Conservação

ACESSE E CONFIRA

www.plusservice.com.br

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

Encontre nos canais de nosso site os melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região
> Automóveis (Compra. Venda, Acesserlos e Consórcios)
> Casa e Decorafáo
> Comércio ( Todo. os ramo; )
> Construção e Reforma (rin'u"" Mllleriafs de Çonstrução e Reforma)
> Esporte, Turismo e Lazer�<I>o"'''''' Cl"'tatos'pl eXtU"ôo')
> Moda e Beleza (Satões de Rél."" Pro<luto;,p.... 1!atam.nto Corporal)
> Restaurantes
> Serviç,?s Gl:rai� (EleII'itist�, Co�
Despachantes, Corretores de Seguros.

e muitos outrosSEGURANÇA E TRANQUILIDADE
A.a:u de� ao� M4. s� des� de <U<a. &m{Pte44 tUé

��, et(.(!u effl.�� UHt-�des� da.A�

Entre em contato conosco e anuncie _.

L+a���;��sso
site

plus@plusservice.com.br
Rua João Planincheck, 293 - Sala 15
N o v a B r a s í I i a - J a r a g u á- doS u I - se

Anuncie no canal de

CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

Periféricos I Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

SEGU!eÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

Acessórios

�-"---",,--,,--_.,,"--,, �--�-_ .. _ •.. ,,-_._.• _--_._._----_.

(
.

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEM I-PLANA.

R$ 585,00

CENTRO - vende-se, 325m'. R$
200.000,00. Acerta imóvel menor valor.
Te 370-6624. CRECI8844

CENTRO - aluga-se, qumnete, prédrno a

e

Computadores
completos

----

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

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

Informática
" U m

Assistência Técnica

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

R$ 15,00 deslocamento

c I I C k em

Suprimentos

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

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa

Informatização mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS"de comércio e

l
AOC. drive disquete 1.44: teclado,

indústrias: Sistemas, mouse, gabinete atx 300w. caixas de

Aplicativos comer- som amplificada, 180w, placa de som

ciais, Impressoras e rede integrada
Matriciais pi emissão

-

M� de N.F., Impressora pi NEGOCIAMOS
emissão Cupom Fiscal, QUALQUER OFERTA
todos os controles ANUNCIADA PELA
administrativos de ges- CONCORRE"NCIAi tão empresarial.L _

profissional"

Oferta
I MICRO a partir de:
I R$ I .650,00

Tintas Originais e
_

Recargas todas as marcas de Impressora

Promoção de
Micros Usados
AMO K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280 00

'--l I

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

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

,�
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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heiroS, garagem para .2ban e demais

carrose nd ê n c i as. R $

:5e too,OO,TR: Róua dos
.

teiros 114, pr XImo ao

eSCOt marcolla MATRICULA
poso
24320

= EII�$I;'.i.lI41'ili.lti
ALUGA.SE • quitinetes
obiliadas, entrada da APAE,

�óx. WEG II. Tr: 370·3561 cf

proprietária.
�
ALUGA-SE • no. Cond.

R sidencial Concórdia, nas

Á;uas Termais de Piratuba. Tr:

372-3192.
-

NOVA BRASlLIA - dividi-se,

feminino, com quarto

individuaI.R$180,00.Tr: 371-

3369 ou 9991-0709

TELEFONIA

(Insta/ação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

"Não tome as

decisões pelos
outros. Não deixe
os outros tomarem

as decisões que
São suas.

telefonia e segurança

Fone: 371-7007 REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assisténcia Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

PROCURA-SE - moça para dividir

apto.Tr: 9903-3503 com Michele

SCHROEDER - vende-se, centro,

comercjal e residencial, valor a

combinar. Tr: 9133-3476. Creci

3476

.,

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

SCHROEDER - aluga-se apto. no

centro, semi -mobiliado ,com 3

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

SANTO ANTONIO - vende-se, 2

aptos, com sala comercial

300m2.R$ 78,000,00TR: 9137-
5573 MATRICULA 24320

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

UBATUBA - vende-se, próx. a

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

VENDE-SE - próximo a

càrinhoso, com 2 quartos,
garagem, moveis embutidos e

demais dependências, um ótimo

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

Centrais telefônicas Intelbras

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

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

ALTO DA SERRA - vende-se, com
área 92,5m2.valor a combinar.Tr:
376-1396 ou 9962-1809 Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)Klt Portão Eletr�nico + Interlone

o
BARRA 00 SUL - vende-se, 2
terrenos cf casa de frente pf lagoa.
RS 35.000,00. Tr.: 371-2001 cf
Frnnk.

BARRA DO SUL-troca-se, 400m2,
próximo ao posto de saúde.R$
8.000,OO:Troco por carro ou

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

José T. Ribeiro, em 20m defronte
Indumak. R$ 200.000,00. CRECI
8054. Tr.: 371-5512.

terreno de maior valor um Suzuki
Swift SO 1.6 16V 4Pcompl.gas.
R$12.000,OO TR 370-7986.

asfaltado. R$ 45.000,00. Aceita
carro como parte do pagamento.
Financiamos saldo cl garantia. Tr:
370-8563

SUPERMERCADOTERRENO EM GUARUVA, PR�Xi\,.�REVO.
2.352.000,00 M2 DE AREA.

ÁGUA = RIO DAS ONÇAS • ESCRITURA LI_YRE
VENDO POR R$ 0,03 POR M2

TELEFONE: (47) 379·1300

CENTRO - vende-se comercial,
condominio centro, cl 3.90Óm2,
totalmente aproveitáveis. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

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

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

PIÇA�RAS - OPORTUNIDADE -

5 terrenos de 400m2 cada, próx.· SCHROEDER - vende-se, cf
ao Candeias: R$ 27.000,00. Tr.: 452m2, situado na Rua 135
372-1395. Frederico Trapp. R$ 12.000,00. Tr.:

370-6847.
FOZ DO IGUAÇU - vende-se, cf
6t4m2, cl construção 105m2,
base para 2 pisos, alvenaria pré
acabada, quitado, escriturado,
asfalto, ótima localização.
Aceita-se troca por casa em

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

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

(proprietário) .

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

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

VENDE-SE - escritura 20.000m2
com terreno 2.000m2, pronto para
construir, ampla área verde, com
nascente, riacho, a 4Km do
centro, acesso todo
asfaltado.R$ 45.000,00, aceito
carro como parte do pagamento
e financio saldo com garantia.
Tr: 370-8563

RIO CERRO 11- vende-se, C/ ± 4.800m2,
C/ chalé estilo alpino, nacro, 5.000 pés de
palrrerasreal.AceiIa-setrocaporautorn<'MJ
ou imóvel. Tr.: 372-3235 cl Ramos.

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

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

RIO CERRO 11- vende-se, com 27.000111'
comcasade 1 t011'.R$70.000,OO.lf. 9992-
4211

GUARAMIRIM .. vende-se 800m2,
bairro nova esperança em.Valor
a combinar.Tr: 373-1695.

ILHA pA FIGUEIRA· vende-se, cf
t900m2, fazendo frente pf Rua

RIO MOLHA - Vende-se cf
escritura 20.000,00m2 terreno de
2.000m2 pronto pi construir,
ampla área verde cl nascente
riacho. Á 4km do centro cf acesso

-WriVENDE-SE· ou troca-se por

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

ALUGA-SE - 2 salas comerciais na

Bana.!,376-4071

GALPÃO-vende-se, paraoficina.!,273-
0074

LAVAÇÃO - vende-se, de carro, no

centro, em funcionamento. Aceito como

parte de pagamento materiais de

construção.!r: 273-0074
.

MERCAOO-vende-se, bem estocado,
em pleno funcionamento. Tr: 370-9311

PADARIA - vende-se completa em

Guarami'm. Tr.: 9117-2447. FreiosNosso G"rupo Arquitetura & Topografia
- Medição de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidas
- Projeto e execução
[residencial, comerciai, erc.)
- Reformas em geral

- Para grupo de pessoas que buscam
maior economia e. serviços per-
sonalizados

.

- Plano para nomínimo 2 pessoas e no

máximo 5 pessoas.

370-7611
Walter Marquarçll.

nO 744 SL 5

Vantagens Participe do
nosso grupo
e pague só

R$l,OO na compra
deste aparelho

- Custo reduzido para conversação
entre o grupo
-*Mais250minutos todo mês
- Pague apenas R$ 112,50 mensais
para 2 números, mais R$10,OO para
cada acesso.

FAÇA SEU TESTE
DE FLUíDO DE FREIO

GRATUíTO!

Para o lar
e para a IndústriaTICN.

CALHAS
Promoção válida por tempo indeterminado'Os 250 minutos são válidos para ligar um telefone da sua área de. registro A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

�v, ",�I·F!�rj����Í!�tfI!}03.Ç�If!t'�.�",�,,� f!��f!�es(o "
213-0888

JARAGUÁ DO SUL
'I I

634:Q40Q/633. �6.0· São Bento do Sul.• 644·5465 Rio Ne rinho· 642·3004 Mafra

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

QUALIDADE E EXCELÉNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNtLARIA INDL. É COM A TECNO CALHAS

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

I r
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Saia 00 aluguel aoquira
sua CASA própria...

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

R$
R$
R$
R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 mensais

R$ 1.579,62 mensais

R$ 2.106,16 mensais

RODOBENS
CONSÓRCIO

315,92 mensais

526,54 mensais

789,54 mensais

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores
VENDE-SE -lanchonete e sorveteria, ao

5O AC<?MPAN�AN1"ES -: ,,':
'

_

'", ,,' ", T7�I(í:';(:\H, "',
-

,,'

'� ;,
�

"

j

NATALIA • 9111�0491

ClÁUDIA • 9136·9310
ACE!$Só,íO$ em Geral· Cosméticos' Fantasias
Roupa, Inlima, . Brincadeira, . Arlesanalo

sa,lIbe".hopjorctgúQ,eorn.br
wW'I!••e"hopiarcguct,tom.br

SORVETERIA· vence-se completa, ou
troca-se por mat de construção. R$
15.000,00. Tr.: 370·31 Ot. ou 91351602

VENOE·SE . sorveteria e lanchonete na

Plaiado Eejno. Ótima localOaçáoTr.: 9101·
0467 cl Cristiane

AUTO AJUDA
TERAPIA DO CORPO E DAMENlE,

ot',ae,s ASTRÓlOGO TARÓlOGO FONOSINESICO PARAPSICÓLOGO.
, Filiado no Conselho Regional Holisllco - CRH - 0328 e no COnselho Naclonat de Terapias Natunslas - CÚNATEN - 95IU3

s��������a pessoa triste, sofre de depressão, te��;:�lemas f���I;�r:::::���:�:,-�::-f:::�;�:��;�:�mid��;:lt;;�gri�ad�;,�:a��':a�luta :e:s
tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens perdas financeiras e tens problemas de ordem espiritual consulte com ele: Homar Mo, .es, através do taró kabala e da
fonosinesia o código da sua VOZ, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos, Mapa astral, carta numerologL. (erapia tántrica cura pláníca pela

I imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kabala. Regressão.
reprogramaçãomental e chaveamento e chapem para eliminar a magoa.

I Em Jaraguá do Sul- Rua'ÂngelO Rubini, 627 - Barra do Rio Cerro- Fone: (47) 273·1743 -Instituto do Corpo 11 da Milnte IN'COR,P
Em Joinville - Fone: (47) 437-7026 I 9119-9260 • www.homar.com.br·homarexresso.com.br • BREVE NOVO ENCERE O

J�

- GINECOLOGIA -

t�st;/�iMédtça· CRMlSC 1242· TEGO 030179
Habtlltação SOBRACIL 1.079

Vídeo-círurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme \!Veege. 50 . Sr. 406

Fone: 370-1705
somala@t1efwlO,com.DI'- Jaraguá do Sul

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

�
.-WU"

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

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

Búzio Africano· Tarô
Numerologia - Kabala Africana

*' Tratamentos Espiritllais
para âioersos prol!lema.s

ind!L�Íl;e drogo.> e alcooíismo

Consultas cf hora marcada
(47) 372-0556 - 9912.8114

SAU

FAÇA SEXO SEGURO
USE CAMISINHA

lado supermercado Brasão.Tr: 370-
!lJ15

* Super restsrerue á rachaduras
* Resistente j umidade
'*Maior rendimento j mallJ
'*Economia no cimento em ,ué 22%
*Mofo e bolor nunca mais

-

EI:l�121�
·

!�gabnt Set gGXg é sabnt machet r\

í"" com II cabeça dos homens, "l/I •
II isso n6s cabemos fllzet multo bem!!!

Vàhha passa' momentos ag,ad4vels '10 lado das

gatotas mais 'eleelohada' d. Jataguá do !:ul

��'IIf1:lo1J ,] iim: I�'11 iEelIIl
i 4c-o-mp4H- 4nte4;
I

Se você estó cansado de ficar em (Osa sem companhia I
'I

venho conhecer nosso pousado com lindas
acompanhantes 24hs 00 seu dispor.

I Temos'preços acessíveis e auto atendimento,
tudo poro favorecer o você, diente.

II Também atendemos hotéis, motéis e residências.

275-0052/273-1174,
&�<u�#e4te�!!!1
Estornos recrutando moços acima de 18 anos.

VENOE·SE -loja, no centro, com
cllentela.TR: 275·1539.

OFEREÇO - ME - para trabalhar
como jardineir.o, zelador ou

caseir.o.TR: 9111·6855 ou 373·
6695,

SUPER MASSA
GRAFITADA

·/�Y'''OVt1,.{{1)Nr05 (;Jl,,,mjJrio,
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OFEREÇO·ME - par.a trabalhar de
babá.Tr: 370·6371 com Michele

VANTAGENS:
PROCURA·SE -estágio como

�cnico têxtil. Tr.: 371·5640.

,_a=:
OFEREÇO - ME - para trabalhar
comobalconista, recepclonista
e auxiliar administrativo, com

experiência, n 273�"m
scnennta

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

pi Jaraguá do Sul e região. Ótima
remuneração. Tr.: 371·8153.

OFEREÇO -ME· para tr.abalhar
como babá, vendedora. cuidar
de pesso as idosas,
garçonete, (nãopode
pernoitar). Tr. 8802·1180 com

Michele.
'

PRECISA·SE - de babá para
período noturno, no centro.Ir:
9909·7545

OFEREÇO·ME - para trabalhar
como diarista no periodo da

PRECISA·SE - de cobrador com
moto.Ir: 9975·6775

Bruxismo
Hábito extremamente destrutivo adquirido inconscientemente,
que consiste em raspar durante o sono as superfícies dos
dentes superiores contra os inferiores. Conhecido também
como briquismo. Considerado um hábito parafuncional de

ranger os dentes; a dificuldade para sua resolução aumenta de
acordo com a gravidade do desgaste produzido.
O termo bruxismo é derivado do Francês "Ia

br-uxornanie'tprincipalrnerrte utilizado por Marie & Pietkiewicz
em 1907, também Frohman (1931), fez a utilização pioneira
deste termo para identificar um problema dentário
desencadeado pelo movimento anormal da mandíbula,
Sendo uma patologia de ocorrência comum o bruxismo, pode e

é encontrado em todas as faixas etárias, com prevalência
semelhante em ambos os sexos.
Já comprovado anteriormente em estudos, o bruxismo é uma

das desordens funcionais dentárias mais prevalentes,
destrutivas e complexas existentes, sendo tão antiga quanto o

próprio homem.
O bruxismo causa um desgaste excessivo nos dentes, sendo o

esmalte a primeira estrutura a ser envolvida por ele, Esta

carga parafuncional do bruxismo, que resulta no desgaste
anormal dos dentes, é o sinal mais freqüente desta patologia,
Mais comumente severo nos dentes anteriores, não sendo um

desgaste uniforme, isto quando se trata de dentes naturais. Já
com os indivíduos portadores de prótese total, pode ocorrer o
inverso, sendo maior o desgaste nos dentes posteriores, as

pressões que são maiores na região posterior, permitindo
assim uma maior estabilidade dentária.
O bruxismo pode ou não estar diretamente ligado à dor
disfuncional muscular da articulação temporomandibular
(ATM), dores de cabeça podendo até atingir o ouvido, dor
muscular facial relacionados aos músculos mastigatórios, dor

generalizada.
A freqüência e a severidade pode variar e aumentar a

cada noite, está altamente associada ao stress

emocional e físico. Quando noturno, o bruxismo envolve
movimentos rítmicos semelhantes ao da mastigação,
com longos períodos de contração dos músculos
mandibulares. Esses movimentos, contrações, podem
superar os realizados durante o esforço consciente,
sendo a causa da dor muscular e fadiga.
Até hoje, não se conhece um método de tratamento

para eliminar permanentemente o bruxismo.
A terapia mais empregada atualmente para o alívio dos
sinais e sintomas de disfunção da articulação
temporomandibular associados ao bruxismo, é a

utilizacão de placas interoclusais. Essas placas
reduzem a atividade dos músculos durante a noite logo
após a sua inserção e protegem os dentes dos

desgastes provocado pelo hábito.
A placa pode, e é normal, sofrer desgastes pelo uso

constante, mas a sua reabilitação é menos

problemática que a estrutura dentária quando afetada.
É comum a recidiva do bruxísmo após a suspensão de
um tratamento a longo prazo com placa interoclusaL
Hábitos como, mascar chicletes, morder ou apertar
objetos estranhos, devem ser considerados como um

vício concomitante do bruxismo e portanto, devem ser

eliminados durante o tratamento.

O indivíduo portador de bruxismo deve constantemente
visitar seu dentista para que seja proservado pelo
profissional.
O cirurgião dentista deverá escolher a terapia ideal para
o tratamento, de acordo com o paciente.
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