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IARAGuA DO SUL, 3 DE AGOSTO DE 2004

) Dionei criticou o sistema
de saúde de Jaraguá do Sul

I TERÇA,FElRA I
DEBATE

Bertoldi rebate a acusação de
ter abandonado a Prefeitura

LANÇAMENTO

Mais de 350 carros participaram da carreata de lançamento oficial da candidatura de Mário Peixer e José Fernandes - PAGINA 3

CONFLITO

Adiada a audiência da ação de
Caropreso contra sindicalistas
o juíz Hélio David dos Santos adiou, por prazo
indeterminado, a audiência do processo movido pelo ex

deputado federal Vicente Caropreso (PSDB) contra a

presidente do Sindicato do Trabalhadores no Comércio.
O magistrado alegou "ilegalidade ativa ad causa" - o

PERíCIA

PRE vai investigar as causas
do acidente deMassaranduba
As versões sobre as causas do acidente que deixou seis

mortos - três da mesma família - na última sexta-feira ainda
não foram esclarecidas. Para a Polícia Rodoviária Federal,
somente a perícia poderá afirmar as causas reais da tragédia.
Em depoimento às autoridades, o condutor da Sprinter que
colidiu com o fusca onde estavam as seis vítimas fatais, disse
que o fusca estava desgovernado. A decisão do início da

perícia depende da Justiça. - PAGINA 7

processo deveria ser provocado pelo Ministéro Público.
A ação foi movida em outubro de 2002, quan-do o

sindicato acusou Caropreso de ter prejudicado os

trabalhadores na votação da proposta de flexibilização
da CLT. - PAGINA 3

N° 4.940 I RS 1,25
===-- -----,:;--------_:;:--;;:-.-=---==-_;.:;;:---";;:""_===--=---=---=-.;:;---

Caropreso promete implantar
Transfácll'emelhorar a saúde

• PAGINA 3

SERViÇO

Hospital Jaraguá quer ampliar
atendimento do check - up Vip
Diretor-administrativo da instituição, Hilário Dalmann, está
oferecendo 5% de desconto às empresas associados à -Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul).

- PAGINA4

ORGANIZAÇÃO

Convention Bureau pretende
centralizar agenda de eventos
o objetivo é evitar que sejam marcados eventos

simultâneos. Proposta foi apresentada ontem à noite, na

Acijs.

- PAGINA4
.

CONFRATERNIZAÇÃO

2a Stammtisch agitou O Centro
de Jaraguá do Sul no sábado

• PAGINA 6

CATARINENSE

Juventus vence
devirada, 2 x 1

SEMPRE AO SEU LADO

Em jogo apático e com

dois gols do zagueiro
(ris, o tricolor jara
guaense venceu os

Operários Mafrenses na

tarde de domingo

- PAGINAS

; Cotação U$$
,

Compra. Venda

Comercial 3,0458 3,0466
Paralelo 3,1000 3,1800 •
Turismo 2,9400 3,0600 •
i. Cotação Euro Compra Venda

�

3,6561 3,6750 A..

Oscilação
Bovespa 0,50 %

Dow Jones 10.179 0,39 % A.

Nasdaq 1.892 0,25% Â

• Pcupança (0/0) 0,6656

Vestindo o corpo e
a alma das pessoas
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Necessidades urgentes
Ainda não se viu nada

I de novo nas propostas das

: coligações para os muni
i cípios da região. Os discur-
sos e os principais pontos do

I programa
de governo - i á

revelados - não 'trazem

nenhuma novidade. Batem
i na mesma tecla sem, no
, \

I entanto, apontarem alter-
: flativas de combate às
I :J

I mazelas. Alguns postulantes
I sequer as admitem. Insistem
Lne óbvio: saúde. Educação
e ria questão social, como se

o palavrório, oco de idéias,
mas recheado de intenções,
fosse o bastante' para
resgatar a dignidade de

centenas, talvez milhares,
doe cidadãos que sobre
vivem à margem do pro

gresso.

Enquanto persistir a
ólll

Icrença que prever seja
suficiente para prover as

necessidades da população,
não será dado nenhum passo

importante rumo

FRASES

desenvolvimento, e sim ao

crescimento. A tão pro

palada qualidade de vida da

região é mote de campanha
de todos os candidatos. Os
da situação prometem
empenho para mantê-la os

adversários afirmam que é
.

preciso mudar para recu

perá-la. Todavia, apenas

alguns conhecem a

de moradia - muitos sobre
vivem nas ruas -, acesso a

tratamento médico. e a

medicamentos, segurança,
entre outros; direitos

assegurados pela Consti

tuição Federal e pela
mínima conscientização
cristã. Os investimentos

prometidos se resumem no

combate ao efeito, não há a

.. Apesar dos esforços, a região convive

pacificamente 'com uma infinidade de

violações aos direitos elementares

realidade: as periferias estão

mergulhadas no ócio
\

imposto pela exigencia
tecnológica, na falta de
infra-estrutura e de pers

pectivas. Há uma distância
considerada entre o

discurso e a ação.
Apesar dos esforços, a

região convive pacifica
mente com uma infinidade
de violações aos direitos
elementares, como a faltaao

preocupação com a

profilaxia. O atual modelo
exclui a maioria do usufruto
das conquistas. É preciso
apresentar alternativas que

possam contrapor a atual

situação e avançar.
Aos postulantes cabe a

responsabilidade pelo futuro
dos municípios, que não

podem ser analisados

apenas pela superfície cor

de-rosa. Salvo algumas

incursões pelo caminho da

objetividade, os programas

governamentais cumprem

apenas o ritual (fictício)
. exigido pelo progresso, sem

apresentar consistência. A

antiga e atual disparidade
de comportamento, princi
palmente da classe política
frente aos problemas e vícios

das cidades, revela a falta de
conhecimento dos fatos e de

coragem para tocar na ferida.
A dois meses das

eleições os candidatos
ainda não mostraram pro

postas para enfrentar os

problemas. Os debates se

limitam ao enfrentamento

político-p-artidário e às

promessas eleitorais, com

ações pontuais. Governar
não é administrar caixa, é

ousar em busca do bem
comum. O que está dando
certo basta conservá-lo, as

dificuldades - que são

muitas - é que precisam ser

vencidas.

"Não existe deputado distrital. Os 41 são estaduais e têm compromissos e responsabilidade
com todo o Estado. A região não vai perder com a minha saída para administrar Jaraguá do 3ul':
+OeputadoOionei da Silva (PT),justificando a decisão de disputar as eleições municipais ejá antecipando as críticas dos adversários.
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.Mundo I Pessoas & Fatos
I
I .. VATICANO
!

: Papa lamenta ataques
I a católicos no Iraque'L__

o papa João Paulo II se manifestou ontem sobre
os ataques realizados no domingo contra igrejas

r:
no Iraque.O pontífice afirmou que está"próximo

.

dós católicos iraquianos que sofreram tanta dor"
B pelos ataques às igrejas de Bagdá e Mossul. O

2(papa se referiu aos ataques que deixaram 11

«(.�ortos como "agressões injustificadas':
() João Paulo II enviou mensagem ao patriarca da
olBabilônla dos Caldeos e presidente da
assembléia dos bispos católicos do Iraque,

�mmanuel III Delly, encarregando-os de
"manifestar aos pastores e aos fieis dos vários
credos toda a sua solidariedade': (AE)

, I"" PALESTINA
, ,.

: Colaboradores sãomortos

j� J�Jm leitos de hospital
éllJ20is palestinos condenados por colaborar com

, (I;'rael foram assassinados ontem no hospital na
Faixa de Gaza, onde estavam internados. No

j()primeiro incidente, cinco homens armados

\-invadiram o Hospital Shifa, na Cidade de Gaza,
.

-lpela manhã, e assassinaram um homem
() �J
condenado por colaborar com Israel.

_ jMahmOud al-Sharef, fora internado horas antes,
_ -depois de ter sido ferido na explosão de uma
I �ranada.Depois do incidente, a polícia interrogou(. com suspeito de participação no ataque que disse
(Jl:s'er um parente da vítima disposto a vingar a

ui vergonha que ele causou à família. (AE)
r

.. EUA

Nova geração de
armas de raios laser
Dentro de alguns meses, Peter Anthony
Schlesinger espera apontar um laser para alguns
animais a dezenas de metros de distância. Se
tudo der certo, serão paralisados, músculos
travados por uma carga elétrica çriada pelo raio,
embora o coração e os pulmões continuem a

funcionar normalmente. Entre os interessados
no resultado está o Pentágono, que ajudou a

financiar o laser de Schlesinger.Além de paralisar
agressores e civis, as chamadas armas de energia
dirigida poderão fritar os componentes eletrô
nicos de mísseis e bombas, dizem seus criadores,
ou mesmo causar pane num carro em fuga. (AE)

.. CHILE

Suspensa investigação
dosbensde Pinochet
A Corte de Apelações de Santiago suspendeu
ontem a ordem dada pelo juiz Juan Guzmán

para que os bens de Augusto Pinochet fossem

investigados, atendendo a um apelo dos

advogados do ex-ditador.
O juiz Guzrnán, que investiga o envolvimento
de Pinochet na Operação Condor - um plano de
cooperação entre as ditaduras da América do
Sul à repressão da dissidência nos anos 70 -,

desejava obter informações sobre as

propriedades do ex-ditador diante da

possibilidade de os familiares das vítimas

exigirem indenizações. (AE)

.. EUA

Marrocos recebe cinco
detidos deGuantánamo
Os Estados Unidos entregaram ontem ao

Marrocos cinco cidadãos do país mantidos em

um presídio de segurança máxima na base
naval americana em Guantánamo, Cuba.
Os cinco marroquinos foram detidos durante a

guerra deflagrada pelos EUA no fim de 2001

contra o regime.fundamentalista islâmico

Taleban,que na época governava oAfeganistão,
prosseguiu a Map citando um promotor. Os
homens estão sob custódia da justiça.
Os cinco homens são Mohamed Ouzar, de 24

anos, Mohamed Mazouz, de 30, Radouane
Chekkouri, de 32, Abdellah Tabarak, de 49, e
Brahim Benchakroun, de 24. (AE)

.. BANGLADESH

Enchentes deixammilhões
de desabrigados
Milhões de pessoas ocupavam abrigos
improvisados ou estavam presas em casas

situadas em regiões inundadas do sul da Ásia
ainda ontem. E apesar de a água estar recuando
em diversas partes da região, milhares de

pessoas queixavam-se que doenças e danos às

propriedades e às plantações estão piorando o

sofrimento dos flagelados. -

Em Daca, capital de Bangladesh, as ruas e

avenidas estavam repletas de lixo depois de
terem passado semanas submersas; as calçadas
estavam enlameadas. "Já' não precisamos mais
usar barcos para nos deslocarmos'; comentou
Momen Ali, um morador de Sabujbag. (AE)
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Farmácia sem farmacêutico
não é farmácia!

Silvio Boppré*

Sou Farmacêutico formado pela UFSC, e atuo no

varejo de medicamentos desde 1995. Nesse período
percebi que o profissional graduado está voltando para
o seu local de origem: o balcão da Farmácia. De onde
nunca deveria ter saído.

Muitos colegas de profissão trabalham em outras

áreas e apenas assinam o nome por alguma farmácia,
deixando espaço para irregularidades e práticas ilegais.
Por minha postura ética já consegui muitas inimizades,
pois não concordo com esta situação. Tenho colegas que
estão desempregados, pois outro profissional está
cedendo seu nome por uma mixaria e tirando o lugar de
quem precisa. Existem donos de lojas de roupas,

relojoarias, mercados e outros comércios, que são

formados em farmácia, mas 'nunca trabalharam no ramo.

E há também profissionais que atuam em outras áreas

da saúde (análises clínicas, farmácia hospitalar, serviço
público) que também assinam sem prestar a devida
assistência farmacêutica.

O maior prejudicado nessa história é o paciente/
consumidor. Uma farmácia sem farmacêutico é ô mesmo

que um consultório médico sem o médico. Muitos
medicamentos possuem sérios efeitos colaterais �

possíveis interações com outros medicamentos ou

alimentos. Sendo que os balconistas ou atendentes não

possuem formação e conhecimento para dispensar e

orientar sobre o uso correto destes produtos, São poucos
os balconistas que possuem algum curso técnico ou de

especialização, a maioria aprendeu na prática,
trabalhando com pessoas que também não possuem

conhecimento técnico-cientifico reconhecido.
Não quero diminuir o trabalho dos atendentes de

farmácia, mas como num hospital onde o existe o

Enfermeiro, o Técnico em Enfermagem e o Auxiliar de

Enfermagem; na farmácia isto também deveria ocorrer.

O ideal é uma equipe, composta pelo Farmacêutico e

técnicos capacitados e treinados para dispensar
medicamentos, aplicar injeções, aferir pressão arterial,
realizar pequenos curativos, entre outras atividades .

Num país onde o

Sistema Único de Saúde funciona de forma precária, a

farmácia pode se tornar um referencial. Basta darmos

capacitação e profissionalização a este segmento tão

importante, que no momento serve apenas-de comércio
de medicamentos e perfumaria.

Aconselho aos consumidores de medicamentos a

procurar farmácias onde o Farmacêutico trabalha de
fato. E nunca comprem medicamentos em mercados,
padarias, lojas de conveniência. Pois além de pagar mais

caro, não se sabe a procedência do produto. Podendo ser

um medicamento falsificado ou com origem de roubo de

cargas.

*0 autor é farmacêutico. CRF/SC 3028

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo' 2,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
.
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� Aviso aos navegantes
o Jornal Correio do Povo vai continuar

cobrindo a campanha política de Jaraguá do

Sul e região divulgando o que considera de

interesse da comunidade, como sempre fez.

Não permitirá que coligações e assessores de

candidatos, principalmente, pautem a

reportagem.
As alianças que suspeitarem que estão sendo

concedidos benefícios aos adversários e

aqueles que se sentirem prejudicados pelas
reportagens devem buscar reparação na Justiça.
O Correio do Povo tem 85 anos de História e

tradição e nenhuma pretensão de jogá-Ias no
lixo por meia dúzia de promessas ou ameaças.

� Homônimos
Existem dois Sérgios Pacheco disputando
a eleição para vereador em Jaraguá do
Sul. Um do PL e outro do PSDB. O primeiro
é líder comunitário, concorreu a vereador
em 19�6 � foi indicado candidato a

deputado estadual dois anos depois. O
outro é dentista.
Nos "santinhos'; a diferença está no

pequeno doutor Sérgio que o

odontólogo adotou. O outro só aparece
o sobrenome. Se a intenção é enganar o'
eleitor do homônimo e"roubar"votos do

adversário, pode ser um tiro no pé. Afinal,
o eleitor não é bobo.

� Estilo
No lançamento da candidatura do ex

deputadoVicenteCaropreso (PSDB), sexta
feira, o senador paranaense Álvaro Dias não

poupou críticas ao governo Lula. Bateu em
tudo um pouco.

A retórica, porém, não surpreendeu os

que o conhecem. Sempre crítico, em 1999,
entrou em rota de colisão com a cúpula do
PSDB e quase foi expulso,junto com irmão

Osmar, também senador. Para não

passarem pelo vexame da expulsão,
deixaram o ninho e se filiaram no PDT.

Tempos depois,Álvaro voltou,mas oirmão
permaneceu no trabalhismo

� Indeciso
o ex-vereador e ex-presidente do PPB,
hoje PP, de Jaraguá do Sul, Wigando
Mayer, está pensando em pendurar as
chuteiras da política. Alega motivos

particulares para o afastamento atuaí e

pela intenção de abandonar de vez a

política partidária - este ano já não
concorre às eleições e diz estar pouco
motivado para o pleito.
Mesmo afastado, não dispensa uma boa
conversa sobre candidaturas e

coligações. Embora o PP esteja aliado
ao PSDB e PFL, Mayer revela que ainda
não definiu em quem vai votar.

O mini tro do Controle e da Transparêncjjfu
Waldi Pires, informou que preten�)e)
estender a fiscalização, por sorteios, aq�
investi entos federais nos Estados. Tolfo

'O?mês s rão sorteados um programa e 'oS'
Estado a serem fiscalizados, a exemplo CIOI
que já contece nas cidades. "J'i

"O gov rno espera contar com a partkipaçãn
da soc edade na construção de uma nONfII
visão e política que seja comprometifl:�
com uma civilização decente e com a

dignidade das pessoas'; discursJW
lembr ndo a proposta de instituir'-qjf
sindicâ cia patrimonial. )32

Candidatos respondem dúvidas

da população durante debate
JARAGUÁ DO SUL - Os três

candida tos a prefeito, Dionei
Silva (PT), Moacir Bertoldi (PL)

.

e Vicente Caropreso (P_SDB)
't participaram, sábado, do primeiro

debate, promovido pela RBN. No
primeiro bloco, responderam a

dúvidas de representantes de
entidades e da população.
Assuntos de diversas áreas foram
colocados em pauta e, por

sorteio, os prefeittiráveis davam
as respostas, conforme tempo pré
estipulado.

Sobre o transporte, o

empresário Paulo Chiodini

questionou como os candidatos
vão tratar os proj etos em

andamento da atual admi

nistração. Caropreso disse que
t�dos os trabalhó's considerados

, importantes "serãomelhorados e

, ampliados", caso vença as

eleições. Dionei aproveitou para
atacar os adversários, lembrando
que ambos pertencem ao grupo

que está no poder há 12 anos e

que representam a continuidade.
Com os programas de governo das
duas administrações anteriores em
punho, o petista salientou que a

maioria das propostas não saiu do

papel, como é o caso do Transfácil,
promessa de campanha de 1996.
''As promessas são as mesmas, mas

até o momento não foram

cumpridas", criticou.
Caropreso explicou que a

implantação do projeto significa
uma revolução no setor de

transporte coletivo, com cinco

estações de transbordo nos bairros
e o passe único. "Minha primeira
ação será ir ao presidente do

BNDES, Carlos Lessa, para

providenciar a liberação dos

recursos", garantiu.
O ensino também foi pauta no ii

debate. O presidente do DCE

(Diretório Central dos Estudantes),
Julio Gonçalves, perguntou o que

será feito para dar condições de
estudo aos estudantes carentes. Em

resposta, Bertoldi disse que a

intenção é "trabalhar com inc�ntivos
às bolsas de estudo e estágio
remunerado para alunos com

dificuldades financeiras". Com

relação à agricultura, apresenta
proposta para valorizar o

cooperativismo. "Pretendemos
incentivar a agricultura familiar,
elabora;;do sistemas de parcerias",
discursou.

-

Prefeituráveis se desafiam no

segundo bloco do programa
JARAGUÁ DO SUL - No

segundo bloco do debate eleitoral,
o desafio foi entre os próprios
candidatos, que fizeram perguntas
entre si, levantando determinadas
con-dutas políticas. Cada um

elaborou e respondeu a duas

questões, na tentativa de

apresentar argumen-tação convin
cente ao eleitor e se mostrar

preparado para assumir a

administraçãomunicipal.
Dionei da Silva (PT)

questionou o fato de Moacir
Bertoldi (PL), atual vice-prefeito,
ter abandonado a função, mas

continuar recebendo cerca de R$
7,5 mil mensais.Descontente,
Bertoldi classificou a pergunta de
"maldosa", alegando que apesar de
ter se afastado da Prefeitura, não
deixou de lado as responsabilidades
atribuídas ao cargo. "Estou sempre
ouvindo as reivindicações da
comunidade 'e trabalhando em prol
de melhorias", defendeu-se.

Em seguida, Bertoldi lembrou
o deputado estadual que, se ele for
eleito, Jaraguá do Sul vai perder
representatividade na Assembléia
Legislativa. "Vocêmesmo (Dionei)
teceu críticas contra o ex-deputado

II

estadual, Geraldo Werninghaus,
quando ele se candidatou a

prefeito, alegando que tinha de

cumprir o mandato como parla
mentar até o fim", alfinetou. Dionei
disse que "deputado não é minho
ca pra defender a terra, mas sim

legislador que trabalha por todas as

cidades do Estado", ironizou.
Sobre o sistema de saúde em

Jaraguá do Sul, Dionei destaca que
a saúde pública aparece como a

principal reclamação dos usuários,
apesar de o prefeito atual, de o vice
e do ex-deputado Caropreso serem
profissionais de saúde. O petista
rechaçou a tentativa do adversário
tucano em federalizar o discurso,
mostrando que, em Jaraguá do Sul,
o SUS (Sistema Único de Saúde)
tem gestão plena. "O governo
federal repassa os recursos e cabe
aomunicípio ter competência para
gerenciá-los',', criticou.

Apesar das críticas apontadas por
Dionei, Caropreso é e�fático ao

salientar a qualidade da saúde da
cidade. "Problemas existem em todos
os lugares. O que precisamos fazet é
conseguir recursos para aplicar
melhorias nos setoresmais urgentes,
como os hospitais", destacou.

I:')
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Carreata marca o lançamento
5,)

da campanha de Mário Peixe�
FABIANE RIBAS

� Festa reuniu

lideranças
políticas do
Norte do Estado

GUARAMIRIM - Mais de 350

carros, que percorreram as

pri�cipais ruas da cidade,
marcaram o lançamento oficial da
candidatura de Mário Sérgio
Peixer (PFL), prefeito, e José
Fernandes (-PP), vice, no último'
sábado de manhã. Candidatos à

reeleição, Peixer e Fernandes
desfilaram num trio elétrico, que
apresentou os jingles da divulgação
da coligação "Mais Guaramirim".
A festa de lançamento contou com
as presenças dos deputados
federais, Paulo Bauer (PFL) e João
'Pi�olatti (PP) e do ex-deputado
federal EniVoltolini (PP).

Na oportunidade, foram

apresentados também os 15
candidatos a vereador e omaterial
de campanha (bandeiras, banners,
adesivos e os tradicionais

santinhos). Na concentração,
antes do início da carreata, Bauer
mostrou-se confiante para as

eleições de outubro, considerando
que a população vai apostar

DESFILE

novamente na dobradinha Dego e

Zezinho, devido ao trabalho que a

dupla vem desenvolvendo na

cidade, desde 2001. "Guaramírim
está no caminho certo e não pode
parar novamente. O município
voltou a crescer, graças ao trabalho
realizado nos últimos três anos e

Militantes e simpatizantes da "Mais Guaramirim" percorreram as principais ruas da cidade 1 O
.20

Pizzolatti (PP), informou qlQh a

administração atual é refereB6ia
em Santa Catarina devi4fq à

adequada aplicação dos recweps
públicos. "Os investimentos f�i{ps
em Guaramirim têm garanticl.m o

crescimento necessário e espesado
pela comunidade", afirma. ws

meio, e hoje é um dos mais

importantes de Santa Catarina",
disse, referindo-se aos 12 anos que
antecederam a atual adrni-

nistração, período em que o

município estava, em sua opinião,
"estagnado".

O deputado federal João
T13

rn"

Justiça adia audiência da ação contra sindicalista
JARAGUÁ DO SUL "- O juiz

de Direito Hélio David dos
Santos decidiu adiar .a

audiência da ação movida pelo
ex-deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) contra a

presidente do Sindicato dos
Trabalhadores do Comércio,
Ana Roeder. O magistrado
entendeu que há "ilegalidade
ativa ad causa" - o processo
deveria ter sido provocado pelo
Ministério Público e não pela
vítima. A nova audiência não

tem data definida.
O advogado da ré, Marcelo

Cordeiro, explicou que a defesa

apontou irregularidades no

processo, como a apresentação
de provas ilícitas. ''A sindicalista
está sendo acusada de praticar
crime de imprensa, mas para

comprovar este fato, os

acusadores apreenderam os Advogado da sindicalista aposta em arquivamento do processo

91)

folderes sem ordem iudici1t",
alega. Ele explica que o júi:rjai
decidir se a ação está com rito

adequado ou não e o MP �rá
de se manifestar. "Acredito)�e
o processo vai ser arquivado",
aposta o advogado.

.

61

O FATO - A açãol�oi
movida em outubro de 2ém2,
quando o ex-deput3a'1l0
processou a sindicalista '�or
crime de imprensa. Na�le
ano, o sindicato, filiado à 11.ibl�T(Central Unica ,4;os
Trabalhadores), considerado
braço sindical do PT, distri§l).iu
um panfleto acusando o, ex-

parlamentar de ter

prejUdic�a
o

a classe trabalhadora � s

votações, da proposta- e

flexibilização da C T

(Consolidação das Leis o

Trabalho). A CUT també� foi--
I 1--
J lprocessada.
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Check-up Vip tem pouca
procura em Jaraguá do Sul

aSAR JUNKES

MARIA HELENA DE MORAES

�Hospital Jaraguá
oferece o serviço
desde 2001 e
i

quer ampliá-lo
I
I"
I }ARAGUÁ DO SUL - As

empresas associadas à Acijs
QAssociação Comercial e

Ihdustrial de Jaraguá do Sul)
�oderão usufruir de desconto de

i% na realização do check-up vip
�ferecido no Hospital e

o/faternidade Jaraguá. A proposta
de adesão foi apresentada ontem
�db diretor da instituição, HilárioI

IDalmann, durante a reunião

emanai da Acijs/Apevi. A

intenção é dobrar o número de

4t�ndimentos, que hoje não passa
dê um por dia. Dalmann explica
que atualmente .o serviço é

rtegralmente pago pelo paciente,
j:r--que os planos de saúde não

aceitam convênios para esse serviço.
'lJI O diretor do Hospital fez uma
espécie de apelo aos empresários
líYOsentido de que valorizem os bons

s-erviços oferecidos pela instituição,
eco check-up vip é um deles.
Dalmann afirma que amaioria dos

pacientes é de Brusque, seguido
de.São Bento do Sul e em terceiro

lugar, Jaraguá do Sul. "Queremos
r

Técnica em enfermagem, Catiane Rodrigues, mostra os equipamentos de última geração, usados nos pacientes

divulgar o nosso check-up vip e acompanhamentointegral de uma equipamentos são de última
com isso ampliar o nosso mesmo enfermeira e, em nenhum geração. São feitas as mais diversas r-

atendimento", enfatiza Dalmann. momento, tem que esperar para ser avaliações físicas. Além dos exames
O serviço foi implantado em atendido. '�pessoa agenda uma laboratoriais, ( hemográrna,

2001 em uma ala exclusiva, que data para os exames. Entra aqui hemossedimentação, dosagem de
garante privacidade e conforto. por volta das 7 horas, toma café glicose, grupo sanguíneo e

Um dos diferenciais desse cinco estrelas e passa por uma série colesterol) também são feitos
atendimento, segundo a de exames. O resultado é entregue exames detalhados em

coordenadora administrativa do 24 horas depois, no local onde o oftalmologia, cardiologia e outras

10Eal, Rose Catarina Corezzola é o paciente desejar", informa Rose. especialidades. Mulheres pagamR$
fato de que o paciente tem Ainda de acordo com Rose, os 1.450ehomensR41.350,00.

iO Sipat mobiliza funcionários da Lunelli,em prol da segurança
DIVULGAÇAO

}ARAGUÁ DO SUL - Uma vez

�Qr ano a Cipa (Comissão
Irihrna de Prevenção de

Xbdentes) da empresa Lunelli
or:
promove uma semana de
aBÚvidades d ir e-c ion adas
e:3xclusivamente à prevenção de
Ig{dentes de trabalho. Este ano

. Ó�vento (Sipat) acontece de 26
a:330 de julho último, envolvendo
t�dos os 330 funcionários da
,L d - dempresa, que, urante o peno o

em que durou o evento, foi

l\J.volvido em uma série de
�{ividades.
Oi,

De acordo com a técnica de
'llll

d b Ih M-
'

segurança, o tra a o, areia

B'lL f d S'auer, o ponto orte a ipat
Jltste ano foi a realização da "Vitrine Científica" abordou nove temas que tratam de prevenção

"Vitrine Científica", que

apresentou, durante dois dias,
conhecimentos sobre ergo
nometria e outros temas voltados
à prevenção de acidentes e de

doenças do trabalho. Também
foram realizadas palestras sobre
prevenção às doenças do
trabalho e acidentes.

De acordo com Márcia,
também foi proposta a

implantação de programa contra
o tabagismo no ambiente de
trabalho com a criação do Grupo
de apoio aos ex-fumantes, que
terão a missão de orientar e

acompanhar os colegas de
trabalho no processo de
abandonar o cigarro.

TERÇA-FEIRA, 3 de agosto de 2004

Convention Bureau propõe
agenda única para o município

}ARAGUÁ DO SUL - Do início
do ano até agora o Convention &
Visitours Bureau detectou quatro
eventos �ealizados simultanea
;mente em Jaraguá do Sul. Na
tentativa de evitar esse tipo de

situação, o secretário executivo da
entidade, Fenísio Pires Júnior está
propondo a criação de uma agenda
única, capaz de centralizar e

organizar os eventos realizados no
município, independente de quem
esteja promovendo.

A proposta de agenda única foi
apresentada ontem, durante a

reunião semanal da Acijs
(Associação Comercial e Industrial
de [araguá do Sul) e tem e apoio

da Prefeitura, que também vê co

bons olhos a implantação de urn

agenda que contemple todos
eventos e que organize
publicação de forma a evitar qu
num mesmo dia e numa mesm

hora sejam promovidosmais de Ull1

atração.
Na avaliação de [úníor..

realização de vários eventos paras
mesmo dia prejudica o sucesso de
mesmo, já que divide o público.
também a imprensa, que tem qUt
optar e eleger prioridades, quando
poderia realizar uma cobertura maij

ampla e detalhada. Júnior quer que
a proposta sej a transformada em lei
municipal.

, Júnior, do Convention Bureau,detectou quatro eventos simultâneos

Plantão Pedagógico no Marista

ColégioMaristaSão Luís realizaplantão
pedagógico na quinta-feira.

Trazer a família à escola para acompanhara rendimento dos filhos,
conversar com os professores e tirar dúvidas, estes são alguns dos
objetivos do Planfão Pedagógico que será realizado nesta quinta
feira, 05 de Agosto.

O Plantão Pedagógico acontece três vezes durante o ano,
esta é a segunda edição e a exemplo do ano passado, acontecerá
no período noturno com início às 18h30min. Nesta ocasião os pais
do Ensino Fundamentall tem horário agendado e os demais vêm
conversar com os professores e coordenação pedagógica caso

seja necessário.
É um momento de tirar dúvidas e, diferente das reuniões de

Pais, no Plantão os aspectos relacionados à aprendizagem e/ou
atitudes dos alunos, são encaminhados de forma mais rápida,já
que o encontro é feito individualmente com cada família.

2D'
r-
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� RECUPERAÇÃO
Consumo aumenta
O aumento da renda e do nível de emprego
começa a estimular o consumo das classes De
E. A aquisição de produtos não duráveis mostrou
os primeiros sinais de recuperação deste ano

na pesquisa domiciliar realizada pela consultoria
Latin Panel/lbope. As famílias das classes D e E

voltaram a adquirir produtos que tinham

abandonado, corno detergente líquido, água
sanitária e leite condensado. No primeiro
quadrimestre, os volumes comprados de

alimentos, bebidas, produtos de higiene e

limpeza cresceram em média 2% em relação
ao mesmo período de 2003. Sequndo a

. pesquisa, o número de domicílios compradores
aumentou 4%. Nas classes D e E, esse

crescimento foi o maior, de 7%.

� SANTANDER

Lucro de 48% em seismeses
O Grupo Santander registrou no primeiro semestre deste
ano um lucro líquido atribuído de 1,9 bilhão de euros,
um crescimento de 48% em relação ao mesmo período
do ano passado, O resultado é conseqüência de um

lucro líquido ordinário de 1,551 bilhão de euros (alta de

20%)mais receitas extraordinárias de 359 milhões de

euros provenientes da venda de 0,46% da Vodafone e

de 4% do Shinsei Bank. O resultado ordinário do segundo
trimestre cresceu 809 milhões de euros, o melhor

desempenho registrado em um único período de três
meses na história do Grupo, registrando alta de 19%

sobre o desempenho do mesmo trimestre de 2003. A

conta dos resultados manteve o perfil do primeiro
trimestre, com variações positivas em todas as margens,
e se apoiou no crescimento da atividade e do lucro dos

negócios recorrentes.
_j

� SUPERMERCADOS

Vendas aumentaram
As vendas nos supermercados brasileiros
cresceram 0,10% no primeiro semestre deste

ano, comparadas a igual período de 2003. É a

primeira vez que o setor registra aumento desde
fevereiro de 2003. Na variação mensal, houve
queda de 3,63% em junho sobre maio, mas
quando comparadas a junho de 2003, as vendas
cresceram 5,50%. O presidente da Acats

(Associação Catarinense de Supermercadistas)
José Emílio Menegatti está analisando o projeto
que possibilita a participação de pequenas
empresas na ExpoAbras, de13 a 16 de setembro,
no Rio de Janeiro. Menegatti foi recebido em

audiência pelo secretário de Estado do

Planejamento, Armando Hesse de Souza, quando
L_ foi discutido o assunto.

concurso: 585
12 - 24 - 33
36 - 39 - 57

concurso: 1332
19 - 21 - 25
44 - 71

concurso: 439
04 - 05 - 11 - 13 - 14 - 20 - 41

43 - 46 - 47 48 - 68 - 71 - 72
75 - 76 - 77 - 78 - 87 - 98

concurso: 03854
1 ° Premio: 23.812
2° Premio: 72.477
3° Premio: 61.999
4° Premio: 73.840
5° Premio: 22.599
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ERRATA
Diferente do que foi publicado na matéria do dia 31 de julho, o

"Festival Microrregional de Dança" inicia no dia 26 de setembro,

domingo, a partir 14 horas, e não no dia 25, conforme foi informado.

O evento integra a 12' Schroederfest, que acontece nos dias 25 e 26

de setembro, no 'Complexo Esportivo Municipal.

� Iniciam hoje as aulas do Curso
Il)

Técnico de Moda e Estilismo
, i

a� ]ARAGUÁ 00 SUL - o Cefet/SC
de (Centro Federal de Educação
) t Tecnológica deSantaCatarina) inicia

hoje.as aulas do Curso Técnico de

Moda e Estilismo, que acontecem de
I� ,segunda a sexta-feira, das 18h40 às
1e 22h30. Realizado nanoite de ontem,
ei

o lançamento do curso na unidade

de Jaraguá do Sul contou com a
'o,

presença de representantes da

diretoria doCefet/SC, autoridades e

empresários.
Durante o período do curso - um

ano e meio - a turma de 25 alunos

terá aulas de desenho de observação,
desenho e produção demoda, projeto
de coleção, desfile, costura,

modelagem draeping, entre outras

disciplinas, além de 100 horas de

estágio, onde eles desenvolverão o

projeto final.Além dos profissionais
especializados que já atuam na

instituição, outros dois professores
foram contratados paraministrar as
aulas.

Segundo um dos professores do
curso, Anjeéri Luiz Sadzinski, a

seleção dos candidatos foifeita através
de uma prova, nomês de junho, que
teve oito insctitosporvaga. Ele ressalta

que diferente da graduação, que
oferece embasamento teóricomaior,
o curso técnico aborda

preferencialmente a parte prática,
ensinando o 'como fazer'. "Além da
excelente qualidade do ensino, tem o

diferencial de ser totalmente

gratuito", compara, informado que o
aluno recebe isenção de matrícula e

mensalidade.
Sadzinskiafirmaque foi feita uma

pesquisa de mercado, identificando
a necessidade de mais profissionais
para o setor, daí o surgimento do
curso no município, já disponível
em outras instituições. "O técnico

vai atuar nas empresas do ramo

têxtil e também poderá ser lançar
como autônomo, desenvolvendo

coleções e criando novas marcas",
explica mostrando as reformas
feitas na estrutura para atender o

,GERAL
IL
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MANIFESTAÇÃO

Moradores da Vila Rau fazem

protesto contra Prefeitura
JULlMAR PIVATTO

� Manifestantes
reclamam que o

bairro foi esquecido
pelo poder público

]ARAGUÁ DO SUL - Na manhã
de sábado,moradores doBairroVila
Rau se reuniram na Rua Werner

Stangeparaumamanifestação contra
a Prefeitura. Os manifestantes
cobraram do poder público obras de
pavimentação prometidas para o

bairro.Munidosde faixas, apopulação
protestou sobre o que classificou de
"descaso dopoderpúblico em relação
à localidade". A artesã Elaine de

Moura, que organizou o protesto, diz
que uma dasmaiores reivindicações é
a pavimentação das ruas e uma

política para que os cidadãos mais
novo curso. humildes possam pagar com mais

Este ano o centro jaraguaense facilidadeo financiamento da obra.
completará dez anos de atividades, " Segundo Elaine, existe o projeto
com quatro cursos implantados: de asfaltamento da Rua Werner
Técnico Têxtil, Técnico em Stange,mas osmoradores teriamque
Eletromecânica, Técnico em

pagar em 12 vezes. "Sugerimos para
Mecânica e Técnico de Moda e

que à cobrança seja amenizada, já que
Estilismo. (CarolinaTomasellil grande parte dosmoradores não teria

comopagarnessascondições epoderia

Vicente Donini enfatizou e importância do curso para a região

i,
"

,

-
EM.lARJmiA DO SUL EM GUARAMiRIM

Av. Getúlio �;lIgas, /5/1 � 275·{)583 Rua 28 de Agosto. /939
Av. Mil/. Deodoro. /lO - 37/·7365 Sala O] - 373-j()65

Slmpplllg Center S1'citltml/){. 371-267S

aSAR JUNKES

Moradores se mobilizaram com faixas pedindo a pavimentação das ruas, na manhã de sábado

até ser incluído no IP1U", ressalta. O
comerciante JoãoMário espera que a
próxima administração possadarmais
atençãoaobairro. 'Arémesmo o cami
nhão pipa passa poucas vezespor aqui
e todos os comícios que passam por

aqui prometem nos tirar da poeira",

Associação de vítimas da LER

completa um ano de atividades
}ARAGUÁDOSUL-AAssociação

dos Portadores de Doenças
Profissionais do Vale do Itapocu
promove no próximo dia 11, às 16

horas, encontro comparticipação do
procurador do Trabalho, Egon
Koerner, representantes da
Promotoria deJustiçadoTrabalho, em
Joinville, e dos próprios portadores de
doenças do trabalho, no auditório do
Sindicato dos Empregados no

Comércio, em Jaraguá do Sul. O
Encontro marca o primeiro ano de
atividadesdaAssociação, transcorrido
dia 30 de julho. Durante esse período,
mais de 60 trabalhadores lesionados

procuraram orientação e apoio da

entidade, "o que é umnúmeromuito

alto para um ano", adverte a

presidente,MárciaCírico.
"O pessoal foi aparecendo aos

poucos, com medo, insegurança e

muitas dúvidas", conta apresidente,
lembrando que trabalhadores de toda

microrregião já começam a buscar
auxíliodaAssociação. "Muitas pessoas
aindahoje não sabemonde fica a sede,
vinculamnosso trabalho aos sindicatos

quando, na verdade, os encaminha
mentos são dados pela Associação",
explica Márcia, que também é

portadora de doença profissional
uma tendinite no braço esquerdo,
adquirida durante os quatro anos em

que trabalhou como costureira.
Tendinite, tenossinuvite,

síndrome do túnel do carpo, hérnias
de disco são as principais doenças
adquiridas pelos trabalhadores que
procuram a Associação, com

destaque para lesões nos braços e

punhos. "As denúncias contra o

• A Associação dos

Portadores de Doenças
Profissionais atende no

Sindicato dos Empregados
no Comércio, às quartas
feiras, das 8 às 12 horas e

das 14 às 18 horas

• Segundo a presidente, os
horários deverão ser

ampliados para atender a

demanda.

atendimento médico, sobre as

dificuldades em comprovar a doença
e mesmo contra as empresas que se

negam a errutir a CAT

(Comunicação de Acidente de

Trabalho) são encaminhadas à

Procuradoria do Trabalho, em

Florianópolis", garante Márcia.

'Algumas empresas não aceitam que
a doença seja consideradadoença do
trabalho e não emitem aCA1; o que
é ilegal", adverte, citando ainda a

estreita relaçãoentre o INSS, empresas
e 'médicos como entrave ao

reconhecimento das doenças
profissionais.

De posse da documentação do

trabalhador, a Associação presta
,

assessoria jurídica e atendimento com

Massoterapeuta. "Ainda não temos
psicólogo.por exemplo, mas nossa

maiordificuldademesmo é encontrar
médico do trabalho que queira
exercer esta função", lamenta a

presidenta da Associação. Embora
sem citar nome, ela antecipa que esta
lacuna deve serpreenchida embreve.

tOE

queremos", explica Edite. Já o gerente
de um supermercado dobairro,Carlos
Bianchini, dissequeoprefeito ligoupara
ele, avisandoque existe umprojetopara
começar o asfaltamento. "Commaion
infra-estrutura, aVilaRau tende a cn�S1
cererecebermelhor aspessoas",conclui,

sb.

afirma.
Os organizadores ainda ressaltam

que amanifestação está desvinculada
de qualquerpartido político e atémes

mo da Associação de Moradores do
bairro. "Se a gentemisturar as coisas,
dificilmente iremos conseguir o que

"lJJ]
Abertas inscrições ao Concurso

de Rainha da 12a Schroederfesr
Schroeder - A Comissão

Organizadora da 12a Schroederfest
abriu ontem o período de inscrições
para concurso de Rainha da festa.
As candidatas devem ter, pelo
menos, 16 anos; ser solteira; residir
em Schroeder há pelo menos um

ano e conhecer a história do

município, além de ser simpática e

comunicativa. O concurso será

realizado no dia 18 de setembro, a
partir das 22 horas, no Clube de

Caça e Tiro Bracinho, no Centro
da cidade. Neste dia, serão eleitas
a Rainha, Primeira Princesa e

Segunda Princesa da
Schroederfest 2004 - 40 anos de
Schroeder. Elas representarão o

município no decorrer das

festividades, nas cerimônias oficiais
r ,1�J(1

e outros eventos, ate a reahzaçaoI)[1
da Schroederfest 2005. O pra55\
para as inscrições encerra-se no
r' di 20 d 1:,)!rI

proximo la e po e ser reito na
1- E

Prefeitura, das 8h30 às 12 horas,Je
J;(S

das 13h30 às 17 horas, com
'!JE

Marlene, As candidatas devem
'. o

apresentar carteira de identidade
ié fi

ou certidão -de nascimento e
,,()j

autorização dos pais ou responsável,
,jT3

paramenores de 18 anos.
H15

,O concurso integra a
'C[5

programação de aniversário do
InE

município, que tem como evento

principal a 12a Schroederfest, que
;J;'><!

acontecerá nos dias 25 e 26 ue,
IEd

setembro no Complexo Esport�j�
Municipal.

Harildo Konell é um dos três coordenadores gerais da Schroederfes
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TRADiÇÃO

Segunda edição do Stammtisch
reuniu 74 grupos no sábado

JULlMAR PIVATTO

� Evento relembra
I

tradição alemã de
reunir amigospara
troca de informações

UndJl8ogo

}ARAGUÁ DO SUL - A

segunda edição do Stammtisch
reuniu, no último .sábado, 74
grupos no calçadão da Rua
Marechal Deodoro, no Centro da
cidade. Foram 53 grupos diversos
e 21 sociedades e clubes de caça
e tiro, aumentando em mais de

I 50% a participação em relação a

2003, que foide 32 grupos.
O encontro marca a reunião

de vários grupos e tem

L-regulamentos diferentes de
outras cidades aonde o evento
vem acontecendo. Para

participar do Stammtisch, o grupo
inscrito' deve ter um ano de

formação comprovado, não

importando o segmento que

representa. Para este ano, a

comissão organizadora pediu que
cada participante inscrito levasse
dois quilos que serão repassados
à entidades carentes do Calçadão foi tomado pelos 74 grupos que participaram do Stammtisch

'Santa Catarina Alfabetizada'
abrirá novas turmas em agosto

}ARAGUÁ DO SUL - O Cejas
(Centro de Educação de Jovens e

Adultos) pretende intensificar a

campanha "Santa CatarinaAlfabe-
rrrrieada",A entidade patronal vai per
correr as regiões do município em

-tbusca dos interessados em fazer o
curso. Promovido pelo governo

s federal e sob a responsabilidade dos

municípios, o programa é uma das

ações do "Fome Zero" e tem como

objetivo alfabetizar jovens e adultos
com idade acima de 15 anos no país.

Adiretora-geral do Cejas, Selézia
VanVossen, informou que a proposta
nãoobteve a respostaesperadaporque
osmaiores índices de analfabetismo
da cidade (29%) estão na terceira

idade. EmGuaramirim, o índiceé de
20%, emCorupá 13%,Massaranduba
18,3% e Schroeder 12,4%.

Para a diretora do Cejas, não
existe interesse por parte das pessoas'
que passaram amaior parte de suas

vidas sem estudar. "Eles acreditam,
que se viveram até agora sem estudo,
de nada vai adiantar aprender",
explica Selézia, informando que as

aulas são gratuitas. O programa
"Santa Catarina Alfabetizada" está
aberto para quem não tem

escolaridade ou que abandonou a

educação básica hámuito tempo.
As inscrições foram prorrogadas

e podem ser feitas nas escolas de
ensino regular da região. As aulas
devem iniciar ria segunda quinzena
deste mês. A intenção é reunir no

mínimo cinco alunos na área rural e
15 na urbana. O curso será realizado
duas vezes por semana em horário a

combinarcomduração de oitomeses.
Os professores serão capacitados na
Unetj e receberão pormêsR$ 120,00
mais R$ 7,00 mensal por aluno. A

expectativa é de que 25 mil pessoas
em Santa Catarina se inscrevam no

programa.

Atualmente o Cejas atende 142 alunos nos cursos de alfabetização

município. SidneiMarcelo Lopes,
um dos organizadores, disse que
foram arrecadados 3.900 quilos
de alimentos.

Lopes ressalta o aumento de

participação de grupos em relação
ao último ano, foi devido ao

interesse que eventos como esse

despertam na população e que

alguns grupos se formaram com o

intuito de estarem participando
nessa edição. Para obter a maior

,

participação do público, foi
montado uma barraca com mesas

e um ponto de vendas de chopp.
O Starnm t is ch; que em

alemão significa mesa cativa, é

uma tradição que veio da
Alemanha, onde os amigos se

reuniam para conversar e trocar

informações, já que era difícil o
acesso aos meios de

comunicação. Em Santa
Catarina o evento vêm crescendo
a cada ano e cada vez mais

cidades estão aderindo à

tradição, que tem como principal
pólo a cidade de Blumenau. A�
mesmo municípios que não tem
tradição ou colonizaçãc.. alemã
estão organizando o encontro,
como é o caso de Balneário
Camboriú.

2a etapa de exame Supletivo
do Cejas acontece em outubro

}ARAGUÁ DO SUL - As

inscrições para o exame

Supletivo do Cejas (Centro de

Educação de Jovens e Adultos)
ficam abertas até o dia 13 de

agosto. As inscrições podem ser

feitas das 8h às 12h e das 14h às

20h.
A segunda etapa dos exames

acontece nas 25 unidades em

todo o Estado. Na segunda fase,
serão aplicadas provas que

contemplam as disciplinas de

Matemática, Geografia e

História, para o Ensino

Fundamental; e Matemática,
Geografia, Química e Biologia
para o Ensino Médio.

As provas acontecem nos

dias 23 e 24 de outubro. Dia 23,
para os inscritos nos exames do
Ensino Fundamental; e dia 24,
para os do Ensino Médio.

Os candidatos deverão,
obrigatoriamente, ter 15 anos

completos oua completar até o

dia da prova, para o nível de
conclusão do Ensino Funda
mental, e 18, anos completos
(também até o dia da prova),
para o nível do Ensino Médio.
Além disso, é necessário que leve
consigo uma foto 3x4 recente, e
documento de identificação,
como cédula de identidade,
carteira de motorista ou de

trabalho, para efetuar a inscrição
que tem um custo de R$ 8,00 por
disciplina para oensinomédio. As
provas acontecem na Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul).

• Ensino Fundamental- 2�/1 O

Matemática: 9h às 11 h30

Geografia: 13h às 15h
História: 15h30 às 17h30

• EnsinoMédio - 24/1 O

Matemática: 8h30 às 11 h

Geografia: 11 h30 às 13h30
Química: 14h30 às 16h30

Biologia: \7h às 19h

Para ser aprovado, é

necessário que o cahdida to
obtenha, no mínimo, nota 6,0 em
cada disciplina. Na primeira
etapa 14 mil alunos realizaram
as provas nos dias 19 e 20 de

junho. Desse total, cerca de 970

apenados fizeram as provas nas

penitenciárias do estado.
'

Mais informações podem ser

obt id as na Gerência de

Educação de Jovens e Adultos
da Secretaria Estadual de

Educação, na Capital, ou pelo
telefone (48) 221-6078.
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.... ENCONTRO

Grupo de Apoio a Adoção
o Grupo de Estudo e Apoio a Adoção de Jarag'uá do Sul, Bendito
Fruto estará realizando seu encontro mensal amanhã, às19h3Q
na Escola Evangélica Jaraguá. O Tema do encontro será" Como
contar a verdade? Qual a melhor idade? A palestrante é a

psicóloga Joseana Diterlle. Mais informações pelo fone

471'2752148 ou 2757210 Serviço Social/Fórum. E nos dias 10 e 1\
I

de setembro acontece o I encontro Estadual de Grupos de�
Estudo e Apoio a Adoção, em Jaraguá do' Sul.

.... DOENÇA
Um ano de luta contra LER/DORT
A Associação dos Portadores de Doenças Profissionais do Vale
do Itapocu promove às 16 horas do dia 11 de agosto o encontro

com participação do procurador do Trabalho, Egon Koerner,
representantes da Promotoria de Justiça do Trabalho, em
Joinville, e dos próprios portadores de doenças do trabalho,
no auditório do Sindicato dos Empregados no Comércio

(Frederico Bartel, 140). O Encontro marca o primeiro ano de
atividades da Associação, ocorrida no dia 30 de julho. A

Associação dos Portadores de Doenças Profissionais atende
no Sindicato dos Empregados no Comércio, às quartas-feiras,
das 8h às 12h e das 14h às 18 horas.

.... SEMINÁRIO
Gestão estratégica do setor
Jaraguá do Sul vai sediar, no dia 12 de agosto, o 2° Seminário

da Qualidade. Organizado pelo Núcleo da Qualidade da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), o evento
acontece na Associação Recreativa Weg (Arweg). A abertura

do seminário será às 19h 1 O, com a mensagem do presidente
da Acijs, Paulo Obenaus. Dentro da programação, o gerente
técnico de certificação da BRTUV, Gilberto Gomes de Andrade,
vai falar sobre "Gestão Estratégica do Meio Ambiente': Após
esta palestra, o case "Sistema de Gestão Ambiental da Zanotti

S.A." será abordado por Luís Fernando Contezini e Flávio de

Andrade.Na seqüência,o GrupoTeatrallndumak (GTI) apresenta
a peça "Uma fábrica de fazer 'mulheres" e, pa�a fechar a

programação, Clóvis Fernandes Oyarzabal, da Associação
Gaúcha para a Qualidade, expõe o tema "Gestão Estratégica da

Qualidade': O investimento para associados da Acijs-Apevi e

estudantes é R$ 25,00 e, para os demais interessados, R$ 35,00.
Para outras informações e inscrições, com a consultora

Geovana, pelo telefone (47) 275-7019, ou e-mail

geovana@acijs.com.br .

....AULA MAGNA

Política Criminal e Teoria do Delito
o juiz da Suprema Corte da Argentina, Eugênio Raul Zaffaroni,
fará palestra sobre Política Criminal na América Latina e Teoria

do Delito no dia 14 de agosto, a partir das 1 Oh30 no Núcleo de

'Inteligência Jurídica, na Rua Venâncio da Silva Porto, 183.

Informações no 370-5000.

Falecimentos
Faleceu às 22:00 de 30/7 a senhora Helga Engelmann Mulher,

com idade de 81 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Trê�
Rios doNorte.

Faleceu às 23:00 de 30/7 o senhor Ademir Borba, com idade de 29
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Bom Jesus.

Faleceu às 22:40 de 31/7 a senhora Carolina Boss, com idade de 87
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério do Centro.

.Faleceu às 3:30 de 1/8 o senhor Edgar Bruch, com idade de 64
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Cristo Bom Past�r.

Faleceu às 21:45 de 1/8 o senhor José Jacomiliski, com idade de 51
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal da Vila
Lenzi.

Faleceu às 0:55 de ontem a senhora Isolda Bachman, com idade
de 62 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 2:00 de ontem a senhora Isolda Kuppas Kassner. O
sepultamento foi realizado no Cemitério do Centro - Massaranduba.

Amigos da Informação
t:==\
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376 4040 371 6524 371 2322

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
�BICICROSS
CarlosMiguelmantém liderança do estadual

!
o piloto de bicicross de Schroeder, Carlos Miguel Strelow,mantém-

se na liderança do Campeonato Estadual de Bicicross, categoria

"boys" Após a terceira etapa da competição, o garoto de apenas

oito anos, soma 45 pontos na classificação geral é o primeiro do

grupo. A última etapa do estadual de. bicicross aconteceu no fi� de

semana, na cidade de Brusque. No dia 14 de agosto, Carlos Miguel

participa da Copa Duas Rodas de Bicicross, em Jaraguá do Sul.

�COMPETIÇÃO
Colégio promove evento
O Colégio Marista São Luís, em conjunto com a APP, promove no

próximo dia 14 de agosto, mais uma edição do tradicional Torneio

de Pais, Professores E! Funcionários. A competição tem como

objetivo promover a integração da Grande Família Marista, onde

será disputado nas modalidades de Futsal Masculino e Voleibol

Feminino. O torneio terá inicio às 14 horas nas dependências do

Complexo Esportivo Marista.

�FIGUEIRENSE
Goiano volta ao time contra o Guarani
A preparação para o jogo com o Guarani, quarta-feira, às 20h30min,
pela 2,. rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, começou
ontem para os jogadores do Figueirense. Quem não atuou ontem

contra Q Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, trabalhou no Centro

I 'de Treinamento Figueirense/Casvig, em Palhoça, sob o comando

do auxiliar técnico Ivan Izzo. Os que jogaram em BH, fizeram
trabalho regenerativo no estádio Orlando Scarpelli, sob a

coordenação do preparador físico Celso de Rezende. O zagueiro
Cléber, liberado pelo departamento médico já integrou o grupo,
trabalhando fisicamente. Hoje, às 15 horas, haverá treinamento

técnico no estádio Orlando Scarpelli, quando o técnico Júnior deverá

definir o substituto do lateral direito Paulo Sérgio, que ontem
recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão
automática contra o Guarani. O' meia Bilu, com estiramento no

reto do abdômen, passou por uma avaliação com o médico Sérgio
Parucker e vai continuar no departamento médico, ficando fora do

jogo com o Guarani. O volante Carlos Alberto, com entorse no

ligamento colateral medial do joelho direito, ficará mais uma

semana em tratamento no departamento médico. Já o zagueiro e

capitão Márcio Goiano, que cumpriu suspensão automática

contra o Atlético fy1ineiro, retornará à equipe diante do Guarani.

-"'AvM
�

Equipe concentrada
Depois de um final de semana de muito treinamento, onde os

jogadores avaianos conheceram melhor a filosofia de trabalho do

treinador Roberto Cavalo, o elenco foi para o hotel destinado à

concentração, no Campeche. Ontem, às 16 horas, nas dependências
do hotel, o último treino preparatório para o jogo de hoje, às 20h30;
contra o Bahia, na Ressacada. Nos treinamentos, o treinador Roberto
Cavalo está contando com ajuda do seu irmão, que é o novo Auxiliar
Técnico e chamado, carinhosamente, por Cavalinho.

�FUTSAL

ACBF é campeã da Liga Nacional
A ACBF, que no início da temporada 2004 conquistou o primeiro
Mundiallnterclubes oficializado pela Fifa, manteve neste domingo
sua condição de melhor time de futsal do planeta. Na decisão da

f Liga Nacional, em Carlos Barbosa, derrotou a Ulbra por 3x1 na terceira
e última partida das finais. Esta é a segunda vez que a equipe da
Serra conquista a Liga Nacional. O primeiro título veio em 2001.

SELEÇÃO - Pablo, além de goleador da temporada com 27 gols, foi
eleito o melhor jogador do país. A seleção da Liga Nacional,
anunciada na tarde de domingo, é essa: Rogério (goleiro/Ulbra);
Neto (fixo/Ulbra), Pablo (ala/ACBF), Falcão (ala/Malwee) e Betão

(pivô/ACBF).

Academias
Corpo &Mente

, Pata ficar de bem com a vida!
• BODY BALANCE

t BODY COMBAT

tBODY JAM

tBODYPUMP
t GINÁSTICA LOCALIZADA

t MUSCULAÇÃO
t NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

tPOWERPOOL
t HIDROGINÁSTICA

"'LEXlBILlDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

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

JULlMAR PIVATTO

.... As causas do
acidente são

controversas e só

Perícia dará resposta

MASSARANDUBA - As causas

do acidente que causou morte de
seis pessoas - três damesma família
- na noite da última sexta-feira,
próximo ao trevo de acesso à

cidade, serão investigadas pela
perícia da Polícia Rodoviária

. Estadual. O cabo Nildo Pasta, da
Polícia Rodoviária, disse que não
há previsão para o início das

investigações e que a decisão será
da Justiça. As versões sobre o

acidente são conflitantes.
Em depoimento às autoridades

policiais, o motorista da Sprinter
que colidiu com o fusca da vítimas,
Roberto Kisner, 22, disse que o

fusca estava desgovernado.
Entretanto, o acidente ocorreu na
pista em que o fusca trafegava.
.Segundo a PRF, é preciso analisar
melhor os fatos, para ver o que
realntente aconteceu.

ACIDENTE - N a noite da

ctSAR JUNKES

GERA�/ESPORTE

Acidente aconteceu por volta das 20 horas de sexta-feira, no Km 62 da Rodovia SC-412
.

última sexta-feira, por volta das
20 horas, o fusca, placa LYH-

3713, de Massaranduba, dirigido
pelo empresário Oslin Brusch, 42,
colidiu com a Sprinter, placa
MBN-2528, de Blumenau,
conduzido por Roberto Kisner. A
violência da colisão destruiu o

TRAGÉDIA

Perícia investigará causas do
acidente de Massaranduba

Samuel Lopes se destaca na

etapa catàrinense de Tiro
}ARAGUÁ DO SUL - O atleta

Samuel Lopes (Cosmos/FME
Jaraguá de Sul) dominou as

disputas da 5ª Etapa do

Campeonato Catarinense de
Tiro Olímpico disputada na

cidade de Brusque no último
final de semana.

No sábado, 31, Samuel
venceu a prova de Carabina
Deitado, estabelecendo a

pontuação mais alta do ano

nesta modalidade entre as

etapas disputadas até agora.
Marcou 590 pontos, contra 586
de Aliseu Faria (Timbó) 2º

colocado, e 582 de Marcelo

Stolf (Timbó) que ficou em 3º

lugar.
Já no domingo a vantagem

de Samuel foi ainda maior.

Venceu a prova de Carabina
Ar Compr im

í

do , com 583

pontos, novamente a pontua
ção mais alta do ano obtida
também nesta modalidade. O

segundo colo-cado, Luis Bork
(Brusque) somou 574'poritos
e o 3º Aliseu Faria (Tirnbó)
marcou 571 pontos. Após estes

resultados Lopes mantém a

liderança do Ranking Ca
tarinense nas duas mo

dalidades.

;')

fusca que se incendiou,
matando os seis ocupante
carbonizados. Além de Kisner,
morreram os filhos, Douglas
Brusch, 13 e Richard Costa

Brusch, 3; Rosemari Roj as
Tulleo, 18 ; Eliane Tuleo, 16,
Jandira Inês Gonçalves dos

Santos, 40.
' r

As unidades do Corpo ;8e
Bombeiros Voluntários ele

Jaraguá do Sul, Guaramirirrtle
Massaranduba estiveram Tio
local, mas nada puderam fazer,
No momento do a c id e n te ,

chovia muito no local. D

Malwee não segura o Joaçaha
pelo estadual e perde de 7 x -4

}ARAGUÁ DO SUL
Desfalcada de Chico e Mar

cinho, a Malwee não conseguiu
vencer na rodada deste final de
semana na Divisão Especial do
Campeonato Catarinense de
Futsal. Desta vez foi de virada,
em Joaçaba, pelo placar de 7 a 4.

A derrota da Malwee

começou a se desenhar logos aos

2'30" quando [uninho apro-,
veitou um vacilo na marcação
para abrir o placar para Joaçaba.
Dois minutos depois Juninho fez
2 a O em outra falha de

marcação. Aos 15' Gilberto não

teve dificuldade para marcar 3

a O. A reação da Malwee saiu
. �

aos 17' com Leco. ()

No segundo tempo mais

obstinada a Malwee marca o

segundo aos 5' através de Falcão.
O empate saiu e mais uma Aez
dos pés de Falcão aos 11' .,JA
virada veio com Xoxo .lf!Im

minuto depois. Faltando tr,ês
minutos o goleiro Luís chutou-de
longa distância e acabou
empatando em 4 a 4. Joaçii}pa
chegou aos quinto gol aos 17'�P"
com Gilberto. Faltando)r,tO
segundos Cavali ampliou para 6
a 4 e Gilberto fechou o plagar
aos 19'58".

Ribeirão Grande
4;Slê1I4iiânHê"

'fI

'o

:b

PAI FELIZ!
1
1
� ,

I 1\ ,.
.

E NO HOTEL ESTANCIA RIBEIRAO GRANDE

VENHA PRESENTEAR o PAPAI NO SEU DIA, COM UM DELICIOSO

ALMOÇO NUM AMBIENTE CHARMOSO E ACONCHEGANTE.
\

o PAPAI GANHA UM DELICIOSO COQUETEL E 15%DE DESCONTO EM SEU ALMOÇO

RESERVAS FONE:

\ 11-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OLESC

Jaraguá do Sul é vice-campeão
na Olimpíada Estudantil de se

JULlMAR PIVATTO

..Destaques para
os troféus da

Natação feminina e

Handebol masculino

}ARAGUÁ DO SUL - Com 80

pontos na classificação geral, a

cidade conquistou o vice

campeonato da Olesc (Olimpíada
Estudantil de Santa Catarina). A
competição, que encerrou no

sábado, 31, teve como campeão
Joinville, com 130 pontos e

Blumenau na terceira posição com
71. Depois de se tornar campeão
nas duas primeiras edições, e ficar
em terceiro no ano passado, Jaraguá
do Sul se confirma com uma das

potências do esporte de base ao

conquistar o segundo lugar em

2004.
Os atletas estiveram reunidos na

tarde de ontem no Ginásio de

Esportes ArturMüller, onde foram
recepcionados pelo prefeito Irineu
Pasold e pelo Secretário de Esportes,
Cultura e Lazer, Ivo dos Anjos. O
prefeito elogiou o trabalho de todos
os competidores que, "mesmo sem
infra-estrutura adequada para os

treinamentos, conseguiram essa

Atletas que estiveram em Joaçaba comemoraram ontem o segundo lugar geral da Olesc

conquista para a cidade".
Os destaques jaraguaenses na

competição realizada em Joaçaba
foram o Xadrez feminino e o

Handebol masculino que

conquistaram o título e o tetra

campeonato daNatação feminina.
O Basquete feminino voltou com o

vice-campeonato e o Xadrez e

Natação masculino, juntamente
com Vôlei e Handebol feminino
trouxeram a medalha de bronze.

De acordo com o chefe da

delegação, o diretor.de Esportes de
Rendimento da FME (Fundação
Municipal de Esportes), Hercílio
Mendonça da Rosa, o desempenho
dos atletas foram superados em

relação ao ano passado. "Em 2003,
fizemos 80 pontos, mas ficamos na
terceira colocação", lembrou,
apostando que o resultado dest;_�
ano é fruto de um intenso trabalho
de base desenvolvido com os

estudantes, em parceria com as

associações desportivas e dos

patrocinadores das equipes.

Futsal de Schroeder traz de Joaçaba o vice-campeonato
SCHROEDER - o segundo lugar

conquistado na Olesc (Olimpíada
Estudantil de Santa Catarina) foi
comemorado como um título pela
equipe de Futsal da cidade. Mesmo
perdendo a final pelo placar elástico
de 7 x O c�ntra Cricíúma, jogadores
e comissão técnica voltaram de

Joaçaba com a sensação do dever

cumprido.
"Estamos contentes porestarmos

entre os quatro melhores de Santa
Catarina e por colocar nossa cidade
em evidência no contexto esportivo
do estado", comemora o técnico

Glauco Behrens. Na sexta-feira à

noite, Schroeder e [oaçaba fizeram
um dos jogosmais eúl;cionantes da
competição, que valia a vaga para a

final. Após empatar em 3 x 3 no

tempo normal, Schroeder faz o

quarto na prorrogação, mas toma o

empate a apenas três segundos do
fim da partida. Na morto súbita, o
ala Deucio faz o gol que leva a

equipe para a final, contra a equipe
de Criciúma.

Namanhã de sábado, na partida
que valia o título, o time de
Schroeder sentiumuito o cansaço e

o ritmo forte da competição e

acabou sendo superado por
Criciúma. "Reconhecemos que o

adversário foi bem melhor, mas
fizemos omáximo para buscar esse
título. Muitos atletas jogaram no

sacrifício, e estamos felizes com o

resultado", afirma o técnico. A

equipe de Schroeder folgou no dia
de ontem e retoma os treinamentos

hoje, visando o returno da terceira
fase do Campeonato Estadual de

Futsal, que acontece neste fim-de
semana.

ARQUIVO/ALEXANDRE BOGO

Técnico Glauco Behrens
comemora o segundo lugar da Olesc

!

I BOLETIM DO ESPORTE i---_,__....,
� JASC

Chapecó pode sediar os jogos de 2005
O diretor gerâl da Fesporte, João Ghizoni, esteve
em Chapecó na sexta-feira, 30, quando recebeu
do prefeito Pedro Uczai, o caderno de encargos e

o termo de compromisso para que o município
seja sede em 2005 dos Jogos Abertos de Santa

Catarina. Joaçaba também era candidata, mas como
foi sede dos Joguinhos no ano passado e da Olesc
esse ano, deve apresentar o pedido de desistência.
Com isso Chapecó figura como único município
concorrente para receber os Jasc ano que vem. A

decisão só sairá em setembro quando os membros
do Conselho Estadual de Desportos (CED)
homologarão a sede para 2005, desde que
Chapecó atenda as exigências técnicas previstas
pelo caderno de encargos.

'

� OLESC

Basquete masculino fica em 4°
o time jaraguaense de basquete masculino foi

superado por Criciúma pelo placar de 65 x 61,
em partida realizada no final da tarde de sexta

feira e ficou em quarto lugar na Olesc, em
Joaçaba, subindo duas posições em relação ao

ano passado, quando foi sexto colocado. Sob o

comandado dos técnicos Manoel Vieira Neto e

Airton Luiz Schiochet, o grupo atuou em Joaçaba
com os atletas Artur Borowicz, Augusto Mueller

Filho,Cassiano de Jesus.Jair Antônio Maba Junior,
João Pereira Júnior, José Vitor Weidner, Marcelo
Fortkamp, Rafael Pianezer, Ricardo Lemke,
Robson Bolduann, Tiago Pedroso e Wagner
Drachinski. O título damodalidade foi conquistado
por Joinville, que venceu Blumenau por 80 x 55.

·1" fase
Schroeder 4 x 4 Rio do Sul
Schroeder 11 x 2 Orleans
Schroeder 1 x 1 Criciúma

·2"fase
Schroeder 3 x 5 Chapecó
Schroeder 5 x 3 B. Camboriú
Schroeder 5 x 2 S. Miguel
• Finais
Schroeder 5 x 4 Joaçaba
Schroeder O x 7 Criciúma

TERÇA-FEIRA,3 de agosto de 2004

.luventus vence emantém 1001
de aproveitamento em casa

}ARAGUÁ .DO SUL - Num jogo
de poucas emoções, o Juventus
vence os Operários Mafrenses de
virada. Após sair atrás no placar, o
tricolor começa a reação e marca

duas vezes

o

com o zagueiro Cris,
mantendo o bom aproveitamento
que vem tendo em casa, ficando

agora 13 partidas sem perder no
Campeonato Catarinense da Série·
B1.

.

Jogandomalno primeiro tempo,
o time jaraguaense sofre o primeiro
gol aos dezminutos, após cobrança
de escanteio, que o lateral-direito

Wellington completa de cabeça. O
Moleque Travesso sente o gol e busca
o empate, que sai aos 28minutos com

Cris, também em cobrança de
escanteio. A virada vem ainda no

primeiro tempo, quando o artilh
da tarde, Cris, chuta forte com�

esquerdo, sem chances para o gol
dosOperáriosMafrenses.

Depois do segundo gol
[uventus, o time de Mafra I

apresentou grandes perigos para,
do tricolor, que só não ampliou gra
as boas defesas do goleiro Mar
Com a vitória, a equipe jaraguae
alcança a liderança da compei]
com quatro pontos, ao lado'
Figueiresen B, Camboriue,Concórdia e Brusque�Nos outrOOjdomingo, o Fraiburgo empatou
casa por 1 x 1 com o Camboriue�
o Canoinhas venceu por 1 x �
Internacional de Lages, e Brusqu
Figueirense B e Real x Carl
Renaux empataram em O x O.

ctSAR JU

Juventus

vira o

jogo e

agora está
a13

partidas
sem

derrotas

�\
( (�-� ,.I�(
.\À '

275-3460
RuaReinaldo Rau - 787 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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de Materiais de Constru��o de
Jaraguá do Sul e Região
275-7000/275-1019

Trabal O Sério
.x

Credib iltdade

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fundada em abril de ZOOO, a loja Figueira
Materiais de Construção Ltda situada à rua

Jose Theodoro Ribeiro nºZ793, no Bairro Ilha
da Figueira, tem como lema cativar clientes,
oferecendo todos os dias o me lhor

I atendimento a todos.
Iniciou com simplicidade e poucos

materiais, mas graças ao

bom atendimento e

confiança de todos, foi

adquirindo com o passar

90S tempos solidez e

credibilidade.
Ao falarmos qualidade

no atendimento estamos falando de. Figueira
Materiais de Construção, quatro anos

instalados com trabalho sério, a mesma se

destaca dentro da atividade.
Atendemos com toda linha de materiais de

construção desde material bruto ate o

acabamento de sua obra, como piso cerâmico,
tintas, esquadrias de madeira sob medida, forro
pvc, etc.

Na FIGUEIRA MAT. CONTRUÇAO tem

uma equipe que trabalha para fazercom que
o cliente adquira produtos de boa

procedência e bons' preços, entregando a

mercadoria em sua obra sem nenhum custo

adicional.
Somos filiados a ACOMAC,Associação

dos Comerciantes de Materiais de

Construção de [araguá
do Sul e Região -onde
com essa parceria temos

.

vários tipos de crediário
attavés de bancos e

financeiras, facilitando
assim o seu sonho da

casa própria ou aquela reforma tão

desejava.
Para melhor atender temos os fones370,

4508 e 3 70A997 ou ainda através do e-mail

figueiramatcons trucaó(êilibest,com,br
Faça seu orçamento sem compromisso ou

venha até nossa loja situada à rua Jose
Theodoro Ribeiro nºZ793, na Ilha da

Figueira e confira o quanto você estará

lucrando em nos visitar, .

Descascar é fácil: Se tiver que descascar muitas
.

laranjas para a feitura de doces, coloque-as antes
em água fervente durante 5 a 10 minutos. Desta
forma. a pele branca sairá juntamente com a

casca.

Basta um furinho: Não estrague um limão inteiro
se você for usá-lo apenas algumas gotas. Faça um
furinho com um palito, use o que precisar e
tampe com o mesmo palito.

o branco é amargo: Quando você ralar a casca

de um li'ilão, nunca chegue até a parte branca,
pois ela é amarga e pode prejudicar o doce.

Feijão Rapidinho: Vace está com pressa e ainda

precisa cozinhar o feijão. Não se preocupe, é só
colocar uma colher de sopa de fermento em pó .

na água e deixar o feijão de molho por 5 minutos.
A seguir, lave bem os grãos e coloque para
cozinhar como de costume.Quinze minutos de
cozimento e o seu feijão está prontinho!

Frango Dourado: Quando fritar frango a

passarinho, coloque uma colher (sopa) de
maisena no óleo da fritura, que deve estar bem

quente. O frango não vai grudar na panela, vai
ficar bem sequinho e tão dourado que vai dar

água na boca.

Suco diferente:Coloque cascas de abacaxi de
molho em um litro de agua. Deixe de um dia para
outro na geh,.Jpira. Depois, coe e adoce a gosto.

FIGUEIRA Micar BONATTI ,� Bona'liHAVEGMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
BARRA L.�

MAT. DE CONSTRUÇÃO Ztatil<cad4 em-��
Comércio de Materiais f

/

310-4508 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Construção Ltda. ARTE.LAJE
(47)379-1°60 -'216-2000

Nosso ne�ócio é concreto
310-4991 275-3462 3·70-7294 312 O 1·

Rua 11 de novembro, 3567 R: Exp. Antônio Carlos Ferreira. 850, JRua José Theodoro Ribeiro. 2193 • SI 02 Centro· Massaranduba Rua Angelo Schiochet, n - Centro Rua João Franzner, 153 - São Luiz sala 01 - Nova Brasília: Jaraguá do SulRua fellclano BUllollnl1110- B. dO Rio CelrO

l I í

IlJMIJZA.g
."lUAlI.OI eOllrarfÃO

Fone/Fax
371-4139

Do fundamento ao acabamento
de suo obra

Rua: João Planincheck, 1832 -

Nova Brasília - Jaraguá do Sul
Rua Roberto Ziomann. 491· Czomiewicz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PRÉDIO
· Tubulação água quente
· Churrasqueira na sacada
· Completo sistema
de segurança

· Opção garagem
cl dep. Privativo

ÁREA DE LAZER
· Sala de jogos .

· Sala de· ginástica
· Sauna cl ambiente de descanso
· Ambientes decorados e mobiliados
· Salão de festas cl churrasqueira e bar
· Piscina adulto e infantil
· Hóme Theater
· Playground

Diari�mente das 9h às 19h. Inclusive Sábados, Domingos e �erlados.
Rua Leopoldo Mahnke, lado iwpar
Perto do Clube Beira Rio Centro�Jara� tiü$uI/Sr;

onStru
RU;;l Marechal Deodoro da Fonseca, 972 - Jaraguá do Sul se

Tel. 47 275 3070

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TER A-FEIRA 03 de a 05tO de 2004
CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

IL

#'HONDAIIIMotos

Creatto salelto a 3prmÇao.
financl1lmeato em 401 de RS 192,00, e referente a Honda Bis Is. Km.

I

200.000,00. Aceita imóvel menor valor. Tr:

370-6624. CRECI8844

j novalor.R$ 20.0DQ,OD.TR: 9133·8710

Aldano Contabilidade I UBATUBA-vende·se.Enseada,próxímo
lombada eletrônica, 22 par 28.RS 8.000,00.

* Contratos

* Abertura de firmas

VENDE-5E esta casa, em

estilo colonial com 4

quartos e demais
dependências na Rua Luiz
Sarti (rua principal)
do bairro Nereu Ramos.
valor de ocasião
RS 45.000,00 tratar direto
com proprietário no

47-91244061

ENSEADA - vende-se, próximo ao Surf Bar.RS
60.000,OO.Tr: 371-2660

Modelo Ano Cor Modelo Ano Cor

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

99 Vermelha Titan KS 00 Verde
01 Azul Titan KS 01 Vermelha
01 Preta Titan KS 02 Prata =

'I:'

01 Verde Titan KS 02 Vermelha ln
=
....

Titan ES 00 Vermelha
=

02 Preta E
Ia

01 Preta Titan ES 01 Prata r-
Ia
c::I.

98 Azul Titan ES 01 Azul =
.....
=

99 Azul Titan ES 03 Vermelha
=
E
=

00 Vermelha Titan KSE 02 Prata fIlI

Troca por carro ou terreno em Jaraçuá.Tr:
9123·7355 ou 370·3574

* Declaração de imposto
de rendaGRAVATA - 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

cl 02 qtns. sala, cozinha, bwc. lavanderia.
Rua Aguas Claras, 436. Tratar: 370-4594

após as 18:30

JOÁO PESSOA - vende-se ou aluga-se, em
frente de escola e igreja.RS 55.000,00 para
vender ou RS 350,00 para alugar.Tr: 376-
2555 ou 9131-7621'

PROCURA-SE - moça para dividir apto próximo
aocentrO.Tr:371-3571

* Custos

I
* Contabilidade!

VENDE-SE - cl 76 margas, na Ttta dos

Húngaros - Jguâ 84, casa c/ 3 qtos. sala,
copa, coz..fav., bwc. 2 galpOesc/engenho
de melado, cl nascente de água. Tratar'
273-1660.

VENDE-SE - ou troca-se por terreno de
maior valor um Suzukl Swift 50 1.6 16V 4P.
compl..uas. RS

12.000,00, TR 370-7986.

PROCURA-SE - rapazes ou moças, para
dividir apto mobiliado no centrO.Tr:372-2526
ou 8804-9308

* Distratos

Fone: (47) 371 2425 - Fax 275 0197
E-mail: aldano@netuno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
n° 288 - centro - jara!;luá do Sul

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

35.000,00,Tr: 9137-5573. MATRICULA

24320

PROCURA-SE - para alugar, em Chico de
Paula, Vila Lenzi ou Nova Brasília.Tr: 9113-
3226 com Artur

SCHROEOER - vende-se, centro, comercial
e residencial, valor a combinar. Tr: 9133-
3476.Creci3476

SÁO LUIS - vende-se, 2 suites, 1 quarto,
2 salas, e demais ueeencencns.as
50.000,00.lr: 376-2162

SCHROEDER - aluga-se apto. no centro,
semi -mobiliado .com 3 suites mais

dependências. Valor a combinar, tratar
9133-3476

.

SCHROEOER I - vende-se, de alvenaria.
com laje toda murada, próximo a escola,
posto de saúde.RS 30.000,00.TR: 374-5444ALUGA-SE - quartos mobiliados. Tr: 370-

3561. SANTO ANTONIO - vende-se, 2 aptos, com
sala cornercrat aüünv.ns 7a.OOO,OO.TR
9137-5573 MATRICULA24320

UB�TUBA - vende-se. Enseada, com água
encanada, com escritura em dia.Aceito
carro.Tr: 375-2854 ou 375-1462 com Paulo

UBATUBA - vende-se, próx. a praia. cl 1

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

ALUGA-SE - kitinetes.Tr: 371-0462

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

-

proprietária.
AlUGA-SE-kitnetes com 4 peças, próximo
ao ceniro.as 240,00, com água e luz.Ir:
9955-9075

VENDE-SE-com400m2,2salas,4quartos,
4 banheiros, 2cozinhas, garagem, área de

serviço, energia trifásica, terreno com

105.000m2, 6lagoas, cachoeira. Tr: 370-
7481 à noite.

ALUGA-SE - no Cond. Residencial
Concórdia, nas Aguas Termais de Plratuba.
Tr:372-3192.

AMIZADE - vende-se ou troca-se, de
alvenaria, com tzüme.trcca-se por casa
na praia.Tr: 371-3132

VENDE-SE - próximo a carinhoso, com 2

quartos, garagem, moveis embutidos e

demais dependências, um ótimo apto.RS
48.000,OO.Tr: 371-6069. MATRICULA

24320

CENTRO - vende-se comercial, condomlnio
cenno.c/a.üüüme.totalmente aoroveltàves.
Tratar: 275-3070. Orecl 8950.VENDE-SE ...: próximo ao centro de

Guaramirim, de alvenaria, com4 quartos, 2
banheiros, garagem para 3 carros.ns
60.000,00.Tr: 371-6069 MATRICULA 24320

CENTRO - vende-se, no calçadão de

Jaraquã Troca por casa.RS
64.000,00.TR: 370-9787 noite

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, c/ 614m2, c/
construção 105m2, base para 2 pisos.
alvenaria pré-acabada. quitado,
escriturado, asfalto, ótima roceuzaçãc
Aceita-se troca por casa em Jaraguá. RS
31.000,00. n: 370-3357.

ALUGA-SE - com sulte. quarto.RS 450,00
maiscondomlnio.Tr: 9975-2870BlUMENAU - vende-se ou troca-se por

casa em Jaraçuã. alvenaria, com 3

Quartos, I suite, demais oependêncfas.Tr:
9983-1925

CORUPÃ - vende-se, bairro ano bom. com
15 por 30.RS 7.000,OO.Tr: 9132-3879

VENDE-SE - próximo ao centro, 275m2, com
suite. garagem para 3 carros, biblioteca
com escritório, anexo sala comercial 80m2.RS
115.000,00 negociável.TR 9137-5573
MATRICULA 24320

CANOINHAS - vende-se, alvenaria, com
98m2, 11 peças, toda murada.Hs

20.000,00.Aceita-se troca por outra em

Jaraguá do Sul, Guaramirim.Tr 47-622-
4337

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

ITAPEMA - vende-se, meia praia, a 50m do
mar, com sacada, sala, 2 quartos, todo
mobüado.uaracem.Bs 75.000,00.Tr: 9131-
3784

VENDE-SE - de alvenaria, próximo ao

escritório da SAMAE, com 5 quartos, 2

banheiros, garagem para 2 carros e demais

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

GUARANIRIM - vende-se, com

1800m2.Valor a combinar.Tr: 392-3605CHICO DE PAULA - vende-se, alvenaria cl
3 qtos. RS55.000,00. CRECI 8054. Tr.:
371-5512

BARRA 00 SUL.- vende-se, 2 terrenos cl
casa de frente pi lagoa. RS 35.000,00. Tr.:
371-2001c/Frank ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/1900m2,

fazendo frente pi Rua José T. Ribeiro, em

20m defronte Indumak. RS 200.000,00.
CRECI 8054. Tr.: 371-5512.

JOINVILlE - vende-se ou troca-se, no

centro, troca-se por casa em Jarapua ou

Guaramirim.Tr: 373-3786 Andersen

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

8ARRA 00 SUL - vende-se, com 400m2,
próximo posto de saúde.R$ 8.000,00. Troca
por carro ou terreno em Jaraguá.Tr: 9123-
7355 ou 370-3574

PiÇARRAS - OPORTUNIDADE - 5 terrenos

VENDE-SE-dealvenaria,comI67m2,terreno
com 560m2, na rua João Planicheck.Tr:
370-8097 com Tina
CRECI9839

PROCURA-SE - rapazes para dividir apto,
que já possuam. Tr9953-2345vende-se. 325m2• RS

USADAS
CBX 750 Indy Cinza 1990

•
CBR450 Branca 1994

CB450 TR Azul 1987

Tom�o250 Verm,!!lh3!. 2002

CBX 250 Twister Preta 2002

�Or05 fBX.250 Twister Vermelha 2002

XL 250 R Vermelha 1983

XR.200 Bl]!lEa 2002

CBX 200 Strada Vermelha 1997

YBR 125 E Prata 2002

Titan KS Azul 2002

'Titan KS Verde 2002

Titan ES Verde 2001

Titan KS Prata 2001

Titan KS Vermelha 2001

lltan.,KS 2001

Titan KS Vermelha

Titan � Azul

Prata 2000

Verf'!l�h. 99/00
Titan 125 Azul 99/00

(371 1970)
Titan 125 Verrn. 1998

Titan 125 Azul 1998
-

Titan 125 verm, 1997

Titan 125 Azul 1997

C-IOO Bii: Vermo 2001

Compra Vende C-100 Biz Vermo
�'I'

Falco!l NX 400 Vermo

Troca Financia
NX 350 Sahara Roxa

CG 125 1984

Today 125 Preta 1980

Motos acima de 1998 - YBR 125 2003

financ. em até 30x 51 entrada
Carros

Kadet Marron 1989

Reboque pI 2 Motos Cinza OKm

5-10 Cab/dupla PrataGNV 1997

Escort Vermo

Fioríno 1.5 Branco

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

Rua Aguas Claras, 25
Rua José Theodoro Ribeiro, 2988 (lateral-fundos)
Ilha da Figueira - Centro - Jaraguá do Sul - SC

de 400m2 cada, pr6x. ao Candeias. RS
27.000,00. Tr.: 372-1395.

VENDE-SE - escritura 20.000m2 comterreno

2.000m2, pronto para construir, ampla área

verde, com nascente, riacho, a 4Km do

centro. acesso todo asfaltado.RS

45.000,00, aceito carro como parte do

pagamento e financio saldo com garantia
Tr:370-8563

RIO ·MOLHA - vende-se, cl 969,480m2•
escriturado. RSI80.000,00. Tr: 9112-5501.

.(proprietário).
RIO MOLHA· Vende-se cl escritura

20.000,00m< terreno de 2.000m2pronto pi
construir, ampla área verde cl nascente
riacho. A4kmdoce�tro cz acesso asfaltaco
RS 45.000,00. Aceita carro como parte do

pagamento. Financiamos saldo c/garantia.
Tr: 370-8563

VENOE-SE OU TROCA-SE - com 360m2.RS

16.000,00. Troca por carro maiorvalor.TR:

275-0475

RIO MOLHA - vende-se, próximo a Gruta.RS
8.000,00 á vista.Ir: 371-3830 VENDE-SE - com 7.500m2, com casa de

alvenaria, com 100m2• Preço de ocasião

RS 160.000,00 por RS 130.000,00.Tr:
9112-3947 com Márcio

SCHROEDER - vende-se, c/452m2, situado
naRua 135 Frederico Trapp. RS 12.000,00.
Tr.: 370-6847.

TROCA-SE - um terreno com 473m2, com
casa de alvenaria com 92m2. Aceito carro

VILA LENZI - vende-se, pronto para

construir, alto, com 570m2.Tr: 9975-0993

MONTANA
MULTI·MARCAS

I M P O R T A DOS

rvw:cEDES C 2m 94 a:uo verde

CMCEX W aJt� bIanco

PEU3EOT100 ss 1.0 <f' q � lJaz. azul

PEU3EOTas XS W ro.JO\I'.w:x:I bIanco

PEU3EOT4OO ffi 4p'a'.!tx:fa> prata
PEU3EOT 400 BREAO< 94 aJtCJ:nli3la preta
APA.AUSE 94 4p\rti'r1rb'1f:N bIanco

CWIRADE ss 4p!o:::Bs preto

NACIONAIS

F-1<XXJ 00 �aai
&10 W �.tí'bcrol

Brasilia 75 impecá\.€1 vermo

R.R:A ss ien ba-ro

ESPECIAIS

R.R:A

KCM3I

v.tiRw-.Ir

es P/�

8J l.lixJ d.:ro�
70 l.lixJ d.:ro�

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

. Medição de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidas
- Projeto e execução
(residenciaL comercial, etc.)
- Reformas em geral

370-7611
Walter Morquardt.

.

nO 744 SL 5

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes v,agas:

VAGAS ABERTAS
26/07/04

-AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - (6507 EL) curso técnico em mecânica.
-TORNEIRO MECÃNICO - (6504 M) (6512 EL)
-FRESADOR I FERRAMENTEIRO - (6505M) (6453ES) (6314EL) com

experiência na função.
-OPERADOR DE CALDEIRA - (6506M) possuir curso atualizado.
-ANALISTA DE ENCAIXE (TÊXTIL) - (6518M) conhecimentos em risco, corte,
modelagem.
-PROFESSOR DE lÍNGUA INGLESA (6515EL)
-TALHADOR - (6514M) experiência na função
-ENCANADOR INDUSTRIAL- (6513 EL)
-BALCONISTA PI FARMÁCIA - (651 OM) com conhecimento em enfermagem
-FARMACÊUTICO - (6509M) curso superior completo.
-AUXILIAR TÉCNICO III - (6370ES) necessário téc.eletrônico
-AUXILIAR FINANCEIRO - ( 6487 - 6491 EL) contas
a pagar, receber e fluxo de caixa.
-VENDEDOR DE SEGUROS - (6443 EL)
-VENDEDOR DE AUTO PEÇAS - EL

-PEDREIRO - realizar serviços sw manutenção, pintura e alvenaria.

-VENDEDOR - (6489 M) com experiência de dois anos em vendas

-MECÂNICO DE CAMINHÃO - (6463 M) experiência de dois

anos.

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

-ESTAMPADOR - ( 6406 M) - com experiência de dois anos em malharia.
-PINTOR - (6466 ES) com experiência em pinturas de estruturas metálicas.
-SOLDADOR - ( 6476 ES) ( 6390EL) com experiência.
-MONTADOR - (6492 ES) com experiência em desmontar e montar automóveis

para reparação de latoaria.

-PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO "PCP" (6434 M) experiência mínima de

quatro anos na área Têxtil.
-AUXILIAR DE LABORATÓRIO - (6460 EL ) conhecimento em sistema de

efluentes, água tratada e caldeira.
-SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - ( 6456 EL) experiência em segmento de

plástico.
-COSTUREIRA - (6424 ES E 6472 - M) com experiência.
-AUXILIAR DE ALMOXARIFE - (6426 ES) Conhecimento em peças hidraúlicas
e pneumáticas, conhecimento em polegadas, bitolas, parafusos, recebimento
de materiais e controle de estoque.
-PREPARADOR PARA PINTURAt- (6448 ES) conhecimento em pintura
automotiva, preparar peças e recuperação da lataria, sistema de lixamento a

seco, massa poliester e fundo ph.
-PROFESSOR (6451 ES) - Professor para as áreas de: Artes Gráficasl Web

Designl Auto Cad 20, 3D e Solid Works.
-MARCENEIRO ( 6418 M) - dois anos de experiência, saber desenvolver o
projeto.
-FARMACÊUTICO - ( 6446 EL) experiência em fabricação de xampús,
sabonetes, cremes e afins.
-AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6410 M) - com habilitação e que possua
perfil para vendas.
·RECREADOR - (6412-EL )
·PROJETISTA - (6413EL ) com conhecimento em Auto Cad.
-AUXILIAR TÉCNICO - (EL ) - com conhecimento' Auto Cad.
-ANALISTA DE SUPORTE - (6400 - EL) analista de suporte
conhecimento em softwares, banco de dados, experiência em vendas.

-ELETRICISTA PARA CARROS- (6342- M) com experiência
-MONTADOR DE MÓVEIS - (6356 EL) exp. em móveis sob medida.
·ASSISTENTE MARCENEIRO - (6357, 6360 EL)
-ASSISTENTE DE VENDAS - (6358EL) conhecimentos em informática (Corei
Draw) e exp. em vendas.
·ASSISTENTE EXECUTIVA - (6359EL) exp. em rotinas administrativas,
financeiro, RH e atendimento.
·ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO - (6316 EL) conhecimentos em CLP,
micro controladores.(não é necessário exp. Anterior)
·AUXILlAR DE TECNOLOGIA MECÂNICA - (6084 M)
-AUXILIAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M)
-OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)
-RECEPCIONISTA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel possuir curso de
oratória.
-SERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (5910 M)
-CASEIROS - (6020M) pi Jguá do Sul e Guaramirim
-MEC. DE MÁO. DE COSTURA - (6268M) cl experiência
·BORDADEIRA (O) - (6291 EL) cl experiência pi trabalhar em Guaramirim.

-GARÇON (6249 M) - com exp.e cursos na área
-IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6248 M) - Confecções de etiquetas
adesivas.
-ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (6171 EL)
Formação Eng" de Alimentos, Eng" Ouímica, experiência na área (Jguá do

Sul)
-OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo

metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo rnascullno.
(Jaraguá do Sul e Guaramirim)

Interessados comparecer na Humana Urgente em Jaraguá do Sul ou nas

Associações Comerciais dos Municípios de Schroeder, .Guaramirim, Corupá
e Massaranduba.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CEP89255-000

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Gal MI
Gal MI
Gol I
Corsa Wind
Goll.6
Gol Plus 4p
Goll.0

Gol4p
Ka
Vectra GL

Blazer 2.2

Blazer DLX

Rural4x4

MB 710 c/ baú
MB c/ carroceria

99
97 I

95
98
91
01
01
99
02

97

98

97

75

98

89

branco c/ ar
branco

cinza
dourado
cinza
cinza
verde
branco

cinza

verde

branca

branca

vermelho

branco

G
G
G
G
G
G
G
G
G

G

G

D

G

D

D

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se
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 I
PALIO WEEKEND 1.0
GOL 4P 16V
KA 1.0
IPANEMA Sl/E 4P
MONZA Gl C/ TRIO 4P
GOL 1.0
ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CD 3.0 AUTOM.
ESCORT Xr3 CONVERSíVEL
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
PRATÂ
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

FIAT Tipo 1.64p
UnoCS 1.5

FORD Escorte Hobby 1.6
Escorte
EscortGLdh
EscortGLar/dh
Escort hobby 1.6
Escort GL comp.

GM Monza 4p (-ar)
Corsa
Vectra GLS compt
Monza Classic

Omega GLS tetol rodas

vw GoIGLalc.

MOTO CG prata R$3.200,00

.93
96
98
97
94
94

95
97
95
90
93

88

01

bordo
bordo

R$ 8.500,00
R$ 7.500,00

branco

prata
azul
vermelho
branco
azul

R$ 7.000,00
R$10.500,00
R$ 14.500,00
R$14.500,00
R$ 6.80G,00
R$10.500,00

azul R$ 8.800,00
R$10.500,00
R$13.900,00
R$ 6.000,00
R$12.900,00

verde
dourado
Preto

grafite

branco R$ 5.500,00

Dakota soort compl. Diesel
Mercedes A 160

, Mercedes C 180

Laguna 2.0

Corsa wind
Gal G III
Fiesta Gel
Escort GL 16v
Clio RL c/ Ar, dh
Escort Sw c/ ar e d.h
Vectra GLS
Goll.0
PíckUP Corsa
Uno
Corsa Wind
Monza SLE compl.
Towner SDX
Corsa Sedam super vip
Clio Sedam 1.0 16v

Azul
Cinza
Cinza
Azul
Vermo

prata
prata
Branco
Branco
Verde
Branco
Prata

.

Preto
Branco
Azul
Azul
Azul
Preto

Bege

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

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

11�'
370-9968

oITllgíld..JácÓ6s/28# � Vi Ia Lenzí

cinza

Palio EDX compl.

Corsa Wagon 1.6

Corsa Wegon

Uno S 1.3.

00

97

01

89

9B

96

93

93

97

88

preto

Verde met.

cinza

verde

Sundown Palio preta

Kombi furgão

Tempra IE 8v, compl.

Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

branca

preto

branca

prata

Opala Diplomata

Celta 4P.c/ ar
Celta super 4p.
S10C/GAS
Corsa Wagon GLS 1.6 compl.
Renaut Scenic RT 2.0 Comp.
Clio RN compl. - v.e.

Golf GL c/ Opic.
Fiesta Class 4p
CorsaSedam
Fiesta 4p c/ som
Escort Hobby 1.6
Escort GL4p
Goll000 I
Uno SX4pc/ opC.
Corsa Sedan
Fié'Sta 4p
GolG III
Gol1.8
Palio zlp

03
03
95
99
00

vermelho 00
Azul 95

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

G iii
G
G/N/V

fIG
G
G
G
G
G
G
A

G
G
G
G
G
G
G
G

prata
Preto
Azul

prata
Cinza

prata
verde
azul
vermelho
cinza
vermelho
bordô

prata
verde
verde
branco
branco

vermelho - c/ a.c.

azul- Weekend 16v cornpl.

Prata- Sedan cornpl.

c/ opc. Verde meto

Banco de couro

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

GolMI 97

KadetGSI 93

Gol 97

Fiesta 97

F250XL 03

Jeep 76

Corsa 01

Celta 03

Marrom Met MI

2p. Prata.c/ opc.

completa

amarelo - impecável

prata- sedan

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

Escort Europeu 95 vermelho-l.6

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

Compra-se carro 7.0, acima do ano 95

Jeep

LD veíeulos 373so4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT 95
97
88
91
97
93
95
97
96
91
93
83
95
97
93
95
93
74
90
99
00
98
96
93
95
93

R$9.500,00
R$11.900.0Ó
R$ 4.800.00
R$ 6.500.00
R$ 12.800,00
R$ 8.900,00
RI 9.800,00
R$ 11.500,00
R$ 9.600,00
R$ 6.900,00
R$ 8.300,00
R$ 5.400,00 +27xR$315,00
R$ 15.800,00
RI 12.500,00
R$ 6.800,00
R$13.500,00
R$ 7.500,00
RI7.500,00
R$ 6.500,00
R$ 13.500,00
R$16.500,00
R$11.700,00
R$10.300,00
R$ 7.500,00
RI 12.900,00
RI21.000,00

Tipo 1.61E eomp.
Palio EDX4p
UnoCSale.

Cinza
verde
Azul
Branco
Branco
Branco
Branco
Bordo
Azul
Prata

prata

UnoS1.3

FORD

Fiorino furgão+GNV
Iernpra 8v compl. 4p
VeronaGLI
Fies1a 1.04p c/ ope.
Fiesta 1.0 c/opc
Verona GlX ale.
EseortL 1.6

GM Monza SlE compl.+gnv
Omega GLS 4.1 compl+teto
Corsa super 4p. CI ar
Chevete DL
Vectra GLScomp
Kadet SLE
C 10 gasolina
Monza SLE ri trio
Gol t.o MI 8V 4p
Go11.0 G III
GolMI c/ope.
Gol1000
Gol Cl
Golf GTI + rodas 16
Daewoo mercury

prata
bordo

prata
bege
branco
Verde
branco
Branco'
bordo
verde
branco
verde

vw

\

i

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

Pick up Strada Gab. Extend
Siena 1.0 fire
Uno 1.0 4p/ limp/desernb.z'aq.
Palio 1.0 compl,
Uno 1.5 vermelho limp/desemb
Scenic
Gol 1.0 GIII
Savero
Astra GlS 2p, 18, cornpl.
Astra Sedam
Astra Gl 1.8
S·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 ,

Fiesta 1,4 ClX 4p+ cornpl. arbag duplo
Ford Ka 1.0 ve /te
Clio 4p cornpl.
Clio c/ v.e.it.e. Limp., Desmb.,

cinza
azul
preto
cinza

S,

S,
Pi
BI
p,
Si

vw

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

GM

FORD

RENAULT

verde

vermelha

verde

bordo meto

bordô

preto'
branco

cinza meto

azul meto

vermelho

prata met.

branca

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

Courier 1.3 v.e /t.e

Ka compl. 1.0
Golf completo
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

Preta

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul

Bege

G

G

O

G

G

G

G

G

G

GNV

A

O

1995

1993cel
200�Auc
199� Une

Cllc
1985L 2

1971Fiol
1995GoI

Fie
2001 COi
1993Ral
1995Ho1

Paj1991 Pai
1978Go
200ij Ve:

2001
Un,
Go

1995Vul

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

VW Fusca 1300

VW Fusca 1300 2p
GM Corsa 1.0

VWGol G1111,0 16v4p
Ford Escort Euro

GM S-10 CS2.2 compl. 2p
VWGolCL 1.6

Ford F-4000 MWM

VW Saveiro 1.6 compl.
Honda C 1 00 Biz

Yamaha XT 600

Verde

Branco

Amarelo

Branco

Preta

Preta
Barraca pi camping completa

G

G

.310-3.
'�ªJGLi!º$

'.. '.
,

- -

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá d
__

Gal MI 97 / prata II �
II t

Tempra cornpl. Único dono 97 prata
rs:

rs:

� 1
lta
lo
la

ve

O(
ln:

96Uno 4p prata

94 verdelogus

Uno 2p 93 branco

Escort Guarujá compl. 92 cinza l2

VÜ

87 brancoChevette + rodas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo-

ferroviária) Volkswagen
Polo Prata 99 RS 19.500,00
Gol Verde 90 RS 6.800,00
Gol Branco 99 RS 13.500,00

R$ 14.500,00 Golf Verde or RS 32.000,00
R$ 33.000,00 Monza Marrom 90 RS 7.000,00

R$ 12.900,00
Logus Preto 93 RS 8.300,00
Saveiro Branca 93 RS 8.000,00

R$ 26.500,00 Chevrolet

R$ 28.000,00
Corsa Azul 98 RS 12.000,00
Corsa Branco 96 RS 10.500,00

R$ 6.900,00 Cheverte Dourado 88 RS 4.200,00

R$ 13.500,00 KadettGSI Prata 93 RS 9.500,00
Fiat

R$ 11.500,00 Uno Vermelho 87 RS 4.500,00
R$ 16.500,00 Uno Vermelho 93 R$ 7.500,00

R$ 42.000,00 Tempra Azul
.

96 RS 12.300,00
Palio Prata 02 RS 17.500,00

R$ 6.500,00 Ford

R$ 58.000,00 Escort Bordô 96 RS 10.500,00
Bscort Prata 86 RS 4.000,00

R$ 10.700,00 Importado
R$ 11.500,00 Besta Azul 95 RS 17.000,00

Caminhão
R$ 7.500,00 Caminhonete D 10 Marrom 74 R$ 14.000,00
R$ 6.500,00 Moto

R$ 14.500,00
MotoXLX350 89 RS 2.500,00

R$ 10.500,00

II Special 1.0
Celta 2p. C/ a.c. Verm

cl ar cond. 2003 branco Corsa Sedam c/ a.c. Bco

II trend GIII' cl dh 4p
Celta 2p Bco

2002 branco VT Shadom 600 c.c preta-
rsa wind 1.0 4p, Gas. 2002 branco Astra GlS Sedam Comp. Bco

Blazer Comp. 2.2 Bcorsa wind 1.0 2p, Gas. 1997 vermelho Ducato Furgão Bco
\. 1.0 Gas. 1998 vermo met. Blazer Comp Bco

Ita 1.0 Parati 1.0 16V Vermo

ia 1.0
cl ar + pers. Gas 2001 preto Palio 1.0 4p comp. Bege
cl ar, airbag duplo 2000 vermo

Corsa 1.0 MPFI Bco
Pampa 1.6 l Bcolo EP 1.0 4p, cl ar 1996 cinza Ranger 6cc Cornp. Prata

veiro 1.8 cl dh Gas. 2001 branco Goll.8M.I. Verde

,000 motorMWM Suprema GlS comp. Cinza
c/vidro,teto,dh 1992 Omega GlS 4.1 comp. Verde

inza SL 2:0 2p. Gas. 1993 prata
Kadet Lite 1.8 Cinza

l200 Kadet si 1.8 Vermo
Gas. 1997 branca Savero CD Bco

rister 250 Gas� 2002 preta Omega Classic 2p comp Azul
F-l000 CD Verde
Escort 1.6 Bco
Escort 1.6 prata
Variant Azul

,�
.....

VEíCULOS
370 ..7516
Financia

Iftii:�,iiU;!�I�lli!::i;JíJt!gijª:I�lJ�I":,.�ê ]

Pick up Corsa
Fiorino Furgão 1.5
Pampa
Hilux Sw4, diesel
F-l000 diesel

Cinza 98
Verde 98

Branca 97
Vermelha 94

Cinza 93

Cinza 92

Verde 86
Amarela 86
Verde 99

Azul 92
Branca 96

Prata 98
Prata 84

Bege 89

�co Monza, álcool
a F-1000

::0 Saara
a Santana GLS compl.

Pick-up Corsa compl.
Blazer Deluxe compl.
Parati álcool
Savero Diesel

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

IJCelta Impecável
WAudi A3 cornpl. CI DVD - Prata

I! Uno completo 4p

II
Clio RD cl air bag duplo CD
l200

') Fiorino (aberto) vermo
II Gol 4p 100 8V

.

I
Fiesta 4pI Corsa 4p impecavel

IJ Ranger 4p Comp.
II Honda Bros. NXR 150

II Pajero 2.8 GlSB cornpl.
Palio ED .cl ar.

8 Gol branco 1.8
O Versalies azul

I Uno 1.5, vermelho

I
Gol 4p 42.000 K único dono
Vulcan 500 - impecável

01
9]
99
03
95
91
99
96
01
99
03
98
97
99
92
91
99
94

NOLFCAfl 275·1184
Rua Angelo Schiochet 99
89251-600 - Jaraguá do Sul

Bordô
).

Branco

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

Astra, GLS, 4p 9.5 Verde

97

02

96

96

00

99

Corsa Wil"ld 1.0 4p

Terrrpra 16v 2.0

Gol Plus

Uno Mille SX 1.0

UnoMille EX 1.0

Pi':Írati;l;Q 16v co�pl. 2p
Uno S 1.3

Azul

Branco

Cinza

Branco

Cinza
�;f
Branco

Preto

Novos e Usados
•

2003/2004 KA BRANCA GASOLINA

2002/2003 CELTA 3PTS - VERMELHA GASOLINA

2002/�03 CORSA 1.0 COMPlETORANCA GASOLINA

2002/2003 PALIO 1.0 FIRE C/ AR - BRANCA GASOLINA

2002/2003 CORSA 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 GASOLINA

1998/1999 FI ESTA ClX 16V - BRANCA GASOLINA

1998/1999 CORSA pick up Gl-BRANCA GASOLINA

1997/1997 I;llAZER 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 ct PRATA GASOLINA

Veículos de Particulares

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

2003 Gas
2002 GNV
2002 Gas
2002 Gas
2000 GNV
1999 GNV
1999 Die
1998' Gas
1998 Gas
1998 Gas
1997 Gas
1997 Gas
1997 GNV
1997 Gas
1996 Gas
1995 Gas
1994 Gas
1993 Gas
1991 Die
1991 Alcool
1990 Die
1992 Alcool
1990 Gas
1974 Gas

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

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

VW 18.310 02/02 Titan Tractor I branco R$ 130.000.00

VW 8120 01/02 Chacl!branca R$ 55.000.00

VW 8120 02/02 Baú branca R$ 62.000.00

VW 18.310 02/03 c/ cabina spazlo 3° eixo/branco R$135.000,OO

vW 8.150 01/01 Amarelo Sunny/Chassi R$ 55.000.00

MB Mofor Casa 200 cv 87/87 R$ 130.000.00

Tempra 93
Monza compl. 92
Goll.6 .93
Escort 85
Pick up Corsa 96
Escorte Hobby 94
Monza 87
Fusca 77
Fial Uno 89 Prata
Verona 90 "Azu(
Gol1.6 96
Pampa GL 90""
Opala 85
Premio álcool 86
KadetTurim 90
Santana 4p -ar "95
Scooter ; 97
Titan 03
Titan 01
Monza 84
eG Titan 03

311-0802
311-8281

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 . Centro - Jguá do Sul
verde
prata
vermelho
prata
cinza

azul
prata
prata
preto
branca
branco
prata
branco
vermelho
prata
branco

2004
2003
2003
2002
2001
1999
O-KM
2003
2002
2002
2001
2002
1998
1997
199.7
O-KM
1999
1997
1997
2000
2000
2000

Ecosport XL completa
ka limpfdesfar quente
Fiesta completo
ka limpfdesfar quente
Focus GL completo
Fiesta 4p
Celta 4p pacote mais
Sedan classic cf opC.
Corsa 4p cf opc.GNV
Za!ira CD completa
Corsa sedan 1.6 cf trio
Gol! 1.6 completo
Gol MI basico
Gol CL 1.6 cf DH, trio
Parati GL cf DH, trio
Palio fire 4p cf opcionais
Palio Elx completo
Palio weekend cf DH, trio
Uno SX cf trio, rodas
Clio RN 4p cf AR, trio
Scenic RXE completa
Scenic RXE completa

cinza
azul
bordo
branca
verde

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

310-2381

Monza SLI 86 R$ 4.500,00

Ipanema GI Aleool R$ 6.500,00
Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00
Kadet 92 R$ 7.500,00

Tipo Comp. ·96 R$ 9.800,00
Palio Wikend GNV 97 R$ 16.900,00
Vectra GLS 95 R$ 13.800,00
Alfa Romeo 164 95 R$ 15.000,00
D-20 88 R$ 17.800,00
Trailler Angola ej 1 eixo 90 R$ 6.500,00
Trailler TurisCar 89 R$ 7.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SUPERMASSA
GRAFITADA

Aprovadoyeros ra6ortltórios
UNISUt-UNNALl PBQ!'

rpela ABNT.

SUPER MASSA: é I1l1IyrOdtlto natural com 11111 teol: de (;ga de afta nivd, cot1!fosifão lOO%}i(;i-o, a
ser usado tia cOf1strução civil, tia uti(;zação epccin( ,(c rebocos exterior-es, inte,-;ores, assentamento de

.

rijo{os,yisos, cerâmicas, etc.

VANTAGENS:

/remos Junto à b ""�
\ como manusear

o rs dar eXplicaçõeS'
término� massa do inicio ao �

construçJo•
.

�
.�""""'-_.�

* Super resistente à rachaduras
*Resiscénte à umidade
*Maior rendimento à massa
*Economia no cimento em até 22%
*Mofo e bolor nunca mais

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

o produto C6rto para sua eonstru�ol

::Yruppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183

I Ceita 1.0 2pI
I
Palio EDX 2p
Corsa 1.0 4p
Palio 1.0 2p

r Goll.S 2p
Saveiro 1.S

1997

1999
2000
1997

branco

prata
prata
prata
vermelho
branco

prata
azul

branco
branco

RIO CERRO II - vende-se. cl :!:: 4.800m2,
C/chaléestiloalpino,riacho,5.000pésde
palmeiras real. Aceita-se troca pcr autornove!
ou imóvel. Tr.: 372-3235 cl Ramos.

LEIER
IMOBILIÁRIA

www.leier.com.br
Aqui você compra

os melhores
imóveis de

Jaraguá do Sul e Região
Greci 1462-J

OFEREÇO - ME - para trabalhar como
balconista, recepcionista e auxiliar
administrativo, com experiência. Tr. 273-6050
com Schennia

OFEREÇO -ME- para trabalhar como babá,
vendedora,cuidardepessoasidosas,
garçonete.(não pode pernoitar). Tr 8802-
1180com Michele.

OFEREÇO-ME - para trabalhar de diarista ou

mensalista, próximo a Ilha da Figueira. Tr:
370-5536

com estoque.Tr: 275-3737

��ÃO - vende-se ou aluga-se.Tr:�73-

MERCAOO - vende-se, bem estocado,
emplenofuncionamentoeboalocalização.
Tr:370-9311

PADARIA - vende-se completa em

Guaramirim. Tr.: 9117-2447.

SORVETERIA - vende-se completa, ou
troca-se por mal. de construção. RS
15.000,00. Tr: 370-3101. ou91351602

370-9311.

VENDE-SE - loja, no centro, com

clientela.TR: 275- t 539.

OFEREÇO - ME - para trabalhar com

bibliotecária, com especialização em

tecnologia da informação, para trabalhar
em escola, arquivo, museu ou faculdade.TR:
372-0253ou 9996-6434

OFEREÇO -ME - para trabalhar com diarista
na 43 ou 63feira uma vez por semana, com
muita reterêncla.Tr: 370-5491

OFEREÇO - ME - para trabalhar como
babá.Tr: 273-0629 ou 9117·6782 com

Fabiane.

OFEREÇO - ME - para trabalhar com

jardineiro, zelador ou caselro.Iê: 9111-
6855 ou 373-6695.

'

OFEREÇO-ME - para trabalhar de babá.Tr:
370-6371 com Michele

PROCURA·SE - estágio área de arquitetura e

urbanismo, cursando 93fase.Tr: 371-18�
ou 8802-8963

SCHROEDER - vende-se, com 200.000m2,

I]�5lagoas, campo de futebol, Quiosque, em
ótimoestado.R$18.000,00negociável.TR: �371-9053 __...

SOM
compra - vende - troca

financia - novos e usados
Revendedora exclusiva da região,

de Reboques Pirâmides

Vectra GLS 95
Omega SupremaGLS 93
Fusca 82
Escort XR3 88
Gol 90
Santana Quantum CL d.h.90
Verona GLX 1.8 cf d.h 95
Opala Comodoro compl. 89
Escort Hobby 1.6 93
Gol CL 1.6 90
Escort Ghia 89
Kombi Carater 92
Ford Landal em couro 80
Gol M11.6 97
F-1000 c.dupla, MWM, c. 94
Del Rey GL 1.8· 90
Chevette Junior 92
Opala Diplomata 6cc compl.90
Monza 90
Fusca 74
Voyage 86

azul
azul
verde
amarelo
branco
vermelha
Cinz
verde met.
branco
cinza
verde
branca
azul
azul
cinza
cinza
vermelho
bordô
azul
branco
grafite

G
G
G
A
G
G
G
G
A
G
G
G
GNV
G
O
A
G
G
G
G
A

Assistência autorizada

fAÇA SEU TESTE
DE flUíDO DE fREie

GRATUíTOI

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641

Freios
A-t1�
�

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

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

1!!�1!RE
FONE/FU;,310-5218
Kombi ST 1976 G

,,=ye-ctriGLS ---1995 GNV
Galax 500 -1978 G--
Q-ü[(T-- 1988 A

CORSA - vende-se, ano 96.Tr: 371·5361
oll9146-8499

2001

Omega Suprema compl. 1993

Omega GLS 2.0, compl.(-tctoJ 1994
Uno MiUe 4p 2001
Corsa Sedam Super 4p 2001
I

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

Compra - vende - troca - financia
2001

ALUGA-SE - centro de usinagern, com
fresa, plaina, e torno, com galpão.Tr: 372-
1969 ou 372-0064 ou 9973-9880

VENDE-SE - sorveteria e lanchonete na

Praia do Ervjno. Ótima localização.Tr:.: 91 ut-
0467 el Cristiana

CONSÓRCIO - vendedores{as), com

experiência na área extema pz Jaracuá dc
Sul e região. Ótima remuneração. Tr: 371-
8153. CORSA - vende-se ou troca-se, 16 valv..

ano 2001.Troca-se por carro menor

valor.Tr: 9973-3749'PRECISA-SE - de frezador.Tr: 376-2593 com

Alciomar ou Eduardo, urgente.
CORSA - super, 4 portas, ano 96, equipado,
2 dono, manual. rodas e pneus na

garantia.Tr:371-8153.

PRECISA-SE - de empregada doméstica para
pemcltar.Ir: 371-9556

PRECISA-SE - de auxiliar de serviços
gerais.Entre 25 a 30 anos, sexo feminino.
Tr:·9125-9897 com Adilson

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

Escapamento - Geometria - Balanceamenl

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com, de Pneus

A�;o�i"�d��ToN ES: (4 7)'i_lP,7W727 5 ' ) 6m A.
GM,VW,
fiAr, FORd

S·10 - vende-se, CS, 97, De Luxe cl Ar,
OH, capota, cd, trio .atarme- GNV.
R$20.000,00- Tr: 273 1525.PaliQVVeekend .. . .. ZaQa ... .. G .. CQmp

ruatUM�_clL___tiillL___G� �
s - 10 - vende-se, de luxe, completa, ar

condicionado, ano 96, emplacada até
dezembro 2004.Tr: 9986-0158

SAVEIRO - vende-se, diesel, ano 89, cor
preta.TR: 370-2324 ou 9952-0779COMPRA-SE BIZ Financiada
SILVERADO - vende-se, DL, ano 97.R$
33.500,00.Tr: 9953-9966

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

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

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

MONZA - vende-se, EFI 650, 93, 2p, bordO,
v.e.. todo original, d.h. RS 8.500,00. Tr.:
371-5157 ou 371-5615 a noite c/ ürlstiane.

MONZA - vende-se, ano 86, 2.0, àlcccl, 4

portas, vidro elétrico, cor marron.R$
4.000,00.Tr: 273-5557

MONZA - vende-se, 90, em ótimo estado.
RS 5.300,00. Tr.: 371-2001 ou 9916-8927
c/Frank.

OPALA - vende-se, SL, ano 88, 4 portas,
acoct rellquia, super conservado. Tr 376-
1678 ou 9993·5946.

CElTA - vende-se, ano 2003, VHL.RS
16.300,00.Tr: 9962-3664

·CORSA - vende-se, sedam, super, ano

99.R$ 14.900,00.Tr: 9962-3664
OMEGA - vende-se, GLS, ano 93, teto,
completo, rodas bino.R$ 12.900,00 ou R$
3.900,00mais36vezesRS397,00.Tr.9123-
7355 ou 370-3574

c I , C k

CORSA - compra-se, ano 95 ou 96.Tr. 376-
2743 com Zenirapós 19 horas

VENDE-SE -sala comercial no centro de

Jaraguá.Aceita proposta.TR: 011-6976-
9448

•

S - 10 - vende-se, luxo, ano 97, diesel,
banco de couro, cor branca, equipada. Tr:
9993-5946 ou 376-1678.

Promoção de
Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo,
3x R$ 280,00

CORSA - vende-se, Wind, ano 97.RS
10.300,00.Tr: 370-1161

Informática
em v i da pessoalsua

..... YQyªgEl_ . :J,�ª§ mm •••GNV ..

Gol 1983 Ale.

Periféricos I Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Acessórios

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

rp-;�-;-�çã�-M��it�r
f NOVO

I SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA,

R$ 585,00

ALUGA-SE - ponto comercial, na Rua:
Bernardo Dorbusch, Baependi, com
t5Dm'.Tc 9992-4214

VENDE-SE - mercado com estoque. Tr:

U Um

Suprimentos

BAR - vende-se, completo, na Vila Lalau,

�ormatizaçãoI d�' comércio e

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

e profissional"

Oferta

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

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /
12/ 15 / 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"

AOC, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

administrativos de ges
tão empresarial.

Computadores
completos

Assistência Técnica

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

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

/iô
GOl- ano 84, motor refrigerado a ar!,
4.000,00, aceito troca em mnto.Tê:
4945.

UNO - vende-se. ano 98, em

estado.Rs 10.000,00.Tr: 374-1039

TEMPRA - vende-se, ano 95, 8

completo.R$ 1.800,00 de entrada

financiamento.Tr: 370-1225

TEMPRA - vende-se. ano 95, 8 vali

rodas 15.R$ 7.000,00 mais 25 vez

160,00.Tr: 275·2794

F-2000 - vende-se, ano 80.Val
combinar.Tr: 273-1333 ou 9154-731

FIESTA - vende-se, ano 99.RS 3.;i
entrada mais 48 vezes RS 320,OO.TR:
4977

RANGER - vende-se, 00, cabo sirr·

completa (- trava), diesel,4x4, turo;
36.000,00. Tr.: 372-3235 c/ Ramol

FUSCA - vende-se, cor branco. ano(
ótimo estado.RS 3.300,00Tr: 273-6(b.

FUSCA- vende-se 80, verde, aro I'

3.500,00. Tr.: 376-3666 cf Paulo.

� .����o
- ;��d����'ci�·�'e�:�O�I·p���d

9137-8216

CHEVET._ vende-se, ano 78, a. orioJ
2.100,00.Tr: 9991-3300

DEl REY - vende-se, ano �

5.000.00.Tr: 9109-2185

ESCORT - vende-se, GL, ano 97, d

hldrauuca. ar quente, Hmpaé

��s����õ��g.��a�����7355 ou 37fdi

;����:RS ;.�n�;'-�;:T�:·6ú��3��/:�
horas

ESCORT - vende-se, GL, ano 98, ÓI'l

hidráulica, ar condicionado. Financia6:
9123-7355 ou 370-3574

ESCORT -vende-se, ano 98, vermelho.1
a combinar.Aceito troca. Tr: 275-04�
372-0098

ESCORT - vende-se. ano 92.RS 3.�
mais 21 parcelas de R$ 228,00.Tr.:
3786 (Anderson)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Carro Cor Ano OPC

Tempra Azul 1999 Completo
Uno Mille Verde 1996 AcITe/Ve

Uno Smart Azul 2001 AI

Palio Edx Cinza 1998 Dh/VeITe/RII

Siena OKm Branco 2005 Aq/Des/kit vivace
UnoOKm Preto 2005 Aq/Des.
Palio OKm Branco 2005

GM

Carro' Cor Ano OPC

Astra Vermel 1995 Completo
Celta Preta 2003

Vectra cinza 1997 Completo

CORREIO DO POVO 7

r
I

Novos e Semí-Novoa
Consórcio - Seguro - Financiamento

Carro Cor Ano OPC

Fiesta Branco 1998 Completo
Escort SW Branco 1999 Ar c./ Dh

RENAULT
_�'"'W_.·'··______ * ___"_________···'"

Carro Cor Ano OPC

ClioSedam Grafiti 2001 Completo
Clio RN Alise Preto 2003 Completo

-MERCEDES---
.. -·----·- .. ---·--·-.. -·----·-·--··-----·---

Carro Cor Ano OPC
Classe A160 Prata 2001 Completo

Carro Cor Ano OPC

NXR125 Bros Vermeh 2003 ---------------- IR: Presidente Epitácio Pessoa, 570

Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

UPERMERCADO

NOS FINAIS DE SEMANA.

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

_ vende-se, branco, ano 92,
r: 370·2324 ou 9952·0779

áICOOLR$ 5,500,00, aceito moto no

negocio.Tr:273-06B7
GOL - vende-se, MI, ano 97.Acelto troca.Ir

372·3667

GOL - vende-se, ano 99, com ar

condicionado, 2 portas.RS 12.600,OO.TR:
9997-5557

GOL - vende-se, ano 9a,MI, com rodas 14

e alarme. em ótimo estado.RS 11.000,00,
aceito moto no negocio.Tr: 370-2461

GOL- vende-se, ano 90,CL, 1.6, gasolina,GOL - vende-se, ano 88, bordo, 1.6,

� PLANET GAME
� . .

* VENDAS *LOCAÇAO * CONSERTOS EM GERAL

* PLAVSTATtON 2

•
VENDEMOS E ALUGAMOS

* )(BOX, ,
• TODA A LINHA DE

*_PLAVSTATtON ONE .' ViOEO GAMES COS
* PREAMCA"ST '. 6'• NINTENDO 64 I

I E ACESS RIOS EM GERAL.

:'g::�g� �g��:CE Fone: 376-2206
* Nt�TENDO GAME CUBE hórariode atendil118l1to: segundai segundadas 10:00 ás22:00

Rua: aênha Wee ue,1087· Barra· Jara uá do Sul· E·mail lanetagame@lbest.com.br

cor clma,RS 6.40I1.oo.TA: 372-0959
'-", �

alrbag duplo, d.h., a.c., CO originai, controle
satélite de som, t.e. Sp, travap/crlanças,
rodas de liga leve. R$ 21.000,00. Tr: 370-
8928.

LOGUS-vende-se, ano 96,1.8, a gasolina,
branco, 87 mli Km, segundo dono, ótimo
estado.RS 9.500,00.
Tr: 9922-4941 ou 370-1633 noite, com
Anderson CUO - vende-se, RN, ano 2001, 1.6, 16

válvulas, cor preta, direçao, trio elétrico.RS
19.500,OO.TR: 370-7467 ou 9103-6044.

GOLF - venda-se, GLX, 2.0, ano 97, azul..
completo, em odmo

..
estaéo.Tr: 371-7842 ou

372-0749.,lftnJO!!

KADEr -..wódlHe, Gl, com vidro e trava

elétrlca.Rr8..500,�O.Tr. 370-1161
PARATI - vende-se, cor branca, ano 84,
1.6, álcool.RS 3.300,00.Tr: 9134-6258

L-2DD - vende-se, cabine dupla, 95, a.c.,
4x4. RS 30.000,00. Aceita-se carro de
menor valor no neçécto. Tr: (47) 9102-

0009 cl San�iago.
•

MONDEL - vende-se, HOSL, com um mês
de uso, com Cd lnstalacc.Tr: 9132-4116
com Márcio

PARATI - vende-se ano 97, completo.RS
15.800,00.rr: 9962-3664

INJECAR AUTO CE'NT'ER
A CASA DO CARBURADOR

SANTANA - vende-se. ano 91,GLS,
corroietc.as 8.100,00.TR: 371-6238

SANTANA - vende-se ou· troca-se, 1.8,
gasolina, com rodas esportivas, em ótimo
estado.Tr: 276-0397 após 19 horas SUZUKI- vende-se Suzuki Swift SO 1.616V

4p, ccmpl., gas. RS12.000,00 ou ou troca

se por terreno de maior valor. Tr.: 370-
7986.

- Afinação de Motores - Recondicionamento e umpeza·de car.buradores
- Embuchamento de Bases - Peças e Miudezas para çar,g�.II:adores
- Injeção e Check-up Eletrônico - Troca de Gasolina parl!.�lc:oól
- Serviços de freio e suspensão

.

Fone: (47) 371-3898

SANTANA - vende-se, ano 85, álcool,
1.8.R$ 4.200,00 entrada mais
flnanciamento.Tr: 275-2522 Ronaldo ou

370-0164 Sergio
SPRINTER - vende-se, 16 lugares, banco
recünàve, ar condicionado, com deter.Tr:

275-1177 ou 9953-5676
SAVEIRO - vende-se, diesel, ano 89, cor
preta. Tr: 9952-0779ou 370-2324.

--
"ZIl- e� «t44�M�" f4. 24-15

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

Cl..io AUTHENTIQUE PLUS 1.0 8V 2P linha 2005'

irr
r1>l
.. CLio AUTHENTIQUE 1.616V 110cv 04/04

I 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

Avista

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

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

Dicave BLUMENAU.
322·8800

ALFA ROMEO 145 - vende-se, 99, 1.8,

completo, em perfeito estado todo revisado

RS 21.500,00. Tr.: 275-1427 cl Betlina

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

CUO - vende-se, Hatch. 00, 1.6 RT, prata, BIZ - vende-se, ano 2003, na cor

vermelha.R$ 1.800,00 entrada mais
flnanclamellto.Tr: 370-6538 ou 9101-0309

C8X 200 - vende-se sfrada. vermelha, 98,
Impecá.vel. Aceito troca. Tr. 9103-7B95 ou

9103·2613.

NX FALCON - vende-se, 400, ano 2000,
cor vermelha.Tr: 9955-4945

TlTAN - vende-se, com partida elétrica. AS
4.300,00.Tr: 9953-2627:
TlTAN - vende-se, ano 2003.R$ 1.700,00
mais 17 vezes 165,00.Tr: 373-4977

TITAN - vende-se, ano 2003.R$
4.100,00.Tr: 370-6526

TITAN - vende-sé, ano 2001, cor prata.RS
3.500,00.Tr:9123-7355ou 370-3574

TlTAN - vende-se, ano 2003.RS 1.500,00
mais 19 vezes R$205,00.Tr:9123-7355ou
370·3574

Atendemos frotas e particulares
- 1i! convertedora de se

- Mais de 2 mil veículos convertido�
TlTAN - vende-se, ano 96.RS 2.300,00.Tr:
9991·3300

VENDE-SE - Yamara 100CC, Kryplon, ano
98, partida elétrica, cor prelo. AS
2.550,00.Tr: 9116-4162

YAMAHA - vende-se, Virago, com 250cc,
preta, ano 9B.R$ B.500,00.TR: 276-1000

Xl - 600 - vende-se, preta, com 11.500Km,
ano 2000, em ótimo estado.RSll.500,00
com caixa e alarme.Tr: 9975-0047

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

AR - CONDICIONADO - vende-se, 10.000
.

VTUS.Tr: 371-3132

BANHEIRA - vende-se, para bebê, com
trocador.Tr: 275-1709

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

REGIÃO NORTE em: .�

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

Rio Branco, 230 - centro O

IJ
GRANDE FLORIANÓPOLIS em: )
São José - Fone: (47) 258 - 0036 / Rua Abelardo Manoel
Peixer-150 - Barreiros

BICICLETA - vende-se, feminina.RS CAMA - vende-se, de casal, de madeira.RS
50,00.Tr: 9117-2447 300,00.Tr: 276-0340.

CACHORRO - vende-se filhotes de
YOf1{shire, Shi-. Tzu, Poodle, Beagle, Boxer,
labrador, Go!den, Oobermann, Rolwailter
e Pit Buli, com pedlgree ou contrato de

garantia mais vacina mais ccnsuha.Tr 370-
8/563

CARRINHO DE HOT OOG - vende-se.RS
550,00 em 3 vezes, ou aluga-se por RS
100,00 por més.Tr: 9117-2447

CELULAR - vende-se, slmen, com tnternel,
6 meses de uso, de cartão. com NF.AS
160,00.Tr: 374-0262

CELULAR - vende-se, Nokia 2280, 2 meses
de uso, já habmtado.RS·100,00.Tr� 9-Ja·-
9364

CARRINHO DE 8EB� -compra-se, em ótimo
estado.Tr: 371-6435 com Eliane

CACHORRO - vende -se filhotes mesliços CARRINHO DE BE8� - vende-se, marca

de cofapp. Tr: 9993-7857 ou 370-8882. Borigono, semi-novo, cor azul.Tr: 275-2949

CACHORRO-'- vende-se, pinther mestiço CARO GAME - vende-se Magic 1000 cartas
com .coflap.Tr: 373-3787 + pasta + folhas. Tr: 275-0045.

REDE REWAutT
Linhas Clio e Scénic com

VANTAGEM

...« ...
'

.. )

Na compra do

cUo AUTHENTIQUE
1.0 8V 2P 04/04

R$21.990
VIA INTERNET.

,

ITAJAí
348·8460

JOINVILLE
435·3700

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

l:i:I Fabricado no Brasil

�tt21 .990 (211/-
+Pintura Metálica. FRETE INCLUSO.' ', .•;.

";'0

,,;:--, � .. ;

+Pintura Metálica. FRETE INCLUSO.

ScêniC AUTHENTIQUE 1.6 16V 110cv 04/04

Ar-ccndlclonado. 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 Brasilm

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Avista

f6l1ax�$de juros válida para as linha Clio e Scénic, exceto Clio e ScénicAuthentique 1.6'2004/2004, nas seguintes condições: Financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 60% do valor à vista. mais saldo financiado em 12 vezes com 0% de juros +

+
_

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
poderao ser alteradas se houver mudanças significativas no Mercado Financeiro. sem prévio aviso. (2) Preço a vista sugerido do ClioAuthentique 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

P'?rtas 1.0 8V 04/04 com Ar-condicionado incluso por + R$ 800,00, cor sólida.Para mais informações sobre essa condição. consulte a sua Concessionária Renault. (4) Preço à vista sugerido do Clio Authentique 1.6 16V 2004/2004, com Ar-condicionado, cor sólida. Preços
vali�os somenta para aqursiçao dos veículos pela Internet. com frete incluso para todo o'Brasíl. 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.Não

�stao Inclus,?s 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

�ncesslonarlas �enault. 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
re erem-se a versoes específicas. Modelos. código e valores estão sujeitos a alterações conforme política de comercialização da Fábrica,A Renault reserva-se ao direito de alterar as Especificações de seus veículos sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de
segurança em conjunto com air bags salvam vidas.

R$

Vale do Itajaí e Litoral Norte - sc

Finance�a Renanlt 'I.,Igroupe ReI Banque

r
I
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CLASSIMais

Vende-sé
Empresa prestadora' de

serviço com uma carteira de
. -/ ,.- .,";

clientes ativos e um

faturamento mêhs'�1
garantido.

0',:,', .:,"" ': ;;'jj�.:',!; �,. ':.:
Tratar : 370-66:1.� /'

9905�394:if;,;;t;;(';;';:�',C ";,

}:,,:í:.\ i:-d';':cá,'
/ q �->l:,: ;�,.; j':;�i\�é��':<:}:';,'Y':l

Precisa-se
de pessoa com experlência
trabalhar em floricultura!
Bairro Ilha da Figueira.

Repres. Comercial
Empresa São Bento do SuL
necessita autônomo para

vendas de produtos
de informática

Comissões elevadas

Informações: (47) 633 2005

t
�s (jJ.mJ,;.
Médico· CRMlSC 1242 ' TEGO 030n9

HaWlltação SOBRAClL 1,079
•

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme �Veege, 50 • SL 406

.Fone: 370-1705
somata@netúno,com,br- Jaraguá do Sul

m�C?;t��
<f!fi $"hnue!a tÚV;}IUl/Jalícle '

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

Manipulação de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

Búzio Africano - Tarô
Numerologia - Kabala Africana

* Trcuamentos Espirituais
para dioersos problemas

inclusioe drogas e alcoolismo

Consultas cl hora marcada
(47) 372-0556 - 9912-8114

li

Mais Qualidade
�

TERRAPLANAGEM
ROIl1)edor de Pedras e Concreto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

Para o lar
e para a Indústria

H: "f]aando Mcnslin - Bac endi 275-1101/9104-2393

TECNe
CALHAS

Jfl

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. '

(47) 370-9068
�<!!t��.

Ac.,,6ri�s.m Ger.l, Cosmllicos ,F••la,ias
Roupas I.Umas . Brincad.i"" 'Arl....ala

.

LEIER
IMOBILIÁRIA

www.leier.com.br

Aqui você com pra
os melhores
im ó

v e is de

Jaraguá do Sul e Região
Greci 1462 - J

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

Rua Felipe Schimidt, 279 - Centro - Jaraguá do Sul - se - Fones: 370,6448 - 275,0448 - Fax: 371-9351

estaoo.Tr. 275-1544 ou 372-3215 digital, com água Quente e fria.R$
700,00.Tr: 370-6684 com Shirlei

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

COLCHÃO MAGNÊTlCO - vende-se, RS
600,00, ou troca-se por colchão comum. Tr.:

9116-89270u371-2001cjLeia. Aio � 2 ENDERlÇOS'PAdMELHORATENDERVOCÊ!!!
-,� L .

'Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 Centro
�' "'!""�';.-

OURO - compra-se, Qualquer peça,
arrebentada, Quebrada, Paga-se à vista.
Tr:9979·0605.

Centro

Se você estó cansado de ficar em coso sem compao'
venha conhecer nosso pousado com lindas

acompanhantes 24hs 00 seu dsper.
Temos preços acessíveis e auto atendimento,

tudo poro favorecer a você, diente,
lambém atendemos hotéis, motéis e residências,

275-0052 / 273-117
&� u.� �te4te- tdel-el,

ROUPA . vende-se. para trilha.RS
700,00.Tr: 9132·4061

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

TORNO - vende- se, Milto, 1 metro de
barramento.Bs 6.200,00.Tr: 9137·6134
ou 371·9358CONSÓRCIO - vende-se, não contemplado,

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

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

TORNO - vende-se, retifica, de disco e

tambor de freio e outros equipamentos
paraoficinaouborracharia.Tr:473-9818
VENDE -SE - equbamento para moto de

trilha, RS 680,00. Tr: 9132-4061.

ESTUFA - vende-se, para salgadinhos.TR: VENDE-SE - 60m de carpet e várias
371-0462 jaflelas com vidro.R$ 70,00.Tr: 370-0168

Barão do Rio Branco, 620ESTUFA - veflde-se.Tr: 374-0152

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

VESTIDO - vende-se, de prenda, com

armação e bombacha.R$ 80,00, e uma

bola no. 41.R$ 80,00
Tr: 273-0803 tardeFATlAOOR DE FRIOS - vende-se, automático,

semi novc.Tr: 371-5309

VIOEOGAME - vende-se, Dreamcast. c/
2 contr. e 3 jogos. R$350,OO. Tralar:
376-2206.

FREZADEIRA - vende-se, Koni, com jogo de

pinça e bomba de ref[igeração.R$12.500,00
negociável.Tr: 9137-6134 ou 371-9358

fREEZER _ vence-se, Brastemp. 310 litros.R$ VlOEOGAME • �ende.se, Play Station, c/
200,00.Tr: 273-0779 ' 2 controles, 3 logos. RS 250,00. Tratar:

376,2206.

NATALIA • 9111·0491

CLÁUDIA • 9136·9310

GELADEIRA - vende-se, biplax, 340 litroS,RS
250,OO.Tr: 376-2670 com Ivone após
18:30horas

LINDASMULHER

AUTO AJUDA
TERAPIA DO CORPO E DAMENtE

(�,Of'aes ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSINESICO PARAPSICót.O'()�;; 'f� Filiado no Conselho Regional Holisllco " CRH _ 0328 e no COnselho NaCional de Terapias NatUristas -

LIVROS - vende-se, ensino médio,
matemática, químlca. inglês, biologia.Valor a

combinar.Tr: 273-0974 com Juliana pela
manhã

MÁQUINA DE LAVAR - vende-se, Brastemp,

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 etens problemas de ordem espiritual consulte com ele: Homar Moraes, através do taro kabala e da
fonosinesia o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos, Mapa aslml, certa numerologia, terapia tântrica cura plánica pela
imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kabala, Regressão,
reprogramação mental e chaveamento e chapem para eliminara magoa,

Clinico de Ginecologia 'c Obstetrícia
cr. IZ CD o: t cf) p/zur. O',ean .a_JI'nr> oéflreiner :::t;;,IlCII

CRM: 5457-lE.G.O, 302/2001- RQE;4975
MembrQ do SOOtfkdQ Bm5iloirll de' (írurgw loparQ$(óplto:SAUDE " INFORMAÇAO (ENTRO DE ATENDIMENTO À MULHU
Ginecologia e Obstetrícia

,Videoloparos(opia Ginecológico
2 7 5 - O 3 9 5 I Ruo; Pres, Jucelino, 41

- 1- andor· centro'
jllKht®terro.rom.br

,
Joroguó do Sul . S(,

SINDROME PRÉ MENSTRUAL
A síndrome pré menstrual, como é mais conhecida a fatores sociais e culturais também podem provocar a
TPM, atinge cerca de 30 % das mulheres em idade fértil. Síndrome. Ela ocorre com mais freqüência em mulheres
Dessas, cerca de 5% sofrem de sintomas tão agudos que com histórico familiar de TPM ou de depressão pós
precisam se afastar do trabalho e, em casos mais parto.
extremos, até mesmo do convívio social e do meio Tratamento:
familiar. Existem' registro de casos de crimes violentos e Não há tratamento único para curar a Síndrome pré-
suicídios praticados por mulheres sob efeito da menstrual. Existem tartamentos isolados ou associados
síndrome. Ela surge cerca de 10 dias antes do período para atenuar os sintomas como a utilização de diurético,
menstrual e costuma desaparecer com a menstruação. vitaminas (principalmente B6 e E), e, em alguns' casos
Existem diversos sintomas que surgem neste período, os específicos junto as terapias, utilizamos medicamentos
mais comuns são: antidepressivos e ansioliticos.
Sintomas Físicos: Como esta síndrome está relacionada ao ciclo menstrual
� dores de cabeça ou enxaqueca; e evolução, muitas mulheres podem se beneficiar com o
� inchaço nas mãos e pés; uso de anticoncepcional oral, inclusive de forma
� acne; específica para cada caso individualmente de maneira-
� sensibilidade; continua.
� náuseas; Em todos os casos, as pacientes devem ser avaliadas
�, ansiedade pôr comida (em geral, carboidratos); individualmente, para então se definir a melhor conduta,
� mudanças'no desejo sexual; para melhorar a quantidade de vida da paciente.
Sintomas psíquicos:
� ansiedade ou pânico;
� depressão;
� cansaço;
� irritabilidade;
� insônia;
� Causas:
Acredita-se que a Síndrome pré-menstrual seja
decorrentes de influências hormonais normais ciclo
menstrual no sistema nervoso central. A falta de
vitamina B6, cálcio ou zinco também podem ser

responsáveis pela TPM. Alguns estudos mostram que

Saiba """S'"''

,.....'.,
"

,

parar de COMer. '

Conhara O prograMa" •

DISCIPLINA
ALIMENTAR
InforMa9ões: 997 J -J814

Dro Doniella S. F Cll1:r
Dermatologia - CRM I 134 I

Fone/fax: (47) 370 8890
daniellacury@globo,com I

Rua: Olivio Domingos Brugna���� Vila NoVjMas é possível reduzir os sintomas da TPM com estes

cuidados:
� Redução do sal, cafeína, açúcar, gordura, álcool,

ANUNCIE
AQUI

371-1919

e cigarro;
� Prática de exercícios cl regularidade;
� Diminuição do stress;
� Manutenção de sono regular;
� Dieta em carboidratos e cálcio;
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia Dr. Jean Beno
Schreiner Lucht CRM: 5457
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