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ARQUIVADO

Juiz eleitoral indefere ação
contra a candidatura Caropreso

• PÁGINA 3

NÚMEROS

Moto bateu de frente em caminhão ontem e matou os dois ocupantes, aumentando para dez o número de vítimas fatais em seis dias

Acidentesmatam 1 O em uma

semana nas rodovias da região
Em apenas seis dias, dez pessoas morreram em acidentes de
trânsito nas rodovias da região. Na última sexta-feira, seis pessoas
- três da mesma família - foram mortas em um acidente na SC-
413, próximo ao trevo de Massaranduba. No dia seguinte, na
BR-280, um ciclista de 12 anos morreu vítima de atropelamento.

Domingo, de madrugada, a colisão frontal entre uma moto e um

caminhão matou os dois ocupantes da motocicleta.
O comandante do Corpo de Bombeiros de Guaramirim,
Nelson Gonçalves, disse que a maioria dos acidentes é por

imprudência. .

• PAGINA 7

LONGEVIDADE

Bonsais das mais variadas
idades vendidos no Shopping
Os bonsais (ou plantas em miniatura) têm como

principal característica o fato de viverem rnuitos anos. A
técnica é de origem oriental, mas há séculos foi introduzida
no ocidente, onde. transformou-se em hobby e também
em atividade comercial. O colecionador Laércio Schneider
dedica-se a comercialização de bonsai desde 1993. Esta
semana ele está vendendo suas plantinhas no primeiro
piso do Shopping Breuthaupt. _ PAGINA 4
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DISPUTA

PMDB aposta em experiênciapara
vencer as eleições em Corupá
o candidato a prefeito por Corupá, Curt Linzmeyer
(PMDB), acredita que a experiência de oito anos fia

governo municipal será decisiva na conquista do eleitor.

- PAGINA3

MERECIMENTO

Bruno Breithaupt recebe
"Troféu Mérito Lojista"

- PAGINA4

ANIVERSÁRIO

Bombeiros Voluntários 'de GM
.

completa 14 anos de atividades

Corporação realiza, em média, 300 atendimentos por mês,
grande parte para socorrer pessoas enfermas ou vítimas
de acidentes.

• PAGINA 6

NATAÇÃO

Ajinc disputa
CopaMercosul

Oito nadadores da

equipe Ajinc de Natação
estarão representando
Jaraguá do Sul na com

petição que será dis

putada em Curitiba.
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Pau e pedra
o acordo firmado entre

as coligações que disputam
as eleições na região de não

poluírem a cidade com

propaganda eleitoral é

extremamente louvável e

demonstra afinidade com

um dós anseios da po
pu laçâo'. O eleitor já se

cansou das baixarias e da

sujeira causadas por a

queles que prometem ad
mi�istrar com seriedade a

corsa pública. Há,' no
entanto, 'uma distância

çonsiderada entre a

:intençãQ e 9 gesto. Ao
mesmo tempo que .os can

didatos não colam cartazes,
"santinhos" e adesivos em

vias públicas, inundam as

pr_aças e calçadas com

placas de, propaganda
eleitoral. '

,

- Não testa dúvida que a'

decisão- de não poluir o

visuale,(;ie' hão sujar as ruas

é um. grande avanço no

pr�,êesso e1eltoràl. Mas' é

, FRASES

'preciso admitir, também,
que a opção adotada é de
uma incoerência sem limi
tes. As placas nas praças e

,calçadas, principalmente,
na maioria das vezes,

fecham a passagem e atra

palham os pedestres. E não

há como negar que poluem
a paisagem. Até porque são

várias, de todos os tamanhos

na Praça Ângelo Piazera. O

governo tinha a intenção de
retirá-los de lá, alegando
que o local não era

adequado para a-.

comercialização dos
produtos artesanais. Segun
do informou o vereador Zé

Padre, que intercedeu em

favor dos artesãos, para a

administração municipal,

... Os candidatos não colam cartazes,
"santinhos" e adesivos em' vias públicas,
mas inundam praças e calçadas com placas

\

além de atrapalhar a

circulação dos pedestres, os

artesãos concorriam com o

comércio formal nas

imediações,
Não se trata de' discutir

a questão dos artesãos, mas

das placas com propagandas
eleitorais que invadem as

praças e calçadas. O

exemplo foi citado como

alerta para as decisões

incongruentes, quer do

e algumas 'de gosto
duvidoso. A opção exige
uma reflexão mais apurada
de todos, poderes e alian-

ças.
A questão merece

inclusive uma ação mais

enérgica do Poder Público
que, no ano passado e início

'deste, entrou em' rota de
colisão com a associação de
artesãos de Jaraguá do Sul
sobre a permanência desses

QUINTA-FEIRA,5 de agosto de 2004 ,'- CORREIO DO POVO

governo, que usa dois pesos
e duas medidas para tratar

os assuntos concernentes ao

poder, quer dos candidatos,
que se comprometem a não

poluir a cidade com propa
gandas, mas invadem os

espaços públicos com pla
cas, sem nenhuma cerimô
nia. Ora, ou é muita ino
cência ou é muita hipocrisia.

Na outra ponta, está a

população, em especial o
eleitor, que assiste a tudo

pacificamente e se recusa ao

exercício da análise contex

tual daqueles que se apre
sentam como os futuros
administradores. Mesmo com

alguns avanços de conscien

tização e de demos trações de

apreço ao voto, a população
continua apática à política,
sem perceber a íntima

relação dela com seu

cotidiano. A indiferença é

talvez amaior responsável por
abusos e desrespeito e pela
manutenção do status quo.

UJá podemos garantir que até o mês de julho ultrapassamos 1,2 milhão de empregos com

'carteira assinada. É o maior número desde 1992. "
(Jj

,
'

".i..uis Inácio Lula da Silva, confirmando o crescimento do número de empregos gerados no país de janeiro a julho.
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H�nri-Cartiei'Bresson
morr�aos'96anos
o grande fotógrafo Henri-Cartier Bresson,mor.reu
às v�speras de completar 96 anos de idade. Autor
de imagens-ícones como a cena de um menino

carreqando orgulhoso uma garrafa de vinho, das
garotas brincando alegremente diante da

paisagem devastada da guerra, ou o

impressionante flagrante do homem que salta
uma poça e deixa sua imagem refletida na água,
o francês nascido .ern 22 de agosto de 1908 em

Cbanteloup, retratou momentos decisivos da
históriamundial ao longo demais demeio século,
sempre com olhar extremamente sensível, muito
além do mero registro fotográfico. (AE)

I
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... �UBA
Três britânicos foram
submetidos a abusos
Três I britânicos libertados da penitenciária
mantida pelos Estados Unidos em uma base
naval em Guantánamo, Cuba, foram
submetidos a métodos brutais sistemáticos
durante o tempo emque estiveram detidos,
informou ontem jornal "The Guardian"

Uni informe compilado pelos advogados
declara ainda que um oficial do Exército inglês
interrogou um dos homens no Afeganistão(I

enquanto um soldado americano apontava

um,� arma, para sua cabeça e ameaçava
disparar. Os três denunciam que foram

espancados, não tiveram acesso a água e

comida adequadas e foram fotografados nus

em um dia frio. (AE)
I

... EUA

Libertada professora
seduziu alunomenor
Uma professora americana de 42 anos e que
foi condenada a sete anos de prisão em 1997

,por tido duas filhas com um aluno de apenas
13 está novamente em liberdade.

Mary foi condenada por violação de menores

depois de ter mantido relações sexuais com

o seu ex-aluno Viii Fualaau.
Em liberdade, Mary, que na época do
relacionamento era casada, tinha quatro filhos
e lecionava em uma escola de Seattle, disse
que 'deseja começar uma nova vida. "Gostaria

. de me reunir com a minha família e começar a
fazer terapias, junto com as minhas filhas." (AE)

<'

... PALESTINA

Qureia critica Israel
por assentamentos
o primeiro-ministro da Autoridade Nacional

Palestina, Ahmed Qureia, criticou Israel pela
expansão de assentamentos judaicos na

Cisjordânia e por bloquear seu plano de armar
os policiais palestinos nas ruas. Apesar de ser

amplamente simbóllca, a presença de mais

policiais uniformizados fortaleceria a posição
de Qureia perante seu povo e serviria como

forma de demonstrar a maior autonomia de

que goza atualmente no governo.
Ourela recorreu ao cônsul americano David
Pearce para que manifeste "uma posição clara
e firme" dos Estados Unidos contra a atividades
israelense de assentamentos. (AE)

... PARAGUAI

Gerente fechou as

portasdo supermercado
Um dos donos do supermercado paraguaio
incendiado no domingo acusou um dos gerentes,
que morreu na tragédia, de ter ordenado o

fechamento das portas do estabelecimento, O
incêndio causou a morte de pelo menos 464

pessoas. Enquanto um dirigente empresarial
reconhecia que os funcionários de todos os

supermercados do Paraguai têm ordens para
fechar as portas em caso de incêndio, o governo
se antecipava em afirmar que a tragédia não fora

provocada porum atentado terrorista.Daniel Paiva,
filho do proprietário do supermercado incendiado
apresentou-se hoje ao Palácio de Justiça. (AE)
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... IRAQUE

Combates deixam pelo
menos 22mortos
O governo de Mossul, cidade a 300 quilômetros
de Bagdá, decretou ontem toque de recolher

depois que ataques rebeldes e confrontos entre
policiais e guerrilheiros causaram a morte de
14 civis IF oito insurgentes, e ferimentos em 26

pessoas. O comércio baixou as portas e as ruas

dessa cidade de três milhões de habitantes
ficaram desertas.
Os combates na região central - dos mais
violentos desde a invasão, em março de 2003 -

podem ser uma indicação de que a guerrilha
que luta contra a ocupação tenta firmar-se no

Norte, estendendo sua ação além de Bagdá e

do Triângulo Sunita, a Oeste da Capital. (AE)
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SUA OPINIÃO

IMPRENSA, PROFISSÃO:
CARÁTER

LUIZHENRIQUEDASILVEIRA*

No século V a.C., na Grécia, nascia uma escola
que mudaria os rumos da medicina, sob a inspiração
de um personagem que se tornaria o paradigma de
todos os médicos - Hipócrates. Ela separou a medicina
da religião e da magia, superou a crença de que as

doenças tinham causas sobrenaturais e fundou os

alicerces da medicina racional e científica. Além
disso, deu um sentido de dignidade à profissão médica,
estabelecendo as normas éticas que deveriam nortear

a vida do médico, no exercício profissional ou fora
dele.

Passados 25 séculos, Rui Barbosa aplicava ao fazer
jornalístico o mesmo sentido hipocrático de dignidade
e ética: "A imprensa é a vista da Nação. Por ela � que
a Nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao

longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe
ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam, ou

roubam, percebe onde lhe alvejam, ou nodoam, mede
o que lhe cerceiam, ou destroem, vela pelo que lhe
interessa, e se acautela do que a ameaça".

Menos de um século depois, outro grande brasileiro,
o jornalista' Cláudio Abramo, nos brindava com sua

definição lapidar do que deve ser o jornalismo: "
... a

prática diária da inteligência e o exercício cotidiano
do caráter".

Por isso, creio que, assim como os médicos fazem o

juramento de Hipócrates, os jornalistas, em sua

formatura, poderiam fazer o juramento de Abramo:
"Jornalismo é a prática diária da inteligência e o

exercício cotidiano do caráter".
Na última quarta-feira, ao oficializar o 28 de julho

como Dia da Imprensa Catarinense, em homenagem
ao lagunense Jerônimo Francisco Coelho, que, em

1831, colocou em circulação nosso primeiro jornal, "O
Catharinense", eram esses dois grandes exemplos que

povoavam meu pensamento.
Junto com eles, a doce lembrança de meu pai, o

jorna-lista Moacyr Iguaternv da Silveira,
correspondente do "O Estado de São Paulo" durante

cinqüenta anos e diretor, por longo tempo, do "Diário
da Tarde", que, nos �nos 40 a 60, dividia com "O
Estado" a preferência dos leitores da Capital.

Meu jardim de infância foi a redação de um jornal.
Criei-me com o cheiro de chumbo, meus soldadinhos
eram os tipos velhos, meus carrinhos, trens e casas eu

os construía com clichês usados.

Aquela época feliz, o fascínio que a profissão
exerceu sobre mim ao longo dos anos e .as lições de
mestres como Cláudio Abramo, forjaram em mim a

noção clara da importância da imprensa e do jornalista
na apuração e depuração dos fatos e o respeito pela
instituição da imprensa e da liberdade de imprensa.

* Governador do Estado de Santa Catarina

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
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,

I
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MOSAICO �Maurílio de Carvalho ----,

� Será? � Encontro � Imprudência � Votação � Emprego'
S� depender de alguns vereadores de O Grupo de Apoio à Adoção "Bendito A seqüência de acidentes graves nas A Câmara de Jaraguá do Sul aprecia Dados oficiais do Caged (Cadastro

Jaraguá do Sul, as denúncias sobre fruto" realiza nos dias 10 e 11 de rodovias da região, que causaram a hoje, em primeira votação, a proposta 'Geral de Empregados e Desem-

irregularidades administrativas em setembro, no Sindicato do Vestuário, o morte de dez pessoas - três da mesma do vereador Marcos Scarpato (PT) que pregados), órgão do Ministério do

entidades filantrópicas serão in- Primeiro Encontro Estadual de estudo e família -, em apenas seis dias, é pretendetransformaroCDH(Centrode Trabalho,apontamparaaabertura

vestigadas. A idéia é solicitar auditorias apoioàadoção. altamente preocupante. Direitos Humanos) da cidade em de 1,2 milhão de novas vagas de

para esclarecer a aplicação dos fi- O evento, que pretende reunir os 27 Tragédias como a de Massaranduba, na entidade de utilidade pública. trabalho com carteira de janeiro
nanciamentos e as condições em que grupos de Santa Catarina, inicia às 19 noite da última sexta-feira, servem de O CDH/JS, fundado em agosto de 1997, a julho. É a maior geração de

foram adquiridos os bens com recursos horas, com palestra do sociólogo, escritor alerta aos mais afobadinhos, que dirigem desenvolve trabalhos de prevenção e empregos formais no país desde

públicos. e psicólogo paulista Fernando Freire, com como se estivessem em uma pista de promoção dos direitos humanos, através 1992.

Há casos de dirigentes que utilizam o o tema: "Adoção na escola': No dia corrida.Tambémaospaisqueentregam de cursos, palestras e cartilhas, de No mês passado, o ministério

veículo da entidade - que não estão seguinte, a reunião acontece das 9 às 18, as chaves do carro aos filhos, mas não reparação dos direitos violados e revisou a estimativa de geração
identificados como tal - para serviços e vai discutir as estratégias dos grupos, cobram responsabilidades. Segundo o encaminha as denúncias aos órgãos de empregos formais de 1,3 "[U?

Particulares e até para viagens de final exercitar o relacionamento e unificar as Corpo de Bombeiros, a imprudência é a competentes para as devidas milhão de vagas para 1,8 milhão
:JfJp

de semana com a família. idéias. principal causa dos acidentes. apurações. este ano.

L-
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Justiça arquiva ação contra

candidatura de Caropreso
JARAGUÁ DO SUL - o juiz

eleitoral Hélio David dos Santos

decidiu acatar o parecer dopromotor
de Justiça Alexandre Schmitt dos
Santos e indeferiu a representação
movida pela coligação "Jaraguá para
todos", que solicitava a impugnação
da candidatura do ex-deputado
federal Vicente Caropreso (PSDB).
O chefe de cartório da 17ª Zona

Eleitoral, PedroKremer, explicou que
o arquivamento do processo se deu

pela- "ilegitimidade ativa do

requerente". Segundo ele, a ação
deveria ter sido feita peloMinistério
Público ou pelo partido, que têm

competência para questionar o

registro de candidaturas.
''1\ denúncia beirava questões de

propaganda eleitoral. Os acusadores
não se atentaramao fato de que a ação
seria desmembrada em duas e que,
em casos de improbidade adminís-

trativa, não são pessoas físicas que
movem a representação", explica. A
juízaeleitoralQuitériaTamaniniPérez
é responsávelpela avaliaçãode possível
incoerência naquestãodapropaganda
eleitoral, mas ainda não apresentou

sentença final.
A ação indeferida esta semana

referente-se à fixação de adesivos de

propagandaeleitoral de candidatos em
casas populares, no Bairro Jaraguá 84,
porconsidera-la abuso de poder.

SEQÜÊNClA-Estaé a terceira
vez que a Justiça indefere

representações nesta eleição. Na
semana passada, foi arquivado a ação
movida pela coligação "[araguá no

rumo certo" contra a.aliança "Jaraguá
para todos", que tem o deputado
estadual Díonei da Silva (PT) como
candidato a prefeito. Dias depois,
arquivou o processo contra o jornal
virtual "Absoluto".

Kremer diz que a juíza ainda analisa as questões de propaganda eleitoral

,

-
Elf./ARAGuA DO SUL EM GUARAM/RI.H

AI', Geflílio Vc"ga.�, /58 � 275·0583 Rua 18de AgvslO, 1939
Av. Mal. Deodoro, /83 - .171-7365 Sala!)] 373-J065

Shopping Cemer Bfl!;tlwlIl'{ - 372-2678

Receptividade da população
deixa peemedebistas confiantes
FABIANE RIBAS

.....Partido teve de
descartar um
dos candidatos
a vereador

•
CORUPÁ - o candidato a
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prefeito Curt Linzmeyer (PMDB)
•

disse que está otimista com relação
às eleições deste ano. A confiança
vem da receptividade de
monstrada pela população durante
os encontros promovidos pelo
partido para ouvir a sociedade e

suas principais reivindicações. O
PMDB pretende ouvir as pessoas e

colher sugestões para a elaboração
do plano de governo. Linzmeyer
acredita que as chances dos

peemedebistas são grandes em

razão do partido administrar o

município há 12 anos.
"Vemos o histórico de nossa

legenda como um ponto positivo.
A população sabe o que o prefeito
tem feito em prol do
desenvolvimento da cidade",
considera o prefeiturável, acre

scentando que, tanto os

candidatos que vão disputar a

chapa majoritária, quanto os que
concorrem na proporcional, são
pessoas qualificadas para atuar no
poder público. "São nomes fortes
de profissionais competentes que
garantem a confiabilidade que o

povo exige", diz. Outro fator
salientado pelo secretário é o fato
de não prometer ações faraônicas.
"Apenas propomos o que está ao

alcance", garante.
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Curt aposta no histórico da legenda para conquista dos eleitores
9115)

quatro mulheres. Como 81óg

partido apresentava umà.:i6�
nominata de dez homens, tevJqml
d d did srnu
e cortar um os can latos .•

A d ' 15110pesar e trazer no curncu �órD
experiência como parlamentar�mirl .

o encanador foi eliminado. "Nórm92
fizemos uma reunião com 0�19ió
líderes e o próprio Kozicrl-
colocou o nome à disposição, Ç) -<III

que. demonstra ser. u�,T
p ar t id ar is t a de pnmetra.1
considera Thieme. JU2

2€llT
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Na opinião do secretário do
comitê de campanha do PMDB,
Carlos Roberto Thieme, o fato de
o PMDB ter lançado chapa pura
não desestrutura o partido nem

o faz perder credibilidade. Até
porque, a decisão foi em função
da desistência do PFL. "Até o

último dia estipulado para

definições de aliança, o apoio
estava certo. Entretanto, como
na política tudo é possível, os

pefelistas preferiram coligar com

PP e PSDB", argumentou,
informando que o PMDB vem

recebendo manifestações de

apoio de militantes do PFL, que
se sentiram traídos com a

aliança. "E são pessoas
influentes na cidade", ressalta.

CORTE - Ú candidato a

vereador Alfredo Koziol foi
eliminado das disputas deste
ano. Conforme a Lei Eleitoral,
o PMDB pode lançar, na chapa
proporcional, nove homens e

Ministro acredita' que eleições serão teste para o governo
õVói!

'ldu2
51Ub

BRASÍLIA - O ministro da

Coordenação Política, Aldo
Rebelo, aposta em um resultado

equilibrado nas eleiçõesmunicipais
de outubro e não acredita que esse

pleito possa se transformar num
teste nacional para o governo do
PT, pondo em risco a própria
suposta reeleição do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva em 2006,
no caso de resultados negativos.
Rebelo admitiu que o PT e os

aliados, inclusive o PCdoB, seu
partido, possam até perder algumas'
prefeituras importantes, inclusive

das capitais, mas tal resultado seria
compensado pelo forte cres

cimento do número de prefeitos e

vereadores que representam as

forças da aliança governamental.
Para e�, que passou por Paris de
volta de viagem àChina, a eleição
não terá conseqüências decisivas,
como pode ter ocorrido em alguns
países da Europa em pleitos da
mesma natureza. Como exemplo,
o ministro citou o primeiro
mandato do presidente Fernando
Henrique Cardoso que,
derrotado nas eleições mu-

nicipais, acabou reelegendo-se
para a Presi-dência dois anos

depois. Ele afirmou que nesta

eleição municipal são os

candidatos que devem ser julgados
pelo eleito-rado. E disse .estar
convencido de que "o peso da

questão nacional será muito

pequeno" em toda a disputa.
PROJETO - Quanto a seu

projeto político para 2006, por
enquanto é candidatar-se de novo
a deputado. Mesmo porque a

disputa para vôos mais altos, o

Senado e o governo paulista, está

lolni

engarrafada. Indagado sobre sua�U
relações com o ministro-chefe d\rsb
Casa Civil, José Dirceu, Rebet31n1

. - d b 'I;Dn3garantiu que sao e om ruve e
.

b 1" d
15mu

quaisquer tur u encias pu eram.
b

d 'd'
. - d 121

ser supera as, apos a ivisao �&29
atribuições da Casa Civil pelA0)
presidente Luiz Inácio Lula Qa",9
Silva, que entregou-lhe .a,

articulação política do g?ver-n\?,�l
Ele reconheceu a existencia � I
notícias sobre divergências com�.1
Dirceu, mas insistiu em que hof��: I
"as relações são tranqüilas e c;k._.J

ajuda mútua".

�.

, +-,
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Pia
BONSAI

tase miniatura são bem
aceitas por consumido e
MARIA HELENA DE MORAES

""Longevidade é uma

das características
do bonsai, técnica
de origem japonesa

}ARAGUÁDO SUL- Você pagaria
R$ 8 mil por uma planta em

miniatura? Pcxle parecer exagero, mas
existe quem seja capaz de investir

tanto dinheiro em uma plantinha
meramente decorativa, chamada
bonsai, mas que pode durar quase
cem anos. A palavra bonsai, de
origemjaponesa, significa "árvore na
bandeja",O termo refere-se à arte de
criar uma planta emminiatura, um
hobby que até pouco tempo era

restrito apoucas pessoas, másque vem
sendo disseminado por
colecionadores que resolveram
transformaro lazerem fonte de renda.

Esse é o caso do ex-funcionário
da Xerox, Laércio BaltazarSchnei

der, que desde 1993 dedica-se ao

comércio de bonsais e se diz satisfeito
com o resultado. Proprietário de um
viveiro emFlorianópolis, Schneider
vi,ajaoEstado todopromovendoexpo
si�ões de suas preciosidades. As
vendas, segundo ele, sempreI

compensam o investimento. Instala-
do no primeiro piso do Shopping
Gente r Breithaupt há 15 dias,
Sthneider informa que conseguiu
v�rider a metade do seu estoque, o

que representa cerca de 100 árvores.

I Além de serem extremamente

duradouras - algumas chegam a ser

sexagenárias - os bansais podem ser

feitos com árvores frutíferas,
especialmente as que dão frutos

I . .

Prquenos, como cerejeiras,

laranjeiras, pitangueiras e outras de

locais

A técnica pode ser utilizada em vários tipos de plantas. As mais velhas são as mais caras. Algumas custam RS 8 mil

pequeno porte. O sabor da fruta é o

mesmo garante Schneider, que está
expondo uma laranjeira repleta de
flores e trutas.

Na avaliação-de Schneider o
, investimento vale a pena, mas a

pessoaque adquire um exemplarnão
pode deixar de lado os cuidados que
a planta exige para continuar forte e

ao mesmo tempo, em miniatura.

"Infelizmente, os equipamentos
utilizados para o manejo são

importados e bastante caros", salienta
Schneider.

Os bonsais também são

considerados terapêuticos. Essa

classificação, segundo Schneider,
provém dos cuidados que a

planta exige. De acordo C0111 o

colecionador, a técnica de
miniaturizarárvores era utilizada pelos
povos nômades, que tinham o hábito
de carregar, ao semudarem, as plantas
medicinais e as árvores frutíferas. O
que era símbolo de sobrevivência,
acabou se transformando em hobby
e fonte de renda.

COMEMORE OS

SANOS
DA IMPULSO
COM lUDO GÁS!

1 I

Iniciando no mês de agosto você ganha a

matrícula e a primeira mensalidade qrátis"
(planos anuais] 8, para completar, ainda recebe
um Kit Impulso com uma camiseta e uma toalha
exclusivas. Prepare suas baterias!
Essa festa de aniversário você não pode perder!

Rua Epitácio Pessoa 1081 . Centro
CEP 89251-100. Jaraguá do Sul. Santa Catarina
(47) 2751862. academiaimpulso@terra.com.br 4Jmpülso

Bruno Breithaupt é agraciado (
com 'Troféu Mérito Lojista'

I
Ainda de acordo com o

empresário, o crescimento é uma

conseqüência do reaquecimento da pi
economia, ocorrido em todos os cI
setores, devido às ações creditícias do n:

governo federal, que tem facilitado o ir

consumo para todas as camadas da P

população. Breithaupt enfatiza que o C
crescirnento passou a ser detectado a di
partir de junho, mas não significa que d
esse crescimento esteja ocorrendo em B
tcxlos os segmentos do comércio local.

A boa fase do grupo Breithaupt g

pode ser exemplificada com a (I

expansão da loja de [oinville, que está n

passando por�efonnas. De acordo com q
diretor presidente, o investimento na s:

loja de Joinville é significativo e vai SI

proporcionarmais conforte aos clientes 11

com a disponibilidade de um salão de P

vendas de trêsmilmetros quadrados, C
ar condicionado e estacionamento

coberto no primeiro piso, além de um n

lay-outmcxlerno.O grupo possui 1.30
funcionários em lojas instaladas em
Jaraguá do Sul, Guaramirim, Brusque,
Joinville, São Bento do Sul e Mafra.
Esteano aempresa instituiuoPrograma
de Participação nos Resultados,
implantado a partir de IOde janeiro.
O primeiro repasse acontece esta

semana, representando 20 a 30% do
salário do trabalhador.

.

}ARAGUÁ 00 SUL-O empresário
Bruno Breithaupt recebeu o Troféu
Mérito Lojista, concedido pelaCDL
(Câmara de Dirigentes Lojistas de

[araguá do Sul) na noite da última

terça-feira, em solenidade realizada
no Clube Atlético Baependi. O
prêmio é concedido a empresários do
setor do comércio que tenham se

destacado durante o ano. Esta é a

quinta vez que aCDL institui o troféu
em 36 anos de atividades na cidade.
O pai de Bruno, Hans Breithaupta,
foio primeiro empresário do comércio
a receber tal honraria, seguido deUdo
Wagner, Waldemar Behling, Victor
Bernardes Emmedoerfer e IvoEvald.
A solenidade de entrega do prêmio
integrou aprogramaçãode aniversário
da CDL, que completou exatos 36
anos no dia 3 de agosto.

Na avaliação de Bruno

Breithaupt, o prêmio reflete o

reconhecimento de um trabalho que
a família vem real�ando na cidade
há 78 anos e veio justamente no

momento em que o grupo está

passandopor umaboa fase. De acordo
com o empresário, que é diretor

presidente doGrupo, o crescimento,
nos últimos meses, foi de aproximada
mente 20% ao mês em relação ao

mesmo período do ano passado.
ALEXANDRE BaGO

Bruno Breithaupt é o quinto empresário a receber o prêmio da CDL

Extravio de Documentos Fiscais

SIDINEIA MARIA APARECIDA SCHWALBE ME, Firma individual estabelecida
em Guaramirim,SC, CNPJ n° 04896.170/0001-57, inscrição Estadual n°
251.704.106, comunica o extravio' de 01 (um) bloco de Notas Fiscais
Modelo 2 Série D/1 de n° 201 ao 250, AI DF N° 052.594.378.
PERDA REGISTRADA NO BOLETIM DE OCORRtNCIA N" 363/2004, DA
DELEGACIA DE POLICIA DE GUARAMIRIM - se.

GUARAMIRIM,SC. 30/07/2004_

concurso: 585
12 - 24 - 33

36 - 39 - 57

I

. Quin'a'
I

concurso: 1333
14 - 23 - 46
70 - 75

concurso: 440
10 - 14 - 24 - 35 - 42 - 43 - 46
52 - 54 - 70 74 - 76 - 82 - 83
84 - 86 - 87 - 91 - 92 - 96

��iLoteria Federal"., .
I'"

concurso: 03855
1 c Premio: 52.468
2° Premio: 51.314
3° Premio: 31.678
4° Premio: 38.263
5° Premio: 19.101
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Quarta ponte será construída

na Rota das Cachoeiras
o

a CORUPÁ - Um dos principais
la pontos turísticos domunicípio, que
)8 chega a receber dois mil visitantes

o na alta temporada, receberá novos
o investimentos. A Associação de

a Preservação e Ecoturismo Rota das

o Cachoeiras vai construir uma ponte
a de acesso as três últimas cachoeiras

e da Reserva Ecológica Emílio

n Batistella.
I. Hoje, o acesso só é possível
)t graças a uma viga de madeira

a colocada sobre o Rio Novo, o que
á não garante a segurança daqueles
n que por lá transitam. "É perigoso",
a salienta Ernesto Felipe Blunk,
li secretário de Turismo, Desenvolvi

s mento e Planejamento da

e Prefeitura, que integra o Conselho
Curador da Associação.

A ponte, que terá entre 25 e 30

1 metros de comprimento, será

construída antes da 'Surpresa', 12a
cachoeira da Rota. Segundo Blunk,
a estrutura, divida emmódulos, já
foi transportada até o local das obras,
que iniciam este mês. Além desta,
a Rota das Cachoeiras conta com

outras três pontes: a de acesso a 14a
cachoeira, construída no ano

passado, uma pêncil na primeira e

outra na quarta cachoeira. "A, partir
do término da construção da ponte,
pretendemos cobrar ingresso de
acesso à Rota, tanto para

manutenção da associação quanto
do próprio parque", revela
informando que a reserva conta com
luz elétrica, banheiros, além da
Escola Ambiental, casa de estudos
que recebe estudantes.A obra deve
ser concluída até o final do ano, com
investimento aproximado de R$ 15
mil.

ALEXANDRE BOGa

81unk revela que intenção é cobrar ingresso de acesso à Rota em breve

Jogos Olímpicos são tema
de atividades virtuais no

Marista

Nós dias 09 e 10 de agosto, os alunos da s- série
do Colégio Marista São Luís estarão trabalhando

QUM@T==( com atenção redobrada o tema Olimpíadas. O
Colégio Marista São luis projeto, denominado OLlMATEC (Olimpíadas
MaristaTecnológica), teve início em junho deste ano com atividades
virtuais extraclasse, tais como caça-sites e criação multimídia. Nesta
nova etapa, os alunos estarão respondendo a um quiz, utilizando
os mais diversos recursos tecnológicos como fonte de informação
a fim de resolver os desafios propostos sobre os Jogos Olímpicos,
pesquisando sua história, símbolos e modalidades.
De acordo com ii organizadora do evento, Luciane Schwalbe,"o
tema Olimpíadas está sendo amplamente discutido em sala de
aula e na mídia em geral, por isso o estímulo e a motivação dos
educandos é constante':
As atividades, além de proporcionar a interatividade e o raciocínio
dos alunos, busca desmistificar a tecnologia, tornando-a uma

ferramenta cada vez mais presente na vida escolar dos alunos.

.�
\
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Bombeiros completam 14 anos

devoluntariado emGuaramirim
CAROLINA TOMASELLI

�Corporação conta

com 24 socorristas,
sete aspirantes e 11

bombeiros mirins

GUARAMIRIM - o crescente

número de atendimentos -

aproximadamente 300 por mês -

registra a atuação do Corpo de
Bombeiros Voluntários, que

completou na última segunda-feira
14 anos de atividades nomunicípio.
De janeiro até julho, foram atendidas
I902 ocorrências, período em queno

ano passado foram feitos 1724

atendimentos.
Segundo o comandante da

corporação, Nelson Gonçalves, o
chamado 'socorro a pessoa' ocupa o
primeiro lugar, com uma média de
oito atendimentos diários. Ressalta

que entre as ocorrências, tem

chamado a atenção o grande número
•de acidentes de trânsito, "muitos deles
comvítimas fatais", ressalta.

P�aGonçalves, que há sete anos
é bombeiro, situações como essa são

bastante complicadas, apesarde todo
o preparo técnico. "O triste é quando
envolve criança. É bemmais difícil,
até porque tenho filho, mas tem que
ser profissional acima de tudo",
desabafa.

Gonçalves lideraumgrupo de 24
socorristas - destes cinco mulheres,
sete aspirantes e 11 mirins, mas a

corporação pretende ampliar o

número de voluntários. O coman

dante afirma que será lançada uma
campanha em escolas e empresas da
cidade para convidar a população a

ser um socorrista, o que exige um

Gonçalves: "Tem que gostar,porque precisa conciliar o tempo para a vida pessoal,o trabalho e o voluntariado"
treinamento de cinco meses, em

média, além de aprovação.
O presidente da corporação,

Ademir Orsi, ressalta a necessidade
de adquirir novas ambulâncias, já
solicitadas ao governo Estadual e aos

empresários. Enfatiza que o principal
problema enfrentado continua sendo
de ordem financeira. A receita

mensal, de R$ 8 mil, não cobre as

despesas, em torno de R$ 10 mil.

Segundo ele, a situação foi agravada
com a implantação da LeiTiton, que
dimin:uiu o valor dos recursos às

Corporações Voluntárias. Em

Guararnirim, o repasse caiu de R$ 35
mil para R$ 25 mil. Orsi declara que
foi firmado convênio comEstado para
a liberação de mais recursos às 30

pequenas corporações catarinenses.
"Mas falta vontade política",-afinna.

Funarte e FCC lançam novos

projetos (de .Artes Cênicas
FLORIANÓPOLIS - Artistas,

dirigentes, produtores e agentes
culturais estão convidados a

participar amanhã do lançamento
de três novos projetos na área de
Artes Cênicas. Às 14 horas, na
sede da FCC (Fundação
Catarinense de Cultura), será

apresentado o programa Cara
vana Funarte Sudeste/Sul e

lançados os prêmios Funarte de

Dramaturgia e Funarte de
Estímulo ao Circo. O diretor-geral
da FCC, Edson Machado, prevê
bons resultados e a continuidade
da parceria com a Funarte. "O

lançamento destes programas e de
editais em Santa Catarina sinaliza
a interação da produção
catarinense com outros Estados e

reafirma a política cultural pública
de descen-tralização e difusão das

ações culturais". Além de divulgar
os editais, o coordenador da
Funarte em São Paulo, Hélvio
Tamoio, quer estabelecer uma
interlocução direta com agentes
culturais de Santa Catarina,
estreitar o diálogo com a FCC e

conhecer os espaços culturais da

Capital. Machado lembra ainda
outras parcerias firmadas, como o

Projeto de Artes Visuais da
Funarte.e o Projeto Pixinguinha,
na área da música. "Estas
iniciativas requerem o apoio dos

governos municipal, estadual e

federal e a mobilização e

participação efetiva da classe
artística" .

Em 1990, o então presidente da Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guaramirim), Reinaldo Ristow, Arnoldo Telles
e alguns empresários que hoje ainda participam da diretoria

sugeriram a implantação dos Bombeiros Voluntários, realizando
uma campanha para que as empresas da cidade cedessem
funcionários como vol·untários.
Dia dois de agosto de 1990 foi eleita uma comissão provisória de

fundação, oficializada em seis de março de 1991. A corporação
funcionava em uma pequena sala nos fundos da antiga Prefeitura
e iniciou com 17 bombeiros voluntários, sempre com apoio da

corporação de Jaraguá do Sul. Uma adaptação no caminhão pipa
do município possibilitou os primeiros atendimentos, que foram

aperfeiçoados com a dedicação da equipe.
Após três anos surgiu a idéia de construir sede própria, em terreno

doado pela Prefeitura, e contou' com apoio da comunidade, que
participou das campanhas para doação de material de construção.
A frota de veículos foi constituída com a doação de viaturas pela
Prefeitura, governo Estadual e empresas. Em 2002, foi concluída a

sede própria, com auditório, banheiros e sala de reuniões.

Artesãos de Schroeder expõe
produtos em Jaraguá do Sul

SCHROEDER - Um grupo de
artesãos da Associação Schroedense
de Artes e Artesanato participa, a
partir de hoje, da rerceira Feira do
Artesanato, no pavilhão "C" do

Parque Municipal de Eventos de

Jaraguá do Sul. Serão

aproximadamente 25 artesãos do

município que estarão expondo
diversos produtos, dentre eles,
entalhes emmadeira, tricô, crochê,
pinturas, bordados à mão, peças de

cerâmicas, pinturas, velas ornamentais
e outros utensílios decorados.

A Associação Schroedense de
Artes eArtesanato foi constituídano
dia 11 de junho, em reunião com os

mais de30 integrantes, todos artesãos,
que já organizaram e participaram de
cinco feirasmunicipais de artesanato.

• A Feira de Artesanato'

inicia hoje e acontece até

domingo.

• O evento reúne artesãos

de 17 municípios
catarinenses e duas
cidades do Paraná em 100

estandes montados nos

pavilhões "B" e "e" do
Parque de Eventos.

AFeira de Artesanato de Jaraguá do
Sul é uma promoção da Prefeitura,
através da Secretaria de Produção, e
integra a programação do 'Agosto de

.

Todos", paralela anona Feirado Livro.

4�,.

) .
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· ....CONVITE

Reunião para a estruturação da RotaCityTour
Dando continuidade às ações do Proder Comcenso - Programa de
Desenvolvimento Local que está sendo desenvolvido em Jaraguá
do Sul, o Sebrae/SC, prefeitura Municipal e Comtur, realizam no dia
1'1 de agosto a partir das 18 horas reunião de trabalho com envolvidos
tto City Tour. O objetivo é o de proporcionar direcionamento e

reestruturação do roteiro turístico para o município. O encontro

�contece no Museu Histórico de Jaraguá do Sul. Mais

informações 371-7843 com Rafael Soldatelli.

....SENAI

Ensinomédio retornou as atividades
Os alunos do Ensino Médio articulado com a Educação Profissional
do Senai de Jaraquá do Sul, retomaram as atividades escolares do

segundo semestre nesta segunda-feira. E dentro do planejamento'
da escola está a participação dos alunos no Encontro de Integração
de alunos do Ensino Médio Senai/Sê, que acontece amanhã, na
sede da ASFISSI em Florianópolis. O Encontro tem como objetivo
promover a interação e a socialização dos alunos das Unidades do
Senai de Santa Catarina envolvendo estudantes de Jaraguá do Sul,
Joinville,Tubarão, Rio do Sul e Blumenau.O evento pretende também
homenagear os estudantes pela passagem do seu dia que é
comemorado em 11 de agosto.
i

.... ALMOÇO ,

Escola promove Feijoada
A Escola de Educação Básica Professora Valdete Inês Piazera Zindars
convida a comunidade a participar de almoço que acontece no

sábado, dia 7 a partir das 11 horas, nas dependências da escola,
localizada na Rua Marina Frutuoso, 545, no centro (ao lado do CPL).
Será servida uma feijoada ao preço de R$ 7,00. Os cartões podem
ser comprados na secretaria da escola. Mais informações pelo
telefone 275-0285.

.... MICROCRÉDITO
Guaramirim ganha posto de atendimento
A Agência de Crédito do Vale do Itapocu (Acrevi) já está atendendo
no novo posto instalado recentemente em Guaramirim, anexo a

Associação Comercial, Industrial _e Agrícola (Aciag). A

descentralização da Acrevi paraGuaramirim, aprovado pelo conselho
da instituição, atende o pedido de lideranças empresariais em

oferecer microcrédito para empresas e pessoas que precisam de
valores até R$ 10 mil, para investir em seu empreendimento.
Segundo o presidente da instituição, Valéria Junckes, o bom

desempenho da Acrevi no mês de julho chegou a R$ 421 mil.

.... PALESTRA

Sindicato promoveencontro entremulheres
o relacionamento entre pais e filhos e a necessidade de se refletir
sobre os atos praticados na família serão temas da palestra "Família:
um laço de arnor'a ser proferida pelo ex-coordenador do Programa
Vida Feliz, financiado pelos irmãos Maristas, Lúcio Stein, às 14h30 do
dia 7 de agosto, no auditório do STIVéftuário. A promoção é do

Departamento da Mulher da entidade, que em agosto completa
oito anos de atividades e organização das mulheres vestuaristas. As

inscrições podem ser feitas pelo fone 371-2322 e a entrada é franca.

"flós somente estamos pedindo que os participantes tragam
consigo um litro de leite integral, ou fraldas descartáveis tamanho

'�G" ou ainda calçados, até mesmo usados, para meninos, tamanho

�2", solicita a coordenadora do Departamento e vice-presidente do

�indicato, Rosane Sasse. As doações serão encaminhadas a uma

trabalhadora da categoria sem condições financeiras para cuidar
dos filhos gêmeos, que sofrem problemas de saúde.
I "

II
�ENCONTRO
I

Semana da Família em Jaraguá do Sulf
ft,. ParóquiaSão Sebastião promove de 07 a 15 de agosto a Semana
da Família. Nos dias 7 e 8 acontece missa de abertura da semana da
I .

família nas comunidade. No dia 9 às 19h30 será realizada a missa da

luventude com o tema "Família e o Jovem" com padre Gilberto

�raisch, de Joinville. Dia 10, no mesmo horário, aco�tece a Via
Sacra da Família (matriz e comunidades). Dia 11 também às 19h30

? palestra aborda o tema "A realidade da família de hoje" com
Dom Orlando, Bispo Diocesano de Joinville. No dia 12, às 19h30
haverá missa com os casais jovens. Dia 13, no mesmo horário
será realizada missa com renovação das promessas matrimoniais

e'benção das alianças. No dia 14, sábado às 15 horas acontece a

missa das crianças e entrega dos prêmios do concurso de redação
"Minha Farnflla'No domingo,dia 15 haverá o encontro das famílias
no Seminário de Corupá. Às 10 horas acontece missa e ao meio
dia será servido almoço e logo após um bingo. Às 19 horas missa
de encerramento com bênção das chaves na matriz "São
Sebastião':

J

....CETEJ

Vagas remanescentes para curso superior
(9 Cetej - Centro de Educação Tecnológica de Jaraguá do Sul está
com vagas remanescentes par o curso de Marketing de Varejo e

Gestáo Financeira. Os cursos acontecem no período de dois anos.

Mais informações no telefone 276-3837.

QUINTA-FEIRA,5 de agosto de 2004 CllnSiJMt.,mlgul••
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Moradores reivindicam obras

para Estrada Nova eTifaMartins
(ELlCE GIRARDI

....Pavimentação e

linhas de ônibus
estão entre os

principais pedidos

}ARAGUÁ DO SUL - Os
moradores das ruas José Picolli, na
EstradaNova, e daElpídioMartins,
pertencente a Tifa Martins e Vila

Lenzi, se dizem cansados de

esperar pelas providências da
Prefeitura. Eles reclamam que o

ribeirão que corta os dois bairros
necessita de drenagem para evitar

as enchentes e proliferação de
roedores. Eles reiviridicam ainda
pavimentação asfáltica.

A aposentadaMause ElliKIug,
moradora da Rua José Pícollí,
informou que solicitou ainda a

presença de um fiscal para analisar
também o esgoto que desemboca
ao lado de sua casa.

De acordo com Mause, a

Prefeitura aprovou a instalação de
um tubo de esgoto e que
desemboca com uma vazão muito

forte o que acaba levando parte
do barranco, provocando erosão.

"Tenho receio que este problema
piore. Gostaria que o técnico

avaliasse esta situação", salienta a

aposentada. <'

O problema, no entanto, é que
casas e muros construídos muito

próximos ao riacho dificulta os

serviços de limpeza, porque as

máquinas não conseguem circular

por causa da falta de espaço.

Segundo o se cre tário de

Desenvolvimento, Humberto
Travi, nenhuma solicitação de

limpeza chegou à secretaria. A

Casas construídas muito próximas a ribeirões impedem limpeza
providência, segundo ele, é asfálticaequefoisolicitadaatravés
verificar quais pontos podem ser de abaixo-assinado onde todos os

limpos, já que em alguns trechos, o moradores se posicionaram
terreno acaba cedendo por causa favoráveis a realização desta obra.
do peso da máquina. O secretário O secretário informa que esta obra
solicita a comunidade daquela não consta no planejamento inicial,
região, que não jogue lixo e outros mas não descarta a possibilidade
entulhos dentro do riacho o que dela ser realizada até final do ano.

d '- \d' d "O Ipo e agravar a situaçao em ias e importante é ter pe o menos

chuva forte. A comunidade da 80% de adesão dos moradores.
.Rua Elpídio Martins, cobra uma

posição da PrefeituraMunicipal, no
que diz respeito a pavimentação

Pedimos paciência, pois dentro em
breve a pavimentação pode
acontecer", declara.

Os moradores fizeram também

solicitação à Empresa de

Transportes Canarinho, pedindo
para que o ônibus de transporte
coletivo passe pela rua Elpídio
Martins passando pela Rua
FredolinoMartins. O trajeto hoje é

feito pela RuaMarcelo Barbi e não
atende a comunidade. Segundo os

_

usuários por onde o ônibus está

passando tem poucas residências.
A maior parte da população está

concentrada no itinerário sugerido.

Ricardo Graça Mello é atração Alunos de SC são beneficiados

hoje na 'Quinta Cultural' com reajuste namerenda escolar
}ARAGUÁ DO SUL - O músico

RicardoGraça Mello é a atração
do projeto "Quinta Cultural",
hoje às 20h30 no pequeno teatro
da Scar. Filho da atriz Marília

Pêra, Ricardo apresenta canções
do pop rock nacional de seu

último CD. O disco traz dez

músicas, apresentando com

posições inéditas e regravações
de alguns sucessos. Ainda na

adolescência, Ricardo entrou

para a banda Mistura Fina,
formada por Nelson Motta,
tocando ao lado de Lulu Santos,
Liminha, e Arnaldo Brandão.
Em 1982, estourou com amúsica

"De repente Califórnia" - de
Lulu Santos e Nelson Motta. A
música foi um dos temas do filme
Menino do Rio, onde Ricardo
também fez parte do elenco. Em

1985, fez o filme Garota

Dourada, no qual cantava
"Romance e aventura" e "Como
uma onda" - também de
Nelsinho Motta e Lulu. No
mesmo ano, lançou um com

pacto duplo com as músicas

"Numa Nice" e "Tempo
quente". Entre 1992 e 1995,
tocou na noite nos bares de

Florianópolis. Depois, partiu
para Angola, num projeto de

samba, bossa nova e capoeira,
retornando em 2001. Além de

cantar, Ricardo compõe e toca
violão, piano e baixo. Na TV,
Ricardo participou de novelas e

especiais infantis como Pirlim

pimpim e a Turma do Pererê. Fez

participações no teatro com

peças Elas por Elas (1989), entre
95 e 2001 fez o musical de
Francisco de Assis, Vitor e

Vitória, onde contracenou com

a mãe Marília. A peça A saga
da senhora Café aconteceu em

2003. Atuou também em peças
infantis como Saltimbancos, de
Chico Buarque, e as Brinca
deiras da Gata Maria. Os ingres
sos para o show com Ricardo

Graça Mello podem ser adquiri
dos nos valores de R$ 10,00.
Idosos e estudantes pagam R$ 5,00.
Mais infor-mações na SCAR, pelo
fone 370-6488/275-2477.

FLORIANÓPOLIS - Cerca de 320
mil alunos da rede pública
estadual, matriculados na pré
escola e no ensino fundamental de
Santa Catarina, serão beneficiados
com o aumento de 15,38%, no
valor da merenda escolar, a partir
deste mês. Ovalor per capita para
os estudantes do ensino

fundamental e da pré-escola
passou de R$ 0,13 para R$ O, 15. Em
todo o Estado são atendidos pelo
PNAE (Programa Nacional de

Alimentação Escolar) 700 mil
alunos. O governador Luiz

Henrique da Silveira e o secretário

de Estado da Educação e

Inovação, Jacó Anderle, estavam
com o ministro, em Brasília,
quando foi feito o anúncio. Um

reajuste para R$ 0,18 também
constou de estudos feitos pelo
MEC, mas prevaleceu o de R$ 0,15.
Para o secretário este aumento "já
é uma sinalização para que

participemos mais e quem sabe no

próximo ano possamos conseguir
um reajuste maior". Anderle
informou que no total o Governo

Federal vai injetar mais R$ 140
milhões no PNAE para atender 36,9
milhões de estudantes brasileiros
neste ano. A rede pública estadual
recebia até agora R$ 8.173.412,00,
divididos em dez parcelas de R$
817 mil. Para atender a todos os

estudantes, a Secretaria da

Educação de Santa Catarina deve
entrar com uma contrapartida de

igual montante. Com o reajuste, o
MEC passará a enviar R$
8.220.566,03. Mesmo com os

recursos federais e mais a

contrapartida, a Secretaria ainda
libera para as escolas recursos

descentralizados para a compra de

prod u tos perecíveis e

regionalizados. São beneficiadas
713 escolas da rede pública
estadual, que atendem o ensino

fundamental e a educação infantil,
além 14 escolas indígenas, que
recebem merenda diferenciada,
conforme cardápio adotado pelas
etnias Kaingang, Xogleng e

Guarani. O valor por aluno para as,

unidades escolares indígenas é de

R$ 0,34 e para as creches, R$ 0,18.
I r
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BIClCROSS

Jaraguá doSul é líderdo Estadual
No último fim-de-semana, a Equipe Jaraguaense de Bicicross/Duas Rodas

participou da terceira etapa do Campeonato Estadual, disputada em

Brusque.Com os sete títulos e 21 troféus entre os oitomelhores colocados

das 36 categorias disputadas a equipe assumiu a liderança com 238

pontos, seguido de Rio do Sul com 236 e Brusqu�, com 232. ?s atletas

jaraguaenses campeões da etap�, em suas re�pe.ctlvas categona�, foram:
Joyce Moretti (elite woman), Aline Muller (iunior woman), GUilherme
Bourscheidt (boys 11 anos), Gregori Goelzer (boys 12 anos), Cláudio

Bertoldi (cruizer 25/29), Sebastião Vieira (cruizer 40/44) e Dorival

Gruetzmacher (cruizer 45+).

�MOTOCROSS
Pilotosda regiãodisputam etapa em Ascurra
Neste fim-de-semana, cerca de 150 pilotos se reúnem neste fim-de

semana na cidade de Ascurra para a sexta Etapa do Campeonato
Catarinense de Motovelocidade. Na categoria Força Livre Nacional A, o

jaraguaense Luciano de Oliveira (Elite Móveis/Koru Motos/Águia
Transporte) disputa a liderança com o piloto de Guaramirim Beto Alchini

(Posto 28/Gunther Despachante/Águia Motos/Netuno Transportes/
AzevedoAutomóveis/Academia Corpo e Mente/Prefeitura Guaramirim).
Já Eduardo Zonta (Zontinha Motos/Netuno Transportes/Academia
Impulso/Prefeitura Guaramirim/MCR), também de Guaramirim, disputa
as categorias Nacional A e B e tenta melhor sua posição em ambas as

categorias.

�JOGUINHOS

Cinco equipesdisputam fase regional
Jaraguá do Sul compete com cinco equipes - basquete e handebol
masculinos; futsal feminino; voleibol nos dois naipes - na fase

classificatória Região III dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que
acontece de quinta a domingo (05 a 08/08) em quatro municípios
diferentes. As duas equipes de voleibol jogam em Rio do Oeste, onde o

masculino disputa a única vaga disponível com os municípios de Rio

Negrinho, São Francisco do Sul, Rio do Sul e Monte Castelo, reunidos em
chave única. Já o feminino integra o grupo "e ao lado de Barra Velha,
Itaiópolis e Pomerode. O futsal feminino forma o grupo "B'; com
Petrolândia e Papanduva, na briga por uma das três vagas disponíveis
nesta modalidade, em competição no município de Rio do Sul. E o

handebol masculino jaraguaense está na chave "B'; junto com Imbuia,
Mafra e São Bento do Sul, na eliminatória em que se classificam duas

equipes e é disputada em Braço Trombudo, cidade que forma o grupo
"A"ao lado de Rio do Sul e São Francisco do SuLJá o basquete masculino
inicia na sexta-feira (06/08) sua jornada por uma das duas vagas
disponíveis na eliminatória que acontece em Mafra.

...�

COMUNICADO

Prezado Sr.RUHAN CARLOS DE SOUZA,portadorda carteira de trabalho numero
4044191 série 0001-0 se, pedimos o seu comparecimento junto a empresa
INTERATIVATEXTIL LTDA, localizada na Rua Antonio Machado n 86, Bairro Nereu
Ramos, cidade de Jaragua do Sul- se, para tratar de assunto de seu interesse.
Devido o seu nao comparecimento na empresa desde o dia 02/07/2004, caso o
sr.nao compareca dentro do prazo de 48 horas da publicacao deste,poderemos
rescindir seu contrato de trabalho conforme Artigo 482 da CLT, letra i).

. ESTATíSTICAS

Acidentes fazem dez vitimas 2�
J"u!��ais em seis dias na ����rr���c�jll

4206, de Cachoeiro do Itapemirlrs:z I

(ES). Eles trafegavam sentidg'lq
Jaraguá do Sul-Joinville e batera:ru:,2
de frente com o caminhão quandl{oL
faziam uma ultrapassagem, no BairrQ)rl
Guamiranga. Maycon morreu n�:»
hora eMarcos a caminho do hospital.

Na madrugada de dcmingcç-s
CarlosBatista daSilva, 20, que estav :1
na garupa de uma bicicleta,morrelj A
após ter sido atropelado pelo Corsft))
placa LYK-3292, deGuararnirim, nª,�2
BR-280, em frente àWegQuímicctol
No sábado à tarde, o ciclistaCristia\1l2
Alessandro Araújo, 12, morreusz
quando foi atropelado pelo Monzset
placa AEA-3271 de Curitiba. O
acidente aconteceu na BR-280, n&-<!I
bairroNereu Ramos, em JaraguádW
Sul. \ A

E na noite de sexta-feira, umn
acidente tirou a vida de seis pessoaaa
que estavam no Fusca placa LYH9b
3713 deMassaranduba, naRodoviab
SC-413, próximo ao trevo dêo
Massaranduba. O carro bateu d@v
frente com a Sprinter placaMBNs2
2528 de Blumenau, ematou Oslii1b
Brusch, 42 anos, Douglas Brusch,
13, Richard Costa Brusch, j;"
Rosemari Rojas Tulleo, 18, Elian��
Tulleo, 16 e Jandira InêsGonçalves)
dos Santos, 40. i02

�Na madrugada de

ontem, colisão entre

moto e caminhão
·deixou dois mortos

}ARAGUÁ DO SUL - o início do
. mês de agosto está sendo marcado

pelo grande número de mortes no
trânsito emnossa região. Desde sexta
feira, 30 de julho, dez pessoas
morreram em quatro acidentes nas
rodovias SC-413 e BR-280. As
últimas duas vítimas fatais estavam
namotocicleta que colidiu com um

caminhão na BR-280. Na

madrugada de domingo, um ciclista
foi atropelado e morto na mesma

rodovia. No sábado, outro ciclista é

morto na BR-280. E na sexta-feira,
um acidente naSC-413, próximo ao
trevo de acesso à Massaranduba,
matou seis pessoas, três da mesma
família.

Os passageiros da motocicleta
!-rondaCG-125, placaMCI-4418 de
[araguá do Sul, Maycon Roberto

Domi�gos, 21 anos, e Marcos
Roberto Augusto, 34, morreram na

colisão com o caminhão Mercedes- Capacete ficou destruído após o acidente que aconteceu ontem

Jogo entre Malwee e Colegial
é antecipado para sexta-feira

}ARAGUÁ DO SUL - A partida
entre Mal�ee e Colegial, que
estava marcada para a noite de
sábado, foi antecipada para às

20h30 dessa sexta-feira, no

ginásio Wolfgang Weege. Um
acordo entre as duas comissões
técnicas e a Federação Cata
rinense de Futsal transferiu o

r

jogo válido pela antepenúltima
rodada da Divisão Especial do
Estadual.

O técnico Marcos Moraes
não terá a participação do fixo

Chico, dos goleiros Franklin e

Marcinho e do ala Falcão.
Franklin e Falcão estão com a

seleção brasileira em João Pessoa,
na Paraíba, enquanto que os

ou tros dois encontram-se no

departamento médico. A

pr e vrs a o é que os dois
contundidos possam voltar ao

time no dia 14 de agosto, em São

Miguel do Oeste, contra a

Unoesc.
Sobre a possibilidade da

seleção brasileira fazer um

período de treinamentos para o

mundial na Ásia em Jaraguá do

Sul, o supervisor Kléber Rangel
descartou, pelo menos para

setembro, esta possibilidade.
"Não houve acerto nas

negociações em virtude do
calendário já previsto. Talvez isto
possa acontecer mais para

frente", comentou. Os ingressos
para a partida, que será

disputada no ginásio Wolfgang
Weege, em Jaraguá do Sul, serão
vendidos a R$ 3,00 apenas no dia
da partida.

Natação jaraguaense participx;
da CopaMercosul em Curitibài�

ALEXANDRE Bo�81
�==���-=--====�========��========�

Nadadores da Olesc serão poupados da competição em Curitiba;
92

}ARAGUÁDO SUL - Depois da boa físico. "Será a oportunidade para 05;)
participação naOlesc, onde a equipe atletas buscarem os índices para cy.n
feminina conquistou o tetra cam- campeonatos brasileiros ínfantil e-
peonato e amasculina ficou emtercei- juvenil de verão", comenta 0'1

ro, a equipe Ajinc/Urbano/FME de treinadorRonaldo Fructuozo. i b

Natação disputa, nestefim-de-sema- A prova, considerada pelai
na, aCopaMercosul. A competição CBDA (Confederação Brasileira dte
acontece no Clube Curitibano, em Desportos Aquáticos) como a que
Curitiba (PR) e começa nesta sexta- atinge o maior número de atleta�
feira, seguindo até domingo. participantes, contará com63 clubM

A equipe de Jaraguá do Sul irá do Brasil, Paraguai, Argentina �
participar somente com oito Uruguai, totalizando 916 nadadoreso
nadadores, para evitar que os atletas sendo 555 no masculino e 361 nê>

que disputaram aOlesc e também o
. feminino, nas faixas etárias de 13 a..'l.dS1

estadualnão sofressemcomo desgaste até acima de 20 anos.

l ..
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• Preços
RS 45,9, até RS 88,5 mil

Fazia tempos o modelo
pedia uma revigorada no

estilo, que fez-se
necessário frente ao

ataque de modelos

japoneses, mais bonitos e

que esbanjam
funcionalidade. A parte
dianteira foi a que mais

mudou, mas o melhor de
tudo só se vê na estrada:

a suspensão retrabalhada

������������� FORD RANGER 2005

lOlhar rejunesci
I Poe 0"'00 ,""""/("mo,,'

'

� Houve um tempo em que novos vincos do capô, mais encorpado. Os pára-

� sinônimo de picape era Ford e choques ficaram com formas mais definidas. Esse

� Chevrolet. Aí vieram os arrojado visual foi inspirado na F 150 americana,

� japoneses, com os olhos bem um sucesso no segmento há mais de 20 anos.

� arregalados a fim de entrar nesse Já na traseira, destaca-se a nova tampa, com o logo

� polpudo filão. Na Europa e nos Ford na parte central. As lanternas também mudaram,

� Estados Unidos as opções mas de forma mais sutil. O grande diferencial nesta

� asiáticas nesse segmento salpicam "nova" Ranger está na suspensão e na futura geração de

� e são suficientes para deixar os motores, que deve chegar no início de 2005.

� yankees em alerta máximo. No Desempenho
� Brasil nas devidas porporções, a A nova suspensão da Ranger propicia mais conforto à picape,

� história se repete. É claro, que sem torná-la menos aderente. Mesmo em terrenos acidentados a suspensão,

� aqui as opções são muito mais aliada aos novos bancos, preserva o conforto dos passageiros. É que, na

� limitadas, assim como as vendas parte traseira, a suspensãb ganhou peças plásticas 'entre as lâminas do feixe

� também. de molas, a fim de reduzir o atrito, enquanto na dianteira, molas auxiliares

� Em busca da recuperação da em poliuretano. O resultado é·um sistema altamente funcional e muito

� preferência (e da fatia) perdida, a mais .silencíoso ..

� Ford submeteu a veterana Ranger Internamente, poucas mudanças. Os bancos agora têm novos desenhos,

� a um lifting, que, ainda que com encostos de cabeça independentes e o banco do motorista, na versão

� parcial, foi suficiente para Limited, tem apoio de altura e lombar.

� rejuvenescer a picape média. A motorização foi mantida: 2.3 a gasolina, com 14Scv e 2.8 diesel, que gera

� A frente é a que apresenta 132cve 2.8 turbodiesel, que produz 13Scv. Esse último motor, porém, é

� maiores alterações. Os faróis apenas disponibilizado para as versões XLT e Limited.

� ficaram mais compactos e Os preços partem dos R$ 45,9 mil, para a versão XLS cabine simples,

� agressivos, com a incorporação, a chegando aos R$ 88,5 mil na versão turbodiesel Limited, com cabine dupla.
� exemplo do restante da linha Quem sabe agora ela consiga recuperar mercado. Em julho, o modelo
�

.

Ford, de canhões de luz e pisca- vendeu 370 unidades, contra 583 da Nissan Frontier, 938 da GM S10 , 991

� piscas integrados. A grade, com da Mitsubishi L200, e 2.919 unidades do Eco Sport, líder do segmento.

� os elementos na cor preta mudou

� de formato, que acompanha os
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Motores e potência
2.3 gasolina 145cv
2.8 diesel 132cv
2.8 turbodiesel 135cv
No total, são 21 configurações,
entre cabine simples, estendida
e dupla, com tração 4x2 e

integral
* Dados do fabricante

o preço é o único defeito
Junte o perfil naturalmente esportivo do
Audi A4, 344 cavalos de potência, câmbio
Tiptronic de 6 marchas a rodas de 18
polegadas com pneus 235/40, baixíssimo
perfil. O resultado é a S4 Avant uma
perua'invocadíssima', que parte da
imobilidade aos 100 quilômetros
horários em apenas 5,5 segundos, com a

velocidade máxima de 'apenas' 250,
km/h, (entenda-se: controlada
eletronicamente). A estabilidade é
indiscutível, também pudera, o carro
'cola' no chão. A previsão é de trazer
entre 10 a 15 modelos ao ano.

Ah, não esqueça de juntar e essa soma de
beleza, potência e recursos tecnológicos
uma considerável quantia de reais:
aproximadamente RS 381,2 mil, para ser

um pouco mais exato. É o único
ingrediente que azeda essa bela receita.

COMBUSTÍVEIS
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00

01

00

98

Fone: (47)
370-8622

Telefone:

370-3113
Parati Plus

Gol 2p 1.0

Gol 4p 1.0

Gol 2p 1.0

Taurus gás
Fiesta

Ka 1.0

Ka 1.0

Pálio 4p
Pálio young 4p
Pálio 4p
Pálio 4p gás
Pálio 4p
Uno 4p
Uno 2p
Uno 2p

97

03

01

98

02

02
99

98

97

96

93

91

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

INJEÇÃO ELETRÔNICA
r • I

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Gol Special 02

Celta 1.0 03

Corsa wagon 01

Corsa Pick up 97

Corsa 4p 97

Corsa 2p 96

Vectra gás 97

S-10 gás 96

Mitsubishi Pajero 01

Mondeo 2.0 97
GOL 1.0 16V=1999

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

(47) 376-1772/ 273-1001

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

Santana ct 1.8
Gol star

BLAZER DL COMPLETA 1996 BRANCA

PICK-UPBege
Vermelho

G

G

1996

1989 Mitsubishi Pagero
Blazer DlX

Scenic RXE 2.0 kit gas
Ranger 4x4 gabinada
Blaser DlX compl.
S 10 Gab.

Prata

Prata

Prata

Preta

Branca
Cinza

D

G

G

P
D

G

G
G
G

D

D
D
D

D

A

2001

2001

2001
2000

1999

1997

1996
1997

1997

1994
1993

1986

1985

1979

1984

FlAT

Uno Smart
Palio Fire 4p
Palio EX

Uno Mille EP 4p
Tipo 1.61E

Azul

Branco

Preto

verde

Cinza

G

G

G

G

G

2001

2001

1999

1996

1995

PALIO EX 1999 PRATA CELTA 2002 BRANCO

Blazer Dl comp. 2.2 Branca

Blazer DLX cl couro comp. Branca

Ranger Xl cl Ar vermelha

F-iOOO est. de fábrica Vermelha
FORD

Fiesta 4p. Prata G 1997
F 1000 gab turbo
D 20Gab

F-iOOO gab
F-l000

I\ombi

Vermelha

Branca
Preta

Amarela

Branca

GM

Corsa Hatch 4p
Celta

corsaap, cl ar
Monza Sl 4p
OmegaGlS
OmegaGlS

Branco

branco

Prata

Cinza

Azul

Azul

G

G

G
G

G

A

2004

2002

1999

1993

1993
1993

MOTOS

GG Titan KS

Honda Sahara 350 NX

Verde

Vermelha

G

G

2002

1995 BLAZER DLX COMPLETA 2001
PRATA

275-3711
GM

S-10 EFI clopc.
Vectra co

Omega CO 3.0 manual

Omega GLS

Corsa 4p cl opc. + ar

Corsa cl trev-elerm.trodes

Corsa wind c/ opcs

95

97

94

93

01

97

98

372-1919
VEíCULOS

Temos toda a linha de veículos
OKm, comosmenoresprefos

VW

Santana CD + GNV

Parati S 1.6

Fusca

85

84

94

FIAT

Palio 2p básico

falia EOX 4p
Tipo MPI 1.6 compl.
Tipo IE 1.6 compl.
Uno Mille cl opc

97

99

96

95

93

FORD

Courier 1.6 rocan AQ 00

Escort GL 1.8 + GNV 94

Verona 2.0 I Ghia 4p compl. 94

Verona 1.8 LX 94

PRÓX. CLUBE ATLÉTICO' BAEPENDIDORNBUSCH, 330

CHEVET - vende-se. 1.6, álcool,
ano 88.R$ 3.300.00 mais
financiamento 8 parcelas.Tr:
9137-8216

F-l000 - vende-se. ano 90, XK,
completa.Aceito troca.Tr: 372-3667
ou 9111-9466 com Clovis

MONZA - vende-se. 90, em ótimo
estado. R$ 5.300.00. Tr.: 371-2001
ou 9916-8927 cl Frank.

96.Tr: 376-2743 com Zen ir após
19 horas

CORSA - vende-se. ano 96.Tr:
371-5361 ou 9146-8499

2004.Tr: 9986-0158 ESCORT - vende-se. ano 98 ,

vermelho. Valor a

combinar.Aceito troca. Tr: 275-
0402 ou 372-0098

SAVEIRO - vende-se, diesel. ano
89, cor preta.TR: 370-2324 ou

9952-0779
PALIO - vende-se EOX, ano 98, 4
portas, cinza, ar cond, trio
elétrico e som.R$ 12.500.00.Tr:
276-1000

CORSA - vende-se ou troca-se,
16 valv.• ano 2001.Troca-se por
carro menor valor.Tr: 9973-3749

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

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

9993-5946.

CHEVET - vende-se. ano 78, SL,
original.R$ 2.100,00.Tr: 9991-
3300

ESCORT - vende-se. ano 92.R$
3.000.00 mais 21 parcelas de R$
228.00.Tr: 373-3786 (Anderson)

SILVERAOO - vende-se, DL. ano
97.R$ 33.500,00.Tr: 9953-9966CORSA - super. 4 portas. ano 96,

equipado. 2 dono, manual, rodas
e pneus na garantia.Tr: 371-
8153.

f'tmIR�S €H GERM.: f'RIDI�� - COMf:RCI�L - RESDENCIAL

_ _ _':1�:��EORRID�, fpox, TEXllJR�. GRAfl�DO FIESTA - vende-se, ano 99.R$
3.500,00 entrada mais 48 vezes R$
320.00.TR: 373-4977

UNO - vende-se. turbo. preto. ano
94. completo. em ótimo
estado.Ir: 9B5-7729

DEL REY - vende-se, ano 90.R$
5.000,00.Tr: 9109-2185

OMEGA - vende-se. GLS, ano 93,
teto. completo, rodas bino.R$
12.900.00 ou R$ 3.900,00 mais
36vezes R$ 397.00.1r: 9123-7355
ou 370-3574

VECTRA -r- vende-se. GLS. ano 95,
completo. com rodas
especiais.R$ 14.500.00
financiado.TR: 9123-7355 ou

370-3574

GOL - ano 84, motor refrigerado a

água.R$ 4.000,00, aceito troca
em moto.TR: 9955-4945.

GOL - vende-se. branco, ano 92
álcool.Tr: 370-2324 ou 9952:
0779

GOL - vende-se. ano 94. 1.6, COI
branco.R$ 7.500,00.Tr: 9135.
7729

GOL - vende-se, Speciaí, branco
01. 5 pneus novos, isofilm:
metade do IPVA 04 pago. RI
12.000,00. Tr.: 370-4810 a tarde.

GOL - vende-se, MI. ano
97.Aceito troca.Tr: 372-3667

GOL - vende-se. ano 99, com �

condicionado. 2 portas.RI
12.600,00.TR: 9997-5557

GOL - vende-se, ano 88. bordo,
1.6, álcool.R$ 5.500,00, aceito
moto no negocio.Tr: 273-0687

GOL - vende-se, ano 98,MI, com
rodas 14 e alarme, em ótimo
estado.R$ 11.000.00. aceito
moto no negocio.Tr: 370-2461

GOL - vende-se. ano 90.CL, 1.6,
gasolina. cor cinza.RS
6.400,00.TR: 372-0959

GOLF - vende-se. GLX, 2.0, ano
97, azul. completo, em ótimo
estado.Tr: 371-7842 ou 372-0749
com José

KADET - vende-se, GL, com vidro
e trava elétrica.R$ 8.500,00.Tr:
370-1161

LOGUS - vende-se, ano 96, 1.8.
a gasolina, branco, 87 mil Km,
segundo dono. ótimo estado.RI
9.500.00.
Tr: 9922-4941 ou 370-1633 nORe,
com Anderson

PARATI - vende-se, cor branca,
ano 84. 1.6. álcool.R$ 3.300,00.Tr:
9134·6258

PARATI - vende-se ano 97,
completo.R$15.800,00.Tr: 9962·
3664

SANTANA - vende-se, ano

91,GLS, completo.RS
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

SANTANA - vende-se. ano 85,
álcool, 1.8.R$ 4.200,00 entrada
mais financiamento.Tr: 275-2522
Ronaldo ou 370-0164 Sergio

SAVEIRO - vende-se. diesel, ano
89, cor preta. Tr: 9952-0779 ou

370-2324

..
BIZ - vende-se, ano 2003, com

partida, preta.R$2.200.00 mais
15 vezes R$ 220.00.Tr: 9132·
4061

BIZ - vende-se, ano 2003. na cor

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

CBX 200 - vende-se strada,
vermelha. 98, impecável. Aceito
troca. Tr. 9103-7895 ou 9103·
2613.

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

TlTAN - vende-se, com partida
elétrica.R$ 4.300.00.Tr: 9953-
2627.

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

TITAN - vende-se, ano 2003.R$
1.500.00 mais 19 vezes R$
205,00.Tr: 9123-7355 ou 370-
3574

TlTAN - vende-se. ano 96.R$
2.300.00.Tr: 9991-3300

VENDE-SE - Yamara 100Ce,
Krypton, ano 98, partida elétrica,
cor preto.R$ 2.550,00.Tr: 9116·
4162

YAMAHA - vende-se, Virago, com
250cc. preta. ano 98.R$
8.500,00.TR: 276-1000

XT - 600 - vende-se, preta, com
11.500Km, ano 2000, em ótimo
estado.R$ 11.500,00 com caixa
e alarme.Ir: 9975-0047

Faça um orçamento
sem compromisso

VLB - Responsável pela pintura
do Jornal Correio do Povo UNO - vende-se, ano 98, em

ótimo estado.R$ 10.000,00.Tr:
374-1039

RANGER - vende-se, 00, cabo
simples. completa (- trava), diesel.
4x4, turbo. R$ 36.000.00. Tr.: 372-
3235 cl Ramos.

ESCORT - vende-se, GL, ano 97,
direção hidráulica. ar quente,
limpador e desembaçador
traseiro.
R$13.900.00.TR: 9123-7355 ou

370-3574

CORSA- vende-se. sedam, ano

2002, com ar condicionado,
GNVR$ 21.500,00.Tr: 375-2018R:.g?l11in89.s.. �a�o�,sl��.�n�.�.d�Fi�u.�ira.:.!el: ..?1 .. O�-�.��.�

CELTA - vende-se, ano 2003,
VHL.R$16.300.00.Tr: 9962-3664

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

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

TEMPRA - vende-se, ano 95. 8
val., completo.R$ 1.800,00 de
entrada mais financiamento.Tr:
370-1225

.

D - 20 - vende-se, ano 87. cabine
dupla, cor branca.Tr: 9952-0779
ou 370-2324910bati.

CORSA-vende-se, sedam. super,
ano 99.R$ 14.900.00.Tr: 9962-
3664

ESCORT - vende-se, 1.6, álcool, .

vermelho, ano 84.R$
3.500.00.Tr: 276·0397 após 19
horas

FIAT 147 - vende-se, cor bege.
ótimo estado.R$
2.500.00.Tr:9135-7729 FUSCA - vende-se, cor branco, ano

85, em ótimo estado.R$
3.300,00Tr: 273-6050

S-10 - vende- se. CS. 97. De Luxe
cl Ar, OH, capota, cd, trio ,alarme
GNV. R$20.000.00- Tr: 273 1525.

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

371-5615 a noite cl Cristiane.

TEMPRA - vende-se. ano 95. 8
valv,com rodas 15.R$ 7.000,00
mais 25 vezes R$160,00.Tr: 275-
2794

CORSA - compra-se. ano 95 ou

96.Tr: 376-2743 com Zenir após
19 horas

PREMIO - vende-se ou troca-se.
ano 86. álcool.R$ 3.11 O,OO.Tr:
8806-9250

ESCORT - vende-se. GL. ano 98.
direção hidráulica, ar

condicionado. Financiado .Tr:
9123-7355 ou 370-3574 fiM, FORd

S - 10 - vende-se. de luxe.
MONZA - vende-se, ano 86.2.0,

.

completa, ar condicionado. ano

álcool. 4 portas, vidro elétrico, 96, emplacada até dezembro
cor marron.R$ 4.000.00.Tr: 273-
5557

FUSCA- vende-se 80. verde, aro

14, .R$ 3.500,00. Tr.: 376-3666 cl
Paulo.

CORSA - vende-se, Wind. ano

97.R$ 10.300,00.Tr: 370-1161 PALIO - compra-se, ano 95 ou

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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#'HONDAIIMotos
Modelo Ano Cor Modelo Ano Cor

Biz KS 99 Vermelha Titan KS 00 Verde
Biz KS 01 Azul Titan KS 01 Vermelha
Biz KS 01 Preta Titan KS 02 Prata
Biz KS 01 Verde Titan KS 02 Vermelha
Biz KS 02 Preta Titan ES 00 Vermelha
Biz ES 01 Preta Titan ES 01 Prata
CG 125 98 Azul Tito" ES 01 -Azul
CG 125 99 Azul Titan ES 03 Vermelha
Titan KS 00 Vermelha Titan KSE 02 Prata

COMPRE
9919-1313
FONE/FAX: 310-5218

! -

Credito sulelto a apro,açlo.
financiamento Em 401 de as 192,00, é reIlirente a Honda Bis Ks O KID.

USADAS
CBX 750 Indi Cinza 1990

CBR450 Branca 1994

CB 450TR Azul 1987

FAlCON NX 400 vermelha 2000

NX 350 SAHARA roxa 1997

rrORNADO 250 vermelha 2002
CBX 250 TWISTER rata 2002

CBX 250 TIWSTER vermelha 2002

TWISTER azul 2002

XL250R vermelha 1983

XR200 branca 2002

CBX 200 STRADA vermelha 1997

YBR 125 E erata 2003

YBR 125E prata 2002

TITAN KS azul 2002

TITANKS verde 2002
TITAN ES verde 2001

TITAN KS 2001
TITAN KS 2001

TITANKS 2001
.

2000

2000

99/00

[371 1970)
99/00
1998

- TITAN t25 1998

TITAN 125 1997

TITAN 125 • 1997

Compra Vende
1984
1980

CIOO BIZ vermelha 2001

Troca - Financia CIOOBIZ vermelha 1999

REBOQUE PI 2 MOTOS Cinza OKm

Motos acima de 1998 -

S I o cabfduRla prataGNV 1997
FIORINO 1.5 branco 1992

KADET marrom 1989

ESCORT vermelho 1985

FUSCA branco 1979

Kombi ST 1976 G
Vectra GlS 1995 GNV
GOL Cl 1988 A

X�_'?Q.()PI TRilA P.E. 1988
Uno 1.3 CS 1985 G

GoL:l._,9 _ cf ar 1999 G
.... _ .. __

"[Q�n�r Furgão 1993 G

Voyage 1986 GNV
Gol 1983 Alc.
Palio Weekend 2000 G comp
ParaiLMLbola 1.99Z G _

Wolksvagen 7-110 1989 D no baú

COMPRA-SE BIZ Financiada'

54 meses

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

60 meses

C 100 Biz ES------R$ 105,65
YBR 125 K--------�$ 101,63
CG 150 KS--------R$ 113,7B
NXR 125 KS------ R$ 133,72
Twister 2S0-------R$ 186,81
Tornado 250----- R$ 204,55

ao meses

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

Confira outros créditos
371-8153

@

76 meses

R$ 18.438,OO-----R$ 308,03
RS 22.620,OO-----R$ 377,89
R$ 26.500,OO-----R$ 442,71
R$ 30.582,OO-----R$ 5] 0,90
R$ 36.573,OO-----R$ 610,99
R$ 41.680,OO-----R$ 696,32

MONTANA
MULTI·MARCAS

I M P O R T A DOS

Consórcio

UNIAO
MIIRCEDES C 22J 94 CXl.JO verde

avx::: EX '.J1 aa correo branco

PEU3ECJT 1m 00 1.0 ar ti lí:J traz. azul
PEU3ECJT� xs

.

'.J1 cxuoa",Wx! branco

PEU3ECJT 4ffi ffi � prata
PEU3ECJT 4ffi BREAO< 94 � preta
APA..AUSE 94 4p'arfro1rd1ev branco

Q-iA.R.AJX 00 4pttrl5 preto

Rua: João Januário Ayroso, 80 Jaraguá Esquerdo· Jaraguá do Sul·lVl\'n�uniaocat.com,brua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

Truppel Carl I
. VEíCULOS MULTIMARCA$IFone: 275-1183

-
NACIONAIS

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

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

F-1CXXJ 00 � azU

&10 '.J1 �t:rarca

Brasilia 75 impecá\.€1 vermo

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

ESPECIAIS Compra :.. vende - troca - financia

2001 branco

1997 prata
1999 prata

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

es PICUECICl\IA[XJ'!

00 lrix:> d:m�
70 irco d:m�

R.JOC.A.

KOVBI

VARW-JT

Celta 1.0 2p
Palio EDX 2p
Corsa 1.0 4p
Palio i.e 2p
Gol ].8 2p
SaveiroJ.8

CLlO - vende-se, RN, ano 2001,
1.6, 16 válvulas, cor preta, direção,
trio elétrico.R$ 19.500,00.TR:
370-7467 ou 9103-6044 . 2000

]997
2001

prata
vermelho

branco

prata
azul

branco

branco

•
MONTANA
t.lIiLTI 1.! .. r.CAS

l-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor valor no

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

Fone: (47) 371-3898

AUla CtNítR "&ae�ta44�M�" fk24-15
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207- Baependi • Jaraguá do Sul· se

Omega Suprema compl. 1993

Omega GLS 2.0, cornpl.r-eee» 1994

Uno Mille 4p 2001

Corsa Sedam Super 4p 2001

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

MONOEl - vende-se, HOSL, com
um mês de uso, com Cd
instalado.Tr: 9132-4116 com

-------------....
Márcio

.)1
Rua Erwino MenegoW,1530 - VUa Rau -

Ja,ag_UádO_S1!�371-9333

circuito
vei c u los

Rua: Reiooldo Rau 355
• Jaraguá do Sul

circuitomotos@tell'a.com.bf

Scenic RT 2003 1,6 16v
complCD e Rodas

RS 38,500,00

Corsa Sedam Wind 2001,
1.0 Desb,

ar quente,R$ 17.000,00

Megane RT 98 1.6 compl
RS 17 00,00

Eco Sport 2004 XL 1,6 1
6v Ac, Oh, Air bag, GNV

CONSULTE

Gol CL 94, 1.6 olcool
Cf rodos RS 9.000,00

Royale GL 94 1,8 ct onve.te.
unico dono RS 9.000,00

, Scenlc RT 2001 1.6 16v completa
rodas R$34,900,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

Gol4p
Ka
Vectra GL

Blazer 2.2

Blazer DLX

Rural4x4

MB 710 cf baú
MB cf carroceria

99
97
95
98
91
01
01
99
02
97

98

97

75

98

89.

branco cf 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

ASTRA GLS
RENAULT CLlO 1.0 8V 4P COMPL.
PALIO FIRE 4P
PALIO WEEKEND 1.3 ELX
PALIO EX 4P. TRIO ELETR.

I RENAULT CLlO 1.0 16V COMPL.
BRAVA SX COMPL. + GNV
GOL PLUS
PALIO WEEKEND 1.0
GOL 4P 16V
KA 1.0
IPANEMA SLIE 4P
MONZA GL CI 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

FIAT Tipo 1.64p
Uno Mille

FORD Escorte Hobby 1.6
Escorte
EscortGLdh
Escort GL ar I dh
Escort L
Escort GL cornp.

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

Omega GLS tetol rodas

vw GolGL

Gol4p8V

MOTO CG

370�3113
. Jaraguá do Sul a se

94
93

93
96
98
97
93
94

95
97
95
90
93

90
00

01

PRETO
BEGE
BRANCO
CINZA
VERDE
PRETO
BRANCO
BRANCO
PRATA
PRATA
PRATA
AZUL
AZUL
BRANCO
CINZA
BOROÔ
PRATA
VERMELHO
DOURADO
CINZA
PRETA
AZUL
ROXA
PRETA
VERMELl-IA
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

Dakota Sport compl. Diesel
Mercedes A 160
Mercedes C 180

laguna 2.0
Corsa wind
Gal G III
Fiesta Gel
Eseort Gl 16v
Clio Rl cf Ar, dh
Eseort Sw cf ar e d.h
Veetra GlS
Goll.0
PiekUP 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

bordo
branco

R$ 8.500,00
R$7.500,00

R$ 7.000,00
,

R$10.500,00
R$ 14.500,00
R$14.500,00
R$8.000,00
R$10.500,00

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

R$6.800,00
R$17.500,00

branco

prata
azul
vermelho
azul
azul

azul
verde
dourado
Preto

grafite

preto
bordo

prata R$3.200,00

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

Kombi furgão

Tempra IE 8v, cornpl.

Pampa L 1,6

Escort Zetec GL 1.8

Opala Diplomata

"��11�
370-9968

RIJª Pe. Alberto RomupldJacobs, 287 - Vila Lenzi

Palio EDX cornpl.

Corsa Wagon 1.6

Corsa Wegon

Uno S 1.3.

Sundown Palio

00

97

01

89

98

96

93

93

97

88

preto

Verde met.

cinza

verde

preta

branca

preto

branca

prata

cinza

Celta 4p cf ar
Celta super 4p.
S10CfGAS
CorsaWagon GLS 1.6 cornpl,
Renaut Seenie RT 2.0 Comp.
Clio RN compl. - v.e.

Golf Gl cf Opie.
Fiesta Class 4p
CorsaSedam
Fiesta 4p cf som
Eseort Hobby 1.6
EseortGl4p
Goll000 I <'

Uno SX 4p cf opc.
CorsaSedan
Fiesta 4p
GolG111
Goll.8

Palio4p

03
03
95

prata 99
Cinza 00

vermelho 00
Azul 95

prata 99
verde 03

03
93
97
96
99
99
98
00
96
97

G
G
GAlIfV
G
G
G
G
G
G
G
A

G
G
G
G
G
G
G
G

,-c- _�

Sedam Super 1.0

branco cf opc.

azul- Weekend 16v cornpl.
Prata- Sedan cornpl,

cl opc. Verde mel.

Banco de couro bordo

Marrom MetMI

2p. Prata cl opc,

completa

amarelo- impecável

prata- sedan

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

vermelho -1.6

Fiesta 97

Palio 99

Corsa 03

Gal MI 97

KadetGSI 93

Gol 97

Fiesta 97

F250XL 03

Jeep 76

Corsa 01

Celta 03

Escort Europeu 95

Santana

Palio EX

Tempra

95

00

bordo- GLS, completo

prata 4p cI opc.

96 comp.azul R$11.500,00

Compra-se carro 1.0, acima do ano 95

prata
Preto
Azul

azul
vermelho
cinza
vermelho
bordô

prata
verde
verde
branco
branco

R$14.500,00

.R$10.500,00

R$18.000,00

R$ 27.000,00

R$l1.500,00

R$10.500,00

R$l1.300,00

R$10.000,00

R$ 76.000,00

R$12.500,00

R$17.500,00

R$17.500,00

R$ 9.500,00

R$13.800,00

R$15.000,00

Jeep

LD veíeulos 373 ..4047

FIAT

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

FORD

Tipo 1.6IEcomp. Cinza
Palio EDX 4p verde
UnoCSalc. Azul
UnoS1.3 Branco
Fiorino furgão+GNV Branco

Tempra 8vcompL 4p Branco
Verona GLI Branco

Fiesla1.04pc/opc. Bordo

Fiestal.0clopc Azul
VeronaGLXalc. Prata
EscortL 1.6 prata
Monza SLE compl.+gnv
Omega GLS 4.1 compl+teto
Corsasuper4p.C/ar
Chevele DL prata
Vectra GLScomp bordo
KadetSLE prata
C lO gasolina bege
Monza SLE c/ trio branco
Go11.0 MI 8V 4p Verde
Go11.0 G III branco
Gal MI c/opc. Branco
Gol1000 bordo
Gol CL verde
Gol! GTI + rodas 16 branco

Daewoomercury verde

GM

vw

'"
')

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

RS9.500,00
RS11.900,00
RS 4.800.00
RI 6.500,00
RI 12.800.00
RI 8.900.00
RS 9.800,00
RS 11.500,00
RS 9.600,00
RS 6.900.00
RI 8.300,00
RI5.400,00+27xRI315.00
RI 15.800,00
R$ 12.500,00
R$ 6.800,00
R$13.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 6.500,00
R$ 13.500,00
R$1·6.500.00
R$11.700,00
R$10JOO,00
R$ 7500.00
R$12.900,00
R$ 21.000,00

bordo
verde
branco
Prata

R$ 16:000:00
R$ 12.000,00
R$ 35.000,00
R$ 19.000,00
R$ 7.500,00
R$ 16.000,00
R$ 15.500,00
R$ 7.000,00
R$ 15.000,00
R$ 4.500,00
R$ 14.500,00
R$ 27.500,00
R$ 15.000,00
R$ 17 .000,00
R$ 19.000,00
R$ 17.000,00
R$ 24.000,00
R$ 22.500,00
R$ 6.000,00
R$ 8.500,00
R$ 11.500,00
R$ 3.500,00
R$ 25.500,00

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936
Astra 2000 Sedam GL 1.8 comp.
Gal G III 2000 1.0 4p
Palio EL 97, 4p trio eletrico ar quente, Des.
Blaser GLX 2.5 turbo Diesel, 97
Fiat Siena 1.0 2002, fire, trio eletrico
Goll.0 94
Gol GIII 2000 1.0 4p
Corsa Super 1.0, 2000, trio elet.
GoI91,1.6
Omega Suprema GLS 2.0 comp.
Marajó SLE 1.6 Limp/des.
Palio 1.0, 99, 4p, comp., DH
Senic RT 1.6, 2000, comp.
Fiesta 1.4 CLX, 4p, comp, Air bag duplo
Corsa 1.0, 2001, 4p, um/des /ar
Estrada 2000, 1.5, cabine estendida comp.
Clio 1.0, 2000, trio eletrico air bag, ar
Astra GLS 99, 2p, 1.8, comp.
Celta 2004, 4p, 1.0 ar quente, ar cond.
Monza 90, 2.0 SLE, COMP.
Monza SL 2.0, 2p
Fiesta 98, 4p, limp., Des, ar quente
Fusca 1.3, 80, vidros,travas, reliquia
Astra GL 1.8, 2001, 2p, cornp.

branco'

branco
azul meto
branco

bege
Prata
branco
Prata
Marrom
branco
Azul
Cinza
branco
Branca
cinza
Azul
Prata

01

00

96

98

98

97

95

93

93

94

89

94

verde

vermelha

verde

bordo met.

bordô

preto
branco

cinza met.

azul met.

vermelho

prata met.

branca

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

Courier 1.3 v.a/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

Mercedes C280 4p
BMW3251A4p
Ford Ranger 2.5 CD
Fiesta 4p OKm 1.0

Goll

GolNlc/opc.
Uno EX4p
Uno 1.0 cl opc.
Prêmio CSL 2p 1.6

Pálio EDX 4p cl Gás
Escort XR 31.8 comp.
Vectra CD 2.2

Fiorino Fechada 1,0
VW Saveiro 1.6 cornpl.
Omega GL cl Gas

Yamaha XT 600

CBX200

Cripton 105c

Preta
Cinza

Vermelho

prata
verde

Vermelho
cinza

Azul

Azul

Azul

Branco
branco

Branca

Branco

Branco
Preta

Vermelha

Verde

G

G

D

G

G
G

G

1995
1993

2000

2004

1997

1997

1999

1993

1991

1996

1989

1997

1995

2000

1995

1995

2000

2002

G,
Pi
G,
AL
CI
L
Fit
G,
Fil
C,
R,
H,
Pi
Pi
G,
v«
G,
VL

G

Gas
G

G

G

Gas

G

G

G

Gal MI 97

Tempra cornpl. Único dono 97

Uno 4p 96

Logus 94

Uno 2p 93

Escort Guarujá cornpl, 92

prata IS
Itr
rsa

rsa

LI.
Ita
o I
oI
veiJ
00
lllZ

� 2(
ris!

Chevette + rodas 87 branco

prata

prata

verde

branco

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

•

2002l2oo� PARATI 16V CINZA GASOLINA
2001/2002 FIORINO 1.5 BRANCA GASOLINA

2001 VECTRA GLS CINZA GASOLINA

2001 GOL PLUS BRANCA GASOLINA

1998/1999 fv1AREA WEEKEND VERDE GASOLINA

1998/1998 PALIO EX1.0 BRANCA GASOLINA

1997/1997 CORSA GL BRANCA GASOLINA

1997/1997 BLAZER DLX PRATA GASOUGNV

1995/1995 GOL CLI BRANCA GASOLINA

1994/1994 0-20 CHAMP VERMELHA DIESEL

1993/1993 ESCORT GL 1.8 AZUL ALCOOL

1974/1974 FUSCA 1300 AZUL GASOLINA

Veículos de Particulares
R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo-

ferroviária)
Verde
Branco

Golf GTI cj câmbio aut. Comp.
Verde

R$ 42.000,00 Monza Marrom
Parati Vinho 95 R$ 10.500,00 Logus Preto

Gol 1000 8v 4p 99 R$ 13.500,00
Saveiro Branca
Chevrolet

Audi A3 compl. Cj DVD . Prata 97 R$ 33.000,00 Corsa Azul 98 RS 12.000.00
Clio RD cj air bag duplo CD 03 R$ 26.500,00

Corsa Branco 96 RS 10.500,00
Cheveue Dourado 88 RS 4.200.00L 200 95 R$ 28.000,00 KadettGSl Prata 93 RS 9.500.00

Fiorino (aberto) vermo 91 R$ 6.900,00 Fiat

Gol 4p 100 8V 99 R$ 13.500,00
Uno Vennelho 87 RS 4.500,00
Uno Vermelho 93 RS 7.500,00

Fiesta 4p 96 R$ 11.500,00 Tempra Azul 96 RS 12.300,00
Corsa 4p impecavel 01 R$ 16.500,00

Palio Prata 02 RS 17.500,00
Ford

Ranger 4p Comp. 99 R$ 42.000,00 Escort Bordô 96 R$ 10.500,00
Honda Bras. NXR 150 03 R$ 6.500,00 Escort Prata 86 RS 4.000,00

Pajero 2.8 GLSB compl. 98 R$ 58.000,00
Importado
Besta Azul 95 RS 17.000,00

Palio ED .cj ar. 97 R$ 10.700,00 Caminhão
Gol branco 1.8 99 R$ 11.500,00 Caminhonete O 10 Marrom 74 RS 14.000.00

Versalies azul
Moto

92 R$ 7.500,00 MotoXLX 350 Amarelo 89 RS 2.500,00
Gol 4p 42.000 K único dono 99 R$ 14.500,00 Moto Azul 03 RS 2.500,00 +.16x 219

Vulcan 500 - impecável 94 R$ 10.500,00

Celta 2p. Cj a.c. Verm 2003 Gas

c/ ar cond. 2003 branco Corsa Sedam cj a.c. Bco 2002 GNV
Celta 2p Sco 2002 Gas

c/ dh 4p 2002 branco VT Shadom 600 C.C preta 2002 Gas

4p, Gas. 2002 branco Astra GLS Sedam Comp. Sco ' 2000 GNV
Blazer Comp. 2.2 Sco 1999 GNV

2p, Gas. 1997 vermelho Ducato Furgão Sco 1999 Die

Gas. 1998 vermo meto Blazer Cornp Sco 1998 Gas
Parati 1.0 16V Vermo 1998 Gas

c/ ar + pers. Gas 2001 preto Palio 1.0 4p comp. Sege 1998 Gas
c/ ar, airbag duplo 2000 vermo Corsa 1.0 MPFI Sco 1997 Gas

Pampa 1.6 L Bco 1997 Gas
4p, c/ ar 1996 CInza Ranger 6cc Comp. Prata 1997 GNV
c/ dh Gas. 2001 branco Gol1.8M.1. Verde 1997 Gas

c/vidro,teto,dh 1992
Suprema GLS comp. Cinza 1996 Gas
Omega GLS 4.1 comp. Verde 1995 Gas

2p. Gas. 1993 prata Kadet Lite 1.8 Cinza 1994 Gas
Kadet SL 1.8 Vermo 1993 GasGas. 1997 branca Savero CD Bco 1991 Die

Gas. 2002 preta omella Classic 2p comp Azul 1991 Aleool
F-lO O CD Verde 1990 Die
Escort 1.6 Bco 1992 Aleool
Eseort 1.6 prata 1990 Gas
Variant Azul 1974 Gas

1\

VEíCULOS
370 ..7516

�n:!�,r� Vend� ,>

Troca
...

Financia
�Qi:W!Jt@1;.�jltq9..ª1�!,J ª�q.k,Bª(!ª :d9.�(o:M!mª; J!ta,9,gáJ!I: SuJ:. �Cj

Golf 2.0 compl. Cinza 98

Pick up Corsa Verde 98

Fiorino Furgão 1.5 Branca 97

Pampa Vermelha 94

Hilux Sw4, diesel Cinza 93

F-l000 diesel Cinza 92

Monza, álcool Verde 86

F-l000 Amarela 86

Saara Verde 99

Santana GLS compl. Azul 92

Blazer Oeluxe compl. Prata 98

Parati álcool Prata 84

�NOLFCAR 275·1184
Rua Angelo Schiochet 99

SU 89251-600 - Jaraguá do Sul

I Special 1.0
I trend onr
rsa wind 1.0
rsa wind 1.0
l 1.0
Ita 1.0
01.0
o EP 1.0
zeiro 1.8
000 motor MWM
mza SL 2.0
l200
rister 250

'1

J\rduíno
Veículos 371·4225 w. BREITKOPF

Caminhões e ÔnibusAv: Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi
Astra, ,GLS, 4p 95 Verde

BR 280 - I<m 53 - Guaramirim (47) 373-0127
MB1418R 97/98 Carroceria granelelraj branco RS 77,000.00

VW18.310 02/02 Titan Tractor / 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$135.000,00

VW 8.150 01/01 Amarelo Sunny/Chossl R$ 55.000,00

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

Bordá97

02

96.

96

00

99

98

90

Vectra GLS

Corsa WiQd 1.0 4p

Tempra 16v 2.0

Gol Plus

Uno Mille SX 1.0

Uno Mille EX 1.0

Parati 1.0 16v eornpl. 2p

Uno S 1.3

Clio RN t�6 compl,

Opala 4p

Branco

Azul

Branco

Cinza

Branco

Cinza

Brancó

311-0802
311-8281

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

fxp.Antônio Carlos ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
verde
prata
vermelho
prata
cinza
azul
prata
prata
preto
branca
branco
prata
branco
vermelho
prata
branco

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

Ecosport Xl completa
ka limp/des/ar quente
Fiesta completo
ka limp/des/ar quente
Focus Gl completo
Fiesta 4p
Celta 4p pacote mais
Sedan classic cl opc.
Corsa 4p cl opc.GNV
Zafira CO completa
Corsa sedan 1.6 cl trio
Golf 1.6 completo
Gol MI basico
Gol Cl 1.6 cl OH, trio
Parati Gl cl OH, trio
Palio fire 4p c/opcionais
Palio Elx completo
Palio weekend cl OH, trio
Uno SX cl trio, rodas
Clio RN 4p c/ 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
Veetra GLS 95 R$ 13.800,00
Alfa Romeo 164 95 R$ 15.000,00
0-20 88 R$17.800,00
Trailler Angola cf 1 eixo 90 R$ 6.500,00
Trailler TurisCar 89 R$ 7.500,00

\..

... �-�-- ..
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 05 de agosto de 2004

-

,

Procurando um AUTOMOVEL?

Não perca mais seu tempo!!!

ROTA DO AUTOM
Classificad�os On-line de Autornóvets

Sua revenda ainda não é associda?
Associe-se agora mesmo, desconto especial de Lançamento.
Aproveite e cadastre-se no site e concorra a brindes.

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

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

Para maiores informações ou adesão ao sistema favor entrar em contato: '

R. João Marcatto, 265 Sala 03 - Centro
.

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

{:l ALGUMAS DICAS DO SISTEMA

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

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

l'h5pot
www.enepoe.cem.br-

SISTEMA DE BUSCA AVANÇADA:
Este sistema já é mais completo, podendo ser

selecionado os opcionais do carro que você quer
que o sistema lhe mostre, ex.: "Ano", "Modelo",
"Ano Fabricação", "Valor', "Tipo de Combustível",
"Opcionais".

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

"
r,

l
I(
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. QUINTA-FEIRA, 05 de agosto de 2004

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

7)
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570

Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

_iII
FIAT

Carro Cor Ano OPC

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

Palio EDX branco 1998

Palio Edx Cinza 1998 Dh/Ve/Te/RII

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

Carro Cor' Ano OPC

Astra Vermel 1995 Completo
Celta Preta 2003

Vectra cinza 1997 Completo

CORREIO DO POVO 7

FORD

Carro

Fiesta

Cor Ano

Branco 1998

OPC

Completo

----------------------_.

RENAULT

Carro Cor Ano OPC

ClioSedam Grafiti 2001 Completo
I Clio RN Alise Preto 2003 Completo

I.�.����I?�� ............................... _ •..__ .� .•...

Carro Cor Ano OPC

Classe A160 Prata 2001 Completo

HONDA

Carro

NXR125 Bras

Cor Ano

Vermel 2003

OPC

-020
1113 - compra-se, de preferência I r-financiado. Tr:372'0108.']"'ãF
F - 350 - vende-se, ano 69.R$
12.000,00.Tr: 370·0502 ou 9965· ACEITO-encomendadeStrudeLTr:9957-

7281 co Neco 3374

[;J
Freios r:

, fi

ri �édeJr, ,

�

PRECISA·SE - de caminhão que
venha vazio de Santa Rita - RS,
para trazer mudança da mesma

cldade.Ir: 9133·7805

APARELHO DE FISIOTERAPIA - vende

se, cl duplas placas magnéticas e um

ioga de bastão, botão de freqüência e

potência. R$ 300,00. n: 371·4284.

1113 - vence-se. turbinado,
graneleiro.R$ 28.000,00.Tr: 370·
4863

APARELHO OEMUSCULAÇÃO -vende

seTr 372-7912

AR· CONDICIONADO - vende-se,
10.000VTUsTr 371-3132

BANHEIRA- verde-se. para bebê, com
trocadotTr275-1709

APARELHO DE CD· vence-se

para carro Pioneer, cl MP3:mod.
4650, c/ controle, novo, na caixa.
R$ 585,00. Tr: 376·22à6 ou 9111·
9968 cl Alrxsandro.

BICICLETA - vence-se, ergométncaTr:
372·7912

BICICLETA - vende-se, feminina.R$
50,OOTr9117·2447

FAÇA SEUnsiÉ
DE FlUIDO DE FREIO

GRATUITOI
COMPRA·SE - Uno, Gol, Fiesta
ou Ford Ka, 1.0, do ano 98 a 00.
Tr.: 9919·0386

CACHORRO -vende-se, filhote de Hot
wailler, com 2 meses, puros. Valor a
combinatTr: 275-2949

APARELHO DE CO - vence-se,
digital, com frente destacáveLTr:
9142·6629 ou 376·1557 CACHORRO - vende -se filhotes

mestiços ""'ofapp. Tr: 9993-7857 ou

37(}8882COMPRA·SE - Kit de Gás para
carro. Tr: 9101-6447 ou 275-0398

CACHORRO-vende·se�ermestiçó
com coffapTr 373·3787

�371-7398
RODAS - vende-se, TSW, aro 16"
modelo VX1, furação 4xl 00, com
pneu Pirelli P7000 195x45. Tratar:
372·3235 cl Gláucia. CAMA - vence-se, de casal, de

madeira.R$300,00Tr: 276.Q340.

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

m Fabricado no Brasil

IcUo�
I
I

l

AUTHENTIQUE
1.016V 04/04

AR-CONDICIONADO�!
.\\� Air Bag Duplo, Ar quente,

Aro 14", Porta-malas com
capacidade para 510 litros,

Barras de segurança
lateral, Hodômetro digital,

Pára-choques na cor

do veiculo.

Fabricado no Brasil
Via Internet

27.870(4)
+Pintura Metálica. FRETE INCLUSO. ,

Avista

R$

CARRINHO DE HOT DDG -vende·se.RS
550,00 em 3 vezes, ou aluga·se por R$
I 00,00 por mêsTr 9117·2447

arrebentada, quebrada. Papa-se à vista.
Tr9979.Q6Oó.

Vectra GLS 95 azul G

Omega SupremaGLS 93 azul G
Gol CL 1.6 90 grafite G
Fusca 82 verde G

EscortXR3 88 amarelo A

Gol 90 branco G
Santana Quantum CL d.h, 90 vermelha G

Verona GLX 1.8 cl d.h 95 Cinz G

Opala Comodoro cornpl. 89 verde rnet. G
Gol CL 1.6 90 cinza G
Escort Ghia 89 verde G
Ford Landal em couro 80 azul GNV
Gol Mll.6 97 azul G
F-10DO c.dupla, MWM, c. 94 cinza O
Del Rey GL 1.8 90 cinza A

Opala Diplomata 6cc cornpl, 90 bordô G
Monza 90 azul G

Voyage 86 grafite A

Clio 98 bordo G
Goll000 95 preta G
Goll.6 92 branco A
Astra cornp. 00 azul G

GolSpecial 99 branco G
Uno 1.0 branco G
RD 135 95 G

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

Avista

R$

ESTUFA-vende·se, pata salgadinhos.TA:
371.Q462

ROUPA - vende-se, para trilha.R$
700,OOT'9132-4061

FAÇO FILMAGEM DE FESTAS EM
GERAL·Tra1ar273·1826CARRINHO DE BEBÊ- conpra-se, em

ótimo estadoTr 371·6435 com Eliane
TORNO-vende.se,'MitlO,1 metro de

barramento.R$6.200,00.!, 9137-6134 ou
371-9358

compra - vende - troca
financia - novos e usados

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

cUo AUTHENTIQUE 1.0 8V 2P 04/04

AR-CONDICIONADO�!
Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor

óptico, Limpador e Desembaçador do vidro traseiro, Para-choque
na cor da carroceria.

FATIADO R DE FRIOS - vende-se,
automático, semi novo.Ir: 371·5309CARRINHO DE BEBÊ-vende·se, marca

Bo'gotlo, semi -!lOVO, cor azuLTr: 275·
2349 FREZADEIRA-vende·se, Koni, com ioga

de pinça e bomba de refrigeração.R$
12.500,00 negociáveLTr: 9137·6134 ou

371-9358

i)"i"cav'e'""0
llmil

BLUMENAU 13T46A_ J74AOOí J40351�V317LOLOE JARAGUA DO SUL Financen;.a Kenanlt """"""''''''''''''�I,\- _ �_ 322 _ 8800 370 _ 6006 groupe ReI Banque

� )Ta�a. de��ros válida para as linhas CIi?Scén!c, Mégane e Kangoo, 04/04 - Okm. exceto Clic Aulhenlique 04/04, nas seguintes condições: Financiamento pelo CDe ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor à vista. mais saldo financiado em � 2 vezes com 0% de juros + IOF + R$ 2,15 por lâmina do Balela

Fi7,ncarrÇl. lnancI8fl1!9nto .Renaull atravésda ela. de Crédito. Financiamento e investimento Renault do Brasil. Crédito SUjeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de Crédito (TACl não inclusa (consulte o valor para sua região). As taxas poderão ser alteradas se houver mudanças significativas no Mercado

pel�?���eIe(�)Pwvlo aYIS9·t(2)dPrCeç.o a vista do Cho}\uthenti5:lue 2 portas 1.0 BV04/04/ comAr-condiclonado Grátis, semAir Bag duplo, cor sólida.Preço valido para veículo adquirido pela Internet.(3 Preço a vista do Clio Authenllque4 portas 1.616V 04/04 com Ar-condicionado. corsólída. Preço válido para veículos adquiridos
o dl

.
" reço a VIS a o :li9 Sedan Autpentlgue 1.9 }6V 04/04, com Ar- condicionado Grátis, cor sólida. Preço do veículo adquírido pela Internet, com frete incluso para todo o Brasil. Não estão Inclusos os valores de Pintura Metálica e demais opcionais. (5) Preço à vista do ScénicAuthentíque 1.6 16 V 04/04 corn Ar-

�d1vi'álOl")ado, cor sólida. O valor da Prn.tura met�hca nao esta Incluso. Consulte os valores de frete em sua Concessionária. condições válidas na data de publicação deste anúncio e limitadas 80S estoques distribuídos nas Concessionárias Renault. Para sua maior comodidade, consulte- nos sobre as disponibilidades
reserv�atS ded�a�ladConcesslonána e I�formaçoes adicionais. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados elou mencionados são opcionais elou Acessórios elou referem - se a versões especificas. Modelos código valores estão sujeitos a alterações conforme politica de comercialização da Fábrica. A Renault

. ·se ao Irei o e alterar as especificaç de seus veículos sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com airbags salvam vidas

TORNO - vende-se. retifica, de disco e

tambor de freio e outros equipamentos
para oficina ou borrachaJiaTr: 473-9818

CARO GAME - vende-se Magic 1 000
cartas + pasta + folhas. Tr: 275·0045.

CELULAR - vence-se, LG,
SensasionsH$ 450,OOTr 372-7912

VENDE -SE-equipamento patamola de
tnlha, R$ 680,00. Tr: 9132-4061.

FREEZER - vende-se, Brasternp, 310
litros.R$ 200,OOTr 273-0779

VENDE·SE - 60m de carpet e vãrías
ianelas com�dro.R$ 70,OO.Tr 370·0168

CELULAR - vende-se, simen, com GELADEIRA _ vence-se. biplax, 340
Internet, 6 meses de uso, de cartão,' litros.R$ 250,00.!r: 376-2670com Ivone
com NfR$I60,OOTr 374.Q262 após 18:30horas

VESTIDO -vende-se. de prenda, com
armação e bombacha.R$ 80,00, e uma
botano.41.R$80,00.
Tr: 273·08031a!de

CELULAR -venda-se, Nokia 2280,2
meses de uso, iáhabililadoH$I00,OO.Tr
9131-9364

LIVROS - vende-se, ensino médio,
matemática, qulm�a, inglês, b"logiaVaJor
a combinar.Tr 273-0974 com Juliana pela
manhã.

VIDEOGAME - vende-se, Dreamcast, C/
2 contr. e3 iogos. R$350,00. Tratar: 376-
2206.

CELULAR - vende-se, No�a 2280, Pós
pagoTr 37Q.9132 ou 8801;\)357 MAaUINA DE LAVAR - vende-se,

Brastemp, digital, com água quente e

fria.R$ 700,00Tr: 370·6684 com Shi�ei
VIDEDGAME· vende-se Play Station, C/
2 controles, 3 iogas. R$ 250,00. Tratar:
376-2206.

CElU[AR - vende-se, Motorolla 182 C,
ótimo estado.Ir: 275·1544 ou 372·3215

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

OURO - compra-se, qualquer peça,

• PLAYSTAT10N 2

'XBOX
• PLAVSTATION ONE
• OREAMCAST
• N1NTENDO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME BOV AOVANCE
• NINTENOO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIDEO GAMES ,CDS

E ACESSÔRIOS EM GERAL

COLCHÃO MAGNETICD - vende-se,
RS 600,00, ou troca-se por colchão'
comum. Tc: 9116-8927 ou 371-2001 r)
Leia.

�Ak� PLANET GAME
�.� 'VENDAS 'LOCAÇÃO 'CONSERTOS EM GERAL

CONSÓRCIO - vende-se, não

contemplado, 8 prestações pagas.R$
2.000,00. Aceita material de

construçãoTr: 273·0803 tarde.

ESTUFA - vende-seTr: 374-0152

REDE RENAlJLT
Financiamento com Taxa

para fazer o que
quiser

Avista

R$
Via lntemet.23.470!21

�Pintura Metálica. FRETE INCLUSC.
,

>

Para os Unhas cão. Seérac. Még<l!le C Kal1goo 2004/2004 • O km exceto pare:
Clio Authentlque 1.0 8V·l.0 16V·l.6 16Ve para cuo Sedem Authentlque 1.0 16V.

Ent. +12x

ScêniC AUTHENTIQUE
1.616V

AR-CONDICIONADOAR-CONDICIONADO

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

da carroceria.

Via Internet.

Air Bag Duplo,
Direção Hidráulica,
Travas e Vidros

Elétricos, Controle
remoto por

Rádiofrequência,
Sistema CAR ( travamento
automáticodas portas aos 6 km/h.

Fabricado no Brasilm

Avista 45.720'61
+ Frete +Pintura Metálica.

,26.930'31
+Pintura Metálica. FRETE INCLUSO.

, R$

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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8 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO ,

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 05 de agostode 2004

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

" (�* rass t �"�,. "\� , ;0:' fi' 1'Ml1;l':f" li" fi �:;� l', " ';. d f' 11'

JJi�bJJji�$l�&�,
,,'

.

, . �

.. ,;

"
>

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

São suas.

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

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

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

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portâo eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio '

Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

o

Kif Monitor 6" + Câmera (CFTV)

I

I

,\,
1�
r

KIt Portão Eletrônico + Interfone

Você e SUQ empresa precisam conhecer

r&��\'À
,

l-

CRIAÇÃO & FOTOLITO

cromoarte@terra.com.br

ecer.

0816
Viu só? Até rima a gente cria!

tudo que a Cromoart pode

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"AMIZADE, HONESTIDADE E
FACILIDADE"

Localizada no bairro Czerniewicz,
Amizade Material de construção
iniciou suas atividades em março
de 1998, .atua no ramo. com

simplicidade e honestidade,
tendo uma equipe de vendas e

entregas totalmente capacitada,
sendo mantido o compromisso
com nossos clientes.
Nosso serviço de entrega, cumpre
com o horário determinado pelo
cliente, garantido assim que o

profissional de sua obra cumpra
seu dever, isso sem acarretar
nenhum custo a mais aos nossos

clientes.
Trabalhamos com uma linha de
materiais para sua construção,
fundamento ao acabamento,
conforme o gosto de cada cliente,
também facilitamos o seu

financiamento total da obra, em .

parceria com bancos e financeiras
da região, assim podendo suprir
as .necessidades de nossos

clientes.
Atendemos a toda região e praias
com atendimento rápido, entrega
honesta e garantida, sem demais
custos. ,\
Venha nos visitar e conhecer
nossas ofertas e melhores

preços. Peça seu orçamento sem

compromisso. Ligue para (047)
3714139 (fone/fax).
Estamos localizados na rua

Roberto Ziemann, 497 (ao lado do
Posto Jaraguá).

.. CASA EM PRIMEIRO LUGAR
Dicas e cuidados com o lar para tornar seu dia-a-dia mais prático

Água quente
Para abrírmelhor a garrafa de vinho sem

abridor, é só deixar água quente correr pelo
gargalo. O calor expande o vidro e a rolha

pula fora.

Não açucara
Para que o mel não açucare, experimente
colocá-lo numa vasilha plástica e congelar.
Na hora de usar, o mel se descongela
rapidamente.

Tira-manchas
Leite fervente é excelente para remover

manchas de frutas de qualquer tecido. É só
embeber o local com o leite que as

manchas saem rapldínho.

Tira gordura
As manchas de gordura saem facilmente
dos tecidos se no local manchado for
colocado qerna de ovo dissolvida em água.
É tiro e queda.

Racionamento de energia
As velas durarão mais tempo acesas e não

pingarão muito, se forem colocadas

algumas horas no congelador da geladeira.

IlJMIJZA.�
MA"MAlS ,r e'lUfafl�io

Fone/Fax
371-4139

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

Tel. 47. 376-2929

Rua: João Planincheck, 1832 -

Nova Brasília· Jaraguá do Sul

FIGUEIRA Micar BONATTI .� BonalliHAVEGMATERIAIS DE CONSTRUçAo
BARRA L.� Comércio de Materiais

11-310-4508
MAT. DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

2«d�_ ffl4tettuw�
Construção Ltda. ARTELlijE

(�7)379·1060 1--216-2000
Nosso negócio é concreto

310-4991 275-3462 370-7294 i 312-1011
Rua 11 de ,novembro, 3567 ·l R: Exp. Antônio Carlos ferreira, 850;

Rua José Theodoro Ribeiro, 2193 - SI 02 Centro· Massaranduba Rua fellclano BorroUn!, 1110- a, do Rio Corro Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro Rua João Franzncr, J 53 - São Luiz .��Ia 01 - Nova Brasl!!!.:..:'!!,iIguâ d��!.....

�. ,�J'
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CASAS?
A LEIER têm

www.leier.com.br
creci 1462-J

Vendas: 371.9165

ALUGA-SE - quartos mobiliados.
Tr: 370-3561.

ALUGA-SE - kitinetes.Tr: 371-
0462

ALUGA-SE - kitnetes com 4

peças, próximo ao Centro.R$
240,00, com água e luz.Tr: 9955-
9075

AMIZADE - vende-se ou troca
se, de alvenaria, com

120m2.Troca-se por casa na

praia.Tr: 371-3132

BLUMENAU - vende-se ou troca
se por casa em Jaraguá,
alvenaria, com 3 quartos, 1 suíte,
demais dependências.Tr: 9983-
1925

JOÃO PESSOA - vende-se ou

aluga-se, em frente de escola e

igreja.R$ 55.000,00 para vender
ou R$ 350,00 para alugar.Tr: 376-
2555 ou 9131-7627

CANOINHAS - vende-se,
alvenaria, com 98m2, 11 peças,
toda murada.R$
20.000,00.Aceita-se troca por
outra em Jaraguá do Sul,
Guaramirim.Tr 47-622-4337

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

SÃO LUIS - vende-se, 2 suítes, 1

quarto, 2 salas, e demais

dependências.R$ 50.000,00.Tr:
376-2162CHICO DE PAULA - vende-se,

alvenaria cf 3 qtos. R$55.000,00.
CREC18054. Tr.: 371-5512.

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

SCHROEDER I - vende-se, de
alvenaria, com laje toda murada,
próximo a escola, posto de

saúde.R$ 30.000,00.TR: 374-
5444

CENTRO - vende-se, 325m2. R$
200.000,00. Aceita imóvel menor
vaiar. Tr: 370-6624. CRECI8844

UBATUBA - vende-se, Enseada,
com água encanada, com

escritura em dia.Aceito carro.Tr:
375-2854 ou 375-1462 'comENSEADA - vende-se, próximo ao

Surf Bar.R$ 60.000,00.Tr: 371- I
Paulo

2660
--------

GRAVATA - vende-se ou troca-se
por casa 'em jaraguá, praia,
alvenaria, 3 quartos, garagem,
churrasqueira.Tr: 9983-1925

VENDE-SE - com 400m2, 2 salas,
4 quartos, 4 banheiros, 2

cozinhas, garagem, área de

serviço, energia trifásica, terreno
com 105.000m2, 6 lagoas,
cachoeira. Tr: 370-7481 à noite.

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

VENDE-SE - próximo ao centro
de Guaramirim, de alvenaria,
com 4 quartos, 2 banheiros,
garagem para 3 carros.R$

ÓTIMOS PREÇOS
TODA LINHA DE

MATERIAL ESCOLAR

NO ATACADO E NO VAREJO

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

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

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

e embalagens em geral

li,

Mais Qualidade

T Para o lar
e para a Indústria

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

R$ 15,00 deslocamento

TECN.
CALHAS

//0

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 parabólica.s, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDlo É COM A TECNO CALHAS

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

60.000,00.Tr: 371-6069
MATRICULA 24320

Arquitetura & Topografia
VENDE·SE - próximo ao centro,
275m2, com suíte, garagem para
3 éarros, biblioteca com

escritório, anexo sala comercial

80m2.R$ 115.000,00
negociável.TR 9137-5573
MATRICULA 24320

- Medição de terra
- Desmembramento
- Regularízação de medidas
- Projeto e execução
(residencial, comerclol, etc.j
• Reformas em geral

370-7611
Walter Marquardt

n0744SL5

VENDE-SHe sívenaría, próximo
.. HIMIiiJiti.t;ao escritório da SAMAE, com 5 ... --"•••• , •••••

quartos, 2 banheiros, garagem
para 2 carros e demaís

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

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

ALUGA-SE • no Cond.
Resídencfal Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

ALUGA·SE - com suíte,
quarto.as 450,00 mais
condomínio.Tr: 9975-2870

CENTRO - vende-se, no

SUPER MASSA
GRAFITADA

Para Rebocos e Assentamento de. Tijolos
VANTAGENS:

" Economia
" Resistência
" Rendimento
" Impermeabilidade

Grafites Jaraguá Ltda

o prOduto urto para sua cOllsfrU�o!

(47) 275-4081 e 275-1961

calçadão de Jaraguá. Troca por
casa.R$ 64.000,aO.TR: 370-9787
noite

DIVIDE·SE· amplo apto, no

centro.R$ 200,00.Tr: 9914-3867
com Jorge

ITAPEMA - vende-se, meia praia,
a 50m do mar, com sacada, sala,
2 Quartos, todo mobiliado,
garagem.R$ 75.000,00.Tr: 9131-
3784

JDINVILLE - vende-se ou troca
se, no centro, troca-se por casa
em Jaraguá ou Guaramirim.Tr:
373-3786 Anderson

PROCURA·SE· rapazes para
dividir apto, Que já possuam. Tr
9953-2345

PROCURA·SE - moça para dividir

apto próximo ao centro.Tr: 371-

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

Recepcionista
. Serviços de Limpesa e Consercação

SEGURANÇA ELETRÔNICA
c

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

SEGURA.NÇA E TRANQUILIDADE
rltttu de� 4-� tÚd- s� <fes� de 4<-e4 &1H{Pte44 -

ít::e4iáê.eda, � ,__� CfUH. &UH� des� da. rI�

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

Informática
" U m c I 'i c k em sua V I d a

Periféricos I Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVO

Acessórios

,

r
.. · · .. ·_·_ .. · __ ···_ ····· ·· ·· .. · .. ···_· .. ·· · · _ .

Promoção Monitor
NOVO· .

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 585,00

Promoção. de
Micros Usados
AMO K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

3571

PROCURA·SE - rapazes ou

moças, para dividir apto
rnoblliado no centro.Tr:372-2526
ou 8804-9308

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

combinar. Tr: 9133-3476. Creci
3476

SCHROEDER • aluça-se apto. no

centro, semi -mobilíado ,com 3
suites mais dependências. Valor
a combinar, tratar 9133-3476

SANTO ANTONIO - vende-se, 2

aptos, com sala comercial
300m2.R$ 78.000,00.TR: 9137-
5573
MATRICULA 24320

UBATUBA - vende-se, próx. a

f_Aldano contabiiidadi
* Declaração de imposto
de renda

* Abertura de firmas

* Contratos * Contabilidade
* Custos

* Distratos
Fone: (47) 371 2425 - Fax 275 0197
[·mall: atdanoenetuno.corn.or

Rua: Cei. Procópio Gomes de Oliveira,
n° 288 - centro - jaraguá do Sul

e

Encontre nos canais de nosso site 0$ melhores negócios de Jaraguá d� Sul e Região
> Automóveis (Compra, Venda, Ace"ssório. e Con.ór<lO$ )
> Casa e Decora�.'io ; ii
> Comércio ( Todo. O$"""� ) •
> Construção e Reforma (e1ntur.!. �rlals\de�nst� e Reforma)
> Esporte, Turismo e Lai'i"�.... , ... pi Excunóe< )
> Moda e Beleza (Saló_, de 8014. para:1li..mente Corporal)
> Restaurantes V

ACEsse e CONFIRA

www.plusservice.com.br
I N T e -R N E T

> Sel"liços Gerais ( Eletricista, C
Despachantes. Corretores de SegUTM,

e muitos outros

Entre em contato conosco e anuncie

• •

sua empresa em nosso site

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

Rua João Planincheck, 293 - Sala 15

,Nova Brasília - j a r a g u
á

do Sul - se

pessoal

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.

Informatização
de comércio e

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

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

I todos os controles

I·
administrativos de ges-

.

tão empresarial.
l__

Anuncie no canal de
CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

Computadores
completos ---

Assistência Técnica

Especializada

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

Suprimentos �. ,

.

I ;intas Originais e
��

L������_����s as mar�as de Impressora

profissional"

Oferta
I MICRO a partir de:

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

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB, fax
modem S6k, cd rom LG S2x, Placa
mãe Asus !A7V 266-I'1X, Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada, 'monitor IS"
AOC, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, I BOw, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Av. Getulio Vargas, 594 - SI. 2 - Centro - PR,OX. MILLlUM - FREN",:E CÂMARAVEREADORES Fone/Fax: 275-2684 - email: infoclick@ibest.com.br
.

"r1
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praia, cf 1 suite + 2 dorm.,

chUrrasqueira. Tr: 372-3235. ,

COMPUTADORES

PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

BARRA DO SUL - vende-se, 2

terrenos cf casa de frente pf
lagoa. ,R$ 35.000,00. Tr.: 371-

2001 cf Frank. 100 _

BARRA 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

CENTRO - vende-se comercial,
condominio centro, cf 3.900m2,
totalmente aproveitáveis. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

CORUPÁ - vende-se, bairro ano

bom, com 15 por 30.R$
7.000,00.Tr: 9132-3879

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, cf
614m2, cf construção 105m2,
base para 2 pisos, alvenaria pré
acabada, quitado, escriturado,
asfalto, ótima localização.
Aceita-se troca por casa em

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

GUARANIRIM - vende-se, com

1800m2.Valor a combinar.Tr: 392-
3605

ILHA OA FIGUEIRA - vende-se, cf
1900m2, fazendo frente pf Rua
José T. Ribeiro, em 20m defronte
Indumak. R$ 200.000,00. CRECI
8054. Tr.: 371-5512.

.

PiÇARRAS - OPORTUNIDADE - 5
terrenos de 400m2 cada, próx. ao
Candeias. R$ 27.000,00. Tr.: 372-
1395.

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

(proprietário).

RIO MOLHA - Vende-se cf
escritura 20.000,00m2 terreno de
2.000m2 pronto pf construir,
ampla ãrea verde ct nascente
riacho. Á 4km do centro cf acesso
asfaltado. R$ 45.000;00. Aceita
carro como parte do pagamento.
Financiamos saldo cf garantia.
Tr: 370-8563

RIO MOLHA - vende-se, próximo
a Gruta.R$ 8.000,00 á vista.Tr:
371-3830,

SCHROEDER - vende-se, cf
452m2, situado na Rua 135
Frederico Trapp. R$ 12.000,00. Tr.:

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

máximo 5 pessoas,

ou troca-se por
terreno de maior valor um Suzuki
Swift SO 1.6 16V 4R compl., gas.
R$ 12000,00. TR 370-7986.

VENOE·SE - com 7.500m2, com
casa de alvenaria, com 100m2.

Preço de ocasião R$ 160.000,00
por R$130.000,00.Tr: 9112-3947
com Mãrcio

.

TROCA-SE - um terreno com

473m2, com casa de alvenaria
com 92m2. Acerto carro novalor.R$
20.000,00.TR: 9133·8710 VENOE·SE - próximo ao pama,

ótimo 400m2, com rua calçada e

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

UBATUBA - vende-se, Enseada,
próximo lombada eletrônica, 22

por 28.R$ 8.000,00. Troca por carro
ou terreno em Jaraguá.Tr: 9123-
7355 ou 370-3574

VENDE-SE - escritura 20.000m2
com terreno 2.000m2, pronto para
construir, ampla área verde, com
nascente, riacho, a 4Km do
centro, acesso todo asfaltado.R$
45.000,00, aceito carro como

parte do pagamento e financio
saldo com garantia. Tr: 370-8563

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

L

,-

Participe do
nosso grupo
e pague só

R$l,OO na compra
deste aparelho

*05250 minutos são válidos para ligar um telefone da sua área de registro Promoção válida por tempo indeterminado

FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

Av, Mal. Flor.!!!no Peixoto, 103· Centro· em frente ao Bradesco 213-0888
.IARAGUÁ DO SUL

634·0400/633-6660· São Bento do Sul· 644·5465 Rio Nd rinho· 642·3004 Mafra
li

'\
\

I
I
I '

ALUGA-SE - centro de

usinagem, com fresa, plaina, e
torno, com galpão.Tr: 372-1969
ou 372-0064 ou 9973-9880

ALUGA-SE - ponto comercial,
na Rua: Bernardo Dorbusch,
Baependi, com 150m'.Tr: 9992-
4214

BAR - vende-se, completo, na
Vila Lalau, com estoque.Tr: 275-
3737

GALPÃO - vende-se ou aluga
se.Tr:273-0074

MERCADO - vende-se, bem

estocado, em pleno
funcionamento e boa localização.
Tr: 370-9311

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

SORVETERIA - vende-se

completa, ou troca-se por mat.
de construção. R$ 15.000,00. T[:
370-3101. ou 91351602

Saia õo aluguel aôquira
sua CASA própria...

30.000,00 R$ 315,92 rnerrsais (J
o

50.000,00 R$ 526,54 mensais
;:l
�
'"1

75.000,00 R$ 789,54 mensais.
�
o

100.000,00 R$ 1.053,08 rnerisais
�

8
120.000,00 R$ 1.263,70

. 'JJ

rnerisais ()
'"1

150.000,00 R$ 1.579,62 . (1),
rnerrsars e:

......

200.000,00 R$ 2.106,16 rnerrsars
o
r:/l

",
�---

371�8159122_ 3
Repres.: Silver Serviços Ltda 6233
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

RODOBENS
CONSÓRCIO

RIO CERRO 11-vende-se, cf ±

4.800m', cf chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por

automóvel ou imóvel. Tr.: 372-

3235 cf Ram·os.

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

Schennia.

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

OFEREÇO-ME - para trabaltiar
de diarista ou mensalista,
próximo a Ilha da Figueira. Tr:
370-5536

OFEREÇO - ME - para trabalhar
com bibliotecária, com

especialização em tecnologia
da informação, para trabalhar
em escola, arquivo, museu ou

faculdade.TR: 372-0253 ou

9996-6434

OFEREÇO -ME - para trabalhar
com diarista na 4' ou 6' feira
uma vez por semana, com

muita referência.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

caseiro.TR: 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 9' fase.Tr: 371-1847
ou 8802-8963

'

Nosso Grupo

,Vantagens!
- Custo reduzido para conversação
entre o grupo
- *Mais 250minutos todo mês
- Pague apenas RS 112,50 mensais
para 2 números, mais RS10,00 para
cada acesso.

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do·Ervino.
ótima 10calização.Tr.: 91 01-0467
cf Cristiane

VENDE-SE - sala comercial no
centro de Jaraguá.Aceita
proposta TR: 011-6976-9448

VENDE-SE - mercado com

estoque. Tr: 370-9311.

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

CHÁCARAS?
ALEIERtêm

Vendas: 371,9165

www.leier.com.br
crecí , 462-)

SCHROEDER - vende-se, com
200.000m', 5lagoas, campo de
futebol, quiosque, em ótimo
estado.R$ 18.000,00
negociável.TR: 371-9053

SUPERMERCADO

COM CARNES TEMPERADAS'

NOS FINAIS DE SEMANA.

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

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

Tr. 392 3168 ct Gilmar

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

vendas de produtos
de informática

Comissões elevadas

lntorrncçõea (47) 633 2005

1;'''-,--,-'''---,
_ __ __

".

VENDE-SE esta casa, em
estilo colonial com 4

quartos e demais
I dependências na Rua Luiz

I Sarti (rua principal)
do bairro Nereu Ramos.
valor de ocasião

I RS 45,000,00 tratar direto
,

com proprietário no

147-91244061

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

'--"

�
Rua: Ex!), Gumercindo da Silva, 616 � Centro N Jaranuá do Sul � se
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CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 29 de iulho de 2004

NATALIA - 9111-0491

CLÁUDIA - 9136-9310
(47) 370-9068
",_ ....--

Acou6rio,om Ger.I • Co,mólicor- Fanlo.ia.
Roupa. (ntima•• Brincadolr••• Arl"analo

.acChexshopjaragua.com.bt
SEX SHOP JARAOüA" www .sex.hopjaragua.cam.br
_ ".,." MIIi'lIH do".,.,_ Fndwwço,�.1ntNga com II*1II ptfwoddod.

.. - � � _ .

L- . . .

Nicoli e Kitlin
,

morena e rutva

TR. 91.22 2149

CRISTIBN
passIvo

20 anos) olhos claros, total

segurança e sigilo absoluto.
.

TR: 9103-5417

.

tf;l�12i�
��aber sQt �QXy cí sabll.r mache.!.JL,
'z-.-S. com a cabaÇQ dos homllns, M
Il. Isso nós sabemos fazer multo bsm III

Vnnha �.s�.t momentos �gt�dáv.ls no Indo das

gatota. mais salaelonadas d. JatagulÍ do .!:ul

Prornoção sri esta gelnalla!!!

Pague Urna G IGve Dual: por
HI)(!mH� R$ 70,00

Se você está cansado de ficar em caso sem companhia,
venha conhecer nossa pousado com lindos

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

tudo para favorecer a você, cliente.
Também atendemos hotéis, motéis e residências.

275-0052 / 273-1174
&�4e�lte4te !!!

--_._._.__ .. __ .._----_-_ .. _---_._._-"_-_-----_._-_._-----_._----_ .. ._ .. -
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LEIER
IMOBILIÁRIA

www.leier.com.br

Aqui você com pra
os melhores
im õvets de

Jaraguá do Sul e Região
Gred 1462 - J

371-9556

fe Ilows@netuno.com.br

PRECISA·SE - de auxiliar de

serviços gerais.Entre 25 a 30

anos. sexo feminino.
Tr: 9125-9897 com Adilson

CONSÓRCIO - vendedores(as),
com expertência na área extema
pi Jaraguá do Sul e regiáo.
Ótima remuneração. Tr: 371-
8153. LEIER

IMOBILIÁRIA
www.leier.com.br

Aqui você compra
os !TI elhores
i !TI óveis de

Jaraguá do Sul e .Região
Greci 1462· J

PRECISA-SE - de frezador.Tr:
376-2593 com Alciomar ou

Eduardo, urgente.

PRECISA-SE - de empregada
doméstica para pernoitar.Tr:

�
.

_W'II� �
Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua loão Picolli. 110 - Centro

\��,�mt"Tm {JPlhITUIl/f�!.hI(�Nm '

Búzio Africano - Tarô
Numerologia - Kabala Africana

* Tratamentos Espirituais
pam diL'ersos problemas

inclusive âroqas e olcooiismo

Consultas el hora marcada
·(41) 312-0556 - 9912-8"4

- GINECOLOGIA -

't
sIÚamos (jalasltri

. Médico· CRM/SC 1242 • TEGO 030/79
HablUtação SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa- Prevenção
do Câncer, Endometriose
RI/a: Guilherme Weege, 50 - SI.. 406

Fone: 370-1705
somala@ncl.mo.colII.br- Jaraguá do Sul

�Y.!fg;��u�
.d /!ifÓ�FIUdw(fa,.:w,a/;;(U;�/

1\ 275-3387
R: Reinaldo Rau, 289 • SI. 01
Centro· Jaraguá do Sul· SC

AUTO AJUDA
TERAPIA DO, CORPO E DA MENTE
ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSINESICO PARAPSICÓLOGO.

,

Filia.do no Conselho Regional Holistico· CRH . 0328 e no Conselho Nacional de Terapias Naturistas· CONATEN ·95/03
G

Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem problemas familiares, amorosos, medo fobia, insônià, timidez. Falta alegria de viver, quanto mais luta menos
tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens pg:'das financeiras e tens problemas de ordem espiritual censulte com ele: Homar Moraes, através do taró kabala e da
fonosinesia o çódigo da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos. Mapa astral, carta numerologia, terapia tántrica cura plánica pela

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

I Em Jaraguá do Sul· Rua Ângelo Rubini,627. Barra do Rio Cerro· Fone: (47)273-1743 �Instituto doCorpo e da Mente INCORP

[�Il1_J_ºi��Hle-fº_��:.HJj.�.3J�?9_�_L_ª119.926º_:_�.homar:com.br - homar e resso.com.br· BREVE NOVO ENDERE O

LEITE MATERNO MELHOR PARA O BEBÊ
boca. Mais tarde, dificilmente ela terá problemas na articulação
das palavras ou sons.

Como deve alimentar-se a mãe que amamenta?
Deve ter uma alimentação balanceada. Aumentar o consumo de:
);> Proteínas = carnes, leite e seus derivados e ovos;

);> Ferro '" vísceras, gema do ovo, feijão e espinafre (vegetais de
folhas verde escuro)
Vitamina C = laranja, limão, tomate, pimentão, maracujá.
Fibras = produtos integrais, vegetais de folhas, frutos.

Como evitar rachaduras nos seios'?
);> Não usar sabonete, creme, óleos, ou pomadas nos mamilos
do seio.
);> Lavar os mamilos apenas quando tomar banho
);> Passar o próprio leite nos mamilos e deixar secar ao ar livre .

);> • Expor os seios ao sol, sempre que possível
? Continue a amamentar, ofereça antes o seio se não estiver

machucado ..

Que fazer quando a mama está empedrada'!
1. Massagear o seio durante o banho embaixo do chuveiro

2. Aplicar calor no local, fazendo compressas
3. Esgotar as mamas manualmente.

Inimigos do leite materno:
Mamadeira

Separar o filho da mãe sem indicação
O medo de não ter leite
Uso de chá, água e outros alimentos nos primeiros meses, oferecido em

mamadeiras
.

Horário rígido para mamar
Rachadura no seio mal tratada
Falta de apoio da família c dos profissionais da área de saúde.

Clínica de Ginecologia e Obstetrícia Dr.Jean Beno Schrcincr CRM.
5457

Clinica de Ginecologia c Obstetrtc!c

0/'. $Pall ,'lJfll(' /:trIl/'eiIlPI' :tllcllt
CRM: 5457·1E.G,O. 30212001· RQE:4975
�mbr,o da Sociedade Brosileiro de Círurg;a Laparoscópiro

Rua Á9uas Claras, 2S
Rua José Theodoro Ribeiro, 2988 (lateral-fundos)
Ilha da Figueira - Centro - Jaraguá do Sul � SC

CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER
Ginecologia e Obstetrícia

Videolaparoscopia Ginecológica
2 7· 5 039 5 j Rua: Pres, Jucelino, 45

.

-

. ]I andor . centro .

jlucht®terra.com.br Joraguo do Sul . S( .

Saiba emagfec:er sem
parar de c:omer.

Conheça o prograMa'

DISCIPLINA
ALIMENTAR

Quais as vantagens do leite materno?
O leite contém todos os nutrientes que a criança precisa para crescer e

se desenvolver. Protege seu bebê contra diversas doenças. As crianças
tem menos diarréia, menos infecções respiratórias do que os

alimentados artificiamente.
O contato direto com a mãe transmite confiança e tranqüilidade ao

bebê.
O aleitamento ajuda na prevenção do câncer de mama.

O leite materno está sempre pronto e na temperatura ideal para o bebê. );>
É limpo e não precisa ser comprado por isso é mais barato. ?

o que é colostro?
É o leite do "começo" ou seja, é o leite que o bebê toma nos primeiros
dias nos primeiros dias de vida. Ele contém muitos anticorpos que

, protegem o bebê contra infecções.

Informa�ões: 9973 -3814

Existe leite fraco?

Apesar de alguns terem uma cor mais clara, não significa que ele seja
fraco. O leite que você tem sempre será adequado ao seu filho.

Há necessidade de oferecer alimentos como chá e suco antes do 4°
mês'?
NÃO, porque o leite materno já contém todos os ingredientes que o

bebê necessita neste período, inclusive água na quantidade certa. O
intestino da criança ainda hão está preparado para receber outros
alimentos, que podem até causar alergia ao bebê.

Quantas vezes ao dia a bebê deve mamar?
O bebê deve mamar toda vez que tiver fome.

Como a mãe pode estimular a produção de leite?
I. Tomando bastante líquidos (mínimo dois litros)
2. Fazendo.massagens nos seios.
3. Deixando o bebê sugar à vontade.
4. Ficando calma na hora de amamentar.

A criança que mama no peito, trabalha mais a musculatura
orofacial, melhorando a disposição dos dentes c o fechamento da

Dr''Tknuel]« S. F Curv
Dermatologia· CRM 1 134 I

Fone/fax: (47).3708890
da n ie II a cu ry@globo.com

Rua: Olivio Domingos Brugnago, 275 - Vila Nova

,

ANUNCIE

AQUI
371-1919

.___., I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




