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CRíTICA

Souza diz que tucanos estão
limitados à conquista do poder
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SEDAN BOM DE BRIGA

Economia e conforto são
atributos do Slena Fire

.. ClASSIMAIS

MEDIDA

Secretário Moacir Sopelsa assina medida que pretende prevenir a contaminação da produção de bananas de Santa Catarina

Portaria proíbe entradade
bananas de outros Estados

Portaria da Secretaria Estadual de Agricultura proíbe a entrada
de banana de oito Estados, onde foi detectada a sigatoka negra.
A decisão foi assinada ontem, em Corupá, pelo secretário
Moacir Sopelsa e representantes de órgãos governamentais.
A medida pretende evitar a contaminação das lavouras

TALENTOS

'Show de Bandas' acontece

hoje.no Parque de Eventos
Célio Oliveira e Antônio Bertoldo Wzorek, da
Gravadora Acit, esperam um grande público para o

"Show 'de Bandas'; que acontece hoje, a partir das

19h30, no Parque Municipal de Eventos. Promovido
pela gravadora gaúcha em parceria com a Rádio

Jaraguá AM e a Fundação Cultural, o evento reunirá 15
bandas dos Estados do Su,1 incluindo gravação de CD

duplo e DVD ao vivo. PÁGINA 5

catarinenses.

A produção de bananas na região representa aproximadamente
40% da economia das cidades. Corupá se destaca entre os

maiores produtores do Vale do Itapocu, seguido por
Massaranduba. PÁGINA 5

Vestindo o corpo e

a alma da:& pessoas

www.mari:solsa.com.br
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ESPAÇO

Bertoldi não acredita que salário
de vice atrapalhe a candidatura

• PÁGINA 3

GESTÃO

Empossada nova diretoria
do Convention Bureau de JS
O superintendente do Shopping Center Breithaupt, Heine
Withoeft tomou posse ontem como presidente do Convention
Visitors Bureau de [araguá do Sul para a gestão 2004/2006 .

• PÁGINA4

LANÇAMENTO

Programação da Schützenfest
será apresentada em agosto
A Comissão Central Organizadora da 160 Schützenfest

promove, no dia 20 de agosto, o lançamento da Festa dos

Atiradores, que acontece de 7 a 17 de outubro .

• PAGINA 6
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SEMPRE AO SJ;U LADO

Xadrez de JS
é bi na Olesc

A equipe feminina de

Xadrez de Jaraguá do Sul

conquistou o bicam

peonato na Olesc. Os

garotos ficaram em 3º na

competição.

• PÁGINA 7
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OPINIAO

AMORIMCenas enigmáticas
A gritante diferença

entre as declarações do
diretor do SPC, Waldemar
Schroeder, sobre as vendas no
comércio de [araguá do Sul,
em julho, e os números

apresentados por gerentes de

lojas reflete a falta de sintonia
no setor. Schroeder disse que
as vendas baixas e a ina

dimplência preocupavam os

comerciantes. Entretanto,
dias depois, vários lojistas
informaram que os negócios
registraram crescimento

significativo, em alguns
casos, de até 30%. O

presidente da Câmara de

Dirigentes Lojistas, Sandro
Moretti, confirmou a

expansão do volume de
vendas, lembrando que o

aumento pode ser setorial.
Entre a estagnação das

vendas no comércio e um

aumento de até JO% há uma

distância enorme. Distorção
deste tamanho é inexplicável
e suscita questionamentos de

FRASES

toda ordem. Qual foi a base
de avaliação .do diretor do
SPC para afirmar que a

retração nos negócios estava

gerando insegurança' e

nervosismo? Uma consulta

rápida ao comércio local

poderia dirimir qualquer
dúvida em relação à

movimentação e evitar as

declarações contraditórias.

empíricas. Não obstante, a

intenção não é provocar

polêmica ou a disputa sobre

quem tem razão acerca dos
números, mas alertar para o

perigo da manipulação dos
dados com objetivos escusos.

O que não é o caso, em

absoluto. É, mister lembrar
ainda que os dois lados

podem ter visões diferentes:

� Entre a estagnação das vendas no

comércio e" um aumento de até 30% há
uma distância enorme, inexplicável.

Há ainda a questão da

metodologia empregada por
Schroeder que o levou a tal

afirmação. À primeira vista,
parece que não houve
nenhuma pesquisa.

Ontem, Moretti informou
que os dados do comércio,
referentes a julho, ainda não

haviam sido copilados, o que

reforça a tese de que a

preocupação do colega é

resultado de análises

um enxergando o copo meio

vazio e o outro meio cheio.
Porém, se há alguém enga
nado, não é o consumidor.

Os números mais

confiáveis são dos gerentes,
que estão na boca do caixa

vivendo o dia-a-dia do
comércio. Por outro lado, não
se pode afirmar, sob o risco de

cometer injustiça, que
Schroeder manipulou os

dados, que está mal infor-

mado ou que tem outros

interesses. Longe disto. É
também um lojista e tem

vasta experiência na

diretoria da CDL. Talvez os

dados finais do relatório de'

julho possam explicar os

equívocos. Todavia, o que
não pode querer é sustentar

as declarações dadas à

reportagem com cara de

noviça em procissão de

Virgem Maria.
A dissonância serve de

parâmetros para analisar
dados mais gerais como, por

exemplo, os dos programas

governamentais, que os

adversários criticam, e o

governo exalta. Apesar da

confirmação da retomada do
crescimento econômico e,

conseqüentemente, da aber
tura de novos postos de traba
lho, a oposição insiste que o

Brasil está de mal a pior. Em
período eleitoral, todo cuida
do é pouco. Há muito mais

interesses do que verdades.

"Prefeito-eleito não pode brigar com ninguém, principalmente com o qovernadof do Estado;
tem de ficar de bem com todos"

.Vicente caropreso,candidato a prefeito pela coligação"Jaraguá no rurres certolreconhecendo como erro político ter desdenhado o

apoio do governador Luiz Henrique da Silveira à aliança PT/PMDB; e já se considerando eleito.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� AFEGANISTÃO � SUíÇA

Explosãomata dois em
posto de registro eleitoral
Uma bomba de fabricação caseira explodiu na

manhã ontem em uma mesquita onde afegãos
registravam-se para votar nas eleições de

outubro, causando a morte de pelo menos duas
pessoas e ferimentos graves em outras duas.
O Exército dos Estados Unidos informou a morte

de seis pessoas inclusive dois agentes eleitorais
da Organização das Nações Unidas (ONU).
Entretanto, a entidade e o governo local
mantiveram em dois o número de mortos,
sendo ambos afegãos. Ainda não foi possível
apurar o motivo da discrepância dos dados
fornecidos. {AE)
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AIEA acusa o Irã de

enriquecer urânio
Apesar das advertências internacionais, o Irã
retomou atividades clandestinas vinculadas ao

enriquecimento de urânio, testando equipamen
tos e produzindo o gás hexafluoreto, que poderia
ser utilizado na produção de ogivas atômicas.
Os diplomadas que fizeram a acusaram

afirmaram que Teerã reativou um equipamento
utilizado para produzir hexafluoreto de urânio.

Apesar de o Irã, aparentemente, ter apenas
testado o equipamento, foi produzido um pouco
do gás como conseqüência secundária, disseram
diplomatas da AIEA (Agência Internacional de

Energia Atômica), em Viena. {AEI

� IRAQUE

Explosãodecarro-bomba
mata68em Baqouba
A explosão de um carro-bomba causou a morte

de 68 pessoas no Iraque nas primeiras horas de
ontem. O veículo repleto de explosivos foi
detonado em frente a uma estação da polícia
de Baqouba, 55 quilômetros de Bagdá. Pelo
menos 55 ficaram feridas. O posto de al-Najda
era usado como centro de recrutamento de

iraquianos para a força policial do país.
No Sul de Bagdá, sete militares estadunidenses
morreram em confronto com rebeldes

iraquianos. No oeste do país, outros dois
soldados estrangeiros foram mortos e duas
aeronaves foram obrigadas a fazer pousos de

emergência após serem atacadas. (AE)

� HOLANDA

Tribunal liberta dois

suspeitosdecrimes
Os juízes doTribunal Penal Internacional para a ex

Iugoslávia (TPII), estabelecido em Haia, Holanda,
determinaram ontem que dois sérvios suspeitos
de crimes de guerra sejam colocados em regime
de liberdade condicional enquanto aguardam
julgamento.
Os juízes disseram estar convencidos de que Jovica
Stanisic, chefe de segurança de Estado da Sérvia
durante o regime de Slobodan Milosevic, e seu

vice na época, Franko Simatovic, "comparecerão
ao julgamento e não representarão nenhuma

ameaça a vítimas, testemunhas ou qualquer outra
pessoa'Em junho, os dois declararam-se inocentes
das acusações. (AE)

� FRANÇA

Meio-irmãode Bin Laden
refuta'Fahreinheit 11/9'
Um meio-irmão de Osama bin Laden afirmou ter

gostado da maior parte do documentário de
Michael Moore"Fahrenheit 11 de Setembro.com
exceção do que qualificou como "imprecisões"
sobre sua família
"É um filme comovente'; comentou Yeslam

, Binladin, um magnata que reside em Genebra e

um dos 54 irmãos do líder da rede extremista AI

Qaeda em uma entrevista à revista francesa VSD.

"Inclusive, dei várias qarqalhadas'' afirmou, "mas
não quando (Moore) comete erros ou imprecisões
sobre minha família, sabendo perfeitamente que
está enganando o público': (AE)
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� BOLfvlA

Presidentedefendedebate
sobreautonomia regionais
o presidente Carlos Mesa admitiu ontem que a

Bolívia enfrenta o risco do separatismo se

convocar uma Assembléia Constituinte para
debater o pedido de autonomia feito por
algumas regiões, màs disse também que o perigo
será ainda maior caso o país não assuma tal
debate.
"A Constituinte é indispensável? É um risco? Sim!
Muito Grande? Mas o risco seria pior se não a

realizarmos'; disse a altos chefes e oficiais das

Forças Armadas durante um discurso.
"As coisas chegaram a tal ponto que há dois
caminhos: ou se resolve o tema de maneira
civilizada (pela Constituintes) ou a patadas e a

tiros" completou.(AE)

"Carreirismo inter

empresarial"

SimonFranco *
J

. Conversei há pouco tempo com um jovem executivo de urna I �
rede de supermercados, queme procurou comuma urgência: estava

I,

[
há três anosnamesmaempresa e, por isso, se considerava ultrapassado, I
"Ficarmais de três anos nomesmo emprego é coisado passado, não é?

g

E iso mud iso d » E i:!_ I
' ei

u preciso mu ar, preC1SO e umoutro emprego. u uz a gumas ei

perguntas sobre a carreira dele, sua situação profissional, suas
tor

expectativas e rapidamente confirmei minha suspeita inicial: ele
I OI

realmente não precisava de outro emprego e na verdade estava

correndo o risco de prejudicar a própria carreira com essa crença de
sp

que tinha de mudar a qualquer custo. De fato, a diminuição do

tempomédiode permanência dos profissionaisna empresa temgerado OI
.

algumas atitudes perigosas. Muitas vezes sem se dar conta, alguns [ai
profissionais adotam urna espécie de "carreirismo inter-empresarial",
É um fenômeno que consiste em considerar corria valor absoluto a uI
rápidamovimentação da carreira. Em vez de se focar nos resultados

ev:

do próprio trabalho, nas perspectivas de crescimento dentro da I
m

organização, nas possibilidades que podem se abrir, o profissional joga Dl

todasua energiana tentativa de receber convites para ir trabalharem
outro lugar. Esse frenesi carreirista é extremamente danoso, A

construção de uma carreira brilhante se mede pela obtenção de
resultados brilhantes. Como conseguir resultados realmente

impactantes se não nos dermos o temponecessário para issodentro de
uma organização? Não há dúvida que é importante estar aberto
aomercado, ficaratento apossibilidades que possam se abrir, procurar
toma-se conhecido.Mas antes disso tudo, émuitomais importante es

dedicar-se à organização à qual você pertence como se nunca fosse evi
sairdela. Pode parecerparadoxal,mas é amesma sabedoriadeVirúcius
de Moraes, ao falar do amor: que seja eterno enquanto dure. Para
quem está sofrendo dessamesma angústia demudança, eugostaria
de repetiro que disse aomeu jovem interlocutor: tenha calma. Analise
sua situação na empresa em que trabalha demaneiraobjetiva, realize
um inventário das possibilidades e perspectivas de médio prazo
alidentro. Pergunte-se, ao mesmo tempo, pelos resultados�ue você
tem obtido - não simplesmente em termos de promoções, mas do

ponto de vista das realizações profissionais. Qual foi o seu grande
-

.

feito? Esta é apedra de toque do sucesso na carreira, não a correria de

uma empresaparaoutra.Ao perseguiro objetivo demudar a qualquer
custo para não se achar "ultrapassado", o profissional acaba também
correndo o grande risco de prejudicar seu próprio desempenho. Po�
querermudar é querer sair de onde está - o que se traduz emmenor

empenho, menos equilíbrio e mais insatisfação. Isso trará reflexos

negativos diretos namaneira de agir, de pensar, de trabalhar. Além
disso, o cenário demudanças de empregomais'rápidas foimuito forte
nas empresas de Internet, durante abolha de crescimento, e émuito
mais significativo hoje n0S EstadosUnidos, por exemplo, do que nO ,

Brasil. Não é uma verdade aplicável indistintamente a qualquer
situação. Eu ousariamesmo dizerque emnossopaís agrandemaioria
dos altos cargos executivos ainda é ocupada por profissionais com

'

muitos anos de casa. Construir alguma coisa sólida requer tempo,
paciência, dedicação. Ao substituir a pergunta "aonde eu quero
chegar" por "o que eu desejo construir", você conseguirá certamente
irbemmais longe do que havia sonhado. Pois aío tempo vai se tomar
seu aliado e nãomais seu inimigo. E é uma grande coisa ter o tempo
ao nosso lado.

*Artigo originalmente publicado pela revista Exame. SimonFranco I

é convidado da ACIJS-APEVI no 470 Encontro de EmpresáriOS,
nesta quinta-feira, dia 29, no Centro Cultural da SCAR, falando
sobre o tema"Você e sua empresa são competitivos?"

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas; de c?rpo:;
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO

I
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem coJ'ilOI
correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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�

� Lançamento
A coligação "Juntos por Schroeder" fez

ontem, às 19 horas, na Sociedade Rio

camarada, o lançamento das

andidaturas de Felipe Voigt (PP) a
c

refeito e de Luiz Ribas (PMDB) vice, além

�oS12 candidatos a vereador pela aliança.
PMDB e PP governam o município desde

2000, quando já fecharam acordo para

esteano.Tanto assim que o atual prefeito,
Osvaldo Jurk (PMDB), que teria tudo para

serreeleito, abriu mão de um quase certo

novo mandato em favor do combinado

há quatro anos.

... Estratégias
A pouco mais de dois meses para as eleições,
os candidatos a vereador buscam diferentes
formas para conquistar os votos necessários

para se elegerem. Os atuais 19 vereadores

Jaraguá do Sul têm estratégias distintas. A
maioria deve recorrer à velha política do
assistencialismo e à força da grana.
Apenas três ou quatro apostam no

reconhecimento da população nos trabalhos
realizados em favor dela. Os primeiros chegam
a ironizar a opção dos outros. Alegam que o

povo não está preocupado com trabalho do

parlamentar, mas com os benefícios.

... Pena
Infelizmente a constatação é
verdadeira. A população ainda
desdenha a política e i.gnora a

interferência direta dela no seu dia-a
dia. A opção preferencial pelo
paternalismo é fruto do egoísmo.
Pensam nele, sem conceber um

projeto para toda a sociedade.
Os "bobos'; os políticos sérios que
trabalham e têm compromissos com

a comunidade, como classificam os

outros, são a esperança' de todos,
inclusive dos oportunistas.

ivergências levam tucano a
.I'

enunciar Conselho de Etica
}ARAGUÁ DO SUL -:- o

residente do Conselho de Ética e

elegado estadual do PSDB,
enilson de Souza, deixou o

nido na quinta-feira passada, dia
m que completou 10 anos de

iação. Há dois anos, o ex-tucano
emsemostrado descontente com

Igumas decisões "arbitrárias" da
I egenda que, segundo ele,
esrespeita o estatuto e apenas
toma medidas administrativas
ontra aqueles que têm menor

paço dentro do partido.
Os desentendimentos internos
iciaram em 2002. "Na época,
ouve discussão entre Vicente

aropreso eMárcio Steilein devido
uma matéria que Steilein havia

ublicado, acusando Caropreso de
I
evar o PSDB a mãos-de-ferro",
mbra. Para solucionar a situação,
ouza tentou escrever uma carta

ara o Conselho de Ética, mas o

residente do partido o avisou

reviamente que o documento não
ssaria pela executivamunicipal.
divergências internas causaram

saída de Steilein do PSDB, que
tualmente está no PT. "As
esistências poderiam ter sido
evitadas se o estatuto fosse

speitado, mas infelizmente os

'deres do partido estão voltados
ara o poder e não para o exercício
a pOlítica propriamente dita. A
se está comprometida e vai levar
empoparamelhorar", critica.
A gota d -

água para o ex-

tucano foi amanobra que o partido
fez para garantir que o vereador

Roque Bacbmann fosse à reeleição.
"Ele (Bachmann) é o principal líder
da oposição do PSDB dentro da
Câmara de Vereadores e,

certamente, se tivesse ocorrido

votação fechada; muitos seriam

contrários à nomina ta

apresentada", diz, indignado.
Segundo Souza, em menos de

uma semana de afastamento, já
recebeu proposta para ingressar em
quatro partidos - PY, PSB, PMDB
e PT-, mas não aceitou nenhum
dos convites. "Vou acompanhar os
comícios e definir meu voto, como
eleitor. Depois de analisar as

propostas, vou ingressar num partido
de centro-esquerda", revelou.

Souza acusa PSDB de não

respeitar o estatuto do partido

especiaiS em

uma de nossas

lojas

... Espertinhos
A Polícia Federal acabou
com a moleza de alguns
espertinhos que estavam

"fabricando" armas ar

tesanais - as soca-soca -

para trocá-Ias na

Campanha de Desar
mamento do governo
federal. A PF emitiu
circular interna pondo fim
ao pagamento das

indenizações para este

tipo de armamento.

... Retomada
o Banco Central aposta que julho entrará para
a história da economia do país em volume de
dinheiro circulando. É o maior desde o início
do Plano Real, há dez anos. Somente no dia 9,
mais de R$ 53 bilhões estavam em poder do
público. Em julho do ano passado, a quantia
média foi de R$ 41,8 bilhões.
Outro dado positivo se refere à abertura de
novos postos de trabalho. Pesquisa da Fundação
Getúlio Vargas aponta que 35% dos

empresários pretendem contratar mais do que
demitir até setembro.É o melhor resultado para
o período, desde julho de 1986.

ESTIMATIVA

Bertoldi é só otimismo em

FABIANE RIBAS

�Candidato se nega a

comentar pesquisa
que o coloca com

chances de vencer
(I

]ARAGUÁ DO SUL - Pesquisas
extra-oficiais de inter?ção de voto
revelam que o candidato da

coligação "Viva J araguá", Moacir
Bertoldi (PL), aparece com

chances de vencer as eleições deste
ano. Apesar demostrar-se animado
com a posição que ocupa na corrida
eleitoral, o atual vice-prefeito está
ressabiado e diz acreditar em

apenas duas pesquisas: na que ele

próprio ou a aliança encomendar
e, a mais fidedigna, na eleição, no
dia 3 outubro. "Ninguém se elege
na véspera", justificou.

Ontem, Bertoldi e a candidata
a vice Rosemeire Vasel (PTB)

.

foram os convidados da CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas)
para apresentar aos comerciantes
locais as propostas contidas no plano
de governo. A reunião foi realizada
aomeio-dia, naAABB (Asscciação
Atlética do Banco do Brasil). O
presidente da CDL, Sandro

Moretti, informou que os outros

candidatos apresentarão os

respectivos programas de governo
nos próximos encontrosmensais da
entidade. "A ordem de

apresentação foi decidida por

relação à eleição municipal

Candidatos da coligação "Viva Jaraguá" apresentam programa de governo a lojistas

sorteio", lembrou.
Bertoldi aposta na confiança

que a comunidade tem no político
como ponto determinante na

escolha do voto. "Para conquistar
o eleitor, estamos percorrendo a

cidade para ouvi-lo, saber quais são
as reivindicações e colher sugestões.

Procuramos instituições e

entidades, para que todos tenham
oportunidade de,apontar o que é

preciso em termos de melhorias",
destaca, acrescentando que o

perfil de cada postulante seja o

diferencial. No bojo geral, os planos
de governo são praticamente iguais

e apresentam altemativas próximas
para combater as mazelas.
"Acredito que a comunidade
saberá valorizar nosso trabalho, que
teve início há um ano. Estamos bem
organizados e aos poucos

conquistando nosso espaço",
completa.

Aliança não acredita que salário do vice traga prejuízos
]ARAGUÁ DO SUL - Até o

momento, a Justiça Eleitoral está
analisando duas denúncias, uma
contra a coligação "[araguá para
todos" e outra contra a aliança
"Jaraguá no rumo certo". Naopinião
do candidato à majoritária pela
composição "Viva Jaraguá",Moacir
Bertoldi (PL), a'S acusações não

passam de picuinhas entre políticos.
"Nós não vamos perder tempo com
assuntos que não valem a pena, com

coisas pequenas. Enquanto certos
candidatos se entretêm com

pormenores, nós vamos mostrar

serviço, elaborar propostas concisas
e, neste meio termo, conquistar a
confiança da população para obter
êxito em outubro", revela,

.

Bertoldi se diz tranqüilo em

relação à possibilidade de os

adversários levantarem, durante a

campanha eleitoral, o fato de o vice
prefeito não comparecer à

prefeitura desde 2002, mas receber
regularmente salário mensal de R$
7,5 mil. "Nãoacredito que irão usar

essa questão contra mim porque
estou afastado da estrutura física
da administração pública, mas não
abandonei minhas respon
sabilidades com a comunidade",
ponderou, informando que está

atuante, ouvindo as criticas e

atendendo às necessidades da

população. Há cerca de dois anos,
Bertoldi está afastado da

administração municipal por
divergência com o prefeito Irineu
Pasold (PSDB). Ele alega que
Pasold e a equipe de governo não o
respeitavam, fato que contribuiu

para seu afastamento da Prefeitura.
"São picuinhas que não vêm ao caso

e não vão me comprometer",
acredita.

OPOSIÇÃO - Durante quase

quatro anos, Bertoldi foi um dos
críticos mais renitentes da

administração Geraldo
Werninghaus (PFL) - morto em

acidente automobilístico en�
fevereiro de 1998 - e Irineu Pasold,
que assumiu o governo. Àmedida

que o então PPB, hoje Pp, de Moacir
Bertoldi se aproximava da aliança
PFL/PSDB, as críticas foram
diminuindo, até cessar de vez,

quando era dada como certa a

indicação de Bertoldi como

candidato a vice de Pas�ld. A
trégua durou pouco mais de um

ano.

FATOS

• Moacir Bertoldi destaca

que a coligação não vai

prestar atenção em

fofocas e vai se dedicar na

elaboração de uma

campanha eficaz, que
garanta sucesso nas

eleições deste ano.

• A coligação Viva Jaraguá
está trabalhando no plano
de governo há um ano. Os
militantes garantem estar

bem organizados para
assegurar a confiança do

povo.

,',
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MERECIMENTO

Bruno Breithaupt recebe
'Prêmio Mérito Lojista'

MARIA HELENA DE MORAES

�Entrega do título
IJ

acontece no dia 3 de
� agosto, junto com
B
aniversário da CDL

5_

JARAGUÁ00 SUL - o empresário
o Bruno Breithaupt recebe, no dia 3

de agosto, o Prêmio Mérito Lojista,
5L concedido pela CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas de Jaraguá do
r Sul), que há cinco anos realiza o

evento. De acordo como presidente
[fi da CDL, Sandro Moretti, já
c r receberam o título Hans Brethaupt

(pai de Bruno), Udo Wagner,
5 Waldemar Behling, Victor

Bernardes Emmendoerfer e Ivo
Ewald. A solenidade de entrega do

J ( título acontece exatamente no dia
de aniversário da CDL, que

completa 36 anos de atividades.Na
O" mesma noite está programada uma
r palestra, ministrada por Fernando

Lucena, do Grupo Fríedman,
especialista em treinamento

2 j voltado para o comércio varejista.
"1(1 Ainda de acordo com Sandro
Iir Moretti, os critérios considerados
j1 para indicação ao título estão a

solidez e competência no ramo.

Todos os61 filiados votaram. Nesta

edição do Prêmio, mais dois

empresários estavam cotados: Odila
Moretti e OlíviaNagel. No total, a

Título cóncedido a Bruno Breithaupt foi consenso entre os 71 filiados da Câmara de Dirigentes Lojistas
CDL tem aproximadamente 400 Empresas pela Fundação Sul em 1974/1975 e 1981/1982 e

associados, o que corresponde a um Educacional da Região de Joinville Associação Come�bal e Industrial
terço do número total de pontos de com pós-graduação em adrni- de Jaraguá do Sul no período de
comércio instalados em [araguá do nistração financeira. Também é 1982 a 1984.0
Sul. vice-presidente da Federação do O Grupo Breithaupt tem três

Bruno Breithaupt é diretor Comércio de Santa Catarina e supermercados, oito lojas de
financeiro administrativo doGrupo conselheiro do Senac, da materiais de construção, móveis e

Breithaupt e preside o Sindicato do Aszaciação Ca tarinense de eletrodomésticos na região Norte
Comércio Varejista de Jaraguá do Supermercados, do Hospital e de SantaCatarina, sendo quatro em
Sul desde a fundação da entidade Maternidade Jaraguá e da Scar. J araguá do Sul e as outras em

patronal, em outubro de 1978. É Exerceu ainda as funções de Joinville,SãoBentodoSulMafrae
formado em Administração de presidente da CDL de Jaraguá do Brusque.

Pagamentos de abonossalariais e PIS serão pagas apartir de agosto
BRASÍLIA - N o dia 11 de

agosto a Caixa Econômica
Federal dá início aos pagamentos
de abonos salariais e rendimentos
do PIS. Para esse exercício foram
identificados 7,85 milhões de
trabalhadores com direito ao

Abono Salarial, totalizando R$
2,04 bilhões. O número de
trabalhadores que receberão o

abono cresceu 11,23% eni relação
ao ano passado. Outros 31,75
milhões de trabalhadores têm

direito aos rendimentos do PIS,
no valor de R$ 559,16 milhões. O

B
recebimento poderá ser feito até

II

l_c
30 de junho de 2005.

A Caixa já iniciou, neste mês

de julho, os pagamentos do
Abono Salarial e rendimentos do
PIS para trabalhadores que

possuem conta na Caixa - conta

corrente, poupança ou conta

Caixa Aqui, e para aqueles cuja
empresa tenha realizado
convênio com o Caixa PIS

empresa, onde o crédito é

efetuado direto na folha de

pagamento.
Pelo PIS-empresa já foram

pagos 1 milhão de abonos e 1,67
milhão de rendimentos do PIS,
nos valores de R$ 262,34 milhões
e R$ 29,78 milhões, respectiva
mente. Pelo crédito em conta já
foram efetuados 1,17 milhão de

pagamentos de abono e 2,61
milhões de rendimentos, nos

valores de R$ 305,64 milhões e

R$ 45,90 milhões, respecti
vamente.

Para os demais trabalhadores

que não possuem conta ou que a

sua empresa não efetuou
convênio com a Caixa, deve ser

observado o mês de nascimento

para saque do seu benefício. Para
receber o benefício, o trabalhador
pode se dirigir a qualquer agência
da Caixamunido de documento
de identificação e do número do
seu PIS, localizado no próprio
cartão do PIS, na Carteira de
Trabalho ou no Cartão Cidadão.

• Quem tem sénha

cadastrada no Cartão
Cidadão pode retirar o
benefício também nos

terminais de auto

atendimento e casas

lotéricas.

• O abono salarial

representa um salário
mínimo vigente no dia do

recebimento, que hoje está

em R$ 260,00.

o:
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� SETOR DE EMBALAGENS

Repasses de preços
Até o mês de agosto os fabricantes de

embalagens plásticas flexíveis deverão

repassar aos seus clientes os aumentos de

matéria-prima sofridos no primeiro
semestre deste ano. A Associação Brasileira
da Indústria de Embalagens Plásticas
Flexíveis informa que somente na primeira
metade do ano, sofremos aumentos da
ordem de 37,5% no preço das resinas

termoplásticas. Deste total, cerca de 13% já
foram repassados. Outra preocupação é com

os estoques médios de resinas que estão
sendo disponibilizados pelas petroquímicas,
que deveriam girar ao redor dos 50 dias e

hoje não passam de 25 dias. A ABIEPF existe
há 27 anos.

PATAMAR NACIONAL

T xamédia de juros
A taxa média de juros bancários caiu para 44,0% ao ano

e junho. Em maio, o patamar era de 44,2% ao ano,
in ormou o Banco Central. Esse percentual correspondeà
édia das taxas cobradas em operações prefixadas, pós

fi adas e flutuantes, com pessoas físicas e jurídicas.
T mando-se apenas as operações prefixadas, a taxa média
fi ou em 54,5% em junho, ante 54,8% em maio. O spread
- ganho dos bancos com a diferença entre as taxas de
a licação e de captação - teve baixa de 0,2 ponto
p rcentual, de 27,2 em maio para 27,0% anuais emjunho,
t mbém considerando a média das três modalidades de

juros para financiamento. Os bancos mantiveram a taxa

g ral de captação em 17% em maio.A taxa média de juros
p ra pessoa jurídica ficou em 29,7% em junho contra 30%

e maio. Para pessoa física, os juros permaneceram em

6 ,4% em junho, também na média das três modalidades.

QUINTA-FEIRA, 29 de julho de 2004

Convention & Visitors Bureau
empossa nova diretoria'

JARAGUÁ DO SUL - O su

perintendente do Shopping Center
Breithaupt, HeineWithoeft assume

pela segunda vez consecutiva o cargo
de presidente doConventionVisitors
Bureau. A posse de toda a diretoria
aconteceu ontem, no Centro

Empresarial. OConvention Bureau
de Jaraguá do Sul foi fundado em

maio de 2002 é o quarto de Santa
Catarina. De acordo como secretário

executivo da entidade, Ferusio Pires
Júnior, a primeira gestão foi de

organização e somente ano passado
foi possível atuar na captação de
eventos para a cidade. "Em apenas
umanopromovemosnadamenos que
32 eventos emJaraguá do Sul, sendo
15 captados e três apoiados", informa
Júnior.

Além da realização de eventos, a
nova diretoria do Convention
comemora ainda outras conquistas,
como a instalação em uma sede

própria, localizada na Rua Getúlio

Vargas, no centro da cidade, espaço
na Casa de Santa Catarina, em São

Paulo, um site na internet e a

divulgação domunicípio de Jaraguá
doSulem 23 eventos nacionais, como
a Expococal, em Curitiba,

Exposystems, em São Paulo e TAl
Show, emCampinas.

Na avaliação do presidente
implantação de Bureaus significa

I

a cidade está preparadapara org
e planejar o turismo de negócios.
Jaraguá do Sul, afirma o president\
entidade conta com o apoio dei
associados dos mais variao;
segmentos. Entre as pretensões'
novadiretoriaestá ade colocarJ�
do Sul em quarto lugar no Esta
entre os municípios c�ptadores
eventos. Atualmente, Florianólll
ocupa o primeiro lugar, seguido
Joinville e Blumenau.

OConventionVisitors Bureau
Jaraguá do Sul já tem agenda
eventospara 2005, 2006 e 2007. J' i

cita como exemplo a realização do
Encontro Sul Brasileiro do JOV1
Empresários e o 6° Enconl
Catarinense de Jovens Empree:
dedores, além da Copa Mitsuo:
sendo que cada evento deve re

uma média de 1.200 pesso

programados para o ano que vem

próximo evento programado i

Campeonato Brasileiro de Sele'
Infanto-Juvenis deVôlei Mascu
de 23 a 29 de agosto deste ano.

concurso: 438
05 - 14 - 20 - 27 - 28 " 30 - 36 - 37

38 - 40 46 - 47 - 49 - 54 - 66
67 - 68 - 71 - 82 - 89

�\ J

.... PREVIDÊNCIA PRIVADA

Meta para 2004 é de RS 2 bi
A captação de previdência privada do Santander

Banespa superou a marca de RS 1,5 milhão no

primeiro semestre de 2004, 146% a mais que os

RS 611 milhões registrados no mesmo período
de 2003. Em dezembro passado, as reservas de

previdência já somavam RS 1 bilhão, quando o

banco atendia 130 mil clientes. A expectativa
para o final do ano é alcançar RS 2 bilhões de

captação e ultrapassar 150 mil clientes. A carteira
de previdência privada do Santander Banespa é

composta por planos de previdência tradicionais,
pelo Plano Gerador de Benefício Livre e pelo
Vida Gerador de Benefício Livre, sendo este

último o mais procurado pelos clientes e já
representa 70% de todo o estoque de recursos

da carteira do banco.

(

concurso: 03853
1 ° Premio: 53.045
2° Premio: 07.629

3° Premio: 09·.115
4° Premio: 24.355
5° Premio: 46.232-
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15 bandas do Sul participam de

show com gravação de CD hoje
}ARAGUÁ DO SUL - Mais de

oitomil pessoas são esperadas para
o "Shaw de Bandas", que a Rádio

Jaraguá AM,'a GravadoraAcit e a

Fundação Cultural realizam hoje,
a partir das 19h30, no Parque

IG

Municipal de Eventos. Subirão ao

palco os grupos Terceira Dimensão,
SanMarina, Musical JM, Banda
Legal, Som Sete, Flor da Serra,
Banda KN, Banda Champion,
Giovana Texas, Banda Real,
Sérgio e Serginho,Wilson e Soraia,
Vox 3, Os Montari e Banda

Cavalinho, os três últimos de

Santa Catarina.
O evento marcará a gravação

ao vivo de um CD duplo e um

I DVD, que estarão disponíveis nas
principais lojas do ramo a partir de
setembro e outubro, respecti
vamente. Segundo o gerente de

.I marketing e divulgação da

Gravadora Acit, Antonio Bertoldo
Wzorek, o "Shaw de Bandas" é

realizado todos os anos, reunindo
os gruposmais tocados pelas rádios
do sul do País e selecionados por 40

programadores.
Wzorek informa que a última

edição aconteceu em 2002, no
município de Joaçaba. "Desta vez
escolhemos Jaraguá do Sul pela
população gostar das bandas

. selecionadas e porque conseguimos
parcerias que acreditaram no

evento, oferecendo apoio,
principalmente na parte logística",
declara.

O gerente daAcit salienta que
o show terá três momentos

especiais, em que músicos de alguns
grupos se re ururao para

apresentações acústicas. "E o grand
finale será com todas as bandas, que
reunidas vão cantar a música

"Amigo do Peito", da Banda Legal",
revela.

Além das apresentações, que
acontecem no PavilhãoA, na parte
externa do parque foi montada
uma estrutura com serviços de bar
e cozinha para o público, que
também poderá apreciar a

apresentação da banda Os

Versáteis, no Pavilhão C.
CÉSAR JUNKES

Wzorek diz que o estúdio da gravadora foi transferido para gravações

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLÉIA GERAL DECONSTITUIÇÃO

DA ASSOCIAÇÃO DE BANANICULTORES DE GUARAMIRIM

Ficam convocados todos os PRODUTORES DE BANANA, e ou pessoas que se

dedique a atividade da BANANICULTURA no Município de Guaramirim para
participarem da Assembléia. Geral de Constituição da Associação de
Bananicultores deste Município a ser realizada no dia 13/08/2004, às 14:30
horas, no Pavilhão de
Eventos Perfeito Manuel de Aguiar localizado na SR 280 KM 53, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1 Discutir deliberar a aprovação do Estatuto da Associação
2 Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal da Associação
3 Palestra Técnica sobre Sigatoka negra com Jorge Luiz Malburg Pesquisador
da Epagri de Itajaí
4 ASsuntos Gerais

el

GERAL
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PREVENÇÃO

Estado cria barreir

impedir a Sigatoka
CAROLINA TOMASELLI

� Secretário
estadual assinou
ontem a portaria
em Corupá

CORUPÁ A Capital
Catarinense da Banana recebeu
ontem o secretário estadual de

Agricultura e Política Rural,
Moacir Sopelsa, para assinatura da
Portaria 026/2004, que proíbe a

entrada de mudas, frutas e partes
da bananeira em Santa Catarina
do Amàzonas, Acre, Amapá,
Rondônia, Pará, Roraima, Mato
Grosso e São Paulo, Estados onde
foi detectada a Sigatoka Negra.
Amedida visa combater a entrada
da praga no Estado, que apresenta
risco iminente de contaminação
em função da proximidade com o

Vale do Ribeira, São Paulo, onde
há registro� doença.

De acordo com Moacir

Sopelsa, a portaria incluiu outros

Estados à lista dos que já estavam
impedidos de entrar em território

catarinense, reforçando a questão
da fiscalização das barreiras, feita

Sopelsa apresenta dados que refletem importância econômica de se

com recursos do governo estadual
e executada pela Cidasc. "Mas

ninguém está livre da

clandestinidade", salienta,
informando que pesquisadores
estão trabalhando na criação de
variedades resistentes em

substituição às espécies hoje
cultivadas, suscetíveis à doença.

O gerente regional da Epagri
de Joinville, OnívíoAntônio Zabot,

.Conferência aprova medidas de

proteção à mulher trabalhadora
}ARAGUÁ DO SUL - A

fiscalização, o controle e o

reconhecimento das doenças
profissionais (LER/DORT) e,

inclusive, as decorrentes do assédio
moral e sexual no trabalho foram

algumas, entre as mais de 200

resoluções aprovadas durante a

Conferência N aciona] de

Mulheres, realizada nos dias 15, 16
e 17 de julho, emBrasília.Aproposta
foi defendida pela vice-presidente
do STIV (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias do

Vestuário) de Jaraguá do Sul e

conselheira do Cedim (Conselho
Estadual dos Direitos da Mulher),
Rosane Sasse, perante as 2,5 mil
mulheres participantes da
Conferência. O presidente Lula,
que esteve presente, criou um

grupo de trabalho para sistematizar
as conclusões da Conferência,

.

lembrando que 2004 foi instituído
como o "Ano daMulher".

A Conferência Nacional de
Mulheres foi dividida em cinco eixos

temáticos, já debatidos durante as

conferências regionais e estaduais:
enfrentamento da pobreza,
superação da violência, efetivação
dos Direitos Humanos das

Mulheres, desenvolvimento de

políticas específicas nas áreas de

Educação e Cultura, além da

promoção do bem-estar e qualidade
de vida, este último, integrado por
Rosane Sasse.

"As mulheres não estão
convencidas da dimensão do

problema ocasionado pelas doenças
do trabalho e assédio moral,
enquanto o mundo inteiro pega

pesado quanto a isso. Tudo está

presente no ambiente de trabalho",
alerta a vice-presidente do STIV e

representante das· entidades da
sociedade civil na Conferência. A

implantação de políticas de

prevenção, diagnóstico e reconhe

cimento, legislação específica sobre
enfermidades, que estabeleça o

assédiomoral como sendo doença
do trabalho são algumas das
conclusões que farão parte do
documento final.

A Conferência também

aprovou Moção de apoio à PEC

(Proposta de Emenda Constituci
onal) apresentada pela deputada
federal LuciChoinaki e que prevê
o direito de aposentadoria às donas
de casa - em Santa Catarina, 26mil
mulheres seriam beneficiadas.

explica que apesar do Estado já ter
desenvolvida variedades
resistentes, não é possível a

substituição das espécies de
imediato, pois exige a

multiplicação em laboratório, que
pode levar até um ano. "A praga
tem controle, mas em função do
número de pulverizações, que

pode aumentar de cinco para 30,
aumenta muito o custo da

sp ra

egra
produção, inviabilizando o cultivo",
revela.

Durante o encontro, que reuniu

aproximadamente 400 pessoas,
entre bananicultores, representantes
da Epagri (Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural),
Cidasc (Companhia Integrada de

DesenvolvimentoAgrícola de Santa
Catarina), secretários de agricultura
e prefeitos damicrorregião, Moacir
Sopelsa destacou que apesar de
Santa Catarina representar pouco
mais de 1% do território nacional, o
Estado é o maior exportador
brasileiro de banana, com

aproximadamente 60% das

exportações. O Brasil produz
anualmente 630mil toneladas, que
movimentam um valor bruto de R$
470 milhões. Em tomo de cincomil
famílias sobrevivem do cultivo em

SantaCatarina, onde são produzidas
160 mil toneladas por ano.

Segundo pesquisa do Instituto
de Planejamento e Economia

Agrícola realizada em 2002, os cinco
municípios damicrorregião possuem
mais de cinco mil hectares

cultivados, que correspondern por
uma produção anual de 140 mil
toneladas anuais, a maior parte
exportada para países do Mercosul.

Hospital Jaraguá promove
encontro com paIS e gestantes

JARAGUÁ DO SUL - Paralelo ao

curso de gestantes e pais grávidos
realizados trimestralmente, o

Hospital e Maternidade [araguá
está realizando encontros mensais
de gestantes e pais com o objetivo
de reforçar as informações voltadas
ao período gestacional e primeiros
cuidados com o bebê. A próxima
edição está prevista para o próximo
sábado, das 9 às 12 horas, na sala
de treinamento da instituição.

Segundo a psicóloga Ana
Claudia Paganelli, quanto maior

for o número de informações que
estes pais recebam, mais preparados
eles estarão para o parto e pós-parto,
e assim poderão reivindicar um
atendimentomais humanizado dos

profissionais de saúde. "É também
uma forma de cobrir lacunas

existentes, já que no curso de

gestantes nem todos os pais
grávidos podem participar, pois
muitos trabalham no período da

noite", afirma.
Ana Claudia acredita que é

importante preparar o casal durante
a gestação e não informá-los apenas
quando chegam na maternidade.
"Muitas informações errôneas já
lhes foram passadas e a

·0 encontro com gestantes e

pais aborda temas referentes ao
período gestacional e primeiros
cuidados com o bebê.

·Visa reformar as informações
repassadas no curso de
gestantes e pais grávidos,
realizado a cada três meses

pelo Hospital e Maternidade

Jaraguá.

desmistificação destas fica

dificultada, sem contar que é um

atendimento diferenciado ao casal

que estaremos oferecendo à

comunidade", declara.
Os temas abordados serão parto.

natural, desmistificação dos partos,
poder da mulher que dá a luz,
anatomia e fisiologia do parto,
trabalho de parto, o pós-parto, a
amamentação e cuidados com o

bebê, desde a higiene, até a rotina

do dia-a-dia, horário, hábitos, entre
outros. Maiores informações e

inscrições podem ser obtidas pelo
telefone 371-1300, ramal da
maternidade.

Guaramirim,28 de Julho de 2004

Hélio Vogel
Presidente da Comissão Pró-Constituição

.

da Associação de Bananicultores

I:
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Músi�a e teatro integram a "Noite Jovem"
A Jeap Coami promove no próximo dia 31, a partir das
19 horas, no ginásio do Colégio Evangélico Jaraguá, a

primeira "Noite Jovem - Música e Teatro'; com

apresentação do grupo teatral Malach lah e banda Ceifa,
do Rio Grande do Sul.
As primeiras 300 pessoas que entrarem no ginásio irão
concorrer a prêmios, sorteados durante as apre-·
sentações.

�ALMOÇO

Administração da Unerj promove feijoada
Os formandos da oitava fase do. curso de Administração da

Unerj promovem no próximo dia 7, a partir das 11 horas, no
salão da Comunidade Rainha da Paz, na Vila Nova, uma

feijoada. Cartões podem ser adquiridos com os acadêmicos

antecipadamente ou no local a R$ 7,00.
.

� DOAÇÃO
Feijão e arroz são entregues na sexta-feira
Os 17,6 mil quilos de feijão e arroz arrecadados com o

show dos Titãs, realizado no último domingo, aniversário
do município, serão entregues pelo prefeito Irineu Pasold

sexta-feira, às 10 horas, no pátio do estacionamento da
sede da prefeitura, às inúmeras entidades que prestam
serviços sociais à comunidade de Jaraguá do Sul como os

dois hospitais, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Apae,
Ama, Ajadefi, entre outras.

� CANCELADO

Inauguração adiada novamente
o mau tempo, provocando o retardamento da conclusão
das obras, obrigou novamente a Secretaria de Saúde a adiar
a inauguração da reforma da Unidade Central de Saúde,
que estava programada para sexta-feira, às 16 horas. Nova
data será divulgada.

Grupo de Dança Marista em

Joinville

Alunasdo ColégioMarista São Luísparticipam do Festivalde

Danças de lain vihe

Um grupo composto por 12 bailarinas do Colégio Marista São Luís
está participando do Festival de Danças de Joinville.
Sob a coordenação da coreógrafa Lígia Rocha e da auxiliar Nara
Lombardi as meninas participam do Festival com a coreografia
Bóias."O palco tornasse-se uma enorme piscina onde as dançarinas
fazem evoluções utilizando bóias e movimentos de braços, abrindo
e fechando a boca como se estivessem saindo da água para

respiraremfcomenta Lígia.
É.a primeira participação do grupo no Festival de Joinville,"já
participamos de outros festivais, em Balneário Camboriú e Jaraguá
do Sul, mas o festival de Joinville é sem dúvida um grande
aprendizado':

,

O grupo apresenta-se em vários pontos da cidade como Shopping
Muller,Shopping Cidades das Flores, Praça Nereu Ramos, Feira da

Sapatilha e Embraco.
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TRADiÇÃO

16° Schützenfest não terá
banda internacional

MARIA HELENA DE MORAES

....Lançamento da Festa

dos Atiradores acontece

no dia 20 de agosto, no
Parque de Eventos

}ARA,GUÁ DO SUL - A
Comissão Central Organizadora
da 16° Schützenfest agendou para
o dia 20 de agosto o lançamento
da festa, quando será divulgada a

programação do evento e ainda
acontece o concurso para a escolha
da rainha. De acordo com a

secretária da CCO, Daniela Lenzi,
participam 21 candidatas,
representando todas as Sociedades
de Caça e Tiro do Vale do Itapocu
que promovem a Festa dos
Atiradores. A competição de tiro
direcionada para a imprensa deve
acorrer na primeira quinzena de
setembro.

A 16° Schützenfest acontece
no período de 7 a 17 de outubro,
no Parque Municipal de Eventos.
Este ano a Comissão Central

Organizadora decidiu, pela
primeira vez desde a primeira
ediçãonlo evento, não contratar

uma banda internacional. Daniela

explica que a decisão foi tomada
em virtude das inúmeras

Desfiles de rua, qu�acontecem desde a primeira edição do evento, estão entrea as principais atrações

reclamações e questionamentos
gerados pelo custo de contratações
internacionais. Para este ano, a

CCO acertou com 38 bandas

típicas e mais duas de rock, (DB
10, de Jaraguá do Sul e Tio Veio,
de Curitiba), que se apresentam
dia 15 de outubro, na "Noite de
Bandas de Rock". Serão mantidos

<'

Curtas catarinenses voltam em

nova edição daQuintaCultural
}ARAGUÁ DO SUL - O projeto

Quinta Cultural, da Sociedade
Cultura Artística de Jaraguá do
Sul, retoma hoje a apresentação
de produções catarinenses. A

partir das 20h30, o público
poderá assistir no Pequeno
Teatro da Scar aos curtas

metragens "Sorria, você está

sendo filmado", com direção
Chico Caprario; "Roda dos

expostos", dirigido por Maria
Emilia Azevedo; "Naturezas

mortas", com direção de Penna

Filho; e "Fronteiras", dirigido por
Chico Faganello. A sessão de
cinema na Quinta Cultural é

uma parceria entre a Scar e a

Associação Cultural Cinema
teca Catarinense como objetivo
de despertar no público o gosto

pelas produções regionais. Além
de atrações- nas áreas

audiovisuais, dança e cênicas, a

Quinta Cultural tem ainda como

opção de entretenimento o Arte
Bar - um espaço para happy I

hours que funciona a partir das
18 horas. Os ingressos para a

cinemateca podem ser ad-

quiridos na secretaria da Scar no
valor de R$ 6,00. Idosos e

estudantes pagam R$ 3,00.
Outras informações podem ser

obtidas, através do fone (47)
370-6488/275-2477. Talentos
regionais - O filme "Natureza

Mortas", com direção de Penna

Filho, narra a trajetória de um

trabalhador do subsolo na região
carbonífera de Santa Catarina.
Além da degradação física, o

. envelhe-cimento precoce, o

desenvolvimento da pneumo

coniose - uma doença incurável
adquirida através da exposição ao

pó do carvão - a produção mostra
a destruição ambiental

provocada pela mineração a céu

aberto. Produzido em 1995, o

filme tem 15 minutos de

duração. Já o curta de Maria
Emília de Azevedo, tem duração
de 25 minutos. O filme é

intitulado "Roda dos expostos ou
dos enjeitados" - nome dado por
instituições religiosas da Idade
Média aos locais onde as crianças
não 'desejadas eram aban
donadas.

os desfiles de rua, busca ao rei no

centro da cidade, tarde das

crianças e tarde da terceira idade.
Ainda de acordo com Daniela,

aCCO dispõe de R$ 900mil para a

organização e realização da festa.
O lucro do evento é dividido entre
as Sociedades de Caça e Tiro que

participam do evento e que,

durante todo o ano, trabalham para
a realização da Festa. Ano passado
cada Sociedade recebeu ru
1.503,51,jáque o lucro foi de RI I

31.573,76,conforme informação da
secretária da CCO. ''A receita ano

passado foi de R$ 787.572,83 ea
I

despesa foi de R$ 755.999,07",
especifica Daniela.

Justiça dá liminar contra

reajuste em plano de saúde
BRASÍLIA - As mensalidades

de planos de saúde firmados
antes de 1999 poderão ser

reajustadas em, no máximo, 11

75%. A Justiça deferiu ontem

medida cautelar fixando o teto

do reajuste para os planos, em
ação movida pelo Ministério da
Saúde e ANS (Agência
Nacional de Saúde Suplemen
tar) contra a Itauseg, Sul Améri
ca Seguro e Bradesco Seguros.

A decisão deve atingir cerca
de 500mil consumidores, que têm
seguros de saúde feitos antes da
lei que regula o setor, a 9.656/98.
O juiz que proferiu a medida,
Márcio Barbosa Maia, da 8ª Vara
Federal de Brasília, fixou multa
diária de R$ 1 milhão para cada
uma das empresas no caso de

descumprimento da decisão.
Em seu despacho, Maia

observou que estava diante de
dois valores distintos: o interesse
do poder público em fazer valer a

proteção do consumidor e a saúde
da coletividade e o interesse das

operadoras. "Não tenho dúvida
em conferir primazia, no caso

concreto, à dignidade da pessoa,
à efetividade da proteção do

consumidor e à tutela do direito
fundamental à saúde", afirmou o

juiz. Maia considerou que a (

conduta das operadoras, que

queriam reajustar os contratos em

até 85%, era abusiva.
Nem Ministério da Saúde,

nem ANS quiseram se manifestar
sobre a decisão. Em nota, a

Fenaseg, federação que

representa as seguradoras,
informou que irá cumprir a

determinação da Justiça, assim

que for notificada.
A liminar concedida hoje

repete decisões que já haviam
sido dadas em outros Estados.A
diferença, segundo o Ministério
da Saúde, é que a decisão da

Justiça Federal tem abrangência
nacional. Para entidades de

defesa do consumidor, as medidal
concedidas anteriormente já
podiam ser aplicadas em todoO

d"País. "Foi chover no molha o,

resumiu o advogado especialist�
em direito do consumidor Josue
Rios. (AE)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
�OLESC 1

.

Natação feminina em busca do tetra

Aequipe Ajinc/Urbano/FME, que está representando Jaraguá do Sul hoje
eamanhã, tentará no naipe feminino a conquista do tetracampeonato na

Olese. A equipe embarcou ontem com 15 nadadores, sendo oito no

feminino e sete no masculino sob o comando técnico de Ronaldo "Kiko"

FructuOzo. Os nadadores que estarão representando Jaraguá do Sul em

Joaçaba são os seguintes:Feminino:MayaraMartins,Aline Franzner,BárbaraI •

Herrnann,Maria Luiza Raulino,lsa Maris Raulino,Thainara Dias,LuanaMartins
e Camyla Schmitz. Masculino: Otávio de Azevedo, Henrique Fructuozo,

RodrigoDemarchi,Jan Doubrawa,Willian Maul, Evandro Pereira e Eduardo
Junkes."A mudança das faixas etárias ocorrida neste ano na competição
nos prejudicaram. A média de idade da nossa equipe no naipe feminino é

de 15 anos enquanto no masculino ficou em 14 anos.

�OLESC 2

Quatro equipes na semi-final
Jaraguá do Sul já tem presença garantida em quatro semifinais da Olesc,
realizada em Joaçaba. O handebol masculino, juntamente com basquete
e vôlei feminino conquistaram suas vagas no início da tarde de ontem. Já

a equipe masculina de basquete foi confirmada na próxima fase na tarde

de terça, quando São Miguel do Oeste - que já hav.ia perdido para os

jaraguaenses na segunda-feirâ- também foi derrotado por Criciúma.

A equipe masculina de handebol garantiu presença nas semifinais ao

vencer Araranguá pelo placar de 35 x 21, conquistando o primeiro lugar
de seu grupo,deforma invicta - vitória também sobre Tubarão (22 x 29) e
empate com Itajaí (16 x 16).)á o time feminino de basquete precisou de

apenas uma vitória I?ara assegurar sua vaga: aplicou 85 x 34 em São José,
que também havia perdido para Itajaí, com quem Jaraquá disputa a primeira
colocação do grupo em jogo agendado para as 15 horas de hoje.
Com o placar de 3 x O sobre Chapecó, o vôlei feminino consegue sua

segunda vitória nesta fase é outra equipe a se classificar com uma rodada

de antecedência. Outra vitória de Jaraguá no início da tarde de ontem foi

do vôlei masculino, fazendo 3 x 1 também na representação de Chapecó,
resultado que pode render aos meninos jaraguaenses a quinto lugar da
competição.

a �OLESC 3
J Joinville e Concórdia vencem o Tênis de Mesa

As primeiras medalhas do tênis de mesa saíram da competição de

duplas. Os jogos foram realizados durante todo o dia de terça-feira
no ginásio da EEB Luiz Dalcanale e contou com a participação de 27

d�plas. Os garotos Murilo Cardoso e Jaison Reis de Joinville venceram
na final os blurnenauenses Andrews Klug e Fabrício Bezerra por 3xO

I e conquistaram a medalha de ouro de forma invicta. Blumenau foi

prata e Balneário Càmboriú levou a medalha de bronze. No feminino
Emanuela Kruger e Taís Bernardi de Concórdia venceram a chave
dos perdedores e tiveram que derrotar duas vezes as garotas Ana
Cláudia Silva e Marluci Fernandes de Criciúma. O primeiro confronto
terminou em 3x2. Na partida final as concordienses voltaram a vencer

por 3xl definindo a conquista da medalha deouro.

�OLESC 4

Tênis de mesa é quarto nas individuais
Otênis de mesa jaraguaense encerrou sua participação na 4a Olesc,
em Joaçaba, conquistando o quarto lugar nos dois naipes da

competição individual da modalidade, que aconteceu durante o
a dia de ontem. Para.estas partidas, Jaraguá do Sul esteve
e representada pelos mesa-tenistas Guilherme Herzog Schuencke e
fi Morgana Mesch. Na avaliação do treinador Marcos Nogueira Albino,

ogrupo apresentou um bom desempenho nesta edição da Olesc e

tem potencial para atingir melhores resultados no próximo ano. A
II equipe masculina contou ainda com os atletas Eder Fernando
a Borges, Giovani da Silva, Marciel Costa e Renato Pedroso de França,
e enquanto que feminina também teve a participação das jogadoras
'I Fabiana Francielle Gross,Gizele Cristina Nonato e Juliane de Oliveira

Vanderlinde.

CP RONO·A
o OcorrênciasdoCorpodeBombeiros
a Voluntários Jaraguá doSul

�ATROPELAMENTO
,\ N.

a Avenida Marechal Castelo Branco, Bairro Bracinho, em Schroeder, I.
A.,20 anos, foi atropelada por uma motocicleta. O fato aconteceu poro Volta das 7 horas de ontem. I foi encaminhada ao Hospital São José com
ferimentos no braço direito.

�SCHROEDER'<
Ontenn, às 7h35, na Avenida Marechal Castelo Branco, bairro Bracinho,
ell1 frente à Agência dos Correios de Schroeder, um acidente
envolvendo uma motocicleta e um carro deixou ferido S.E.C, 31 anos. O
Corpo de Bombeiros Voluntários o trouxe para o Hospital São José, em
Jaraguá do Sul, onde foi internado com suspeita de fratura na coluna.

�ACIDENTE .

A colisão entre uma motocicleta e um carro, ocorrida ontem, às 9 horas,

�a Rua João Januário Ayroso, próximo ao Colégio do Ceij, no Jaraguá
sqUerdo, causou ferimentos no joelho e mão do motociclista.

POR JULlMAR P,VATTO

�Treinos começam
no sábado e as

provas acontecem

no domingo

}ARAGUÁ DO SUL - o
Autódromo JaraguáMotor Clube,
no Bairro Nereu Ramos, recebe
neste fim-de-semana a sexta etapa
da Copa Norte de Velocidade na

Terra. As provas prometem trazer

boas disputas, principalmente porque
a briga pela liderança está muito

acirrada em todas as categorias. Os
treinos livres acontecem no sábado
e as- competições acontecem no

domingo.
Estando em sua segunda edição,

aCopaNorte vemmostrando cada
vez mais como os pilotos estão

nivelados e em busca do título. Na

categoria Street Car Tração
Dianteira, Paolo Krutzch (Forlin
Car/Cerâmica Krutzch) e Cristiano
Rosa (Mecânica Zei)inho/Rozzaco
Pneus) estão na liderança, distantes
dos demais pilotos. Já naStreet Car
Tração Traseira, sete pilotos estão

embolados entre os prim�iros e

ESPORTE

AUTOMOBILlSMÓ

Sul-Brasileiro de Tae Kwon Do
acontece no próximo domingo

Nas gaiolas, todos os pilotos têm chances de conquistar o título geral da Copa Norte

disputam ponto aponto as baterias A proximidade de pontos, bem Jaraguá, bem como algumas
realizadas em todas as etapas.Mesmo como a possibilidade de todos os inovações na estrutura dê bar,
assim, todos os pilotos que disputam pilotos poderem alcançar otítulo cozinha e demais itens de
essa categoria têm chances de geral também é o-caso das categorias atendimento ao público em geral.O
chegar ao título. A realização da Gaiolas eKart Cross. Cabe informar evento é promovido pela Apavi
Fórmula Chevrolet ainda não foi que, esta próxima etapa apresentará (Associação dos Pilotos Amadores
confirmada pela organização do aos pilotos algumas alterações no do Vale do Itapocu) e da PCR�
evento.

.(\i) traçado da pista do autódromo de Eventos.
-

.........
f

..

Xadrez feminino é bicampeão
e masculino é 3° na Olesc

}OAÇABA _: A equipe feminina
jaraguaense de xadrez ganhou
medalhadeouro eo troféu deprimeiro
lugar da 4a edição da Olesc

(Olímpiada Estudantil de Santa

Catarina), sagrando-se, com o título

conquistado na edição de 2001,
bicampeã desta competição. E os

meninos, que obtiveram a sexta

posição no ano passado, desta vez

garantiram medalha de bronze e

troféu de terceiro colocado. As

competições desta modalidade
encerraram no final da manhã de
ontem.

O título do xadrez feminino para
Jaraguá doSul não foi surpresa.já que
a equipe orientada por Viviane
Koerich conta com as mesmas atletas
- Jaqueline PamplonaCorrea, Karina
Daniela Kanzler e Vanessa

Engelmann - tricampeãs dos

JoguinhosAbertos deSantaCatarina
(1999/2002/2003), integrantes do

grupo campeão dos Jasc 2003, vice e

terceiro lugar da Olesc em 2002 e

2003, respectivamente.Acompetição
feminina contou com a participação
de 24 municípios em partidas que
envolvem equipes formadas por três
enxadristas.

Já a terceira colocação dos
meninos superou as expectativas, na
avaliação do técnicoRenan Levy da
Costa, observando que se esperava

grau maior de dificuldade devido à

elevação do limite de idade de 15

para 16 anos na Olesc, levando os

enxadristas jaraguaenses a enfrentar
adversários uma categoria acima da
que eles costumamdisputar. "Estavam
intimidados no início, mas

melhoraram durante a competição e

venceram a última partidà fazendo 4
x O em Lages, o único resultado

ARQUIVO/ALEXANDRE BOGa

Vivianecomandou O time
feminino campeão em Joaçaba

possível para garantir medalha",
comemora.

Envolvendo 26 municípios na

disputamasculina, onde as partidas.
acontecem com times de quatro
jogadores, a equipe de Jaraguá

_ participou comos enxadristasAndré
Piseta Santana, Cristiano Hansen,
[ailso Almeida dos Santos, John
Lenon Rocha e Patrick Michael

Rohrig. De acordo com Renan da

Costa, esta é a segundamedalha de
bronze conquistada em Olesc pela
equipemasculina de [araguá, sendo
que em 2001 os garotos foram vice

campeões na primeira edição deste
evento.

Vencedora de suas sete partidas
na competição, Vanessa Engelmann
foi o destaque feminino do xadrez

jaraguaense, enquanto que Patrick
Michael Rohrig terminou como

maior pontuador masculino de

Jaraguá doSul, comumaderrota, um
empate e cinco vitórias .

. ,

(

Lopes mantém a liderança do

Brasileiro de Tiro Olímpico
}ARAGUÁ DO SUL - Com o

terceiro lugar na prova de Carabina
Deitado, Samuel Lopes (Cosmos/
FME) voltou da sexta etapa do

Campeonato Brasileiro de Tiro

Olímpico mantendo a liderança da
competição.A prova foi realizada no
último fim-de-semana, na cidade de
Blumenau. Com 578 pontos, o

atirador jaraguaense ficou atrás de
Mauro Salles (MG), que fez 580 e

AliseuFaria (Timbó), com581.
As maiores dificuldades

enfrentadas pelos atletas durante a

etapa foram as baixas temperaturas e
os ventos fortes registrados no local
durante toda a competição. Onovo

regulamento deste ano diz que o

primeiro resultado de cada atleta é

válido para a premiação e dois
resultadosporatleta são contabilizados

para o ranking. Esta regra é válida
para todas asmodalidades. Por esse

motivo, embora Samuel tenha
terminado a prova de Carabina Ar

Comprimido em quarto lugar, subiu
uma posição no ranking, assumindo

a sétima colocação, conforme
atualização divulgada nesta terça
feira, 27. Os resultados desta prova
emBlumenau foram os seguintes: 1�
MaurícioMingone (SP) 586 pontos,
2º Luiz Bork (SC) 581 pontos; 3�
Aliseu Faria (SC) 581 pontos e 4�
Samuel Lopes (SC) 580 pontos. t

• Samuel Lopes se prepara

agora para disputar a :ia

Etapa do Campeonato
Catarinense de Tiro

Olímpico que acontecerá
no próximo fim-de
semana em Brusque.

• Lopes é o primeiro
colocado do Ranking
Catarinense nas duas·
modalidades que participa
- Carabina Deitado e

Carabina Ar Comprimido.

Polícia frustra tentativa de
assalto a bazar naV Lalau

Polícia. II
.

[ána tarde de terça-feira, aPolíei �
Militar foi avisado por funcionáriosde_
um posto de gasolina, que fica n

avenida Marechal Deodoro, que UI

menos foi pego furtando bebidas n
local.APM esteve no local e detev
R.E., 16, que estava com uma bols
contendo diversos objetos. Ná
Delegacia, omenor informou que Os

objetos eram produto de roubo em, I
outros estabelecimentos.

}ARAGUÁ DO SUL - Na

madrugada de ontem, a Polícia
Militar foi acionadapormoradores da
Vila Lalau para conter um rapaz que
arremessava pedras contra a vitrine

de um bazar, na rua Bernardo
Dornbusch. No local, aPM prendeu
S. D. K., 28 anos (A polícia não

forneceu o nome do detido), que
tentava quebrar os vidros da lojapara
assaltá-la. Oproprietário foi orientado
a registrar o fato na Delegacia de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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por e.mail
poracaso@netuno.com.br

fazer o quê?

- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Os Brothers (Joinv)lIe):

- Public I Big Bowlling
Shaw com banda EI Kabong.

- QuintaCultural IScar
A partir das 18h:happy hour no Arte Bar.
A partir das 20:30h: Cinema. Exibição de curtas

representativos do cinema catarinense.lngressos R$6,OO.

Da amiga do trio,Willy Grotewold, vêm o

cllck das gatinhas Marilei, Leide e Luciana,
juntas curtindo a última edição do Festival
Alternativo de Jaraguá do Sul,

Você também pode contribuir! Mande fotos'�f!
baladas, situações, viagens, o que for... ',,,

Ela poderá s�r publicada neste espaço.

faltoumostrar...

o Skype é um telefone grátis para a

Internet que funciona.
Que tal ligações regionais, interurbanas e

até internacionais de graça?
Aproveitando sua conexão a internet, o

software Skype é uma das ferramentas que
mostra o lado prático da web.Faça o download
do arquivo de 8mb (uma moleza para quem
tem ADSL) e faça uso do programa.Você só vai

precisar de um microfone (os mais baratos
custam entre R$S,OO e R$10,00 e cumprem
muito bem o papel).

Com qualidade até superior a uma ligação
telefônica, e interface similar a programas
como ICQ ou Messenger, o programa virou

febre, e tem facilitado muito as comunicações
entre pessoas distantes por espaços físicos.
Com a vantagem de você não se cansar de ficar

digitando, revela-se muito útil para colocar as
fofocas em dia, e suporta convenções com até
05 pessoas simultaneamente.

Acesse a versão em português do site

(http://www.skype.com/skype.pt.html) e faça
o download.Desde que seus amigos também o

tenham instalado, você vai poder conversar

livremente com eles, até seu computador não
suportarmais.Ah,eletambém faz ligações para
telefone convencional, mas por uma pequena
taxa, Por exemplo, enquanto você liga para
Russia e paga R$2,SO ominuto, pelo Skype você
paga apenas R$0,04.

(Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIAT SIENA 1.0 FIRE

Cheio de atributos
Desde há tempos a Fiat

procurava emplacar um sedan

pequeno no Brasil. A história

começou com o esquisito
Oggi, que nunca caiu nos

gosto do consumidor por ter
um design que mais lembrava
uma atraente hã ... caixa? O

pífio desempenho também
não ajudava. Depois veio o

Prêmio, um verdadeiro

avanço tecnológico mas que
tardou a chegar na versão de

quatro portas, a mais

agradável visualmente. Se
essa foi a causa do baixo
volume em vendas ou se foi o

estigma deixado pelo Oggi, o
fato que nunca chegou a ser o

sucesso que era, por exemplo,
na Argentina.
Os tempos já eram outros

quando surgiu o Siena, que
patinou algum tempo até

ganhar a bem sucedida
plástica em 2001. A partir
dalí, a história mudou. O
modelo ganhou status de
modelo maior e atualmente é
um dos preferidos no

• Preço
RS 22.790,
Vel. máxima 154 km/h
Aceleração
O a 100 km/h 17,2 sego
Porta-malas 500 litros
"Consumo
Cidade 11 a 12 km/I
Estrada 16 a 17 km/I
* Dados do fabricante
·*Média aproximada

BOASN
o "jipe" da Fiat
Pegand'o carona no

Sucesso dos utilitários
esportivos compactos a

Fiat prepara, em
Conjunto com a Suzuki, o
seu primeiro jipinho.
Trata-se de um modelo
pequeno criado para
rodar em cidade, mas
que pode encarar

pequenas aventuras,
urna vez que deverá vir
equipado com tração
nas quatro trodas. O
lançamento está previsto
Para acontecer nos
JogOS de Inverno de
2006, que acontecerão
ern Turim, cidade sede da
Fiat.

segmento, à frente até mesmo de hatches como Clio e 206.
A família Siena é composta pela versão Fire (modelo de entrada), ELX e

HLX, essas duas últimas aliás, sofreram reestilização em março deste ano.

O Siena Fire no entanto manteve o visual "antigo" e o motor de 65cv, que
garante certa agilidade no trânsito e grande economia de combustível. E é

justamente essa versão a mais competitiva do modelo, pois pelo preço de
um hatch têm-se a disposição um volume muito maior no porta-malas, um
achado para famílias médias.

Requinte não é o forte do compacto. Como é de se esperar num modelo de

entrada, é um tanto espartano, entretanto, conta com bom acabamento.
As portas são totalmente forradas e o painel tem cor agradável, mas com
poucos ítens de série. Quase tudo é opcional. O que surpreende porém é o

silêncio no habitáculo e a excelente suspensão, que filtra as irregularidades
do péssimo piso de nossas estradas, aliando conforto e estabilidade.
Outro ponto positivo, especialmente paraequem enfrenta trânsito em

grande centros é a leveza tanto da direção quanto da embreagem, além da

precisão dos engates das marchas, um conjunte que agrada em cheio as

mulheres. Falando em mulheres, é no porta-malas, literalmente, que elas
encontram uma das maiores surpresas no modelo: 500 litros de carga, um dos
maiores do segmento.
Os 65 cavalos de potência gerados pelo motor Fire.não chegam a empolgar e _

em alguns momentos, como em retomadas, por exemplo, mostram-se com

pouco fôlego. Ainda assim, ele é ágil em arrancadas e em velocidadé final.
Segundo a Fiat a velocidade máxima é de 154 km/h. Acha pouco pouco? É um

motor 1.0, lembra?

Partindo dos R$ 22.790, já com frete e IPVA pagos, o Siena mostra-se uma

excelente escolha. A versão reestilizada com

'motor 1.3 parte da casa dos 26 mil,
entretanto, os dois

cumprem muito bem a

mesma função .

VAS

o excelente trabalho feito em 2001 deu vida nova ao Siena que com seu vi sua!
harmonioso dificilmente desagrada. O interior é simples, mas é bem acabado e o motor

Fire surpreende pelo baixo consumo, ideal para quem não tem muita pressa, claro.
O maior destaque fica por conta do "gigante" porta-malas, um dos maiores da categoria

Revolução Espanhola
A Seat, marca espanhola pertencente à Volkswagen
apresentará a nova qeração do Toledo, durante o Salão de
Paris, em setembro. O novo modelo é o segundo da nova

'linhagem" Seat e segue as feições do Altea, outro integrante
desta nova frota. O visual remete à um monovolume na

traseira e a demonstrando claramente que o público alvo são
mesmo as famílias. Essa estratégia de criar um top de linha
sem jeito de sedan já é adotada pela Renault, por exemplo,
com o Vel Satis, que com essa solução propicia mais espaço
para os passageiros. É claro, perde-se um pouco de charme.

Mais volume no Fiesta
Sites de notícias já
divulgam o novo Fiesta
Sedan rodando para
ajustes finais. Ainda que
com pesado disfarce nota

se que terá um grande
porta-malas, desenhado
cuidadosamente a firn
manter as linhas
harmoniosas do belo
hatch. Não deverá lembrar
em nada o atual Fiesta
sedan, importado do
México, que é caro e com

design ultrapassado. O
lançamento oficial do novo

Ford deverá acontecer

durante o Salão do
Automóvel de São Paulo,
em setembro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Telefone:

370-3113

GOL 1.0 16V
1999

Atendemos linha geral:

",��"DIJD
INJEÇÃO ElETR'ÔNICA

1/-���1
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Classe A

Palo classic

Uno Mille

Corsa Sedam

Gol 1.0

Gol 1.0

Gol 1.0

Gol 1.6

Gol 1.0

Uno Mille

Uno Mille

Escort SW

Tempra SX

Parati 1.0

Audi A3

99

99

99

99

01

99

97

95

93

97

91

98

97

98

98

5-10 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

Fone: (47)
370-8622

3666 cf Paulo.

ESCORT - vende-se, mOdelo
europeu, ano 93.R$ 8.500 00
Aceito carro menor valor.IR:
9135-9698 com Nelson

.

ESCORT - vende-se, ano 98
vermelho. Valor ;
combinar.Aceito tmca. Tr: 27�
0402 ou 372-0098

GOL - ano 84, motor refrigeraoo
aágua.R$4.000,00,aceitotnl:< .

em moto.TR: 9955-4945.

98

97

96

98

96

00
99

90

96

02

02

97

95

98

95

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

PICK-UP
Mitsubishi Pagero Prata

Blazer DL)(
.

Prata

Scenic RXE 2.0 kit gas Prata

Ranger 4x4 gabinada Preta
Blaser DL)( compl. Branca
S 10 Gab. Cinza

Blazer DL comp. 2.2 Branca

Blazer DLX cf couro campo Branca

Ranger XL cl Ar vermelha
F-l000 est, de fábrica Vermelha

D

G

G

D

D

G

G

G

G

D

D

D

D

D

A

Av. Pref, Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

Santana CL 1.8

Gol star

Uno Smart

Palio Fire 4p
Palio EX

Uno Mille EP 4p
Tipo 1.61E

Fiesta 4p.

Corsa Hatch 4p
Celta

Corsa 4p. cl ar

MonzaSL4p
OmegaGLS
OmegaGLS
Kadet Lite

Bege
Vermelho

FIAr

Azul

Branco

Preto

verde

Cinza

FORD

, Prata

GM

Branco

branco

Prata

Cinza

AZul
Azul

Prata

VEíCULOS

(47) 376-1772/ 273-1001
A\..it. C._••r LTIDA

C...HH........

G

G

1996

1989

VermelhaF 1000 gab turbo

D 20 Gab

F-l000 gab
F-l000

Kombi

Branca
Preta

Amarela

Branca

G

G

G

G

G

2001

2001

1999

1996

1995

MOTOS

GGTitan KS
Honda Sahara 350 NX

Verde

Vermelha

G

G

G 1997

275-3711
372-1919

2004

2002

1999

1993

19'93
1993

1994

Temos toe/aa linha de veículos
OKm, comosmenorespr�os

----�-- -- -� _.-

PINTURAS ..� GERAI.: PRIDI�1. - COMERCI�L - RESIDI'HCllIl.
HlISSA CORRIDÃ, fpox, T€XTURlI, GRlIfJlIDO

sem compromisso

R: Domingos da Nova, sinO - Ilha da Figueira - Te!.: 91 04-6466
......................................................

·············································CÓÍlS"=.jeiide-se,slJper,TÕ,
MPSI, ano 96, todo revisado,
possui alarme, com trava, ar,

limpador e desembaçador
traseiro.R$11.200,00.Tr: 370-
2183

![..
I

1- ,

CORSA - vende-se, ano 96,
preto, 2 portas, em ótimo estado,
com rodas de liga leve, pneus
pouco rodados.R$ 8.800,00.Tr:
371-8700

CORSA - vende-se, Wind, ano
97H$1 0.300,00.Tr: 370-1161

CORSA - super, 4 portas, ano
96, equipado, 2 dono, manual,
rodas e pneus na garantia.Tr:
371-8153.

CORSA- vende-se, sedam, ano
2002, com ar condicionado,
GNVR$ 21.500,00.Tr: 375-2018

CHEvmE -vende-se, ano 83,
1.6, álcool.R$ 2.200,00.Tr:
9134-6258

D - 20 - vende-se, ano 87,
cabine dupla, cor branca.Tr:
9952-0779 ou 370-2324

.

MONZA-vende-se, ano92, 4
portas.R$ 7.500,00.Tr: 999t
0092
MONZA - vende-se, ano 90.R$

2001

2001

2001

2000

1999

1997
1996

1997

1997

1994

1993

1986

1985

1979

1984

2002

1995 BLAZER DL COMPLETA 1996 BRANCA

S-10 EFI c/opc. 95

Vectra CD 97

Omega CO 3.0 manual 94

Omega GLS 93

Corsa 4p c/ opc. + ar 01

Corsa c/ trev-eterm.eroaes 97

Corsa wind c/ opcs 98

VW

Santana CD + GNV 85

Parati S 1.6 84

Fusca

FIAT

Palio 2p básico

Palio EDX 4p .N

Tipo MPI 1.6 compl.

Tipo IE 1.6 compl.
Uno Mílle cr opc

FORD

Courier 1.6 rocan AQ

Escort GL 1.8 + GNV

Verona 2.0 I Ghia 4p compl.
Verona 1.8 LX

94

97

99

96

95

93

00

94

94

94

�' Promoção valor 'sl troca

1 BERNARDO DORNBUSCH, 330 PRÓX. CLUBE ATLÉ"tICO BAEPENDI

branca, equipada. Tr: 9993-5946 troca.Tr: 8806-9250
ou 376-1678.

5.500,00.Tr: 273-6364

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

371-5615 a noite cf Cristiane.

S-10 - vende-se, CS, 97, De
Luxe cf Ar, OH, capota, cd, trio
,alarme- GNV. R$20.000,00-Tr:
2731525.

MONZA-vende-se, ano86, 2.0,
álcool, 4 portas, vidro elétrico,
cormarron.R$4.000,00.Tr: 273-
5557

SAVEIRO - vende-se, diesel,
ano 89, corpreta.TR: 370-2324
ou 9952-0779

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

SllVERADO - vende-se, DL,
ano 97.R$ 33.500,00.Tr: 9953-
9966

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

9993-5946.

FIAT 147 - vende-se, cor bege,
ótimo estado.R$
2.500,00.Tr:9135-7729

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

PREMIO - vende-se, ano 86,
álcoo,IR$ 2.950,00.Aceita

UNO - vende-se, ano 89,
completo, mais ar

condicionado.R$10.000,00.Tr:
374-1039 com Kleber

UNO - vende-se, turbo, preto,
ano 94, completo, em ótimo
estado.Tr: 9135-7729

PALIO - vende-se, EOX, 1.0,4
portas, ano99, azul, completo,
menos a[R$15.000,00.Tr: 371-
2345 ou 9125-0007 com

Marcelo

TEMPRA - vende-se 2.0 16v

completo + couro na cor preta
porR$7.000,00. Tr: 8804-6050r/
Adriano

.

TEMPRA - vende-se, ano 95, 8
vaI., completo.R$1.800,00 de

entrada mais financiamento.Tr:
.370-1225

F -1000 - vende-se, ano 90,
XK, completa.Aceito troca.Ir:
372-3667 ou 9111-9466 com

Clovis

F-2000- vende-se, ano 80.Valor
a combina[Tr: 273-1333 ou 9154-
7354

FIESTA - vende-se, 99, azul
metalico, basico R$1 0.800,00.
9102-3098 cf Patricia

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

GOL - vende-se, Special
-

branco, 01, 5 pneus novos'
isofilm, metade do IPVA04pag;
R$12.000,00. Tr.: 370-4810a
tarde.

GOL - vende-se, MI, ano
97.AceitotrocaTr: 372-3667

GOL -vende-se, 1.6, álcool,aoo
92, branco.Tr: 9952-077900
370-2324

GOL - vende-se,plus,1.0, li
valv., •

único dono.R!
13.3oo,00.Tr: 9991-882500374
1290

KAOET - vende-se ou troca·�
por carro de maior valor, aoo

91.Tr: 9134-6258

KAOET - vende-se, GL, COI

vidro e trava elétrica.R!
8.500,00Tr: 370-1161

lOGUS - vende-se, ano 96, U
a gasolina, branco, 87 mil K�
segundo dono, ótimo estado �
9.500,00. Tr. 9922-4941 ou371
1633 noite, com Anderson

PARATI- vende-se, cor branca
ano 84, 1.6, álcool.RI
3.300,00.Tr. 9134-6258

SANTANA - vende-se ou trOCl:

se -por carro menor vaiai,
quantum, ano 89, azul, óltlll TI

estado.Tr: 370-1790 coro B
F
V

Luciano

SANTANA - vende-se, anl 1
91,GLS, completo.RI
8.100,00.TR:371-6238 fi

SANTANA - vende-se, ano�
álcool, 1.8.R$ 4.200,00entral
mais financiamento.Tr: 27�
2522 Ronaldo ou 370-01ôl
Sergio

SAVEIRO - vende-se, dies!
ano 89, cor preta. Tr: 9952-0771
ou 370-2324

VOYAGE - vende-se, COI

branca, ano 83, 1.6, I

gasolina.R$ 3.000,00.Tr: 371
8526 com Airton.

'_'I I '/

IBIZ - vende-se, ano 2003, CIlI

partida, preta.R$2.200,OOmal
15 vezes R$ 220,00.Tr: 91�'
4061

BIZ- vende-se, ano 2001,cI
verde, com partida, POU�Irodada, sem defeito.R
3.500,00.Tr: 371-8700

CBX 200 - vende-se sua�
vermelha, 98, impecávl
Aceito troca. Tr. 91 03-7895�
9103-2613.

FUSCA - vende-se, verde, ano
72.R$ 2.300,00, troca por carro
menorvalor.TR: 276-2134 após
18 horas

� FUSCA-vende-se 80, verde,

� aro 14, .R$3.500,00. Tr.: 376-

NX FAlCON - vende-se, 400

ano 2000, cor vermelha.!1
9955-4945

BELlNA-vende-se, GLX, prata,
álcool, 4 pneus novos, em ótimo
estado.R$1.500,00 mais 29
vezes 204,00.Tr: 9975-5167

BELlNA - vende-se, ano 99,
com direção hidráulica, cor
cinza em ótimo estado.R$
7.000,00.TR: 371-6817

BRASILlA-vende-se, ano 74,
FIESTA - vende-se, ano 99.R$ azuI.R$1.1oo,00:Tr:88()(}-9250
3.500,00 entrada mais 48 vezes

R$ 320,00.TR: 373-4977 FUSCA-vende-se, cor branco,
ano 85, em ótimo estado.R$

RANGER - vende-se, 00, cabo 3.500,00.Tr: 273-6050

\

r

AUTORiZAdA:
CM,VW, •

• FiA!; FORd
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,HONDAIIIMotos
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 ��o. Biz KS 01 Verde Titan KS 02 Vermelha
somente na loja da Biz KS 02 Preta Titan ES 00 Vermelha

Rua Adélia fischer, 239 Biz ES 01 Preta Titan ES 01 Prata
fone 311-2999 ,

Azul Titan ES 01 Azul, CG 125 98i

.....,-_
... ---_

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

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

_ ... _ ... r_-

Titan KS 00 Vermelha Titan KSE 02 PrataVale apenas 1 Bônus por moto. Crêdito sujeito a aprovação cadastral.

lITAN-vende-se, com partida
elétrica.R$4.300,00.Tr: 9953-
'JIl}.

4.1 OO,OO.Tr: 370-6526

TITAN - vende-se, ano 96.R$
2.3oo,00.Tr. 9991-3300

mAN-vende-se, ano 2003.R$
1.700,00 mais 17 vezes

IIP,DOTr. 373-4977

SUZUKI - vende-se SuzukimAN-vende-se, ano 2003.R$

Swift SD 1.616V 4p, compl., gas.
R$12.000,00ou ou troca-se por
terreno de maior valor. Tr.: 370-
7986.

SPRINTER - vende-se, 16
lugares, banco reclinável, ar
condicionado, com deter.Tr:
275-1177 ou 9953-5676

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Tempra compl. 95 grafite G
Vectra GLS 95 azul G

Omega SupremaGLS 93 azul G
Gol CL 1.6 90 grafite G
Fusca 82 verde G
EscortXR3 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 compl. 89 verde mel. G
Escort Hobby 1.6 93 branco A
GolCL 1.6 90 cinza G
Escort Ghia 89 verde G'
Kombi Carate r 92 branca G
Ford Landal em couro 80 azul GNV
GoIMI1.6 97 azul G
F·l000 c.dupla, MWM, c. 94 cinza O
Del Rey GL 1.8 90 cinza A
Chevette Junior 92 vermelho G
Opala Diplomata 6cc compl. 90 bordô G
Monza 90 azul G

I Fiesta 4p 95 azul G
Chevette RElÍQUIA!!! 80 branco G
Toyota Diesel C. Madeira 80 O
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

I (371-1970)
Compra Vende
Troca - Fi naneia

Motos acima de 1998 _

financ. em até 30x 51 entrada

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

CLlO-vende-se, Hatch, 00, 1.6
R� prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de Kombi ST 1976 G
som, t.e. 5p, trava pi crianças, Vectra GLS' 1995 GNV
rodasdeligaleve.R$21.000,00' Galai( 560 1978 G
Tr 370-8928. I -GOLeI-

--

1988 A
__

t-xt 200 PI TRILA P.E. 1988

�L����e:�������,N���O����: �_���}ª_Ç_� =-' --1���--::::_j
.. _�r.......'-=_._�==::::I. •

direção, trio elétrico.R$ L

Goli:ó c ar --i999 G19.500 OO.TR: 370-7467 ou 91 03- f - --- ( __ o ••• -.-._.. ._.. • •••• --

6044
'

,_IQwn�furgªº _199ª- � _
.

�YMe 1986 GNV

JEEP - vende-se ano 66 motor - Gol 1983 Ale.

novo, pneus no�os, ong;nal Tr I Ealip vyeek�nd 2110_0 G eQIJJP
370-2370

[.. pa[a�i �I bola ._ 1.9.9.7. _

L-200-vende-se, cabine dupla, i _ •

95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00. COMPRA-SE BIZ Fmanclada
Aceita-se carro de menor valor
no negócio. Tr: (47) 9102-0009
cl Santiago.

4650, cl controle, novo, na Yokohama 265X70X15 semi
.caxa R$ 585,00. Tr: 376-2206 novos. Tr: 3791342 cl Nelson
ou 9111-9968 clAlexsandro.

PEUGEOUT - vende-se 306 i .8
16v ano 99 de cor prata, �PARELHOOE CO-vende-se,
completo -ar, air bag, em ótimo magazine, Soni com 6 cd

.

s.R$
estado. R$14.500,00. Tr: 8802- 300,00.Tr. 276-0478.
3150 ou 371-4543 c/Eduardo �

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

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108.

PRECISA-SE - de caminhão
que venha vazio de Santa Rita
RS, para trazer mudança da
mesma cidade.Tr: 9133-7805

COMPRA-SE - Uno, Gol, Fiesta
ou Ford Ka, 1.0, do ano 98 a 00.

APARELHO OE CO _ vende-seT_r._:99_19_-0_38_6 _

COMPRE
9919-1313
FONE/FAX:310-5218

BAU ARGI - vend�-se com

2,40x2,60x6,80 mt , assoalho
omega, excelente estado. Tr:
3791342 cl Nelson

CAIXA - vende-se, de marcha,
para gol Ap.R$ 200,00
negociáveis.Tr: 9137-4778 com
Jacobi

CAIXA OE DIREÇÃO - vende
se, nova do Ford Cargo 1622 .

Tr: 3791342 cl Nelson

USADAS

paracarroPioneer,c/MP3,mod. PNEUS - vende-se 4,

Financiamos motos
em até 36 meses

RODAS - vende-se, TSW, aro
16" modelo VX1, furação 4x1 00,
com pneu Pirelli P7000 195x45.
Tratar: 372-3235 clGláucia.

ACEITO - encomenda de
Strudel.Tr: 9957-3374

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

APARELHO DE MUSCULAÇÃO
- vende-se.Tr: 372-7912

60 meses

C 100 Biz ES-----·R$ 105,65
YBR 125 K---------R$ 101,63
CG 150 KS---:·----R$ 113,78
NXR 125 KS------R$ 133,72
Twister 250-···---R$ 186,81
Tornado 250----- R$ 204,55

ao meses

R$ 10.914,OO-----R$ 165,08
R$ 12.359,OO---·-R$ 186,93
R$ 14.491,OO-----R$ 219,17
R$ 16.225,OO-----R$ 245,40

Confira outros créditos
371-8153

••
Consórcio

UNIÃO

o l1JJJlJJ
M�:(l!<le·�

54 meses

R$ 9.095,OO-----R$ 204,66
R$ 11.31O,OO-----R$ 254,51
R$ 13.925,OO---··R$ 313,35
R$ 15.282,OO·····R$ 343,90

76 meses

R$ 18.438,OO-----R$ 308,03
R$ 22.620,OO···-·R$ 377,89
R$ 26.500,OO-----R$ 442,71
R$ 30.582,OO-···-R$ 510,90
R$ 36.573,OO-----R$ 610,99
R$ 41.680,OO-----R$ 696,32

=
=
1'11

=
E
c"
lU
E
=
';;.
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Rua: João Januário Ayl'Oso, 80 Jaraguá Esquerdo· Jaraguá do Sul· www.uniaocat.com.br

vermelho
branco

prata
azul

branco
branco

AR - CONDICIONADO - vende
se, 10.000 VTUs.Tr: 371-3132

Truppel Car
VEíCULOS MUlTlMARCAS

Fone: 275-1183

BICICLETA - vende-se, 18
marchas, masculina.R$
60,00.Tr: 273-6572 pela manhã

BICICLETA - vende-se,
ergométrica.Tr: 372-7912

BICICLETA - vende-se, 1

masculina, 1 feminina, cross
aro 20.R$ 60,00 cada.Tr: 275-
3315

Celta 1.0 2p
Palio EDX 2p
Corsa 1.0 4p
Palio 1.0 2p
GoI1.82p

Compra - vende. - troca - financia
2001 branco
1997 prata
1999 prata
2000 prata
1997

Saveiro 1.8 2001

Omega Suprema compl. 1993

Omega GLS 2.0, compl.(-tctO) 1994
Uno Mille 4p 2001
Corsa Sedam Super 4p . 2001

BICICLETA - vende-se,
feminina.R$ 50,00.Tr: 9117-2447

CACHORRO - vende-se filhotes
de Yorkshire, Shi - Tzu, Poodle,
Beagle, Boxer, Labrador,
Golden, Dobemnann, Rotv,diller
e Pit Buli, com pedigree ou

COI1!rato.L1e.garantianlais-vacina
mais consuíajr: 370-8/563

Rua Erwino Menegottl,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

CACHORRO - vende -se

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

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

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

Fone: (47).371-3898

CtNítR "&ee�U44�M�" �24-'5
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207· Baependi • Jaraguá do Sul· se

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P o R T A DOS

IItWÇEIkS C 22J !» CXlJO verde

CIVIC EX 97 aut� branoo

PEIJ3EOT106 00 1.0a'q�traz.azul
PEIJ3EOT:n; xs 97 cx:uOO.wxJ branoo

PEIJ3EOT 406 93 4p'aiItxBs prata
PEIJ3EOT 406 BREACK !» � preta
APPlAUSE !» 4plrti:AIb'16v branoo

Q-Il\RADE 00 4pIocIas preto

NACIONAIS

F-1000 00 �azU
&10 97 �mrca
Brasilia 75 impecável verm.

RJS:A ss 100J traro

ESPECIAIS

RJS:A

KCM3I

VARIANT

ffiPf�
80 llÍD d:ro�
70 llÍD d:ro�

,.
MONTANA
I) v L TI· r� ... FI C A 6

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 c/ baú
MB c/ carroceria

prata
Branco
branca
vermelho
cinza
vermelho
verde
branco

verde

cinza

verde

branca

branca

vermelho

branco

ASTRA GLS
RENAULT CLlO 1.0 8V 4P COMPL.
PALIO FIRE 4P
PALIO WEEKEND 1.3 ELX
PALIO EX 4P. TRIO ELETR.
RENAULT CLlO 1.0 16V COMPL.
BRAVA SX COMPL. + GNV
GOL PLUS
PALIO WEEKEND 1.0
GOL 4P 16V
KA 1.0
IPANEMA SL/E 4P
MONZA GL CI TRIO 4P
GOL 1.0
ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CD 3.0 AUTOM.
ESCORT Xr3 CONVERSivEL
FIESTA gl
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

PRETO
BEGE
BRANCO
CINZA
VERDE
PRETO
BRANCO
BRANCO
PRATA
PRATA
PRATA
AZUL
AZUL
BRANCO
CINZA
BORDÔ
PRATA
VERMELHO
DOURADO
CINZA
PRETA
AZUL
ROXA
PRETA
VERMELHA
AZUL

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

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3�'
::,,' ...., }:,�%�.""::::,,,,,:,::,,,--_.,:: .�:' .::�. ".;.,::�",."'. �

FIAT Tipo1.64p 94
UnoCS 1.5 93

FORD Escorte Hobby 1.6
Escorte

.

EscortGLdh
Escort GL ar I dh
Escort hobby 1.6
Escort GL comp.

93
96
98
97
94
94

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

Omega GLS tetol rodas

GM 95
97
95
90
93

VW GoIGLalc. 88

MOTO CG 01 prata R$3.200,00

Ati .

Av. Prefeito 1II(aldemar Grubba, 377'

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
2000
2001
2001
1998
1998
2001
2001
2001
1995
1993
1997
1998
2003

Dakota Sport compl. Diesel
Mercedes A 160
Mercedes C 180

Laguna 2.0
Corsa wind
Gal G III
Fiesta Gel
Escort GL 16v
Clio RL c/ Ar, dh
Escort Sw c/ ar e d.h
Veetra GLS
Gol LO
PiekUP Corsa
Uno
Corsa Wind
Monza SLE eompl.
Towner SDX
Corsa Sedam super vip
Clio Sedam 1.0 16v

bordo
bordo

branco

prata
azul
vermelho
branco
azul

R$ 7.000,00
, R$10.500,00
R$ 14,500,00
R$14,500,00
R$ 6.800,00
R$10,500,00

R$ 8,800,00
R$10,500,00
R$13,900,00
R$ 6.000,00
R$12,900,00

azul
verde
dourado
Preto

grafite

branco R$ 5,500,00

R$ 36.500,00
R$ 31.000,00
R$ 28.500,00
R$ 23.000,00
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00
R$ 14.800,00
R$ 21.500,00
R$ 17.800,00
R$ 16.800,00
R$ 21.500,00
R$ 15.500,00
R$ 15.000,00
R$ 11.300,00
R$ 9.500,00
R$ 8.500,00
R$ 9.100,00
R$ 15.000,00
R$ 26.500,00

,
,

Palio EDX compl.

Corsa Wagon 1.6

Corsa Wegon

Uno S 1.3.

60

97

01

89

98

96

93

93

97

88

preto

Verde meto

cinza

verde

preta

branca

preto

branca

prata

cinza

Sundown Palio

Kombi furgão

Tempra IE 8v, compl.

Pampa ll.6

Escort Zetec Gl 1.8

Opala Diplomata

Celta 4p c/ ar
Celta super 4p.
S10C/GAS
CorsaWagon GlS 1.6 eompl.
Renaut Scenic RT 2.0 Comp.
Clio RN compl. - v.e.

Golf GL c/ Opie.
Fiesta Class 4p
corsa secarn

Flestadp c/ som
Eseort Hobby 1.6
EscortGL4p
Goll0001
uno sx ap cyooc.
Corsa Sedan
Fiesta 4p
GolG111
Goll.8
Palio.!p

prata
Preto
Azul

prata
Cinza

verçtelho
Azul

prata
verde
azul
vermelho
cinza
vermelho
bordô

prata
verde
verde
branco
branco

03
03

0;95
99
00
00
95
'99
03
03
93
97
96
99
99
98
00
96
97

G
G
G/N/V
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G

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

Compra-se carro 1.0, acima do ano 95

Marrom Met MI

2p. Prata c/ opc.

completa

amarelo - impecável

prata- sedan

2p., Unico dono - branco c/opc.

vermelho -1.6

R$ 18.500,00
R$18.000,00

R$ 27.000,00

R$ 11.300,00

R$ 10.500,00

R$ 11.300,00

R$ 9.700,00

R$ 76.000,00

R$ 12.500,00

R$ 27.500,00

R$ 17.500,00

R$ 9.500,00

Celta 2p 03

Palio 99

Corsa 03

Gal MI 97

KadetGSI 93

Gol 97

Fiesta 97

F250XL 03

Jeep 76

Corsa 01

Celta 03

Escort Europeu 95

vermelho - c/ a.c.

azul- Weekend 16v compl.

Prata- Sedan compl,

c/ opc. Verde meto

Banco de couro

Jeep
Golf GTI + rodas 16 branco

Nissan Pathfinder 4x4 prelo
Daewoo mercury verde

LD ,veíeulos 373-4047

FIAT Tipo 1.61E comp. Cinza

Palio EDX 4p verde

Uno C S ale. Azul

Uno S 1.3 Branco

Fiorino furgão+GNV Branco

Tempra8vcompl.4p Branco

Fiesta 4p básico Prata

Fiesta 1.0 4p c/ opc. Bordo

Fiesta 1.0 c/opc Azul

Verona GLXalc. Prata

Verona GLI Branco

Escort L 1.6 prata
Monza SLE compl.+gnv
Omega GLS 4.1 compl+teto
Corsa super 4p. CI ar
Chevete DL

95
97
88
91
97
93
97
97
96
91
95
93
83
95
97
93
95
93
00
98
96
93
95
94
93

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

FORD

. GM

prata
bordoVectra GLS

KadetSLE
Go11.0G III
Gal MI c/ opc.
Gol1000
Gol CL

prata
branco

Branco
bordo
verde

R$9.500.00
R$11.900,00
RS 4,800,00
R$ 6.500,00
R$ 12.800,00
R$ 8.900,00
R$10.400,00
R$ 11,500,00
R$ 9.600,00
R$ 6.900,00
R$ 9.800,00
R$ 8,300,00
R$ 5.400.00 +27xR$315,00
R$ 15.800.00
R$ 12.500,00
R$ 6.800,00
R$ 13,500,00
R$ 7.500,00
R$ 16.500,00
R$11.700,00
R$ 10.300.00
R$ 7.500.00
R$ 12.900,00
R$ 24,000,00
R$ 21.000,00

vw

�
,

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

Pick up Strada Gab. Extend
Siena 1.0 fire
Uno 1.0 4pl llrnp/desernb.yaq.
Palio 1.0 compl.
Uno 1,5 vermelho limp/desemb
Scenic

VW Gal 1,0 GIII
Savero

GM Astra GLS 2p, 18, compl,
Astra Sedam
Astra GL 1.8
5-10 Deluxe + GNV
Corsa Wind
Corsa 1.0 4p. Desb., Aq e ar

Celta 1.0 I.t., d.t., a.q .. a.c.

Omega Suprema GLS
FORD Fiesta 1.4 CLX 4p+ cornpl. arbag duplo

Ford Ka 1.0 va/te
RENAULT Clio 4p compl,

Clio cl v.e.,t.e., Limp., Desmb.,

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

cinza
azul
preto
cinza

Clio 1.0 cornpl.
GOL GIII completo. (-V.E.)
GOL 1000 1.0

Courier 1.3 v.e /t.e

Ka cornpl. 1.0
Golf completo
Corsa com opc.

Voyage 1.6 A

Escort XR3 + teto solar

UNO 4P. + opcionais
Escort 1.6 Alcool

Suzuki swift 1.6 SD

01

00

96

98

98

97

95

93

93

94

89

94

verde

vermelha

verde

bordo met.

bordô

preto
branco

cinza met.

azul met.

vermelho

prata met.

branca

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege

G

O

G

G

G

G

G

G

GNV
A

O

Ford Ranger 2.5 CD
Ford Ka 1.0

VW Fusca 1300

VW Fusca 1300 2p
GMCorsa 1.0

VWGoIGIII1.0 16v4p
Ford Escort Euro

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

Ford F-4000 MWM

VW Saveiro 1.6 compl.
HOQda C1 00 Biz

Yamaha XT 600

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 branca.

Escort Guarujá compl. 92 cinza

Chevette + rodas 87 branca

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V Votorantinlll Finanças

OLFCA 275�1184 Rua Prel. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

Rua Angelo Schiochet 99
310-238189251-600 - Jaraguá do Sul

Celta 2p, C/ a.c, Verm 2003 Gas

1990
Corsa Sedam c/ a.c. Bco 2002 GNV Monza SLI 86 R$ 4,500,00Celta 2p Bco 2002 Gas

2001
VT Shadom 600 c.c preta 2002 Gas Ipanema GI Alcool R$ 6,500,00Astra GLS Sedam Cornp. Bco 2000 GNV

'OUla
Blazer Cornp, 2,2 Bco 1999 GNV Asia Towner furgão 95 R$ 6,800,001990 Ducato Furgão Bco 1999 Die

aVeiro
Blazer Comp Bco 1998 Gas Kadet 92 R$ 7,500,001993 Parati 1,0 16V Verrn. 1998 Gas
Palio 1,0 4p comp, Bege 1998 Gas

hevette 1988 Corsa 1,0 MPFI Bco 1997 Gas Tipo Cornp. 96 R$ 9,800,00
Pampa 1,6 L Bco 1997 Gas

adett GSI 1993 Ran1er 6cc Comp, Prata 1997 GNV Palio Wikend GNV 97 R$ 16.900,00
Gol ,8M,!. Verde 1997 Gas

Vectra GLS 95 R$ 13.800,00nO Suprema GLS cornp, Cinza 1996 Gas
1987 Omega GLS 4,1 cornp, Verde 1995 Gas

Kadet Lite 1.8 Cinza 1994 Gas Alfa Romeo 164 95 R$ 15.000,00
1993 Kadet SL 1.8 verrn. 1993 Gas

Savero CD Bco 1991 Die D-20 88 R$ 17.800,00
1996 omesa Classic 2p corno Azul 1991 Alcool

F-lO O CD Verde 1990 Die Trailler Angola cf 1 eixo 90 R$ 6.500,00
1995

Escort 1,6 Bco 1992 Alcool
Escort 1,6 prata 1990 Gas Trailler TurisCar 89 R$ 7.500,00

1998
Variant Azul 1974 Gas

t'R\ VEíCULOS
� 370-7516

Compra Financia
RuaWalter Marquardt, 1850 �.,B�rr� do Rio Molha· Jaraguá do S�t • se

Golf2,0 compl. Cinza 98

Pick up Corsa Verde 98

Fiorino Furgão 1.5 Branca 97

Pampa Vermelha 94

Hilux Sw4, diesel Cinza 93

F-lOOO diesel Cinza 92

Monza, álcool Verde 86

F·iOOO Amarela 86

Saara Verde 99

Santana GLS compl. Azul 92

Pick·up Corsa compl. Branca 96

Blazer Deluxe cornpl. Prata 98

Parati álcooL Prata 84

Savero Diesel Bege 89

� 370-4224
CLASSIÇ Rua Erwino Menegotti, 869,

VEíCULOS
Vila Rau - Jaraguá do Sul- se

cl ar/dh/triolcouro/rodas/cd 2001 Verrn. G

limpador/desemb/ar quente 1995 Branco G

ar/dh/trio eletrico 2001 Vinho G

cinza/desemb. trJs)�q 2001
l'ii

speclal-zp 2002 Branca G

4p.16vlArcondJDHITE 1997 Prata G

Sp/limp./desembJ ar q. 2003 Prata G

completai trio/ipva pago 1997 Preto G

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

01
97
99
03
95
91
99
96
01
99
03
98
97
99
92
91
99
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$ 13,500,00
R$ 11,500,00
R$ 16,500,00
R$ 42,000,00
R$ 6,500,00
R$ 5!j,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

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

InÁrdulno 371 4225u !t;!��,!!!�Grubba, 103: - Baependl
Astra, GLS, 4p

.

95" Verde
.' > �

Vectra GLS 97 Bordô � 'I>

Corsa Wind 1.0 Branco
'I> e

4p 02 � =

Tempra 16v 2.0 96 Azul e �=-
Gol Plus 96 Branco 'I> =

= 'I>
-=

Uno Mille SX 1.0 00 Cinza � e

Uno Mille EX 1.0 99 Branco 1�
i �

Parati 1.0 16v corspl. 2p 98 Cinza .� e

Uno S 1.3 90 Branco =.5
i i

Clio RN 1.6 compl. 01 Preto
� �
='1>
:I

Opala 4p 73 Vermelho

BR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127
MB1418R 97/98 Carroceria granelelra/ branco RS 77,000.00

VW 18,310 02/02 Tlton Tractor I branco R$ 130,000,00

VW8120 01/02 Chacl/branca R$ 55,000,00

VW 8120 02/02 Baú branca R$ 62,000,00

,

VW18,310 02/03 cl cabina spazlo 3° elxo/branco R$135.00Q,QO

VW8,150 01/01 Amarelo Sunny/Chassl R$ 55,000,00

MB Motor Casa 200 cv 87/87 R$ 130,000,00

Novos e Usados 370-0013
2003/2004 KA BRANCA GASOLINA

2002/2003 o CELTA 3PTS - VERMELHA GASOLINA

2002/2003 CORSA 1,0 COMPlETORANCA GASOLINA

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

2002/2003 COR�A HATCH - CINZA GASOLINA

2002 GOL POWER - BRANCA GASOLINA

2001/2002 DOBlO EX 1,3 - AZUL GASOLINA

2001/2002 FIORIN01,5 BRANCA GASOLINA

2001 VECTRA GLS - CINZA GASOLINA

2000/2001 ,UNO MILLE SMART - CINZA GASOLlN� o
1998/1999 FI ESTA CLX 16V - BRANCA GASOLINA

1998/1999 CORSA pick up GL-BRANCA GASOLINA

1997/1997 BLAZER DLX - PRATA GAS/GNV
1997/1997 GOL 1.0 BORDO GASOLINA

1996/1996 VERONA 1,8 Gl-BRANCA GASOLINA

1993/1994 ESCORT l-DOURADA AlCOOl

1991/1991 GOL Cl-- PRATA GASOLINA

VEI GtllliOS'

Veículos de Particulares

Tempra 93 Azul
Monza compí. 92 Azul
Gol 1.6 93
Escort 85
Pick up Corsa 96
Escorte Hobby 94
Monza 87
Fusca 77
Fiat Uno 89
Verona 90
Go11,6 96
Pampa GL 90
Opala 85
Premio áicool 86 o

Kadet Turim �,,,,
90

Sant�na,4p -ar 95
Scooter 97
Titan 03
Titan 01 Verm.
Monza 84 preto
CG Titan ' 03 Vermelha

Gol Special J ,O cl ar cond, 2003 branco
Gol trend GIII cf dh4p 2002 branco
Corsa wind 1.O 4p, Gas, 2002 branco
Corsa wind 1.O 2p, Gas, 1997 vermelho
KA 1.0 Gas. 1998 vermo met.

Celta 1.0 cl ar + pers. Gas 2001 preto
Clio 1.0 cf ar, airbag duplo 2000 verm.

UnoEP 1,0 4p, cf ar 1996 cinza
Saveiro 1.8 cl dh Gas, 2QOl branco
F 1000 motor MWM cfvidro,teto,dh 1992
Monza SL 2,0 2p, Gas, 1993 prata
XR200 Gas. 1997 branca
Twister 250 Gas. 2002 preta

311-0802
371-8281

\,

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 c/ opc.
Corsa 4p c/ cpc.Gblv
Zafira CO completa
Corsa sedan 1,6 c/ trio
Golf 1,6 completo
Gol MI basico
Gol CL 1,6 c/ OH, trio
Parati GL c/ OH, trio
Palio fire 4p c/ opcionais
Palio Elx completo
Palio weekend c/ OH, trio
Uno SX c/ trio, rodas
Clio RN 4p c/ AR, trio
Scenic RXE completa
Scenic RXE completa

cinza
azul
bordo
branca
verde

J
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA,29 de iulho de 2004

Q

,

Procurando um AUTOMOVEL?

Não perca mais seu· tempo!!!

ROTA DO AUTOMÓVEL
Classificados On-line de Automóveis

Sua revenda ainda não é associda?
,

Associe-se agora mesmo, desconto especial de Lançamento.
Aproveite e cadastre-se no site e concorra a brindes.

Técnologia e informação unem-se diariamente para facilitar o dia-a-dia de todas as pessoas.
Este sistema tem como foco a busca de automóveis pela internet para agilizar o processo de

pesquisa de automóveis tendo a vantagem de estar on-line 24 horas e proporcionar conforto
aos usuários. Temos como foco, revendedoras da micro-região de Jaraguá do Sul: Massaranduba,
Guaramirim, Schroeder, Corupá, Pomerode, São Bento do Sul, Rodeio e Indaial.

Para maiores informações ou adesão ao sistema favor entrar em contato:
R. João Marcatto, 265 Sala 03 - Centro

Jaraguá do Sul - SC
Fone (47) 275-0101
E-mail comercial@rotadoautomovel.com.br

'b ALGUMAS DICAS DO SISTEMA

SISTEMA DE BUSCA:
No sistema de busca você terá uma busca mais

simples, utilizando os campos "Tipo de Automóvel",
a "Marca", "Modelo" ou ainda por "Cidade".

K'1I5pDt
www.onspat.com.br

SISTEMA DE BUSCA AVANÇADA:
Este sistema já é mais completá, podendo ser
selecionado os opcionais do carro que você quer
que o sistema lhe mostre, ex.: "Ano", "Modelo",
"Ano Fabricação", "Valor", "Tipo de Combustível",
"Opcionais".

i,
i

REVENDEDORAS:
Acesse a revendedora de sua preferência
clicando no link "Revendedoras" e posteriormente
na revendedora desejada.

I I Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIAT FORD

Iv Carro Cor Ano OPC Carro Cor Ano OPC

j?:iJlS...fJ
Tempra Azul 1999 Completo Fiesta Branco 1998 Completo
Uno Mille Verde 1996 AcrrelVe Escort SW Branco 1999 Ar c./ Dh

Uno Smart Azul 2001 AI RENAULT
---_"--- -

Veículos Palio Edx Cinza 1998 DhNerre/RII Carro Cor Ano OPC

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

Novos Semi-Novos
Palio OKm Branco 2005 Aq/des

e GM MERCEDES

Consórcio - Seguro - Financiamento
Carro Cor Ano OPC

Carro Cor Ano OPC

)
Classe A 160 Prata 2001 Completo

1 Astra Vermel 1995 Completo
Celta .

Preta 2003 HONDA

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570 Vectra cinza 1997 Completo Carro Cor Ano OPC

Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora NXR125 Bras Vermel 2003 ----------------

FREIO É FUNDAMENTA'L
PARA SUA SEGURANÇA

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

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

[;J
Freios t.
ti .tidelt,

,
t

c

�

CARRINHO OE HOT OOG
_ vende-se.R$ 550,00 em

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

CARO GAME _ vende-se

Magic 1000 cartas + pasta
+ folhas. Tr: 275-0045.

CELULAR _ vende-se, LG,
Sensasions.R$ 450,00.Tr:
372-7912

FAÇA SEU TESTE ,

DE fluiDO DE FREIO
GRATUiTO! .

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

CELULAR _ vende-se, Nokia
8260 (neo).R$
200,00.TR: 9992-4685 ou

376-0270

COLCHÃO MAGNÉTICO _

vende-se, R$ 600,00, ou

troca-se por colchão
comum. Tr.: 9116-8927 ou

371-2001 cf Leia.

BLUMENAU
322·8800

CJJo AUTHENTIQUE PLUS 1.0 8V 2P linha 2005
Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor óptico, Limpador e
Desembaçador do vidro traseiro, Para-choques na cor da carroceria.
• Fabricado no Brasil

A.", 21 990 (2)

�!met. +Pintu�Metálica.FRETE INCLUSO. ,
cLIo AUTHENTIQUE 1-616V 110cv 04/04

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

ta Fabricado no Brasil

A vista

R$ 29.890(4)
+Pintura Metálica. FRETE INCLUSO. ,

Rede Renault, Mais de .160 Concessionárias no Brasil,

Oicave

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

COMPRENSOR _ compra
se.Ir: 371-9993

COMPUTADOR: vende-se
Celeron 400mhz, Placa de
video 8mb, Gabinete 2 baias,
Disquete 3f4, HD de 8gb,
128 de memória RAM, Placa
de rede, Monitor 14" LG,
Microfone, Caixinhas de
Som Mtek,CD-RDDM 52x,
Modem Motorolla 56k. R$
650,00. Impressora
Lexmark 1100, R$ 80,00.
Tr: 370-8524 ct
Vagner após 17:45.

CONJUNTO SOCIAL _

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

CONSÓRCIO _ vende-se,
não contemplado, 8

prestações pagas.R$
2.000,00. Aceita material de
construção.Tr: 273-0803
tarde.

DOAÇÃO _ aceito roupas de
menino, de 5 meses.Tr:
370-5576

VIDEOGAME _ compra-se,
play satation ou super

MAQUINA DE LAVAR _ Nintendo.Tr: 373-4977
vende-se, müller.R$
100,00.Tr: 273-6364

OURO _ compra-se,
(flJalquer peça, arrebentada,
quebrada. Paga-seà vista. Tr:
9979-0605.

. VIDEOGAME - vende-se,
--------(ii Play Station, cf 2 controles,
ROUPA - vende-se, para

3 jogos. R$ 250,00. Tratar:

trilha.R$ 700,00.Tr: 9132-
- 376-2206.

4061
-------

VENDE-SE - porta nova,

janelas,cQm vidro, e vária�

jíjnel as _:' m eno re 5, c arpet
ôOIT)2.R$ t2d,OQ.Tr: 370-
0168. '.

-

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

�;I'••

FREZADEIRA _ vende-se,
Koni, com jogo 'de. pinça e

bomba de refrigeração,R$
12.500,00 neqociável'Tr:
9137 -6134 ou 371-9358

FREEZER _ vende-se,
Brastemp, 310 litros.R$
200,00.Tr: 273-0779

JOGO DE QUARTO _:vende
se, para bebê.Tr: 275-2,D}4.
LIVROS _ vende-se, ensino
médio, matemática, química,
inglês, bloloçla.valor a

combinam: 273-0974 com

Juliana pela manhã.

TORNO _ vende-sel-fllitte, 1
ESTUFA '_ vende-se.Tr: 1 metro de barrame-nro.R$
374-0152

. .

6.200,00.Tr: 9137�6134.
.:(.��.

ITAJAí
348·8460

TORNO _ vende-se, retifica,
de disco e tambor de freio e

outros equipamentos para
oficina ou borracharia.Tr:

473-981�:
VEND.E --'SE -e- equipamento
para moto de trilha, R$
680,00. Tr: 9132-4061.

VESTIDO _ vende-se, de
prenda, com armação e

bombacha.R$ 80,00, e uma

bota no. 41.R$ 80,00. Tr:
273-0803 tarde

VIDEOGAME _ vende-se,
Dreamcast, cf 2 contr. e 3

jogos. R$350,00. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - troca-se,
super Nintendo com 10 fitas,
2 controles, por Televisão a

cores.Ir: 371-9993

•. PLANET GAME
• VENDAS 'LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

ENCANADOR & eletricista

JOINVILLE
435·3700

(47) 9975-5659�
a Bruno

<:«

'Q

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

,.. PLAY$TATlON 2.

·xeox
• PLAYSTATION ONE
• OREAMCAST
• NINTENDO 64
11 GAME BOV COLOR
• GAME BOY AOVANCE
'NINTE�'r):> GAME CUBE _Ô!lIIndimln�: segilldaa I19l1'Óadas 10:00 .. 22:00

Rua: SerthaW ue ,1087· Barra- Jaragua do Sul· E·mail planeta ame ibest.com.br Rua: Exp. Gumercindo da Silva. 616 - (enlro . Jaraauá do Sul· S(

REDE RENAULT
Linhas Clio e Scénic com

'·.,VA�N:rAGEM
-r

-'�. '�:.��Y&j���"
--:,Ni�,8.;'m;prã;'ao' .:-"
élio AUTHENTIQUE

1.0 8" 2P 04/04 +R$800(3)
você leva o AR-CONDICIONADO'�$:21.990

.. VJA INTERNEt'
.,

. , +Pintura Metálica. FRETE INCLUSO.

ScêniC AUTHENTIQUE 1.6 16V 110cv 04/04

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

( travamento automático das portas aos 6 km/h.

Fabricado no Brasil t:!l

A vista 45.720(5)
+ Frete +Pintura Metálica.

,

I�Taxa de juros válida para as linha Clio e Scénic, exceto Clio e ScénicAuthentique 1.62004/2004, nas seguintes condições: Financiamento pelo COC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 60% do valor à vista, mais saldo financiado em 12 vezes com 0% de juros +Po� + �$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário. Financiamento Renault através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de Crédito (TAC) no valor de R$ 300,00 não inclusa. As taxas
Pon

erao ser alteradas se houvermudanças significativas no Mercado Financeiro, sem prévio aviso. (2) Preço a vista sugerido do Clio Authentique Plus 2 portas 1.0 8V 2004/2005, sem Air Bag duplo, cor sólida e sem opcionais.(3) Preço a vista sugerido do Clio Authentique 2
vá'

as 1.0 av 04/04 com Ar-condicionado incluso por + R$ aoo,oo, cor sólida.Para mais informações sobre essa condição, consulte a sua Concessionária Renaull. (4) Preço à vista sugerido do Clio Authentique 1.6 16V 2004/2004, com Aj-condícionado, cor sólida. Preçosesh�os somente para aquisição dos veiculos pela Internet. com frete incluso para todo o Brasil. Não estão inclusos os valores de Pintura Metálica e demais opcionais. (5) Preço à vista sugerido do ScénicAuthentique 1.6 16V 2004/2004 com Ar-condicionado, cor sólida.Nãoc�ao Inclusos os valores de frete,pintura metálica e demais opcionais. Consulte os valores de frete em sua Concessionária. Condições válidas somente na rede de Concessionárias participantes. na data de publicação deste anúncio e limitadas aos estoques distribuidos nas
retcesslonárias Renaull. Para sua maior comodidade, consulte-nos sobre as disponibilidades individuais de cada Concessionária e informações adicionais. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e/ou Acessórios e/ou

segarem-se a versões especificas. Modelos. código e valores estão sujeitos a alterações conforme politica de comercialização da Fábrica. A Renault reserva-se ao direito de alterar as Especificações de seus veiculas sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de
urançil em conjunto com air bags salvam vidas. .

I

R$

Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Financeira Renanlt
•

•
groupe ReI'Bauque

r
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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telefonia e segurança

,
.

,
.

"Não tome as

decisões pelos
outros. Não deixe
os outros tomarem
as decisões que

São suas.

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

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

o

TELEFONIA

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

.

Aparelhos parateJevendas (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

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas p/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color) ,

Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

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

'

Monitoramento de imagens

Centrais telefônicas Intelbras

Você e sua empresa precisam conhecer

tudo o que a Cromoart pode oferecer.

CRIAÇAO & FOTOLITO

cromoarte@terra.com.br

.. '

/

iii

0816

r
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Associação dos Comercia_ntes
de Materiais de Constru��o de

Jaraguá do Sul e Regtao

275-7000/275-7019

Exelência em

atender bem
A Bonatti Barra Materiais de Construção e

Eletrodomésticos completou o seu 1Q ano de

existência dia 26 de Julho.
E por ser uma loja nova, não deixa nada a

desejar das grandes lojas, seus preços são

bastante competitivos, sua entrega é ótima,
atendimento muito atencioso, pois o cliente e a

razão da loja.
A Bonattí Barra é uma loja única que está

localizada na Rua: Feliciano Bortolini, 1110 na
Barra do Rio Cerro.

Nós, da Bonatti Barra, temos o prazer de lhe

proporcionar um bom atendimento. Criamos

um compromisso com nossos clientes de que o

serviço de entrega chega em sua obra no tempo

determinado, contamos com um maling de

produtos que atingem as necessidades de
nossos clientes, facilitamos seu financiamento

podendo assim atender todos os clientes da

melhor forma possível dando-lhe segurança nas

sua compras. J

Atendemos toda a Jaraguá do Sul, Região e

Praias, após 1 Q ano de loja o grande diferencial da

Bonatti Barra é que além da qualidade da

entrgga, atendimento e financiamentos, temos
um horário de atendimento especial das 7:30 às

o

19:00h sem fechar para o almoço, e também
atendemos emergências nos sábados e domingos.
Além de todas essas vantagens você também

pode criar sua forma de pagar, temos a opção de
parcelamento em até 60 vezes com juros a partir
de 0,5% a.m., temos convênio com CAIXA

ECONOMICA

FEDERAL,CONSTRUCARD,BANCO DO

BRASIL,BANCO BRADESCO, LOSANGO,
CARTÃO VISA.
Caro cliente venha fazer seu orçamento conosco

ou ligue 276-2000, que nós iremos até você.

o A Bonatti Barra é uma loja única que está localizada na Rua: Feliciano Bortolini, 1110 na Barra do Rio Cerro

FIGUEIRA Micar BONATTI � Bonalli
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

BARRA L��EG
MAT. DE CONSTRUÇÃO Zuae."·(4áa -.��

Comércio deMateriais

1--370-4508
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Construção Ltda. ARTE LAJE

370-4991 (47)379-1°60 1--216-2000 275-3462
Nosso negócio é concreto

370-7294 312-1011
Rua 11 de novembro, 3567 R: Exp, Antônio Carlos Ferreira, 850,

. Rua José Theodoro Ribeiro, 2193 • SI 02 C�. Massaranduba Rua Feliciano Bortolinl, 1110· 8. do Rio Cerro. Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro Rua João Franzner, 153 . São Luiz sala 01· .,ova Brasítia- Jaraguá do Sul

, l'
\

1
\

II

BONATTI
BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

;:� CÂS)��EM'liRIIVIEIRO lUG)�R ;
, .

�

.

,.
Dicas e cuidados com o lar para tornar seu dia-a-dia mais prático

.

.

Receita básica de panqueca (crepe)
Bata no liquidificador 2 xícaras (chá) de leite;?
xícaras (chá) de farinha de trigo; 2 ovos; 1 colher

(chá) de sal.Coloque num recipiente e leve para
descansar na geladeira por 15 minutos. Unte uma

frigideira '(antiaderente são melhores) com óleo e

vai despejando uma concha de massa de cada vez,

fritando uma a uma, de um lado e de outro,
aproximadamente um minuto de cada lado. Ficam
douradinhas mas não crocantes. Depois é só utilizar

ou congelar.

Sal tira o cheiro
Para tirar aquele odor desagradável das qarrafas
térmicas, basta deixá-Ias de molho numa solução de
água quente e sal por 15 minutos.

.

Cozinha cheirosa
Para deixar a cozinha toda perfumada, basta colocar
duas colheres de óleo de pinho na pia e depois
despejar água fervendo em cima. Ficará um-aroma

refrescante no ar.Experimente.

Mau cheiro na geladeira
Para tirar algum cheirinho desagradável da
çeladeíra, embeba chumaços de algodão em

essência de baunilha e coloque nos cantinhos.Verá

a diferença quando abrir a geladeira novamente. Ê
sempre bom lembrar que os alimentos devem ser

guardados em recipientes fechados. Isso ajuda a

evitar os maus odores.

rAO.
MAf&BlAI' " eOlmlClfio

Fone/Fax
371-4139

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

Tel. 47. 376·2929

Rua: João Planincheck, 1832 .

Nova Brasilía > Jaraguá do Sul
Rua Robeno lIema"", 491- CZernlewiCl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANA PAULA III - aluga
se, de alvenaria, toda

murada, 1 quarto e

demais dependências,
com garagem.R$
240,00.Tr: 373-2625

CENTRO - vende-se,
325m2. R$ 200.000,00.
Aceita imóvel menor

valor. Tr: 370-6624. CRECI
8844

GRAVATA - vende-se ou

troca-se por casa em

jaraguá, praia, alvenaria, 3
quartos, garagem,
churrasqueira.Tr: 9983-1925

ILHA DA FIGUEIRA -

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

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, com 70m2,
madeira, com 2 quartos,
sala e cozinha

ju ntas. R$ 24.000,00.
Terreno medindo 15 por
41m2.Tr: 273-5557.

POMERODE - vende-se,
com mobília, 90m2,
terreno murado com

450m2. R$ 40.000,00.TR:
273-6403

BLUMENAU - vende-se
ou troca-se por casa em

Jaraguá, alvenaria, com

3 quartos, 1 suíte, demais
dependências.Tr: 9983-
1925

Para o lar
e para a Indústria

CAMPINAS - troca-se,
sobrado, por uma casa

em Jaraguá.R$ 60.000,00
aproximadamente.Tr: 273-
6364

fICN.
CALHAS

r

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.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E fUNILARIA INDL. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 - Centro - Jaraguó do Sul- se - �ones: 370·6448·275·0448· fax: 371·9351

PRECISA-SE - para
alugar com 4 quartos, e

demais dependências e

que tenha garagem. Até
R$ 400,00. Nos bairros
Vila Lenzi, Vila Nova,
Nova Brasília, Centro ou

começo Jaraguá
Esquerdo.Tr: 9133-7805

Arquitetura &}QPogrÇ'lfia
. Medição de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidos
- Projeto e execução
(residencial, comerciai, etc.)
- Reformas em geral

370-7611
Walter Morquardt,

nO 744SL5

ALUGA-SE - quartos
mobiliados. Tr: 370-3561. CHICO DE PAULA _

vende-se, alvenaria cf 3

qtos. R$55.000,00. CRECI
8054. Tr.: 371-5512.

ALUGA-SE - quarto, com
cozinha mobiliada, livre

água, luz e gás.R$
100,00.Tr 370-7698

COMPRA -SE - na praia,
próximo ao mar, ou

chácara na região de

Jaraguá do Sul. Tr: 372-
0665.

alvenaria, com 4
quartos, 2 banheiros,
garagem para ! 3
carros.R$ 60.000,00.Tr:
371-6069 MATRICULA
24320

VANTAGENS:

AMIZADE - troca-se ou

vende-se, com 120m2,
em ótimo estado.Tr: 371-
3132

2 salas, 4 quartos, 4
banheiros, 2 cozinhas,

SCHROEDER I - vende- garagem, área de serviço,
se de alvenaria, 100m2, energia trifásica, terreno
laje, perto de escola e com 105.000m2, 6
posto de saúde, toda, lagoas, cachoeira. Tr: 370-
m u r a da. A c e i t a 7481 à noite.
proposta.TR: 374-5444 ' VENDE-SE - próximo ao

VENDE-SE - próximo ao centro, 275m2, com

VENDE-SE - com 400m2, centro de Guaramirim, de suíte, garagem para 3

SUPER MASSA
GRAFITADA

A_Pl1lvato_peros (a6Qrat6�
UNISUL-UNIVAU PB�I

c_peraABNT.

SUPER MASSA: é um_produto natr4mfcom fim teor te liga de afto níve{, cOItyJosição 100% "fitot )1 d
ser umdo na construção civí(, na utilização e91ecía{de re6ocos exteriores, interiores, assentamellto �
tijo{os,_pisos, cerâmicas, etc.

* Super resistente à rachaduras
*Resistente à umidade
*Maior rendimento à massa

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

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

carros, biblioteca com

escritório, anexo sala
comercial 80m2.R$
115.000,00
negociável.TR 9137-
5573 MATRICULA 24320

VENDE-SE de
alvenaria, próximo ao

escritório da SAMAE,
com 5 quartos, 2
banheiros, garagem para
2 carros e demais
dependências.R$
75.000,00.TR: Rua dos
escoteiros 114, próximo
ao posto marcolla
MATRICULA 24320

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

TODA UNHA DE

MATERIAL ESCOLAR

" U-m

I
I Computadores
�pletos

Assistência Técnica

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

R$ 1.5,00 deslocamento

SEGURAN�A PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

Recepc�onista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
.I"IHte4 de�4'� <ÚI4. s� des� de 4U4e� -.

��, e.eeu em-� C(Jffl.'«-m� des� da..I"I�

LEIER
IMOBILIÁRIA

www.leier.com.br
Aqui você compra

os melhores
im óveis de

Jaraguá do Sul e Região
Greci '462 • J

VENDE-SE - de alvenaria,

com 167m2, terreno com

560m2, na rua João

Planicheck.Tr: 370-8097

com Tina CRECI9839

o produto carfo para sua COIIcIriI� D

Y_Aldan�,"çontabllldaQ
* Declárádo de Impost
de4enda .

'i · Mlenura de firmas
* C ntratos * Contabllid

* Custos

CI

Fone: (47" 371 2425 - Fax 275 0197 �

E-mail: aldano@netuno.com.br
Rua: CeI. Procópio Gomes de Olivelli SI

ce
n° 288 - centro - Jaraguá do Sul !U

ai

! ',''/:��;!PIUS J

ACESSE E CONFIRA ::
?:!�;Service www.plusservice.com,b" �

I N T E R N E T

Encontre nes c:ãnais -de ""sso site os melhores negócios de Jaraguá do Sui e Reglio UI
> Automo$vei�·(Co�pra,�end!, At:�'!sótlo.' e Consórcio<)
> Casa. e Dec0rav-o. ii " e "
> Comércio(Todo·ovam�) iii • (I 'iii
> Construção e Refol'\1la ('!lIntu. Mi'Jerlalde tlnstruçáo e IIefonna )
:> Esporte, Turismo e L "E�)

-

> Moda e Beleza (Salõe, CÓrpotaI )
> Restaurantes

ca

gal
de

res, G.r.lflcas, Flnant.l", Oii
fj]

> Serviços Gerais ( Eletricista.
Despachantes. Corretores de Seguros,

e muitos outros .,., @ 't

�ntre em contato conosco e anuncie 1\1 e • •

ua empresa em nosso site
. .

275-1070

plus@plusservice.com.br
Rua João Planincheck, 293 - Sala 15
Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se

Anuncie no canal

CLASSIFICAD'
e faça bons negai

Oferta

l
"

I

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas
Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças, ate,

c l i c íc em sua Vida pessoal e profissional

Periféricos I M�yeis
CDRom

---

gravador e
leitor de OVO

Suprimentos Acessórios

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

Promoção de
Micros Usados
AMO K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280 00

SANSUNG 17"
TELA SEMI�PLANA.

R$ 585,00
/lóOutras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

.

M leRO a partir de:

R$ I .650,00 ,

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

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB, lal

modem 56k, cd rorn LG 52x. placa

mãe Asus A7V 266-MX, Placa d�ormatização vídeo AGP 32 mb integrada. monitor 15
comércio e

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

Aplicativos comer- som amplificada, 18Ow. placa de soJ1l

ciais, Impressoras e rede integrada�
Matriciais pI emissão

,.

de N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,

l
todos os controles
administrativos de ges-
tão empresarial.

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Av. G�J:uJio va�as, 594;.; SI,!' 7 - Centro - PROX. MI.LI-:IUM -_FRENTE �MARA VEREADORES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA,SE • quitinetes
mobiliadas, entrada da APAE,

próx, WEG II. Tr: 370-3561 el

proprietária,
ALUGA-SE - no cone,

Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba, Tr:

372·3192,

DIVIDE·SE - amplo apto, no
centro.R$200,00Tr: 9914-3867
com Jorge

ITAPEMA - vende-se, meia'

praia, a 50m do mar, com

sacada, sala, 2 quartos, todo
mobiliado, garagem,R$
75,[OO,OO,Tr: 9131-3784

PROCURA·SE - rapazes para
dWidirapto, que iá possuam, Tr
9953-2345

I dl

. "" .

telefonia e se8JJr�,?ç�

PROCURA·SE - rapazes ou

moças, para dividir apto
rooIiliado no eentroTr:372-2526 Centrais telefônicas Intelbras
008804·9308

"Não tome as
decisões pelos
outros. Não deixe
os outros tomarem
as decisões que

São suas•.

Fone: 371-7007
A melhor opção pa'ra sua empresa,

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

eletrô.nica e automação de condomínios.

Klt Portão Eletrônico + Interfone

,-' .""

ALTO DA SERRA - vende-se, GUARANIRIM - vende-se, com
com área 92,5m2.valor a com- 1800m2,Valor a cornbmarIr:
binatTr:376-13960u 9962-1809 392-3605

de 2,000m2 pronto pi construir,
ampla área verde el nascente ' .

riacho, Á 4km do"c'entrõ Cf
acesso asfaltado, R$ 45,000,00,
Aceita carro como parte do

pagamento, Financiamos saldo
el garantia, Tr: 370-8563

BARRA DO SUL - vende-se, 2
terrenos el casa de frente pi
lagoa, R$ 35,000,00, n. 371-
2001 el Frank,

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
e/1900m2, fazendo frente pi Rua
José"[ Ribeiro, em 20m defronte
Indumak, R$ 200,000,00, CRECI
8054, Tl: 371-5512,

CENTRO - vende-se comercial,
condomínio centro, e/3,900m2,
totalmente aproveITáveis, Tratar:
275-3070, Creei 8950,

SCHROEDER - vende-se, el
452m2, situado na Rua 135

PIÇARRAS-OPORTUNIDADE- Frederico Trapp, R$12,000,00,
5 terrenos de 400m2 cada, próx Ir: 370·6847,
ao Candeias, R$ 27,000,00, n:
372-1395,

se, com 600m2, pronto para
RIO MOLHA - vende-se, el construir, em ótima
969,480m2, escriturado, R$ 10ealização.R$ 6,000,00Tr: 371-
180,000,00, Tr: 9112-5501, 8700
(proprietário),

1-

SCHROEDER I-
FOZ DO IGUAÇU - vende-se, cl
614m2, el construção 105m2,
base para 2 pisos, alvenaria
pré-acabada, quitado, escritu
rado, astaho, ótima localização,
Aceita-se troca por casa em

Jaraguá, R$ 31 ,000,00, Te 370-
3357,

vende-

lav bwe, 2 galpões el engenho
de melado, el nascente de água,

VENDE-SE - e/76 margas, na Tratar: 273·1660,
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa el 3 qtos, sala, copa, coz.

RIO MOLHA - Vende-se el
escritura 20,000,00m2 terreno

Nosso Grupo

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a
combinar, Tr: 9133-3476, Creei
M76

SCHROEDER - aluga-se apto, noII� centro, semi ·mobiliado ,com 3
su�es mais dependências, Valor
acombinar, tratar 9133-3476

SANTOANTONIO - vende-se, 2

aplos, com sala comercial

b 3OOm',R$ 78,000,00TR: 9137-
.

5573MATRICULA 24320

I. UBATUBA - vende-se, próx a

praia, cf 1 suíte + 2 dorm,
c�urrasqueira, Tr: 372-3235,

V�NDE·SE - próximo a

carinhoso, com 2 quartos,
garngem, moveis embutidos e

demais dependências, um
� óIiooapto,R$48 OOO,OOTr: 371-

0069, MATRICULA 24320

· Para grupo de pessoas que buscam
maior economia e serviços per
sonalizados'
· Plano para nó mínimo 2 pessoas e no

máximo 5 pessoas.

0,

le
n1

Participe do
nosso grupo
e pague só

R$l,OO na compra
deste aparelho

Promoção válida por tempo indeterminado

FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

�M"�J'-�.!!no Peixoto, r�!�.J�!ltro�_em �'!f!J_!I.!�!!!!!es,,-� 213-0888
IARAGUÁ DO SUL

. jl4001633·6660. São Bento do Sul,.:G44.5465-Rio Negrinho· 64l·3004 Mafra
I�

VENDE-SE - ou troca-se por
terreno de maior valor um Suzuki
SwiftSD 1,616V4P'eompl.,gas,
R$12,000,00, TR370-7986.

VENDE-SE esta casa, em
estilo colonial com 4
quartos e demais
dependências na Rua Luiz
Sarti (rua principal)
do bairro Nereu Ramos,
valor de ocasião
R$ 45.000,00 tratar direto
com proprletérl0k�o .:.'
47-9124406i�'J�-

'

RIO CERRO II - vende
se, cf ± 4,800m2, cf
chalé estilo alpino, riacho,
5,000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Ir:
372-3235 cf Ramos,

-V'ili

Klf Monitor 6" + Câmera (CFTV)

LAVAÇÃO - vende-se, de carro,
no centro, em funcionamento,
Aceito como parte de

pagamento materiais de
construção.Tr: 273·0074

MERCADO - vende-se, bem
- estocado, em pleno

funcionamento e boa localização,
Tr: 370·9311

PADARIA - vende-se completa
em Guaramirim, Ir: 9117-2447,

SORVETERIA . vende-se

completa, ou troca-se por mal.
de construção, R$15,000,00, Tr,:
370·3101,ou91351602

VENDE·SE . sorveteria e

lanchonete na Praia do Ervino.
Ótima locaâzação.Ir: 9101·0467
cf Cristiane

VENDE· SE - mercado com

estoque, Tr: 370-9311 ,

'

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

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

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

SUPER,MERCADO

COM CARNES TEMPERADAS

NOS FINAIS DE SEMANA.

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

Saia 00 aluguel aDquira
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$ 789,54 mensais

R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 mensais

R$ 1.579,62 mensais

R$ 2.106,16 mensais

315,92 mensais

526,54 mensais

'�',��-, <:�l -�---,_-�.-"
....

""t:'." "'''' ,I-�u.''�.'" ' "�,,.�,

91i�S3
Repres.: Silver Servlços Ltda 6233
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

Ligue e solicite a visita de um de nosi os vendedores
• 'I<, .�J. .1�$ .h. _Pt.. �. J

RODOBENS
CONSÓRCIO

r-Vantagens-,--'''--i1- Custo reduzido para conversação I
I entre o grupo !

- *Mais250minutos todo mês
· Pague apenas R$ 112,50 mensais
para 2 números, mais R$10,OO para i

I cada acesso. iL:.:::::: .. _�.;_,__�__ ,_'_ ; ._�_���__._�.�_.,._.�__�__�__ .__ .�_.. 1
�Os 250 minutos são válidos para liga'r um telefone da sua área de registro.

VENDE-SE - próximo ao pama,
ótimo 400m2, com rua calçada ALUGA-SE - 2 salas comerciais
e escritura.Rê 35,000,00,Tr: na Barra,Tr: 376-4071

9137-5573, MATRICULA 24320
ALUGA·SE - centro de

VENDE.SE-eseritura20,000m2 usinagem, com,fresa, plaina, e

com terrenot 2:000m2'1 pronto I �0���2����a����;�.���õ1969
'

para eons rutr, amp a area

verde, com nascente, riacho, a BAR _ vende-se, completo, na
4Km do centro, acesso todo Vila Lalau, com estoque.Ir: 275.
asfaltado,R$ 45,000,00, aceito 3737
carro como parte do pagamento
e financio saldo com garantia, GALPÃO - vence-se ou aluja-
Tr: 370·8563 se,Tr:273-0074

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cursos de

O[Q)O©��
FeUows'

. f�llows@netuno.com .br

Repres. Comercial
. Empresa São Bento do Sul,
necessita autônomo para

vendas de produtos
de informática

Comissões elevadas

Informações: (47) 633 2005

�
fiIi!iilJII .

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

experiência. Tr 273-6050 com

Schennia.

- GINECOLOGIA -

ti�$(j�iMédl� - CRMlSC 1242 • 'rEGO 030179
Habilitação SOBRACIL 1,079

. Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção.
do Câncer, Endometriose
RI/O: Gllílllermc Weege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
somata@neflllto.cllm.bl'- ]Jlragud do Sul

!\__S!llhgt SQl' S!ruc\j é llabQt mecnQl' I,

U com II CQ�Çll dOll homaM,U
Q !lIllO nós llllbamoll fl!ZQl' multo bllmlll

50 ACOMPANHANTES' , "n'�'�;' "',;',,:,',� ""; .�:'
,

' -

g)eyrule,
Jaraguá do flúe

LINDASM,ULHE'RiO

[�.IJ!!,,_
==:�@I,pam;J1

�tçcQ;����
.Jil :§"Ó'l/flUÚ<i/c/aMUVJ.atÜ!&

275-3387
R; Reinaldo BatI, 289 • SI. 01
Centro - Jaraguá do Sul - SC

NATALIA • 9111·0491

ClÁUDIA • 9136·9310

Se você está cansado de ficar em casa sem companhia,
venha conhecer nossa pousada com lindas

acompanhantes 24hs ao seu dispor.
Temos preços acessíveis e auto atendimento,

tudo paro favorecer a você, diente.
Também atendemos hotéis, motéis e residências.

275-0052 / 273-1174
&�d4 <U�t«4Ú !I!

FAÇA SEXO SEGURO
USE CAMISINHA

�,
Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médícas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua oão Picollí I 10 - Centro

Venha passar tnomnnfna agradávois "O lado da.

gatol". mais selecionadas de Jaraguá do �ul

OFEREÇO -ME- para trabalhar

como babá, vendedora, cuidar de

pessoas idosas, garçonete.(não

pode pernoitar). Tr 8802·tt80

com Michele.

AUTO AJUDA
TERAPIA DO CORPO E DA MENTE
ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSINESICO PARAPSICÓl.OGO.

no Conselho Regional Holfstico - CRH - 0328 e no Conselho Nacional de

Búzio Africano - Taro
Numerologia - Kabala Africana

* Tratamentos .Bspirituais
para dit'ersos problemas

il1dHsire drogas e alcoolismo

Consultas cf hora marcada
(117) 372.0556 - �;12.8""

Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem problemas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez. Falta alegria de viver, quanto mais luta menos
: tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens perdas financeiras e tens problemas de ordem espiritual consulte com ele: Homar Moraes, através do taró kaoala e da

i fonosinesia o código drsua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos. Mapa astral, carta numerologia, terapia tântrica cura plánlca pe�
t imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o tarô kabala. Regressão,
t reprogramação mental e chaveamento e chapem para eliminar a magoa.
r
: Em Jaraguá do Sul- Rua Ângelo Rubini, 627 - Barra doRio Cerro-Fone: (47) 273--1743 .Instituto do Corpo II da Ment

l.�IllAc:liIlViIII! ... :.Fº.Il.I!.: .... (47}4ª?:Zº;261.ª11ª:ª�Çº::"YJN'Il,bºIllª!,�ºIll,qL:",b.º!'rrªI@e�x;pt!�J�",Çi9m�I";,lI��UiQXQJEB
OFEREÇO-ME - para trabalhar OFEREÇO - ME - para trabalhar OFEREÇO-ME - para trabalhar de remuneração. Tr: 371-8153. 9556
de diarista ou mensalista, próx. como babá.lr: 273-0629 ou 9117- babá.Tr: 370-6371 com Michele
a Ilha da Figueira. Tr: 370·5536 6782 com Fabiane.

eW.i4iHgi
PRECISA-SE - de frezador.Tr: 376- PRECISA-SE - de costureirap3ll
2593 com Alciomar ou Eduardo,

Ilha da Figueira.Tr: 370-6872
OFEREÇO -ME - para trabalhar OFEREÇO - ME - para trabalhar urgente.
com diarista na 4' ou 6' feira com [ardineiro. zelador ou CONSÓRCIO - vendedores(as),
uma vez por semana, com muita caseiro.TR: 9111-6855 ou 373- com experiência na área externa PRECISA-SE - de empregada PRECISA-SE - de marmorisll
referência.Tr: 370-5491 6695. pi Jaraguá do Sul e região. Ótima doméstica para pernoitar.Tr: 371- com experiência.Tr: 372-321l

E" I

Doação de Sangue Ao doador procura-se ser grato, reconhecer o seu ato de
altruísmo e oferecer conforto. O ambiente deverá ser claro,
silencioso, agradável.As. pessoas deverão ser simpáticas e

Naturalmente'doamos sangue porque alguém dele precisa. Pela eficientes. O ato de doar e simples e dura menos de dez
facilidade e segurança com a qual pode ser retirado, associado minutos. Algum desconforto pode ser causado pela punção da
ao enorme beneficio para quem dele necessita, doar sangue agulha e alguns doadores podem sentir-se desconfortáveis pela
pode ser considerado um gesto simples de pessoas dispostas a ansiedade. Todo o material utilizado e descartável e não poderia
ajudar o próximo, contribuir para a cura de enfermos. Quando ser hoje de outra forma: bolsas plásticas estéreis em sistema
doado para aquele que não conhecemos pode 'ser considerado fechado e inviolável até o momento do uso. Nenhuma doença
um ato de profundo humanismo e respeito ao próximo. transmissível poderia ser transmitida ao doador uma vez que

Um maior conhecimento dos riscos das transfusões, lima nova nada é nele injetado.
consciência dos profissionais de bancos de sangue associados a A doação portanto e segura e confiável. Após a doação ele

•

pressão regulamentar dos órgãos fiscalizadores, tem tomado a recebera um lanche e será orientado a retornar para receber os
doação um processo seguro sem riscos para o doador e essencial resultados dos exames feitos em seu sangue. Alguns bancos de
para garantir a qualidade do processo desde a coleta até a

sangue orientam os doadores quanto aos possíveis resultados
transfusão. falsos positivos e procedem encaminhamento a um médico para

O doador de sangue deverá ser voluntário, estar com boa esclarecimento em caso de resultados alterados. É importante
saúde, alimentado, descansado. Deverá ser de maior ( por desmistificar a idéia de que doar "purifica o sangue, engorda ou

questões legais) e acima de 50 kg. Deverá ser respeitado um emagrece, atrapalha o desempenho sexual e principalmente
intervalo desde a última doação de 3 meses para a mulher e 2 toma o indivíduo "habituado" obrigando-o a doar sempre.

.
meses para o homem, Uma triagem clínica será efetuada no Alguns doadores aceitam ser reconvocados pelo banco de

banco de sangue por médico clínico que o examinara medindo sangue rotineiramente mas isto só os torna mais humanos,

a pressão arterial, o pulso eprocurando sinais de doenças Com a evolução das técnicas, existe hoje nos centros

transmivfveis. Uma anamnese dirigida e feita com o objetivo especializados um tipo diferente de doador que toma-se mais

�:C(�l�:l��-:�'��' �r���d�:,��:���i:��t����:����:rv�:a�:::centes, ;e�����; X:�:�::::���:r:e:�:i�:i:(�:�:����t��gLlns anos: AN U.NC·I E
impeditivas temporárias. Grande importância é dada a história .

li I .

travé d té hecid
sexual, uso de tatuagens e drogas na tentativa de se afastar os �:��l:f��cs�� ;e�:��::�s;�:n:::�sco���:e��1��a S��1��:c�Oa AQU I
indivíduos do grupo de risco para a AIDS. Pacientes de grupos doador, devolvendo-lhe o restante. Extremamente útil para
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