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IMPASSE

Sebastião Camargo, do Sinte,
anuncia possibilidade de greve

• PÁGINA 6

INAUGURAÇÃO TRADiÇÃO

Evento resgata
hábitos antigos
A 2° Festa da Porchetta,
promovida pela As

sociação Italiana de Gua

ramirim, reuniu público
de 1,1 mil pessoas no

Parque de Eventos.

- PÁGINA4

N° 4.945 1 RS 1,25

TURISMO

Microrregião terá local para
receber e orientar visitantes

Ex-governador Esperidião Amin discursa durante a inauguração do comitê da aliança "Juntos por Schroeder" no sábado

Eventos.políticos na região
reúnem lideranças estaduais

Portal de
Lazer

funcionará na

principal
rodovia de
acesso à

região

o ex-governador Esperidião Amin, o deputado federal João
Pizzolatti e os ex-parlamentares Eni voltolini e Hugo Biehl,
todos do Pp, estiveram na região no último final de semana.

Eles participaram da caminhada promovida pela coligação
"Mais Guaramirij" e da inauguração do comitê da aliança

PRÊMIO

PP/PMBD, em Schroeder.
Amin não poupou críticas aos governos federal e estadual.
Disse que as administrações são um fracasso e estão

enganando apopulação, que saberá dar a resposta nas

urnas, em 3 de outubro. - PÁGINA 3

Teste de resistência garante
um carro zero quilometro

�omer�ci�al��� ��

Paralelo
Turismo

.� GoiaçãQ Êôrõ i
�,_ I<

'

Os cinco participantes da promoção "Sou maluco por
meu pai. Faço qualquer loucura por um Fia!'; promovida
pela Rádio Studio FM, iniciaram ontem o desafio de ficar
o mais tempo possível dentro de um carro ..
O primeiro a entrar foi Wanderlei Cordeiro de Souza (foto) .

• PÁGINA 6

www.duasrodas.com www.marlsola.com.br
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FRASES

exterior arrefeceram as

críticas ao tom do presidente
e comitiva. As relações
comerciais do Brasil com os

países visitados cresceram a

aponto de sustentar a

produção industrial. As

exportações para a República
Checa subiram 279%, para a

Geórgia 125%, Senegal
97,5%, China 80% e Israel

que compõem a Comunidade
Econômica dos Estados da
África Central, que re

presenta um mercado

potencial de 118 milhões de

pessoas. O comércio do Brasil
com a África cresceu de US$
5,2 bilhões, em 2001, para
US$ 6,5 bilhões, em 2003/04,

Entretanto, não há
somente interesses comer-

.... Os primeiros resultados das viagens ao

exterior arrefeceram as críticas ao tour do

presidente e comitiva

71%. Entre janeiro e a

primeira semana de agosto,
a balança comercial

registrou superávit de US$
.19,47 bilhões, 53% superior
de igual período do ano

passado.
Na semana passada, Lula

voltou à África. A visita se

inse�e na agenda política do

governo. O Brasil quer

ampliar o intercâmbio bila
teral e regional com os países

ciais. O relacionamento do
Brasil com a África atende
também a

cada vez

sociedade

uma exigência
mais forte da
brasileira de

resgatar os compromissos
com as raízes da população,
estabelecendo maior

estreitamento dos laços de
amizade, dentro do espírito
de solidariedade internacio-

nal. Em São Tomé e Príncipe,
Lula presidiu a 5ª Cori-

ferência de Chefes d� Estado
e de Governo da Comuni
dade de Países de Língua
Portuguesa, cujo tema

central foi a Sociedade da

Informação e ond e o

governo brasileiro buscou

apoio para sua política de
"Governo Eletrônico".

Em parceria com a Índia
e África do Sul, o Brasil criou
um fundo social que vai

financiar o processo de
desenvolvimento de Guiné-
Bissau. Todavia, nem só de
cifras vive o Planeta. Aliás,
a obsessão capitalista produ
ziu os guetos e a exclusão. A

reaproximação com países
africanos e latinos é uma

tentativa de resgate da nossa

cultura, exigindo, conse

qüentemente, uma reflexão
mais aprofundada do cami

nho que o país pretende tri

lhar nos próximos anos. Fica
rá à mercê do império ianque
ou procurará outras al ter-
nativas?

r

iI/Não tem nenhum problema. Tenho apenas que 'domesticar' a minha lingua durante os

Idiscursos, adptando-os às condições exiqidas"
i+Ex-governador EsperidiãoAmin, ensinando como adaptar as críticas nos discursos de campanha. Em Guaramirim, bateu nos governos

"

'federal e estadual,mas,em Schroeder, poupou a administração do PMDB.
,.}

Crescimento e alternativas
I Durante a campanha

el�itoral, o então candidato
Luiz Inácio Lula da Silva,
prometia, se eleito, designar
UJ1l "mascate" para cada

erbaixada do Brasil. A

idéia era divulgar e vender

produtos e serviços do país.
Eleito, iniciou uma série de

viagens pelo mundo afora

para reforçar os acordos
comerciais ou abrir novas

oportunidades. A oposição
não perdeu tempo em

cr it icar as viagens do

presidente - com razão -, o

PT foi implacável com o

antecessor, o qual ironizava
çomo "Viajando Henrique".
Para a oposição, "enquanto
o presidente viaja, o

primeiro -rninistro José
,[

Dirceu (ministro da Casa

Civil) governava".
.

Lula percorreu o mundo.
oVisitou lugares até então

"inexploráveis" como a Líbia
é, o Irã. Os primeiros
resultados das viagens ao

-oe
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'��CUBA
· :Preso emGuantánamo alega

· hecessidadeTalibã
• _

� I

Um dos detidos na base militar americana de

GUilntánamo, em Cuba, compareceu ontem

dlante de um tribunal e admitiu ter trabalhado
"-0'

corno guarda-costas da milícia religiosa Talibã

n.o Afeganistão, mas disse que o fez apenas

qa,ra sustentar a família.

Oafegão de 37 anos contou a sua história porAI

cerca de uma hora antes que membros do

ttipunal determinassem o isolamento da sessão

para examinar material secreto. Os tribunais
d�vem decidir se os detidos devem ser postos
em liberdade ou permanecer presos como

cOmbatentes inimigos, uma categoria jurídica
que lhes oferece escassa proteção legal. (AE)

.... EUA

:Gorila usa sinais para
.reClamar de dor de dente
..éfuando a gorila Koko utilizou a linguagem

·
"

�os sinais para avisar que estava com dor de

dente, 12 especialistas - inclusive três
'dentistas - entraram rapidamente em ação.
.'�oko foi submetida a seu primeiro exame

.. t'flédico completo em cerca de 20 anos, teve

;19 dente extraído e diagnóstico de excelente
-saüde.

,

Há cerca de um mês, Koko avisou a seus

.zeladores na Fundação Gorila, em Woodside,
',q,ue estava sentindo dores. Eles rapidamente
"�onstruíram uma escala de um a dez para que
erla explicasse a intensidade da dor. (AE)

.... IRAQUE

Combates deixam um inglês
Morto e diversos feridos
Um soldado britânicomorreu e diversos outros
ficaram feridos em choques com insurgentes
ocorridos ontem, em Basra, no Sul do Iraque. A
identidade do militar morto não foi revelada.
"Houve uma série de incidentes dentro da área
de operações da Grã-Bretanha em Basra e seus

arredores. Os choques envolveram insurgentes
e forças britânicas ao longo da tarde e início
da noite de hoje (segunda-feira), informou o

Ministério da Defesa inglês, acrescentando que
os incidentes deixaram diversos veículos
danificados. A situação está sendo controlada

e, por enquanto, para se evitar a escalada. {AE)

.... AFEGANISTÃO

Europaassumecomando
das forçasestrangeiras
Uma força de defesa encabeçada por cinco nações
européias assumiu ontem amissãomais importante
de sua história ao receber da Otan (Organização do
TratadodoAtlântico Norte) o comandodos soldados
estrangeiros que tentam estabilizar o Afeganistão.
Em cerimônia na capital afegã, o tenente general
francêsJean-Louis Py,comandante dos Eurocorpos,
assumiu a missão estrangeira no país pelos
próximos seis meses, período que inclui a possível
realização da primeira eleição desde a queda do

regime Talibã, em 2001.

Os Eurocorpos são compostos pormilitares da Ale
manha, Bélgica, LuxemburgoEspanha e França. (AE)

.... JAP'ÃO

Quatromortos no pior
acidente nuclear do país
o Japão sofreu ontem seu pior acidente em

uma usina nuclear quando um vazamento de

vapor não radioativo matou pelo menos quatro
trabalhadores e feriu outros sete.

O acidente ocorreu às 15h28 em um edifício

que abriga as turbinas do reator número 3 da
usina nuclear Mihma, no distrito de Fukui, 320
quilômetros a oeste de Tóquio.
O vazamento, que ocorreu no aniversário do

lançamento da bomba atômica em 1945 sobre
a cidade de Nagazaki, certamente aumentará a

desconfiança sobre a indústria nuclear entre os

japoneses, que dependem da energia nuclear

para um terço das necessidades de energia. (AE)
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.... IRAQUE

Ameaças param produção
de petróleo em Basra
O Iraque parou de bombear-petróleo de seus

principais campos do Sul ontem porque a

violência voltou a atingir a região em meio a

um novo levante xiita. Cerca de 1,8 milhão de
barris por dia - 90% das exportações de petróleo
- são bombeados diariamente a partir do porto
de Basra. Qualquer problema com a maior fonte
de arrecadação do Iraque poderia prejudicar
seriamente os esforços de reconstrução do país
árabe. Um funcionário da empresa disse que
os campos de produção de petróleo do Sul

pararam de bombear ontem depois de
milicianos ameaçaram atacar a infra-estrutura
de produção e distribuição de petróleo. (AE)
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Os transgénicos são ótimos ...
Para quem?

1

N

I�
Apesar de ser favorável aos transgênicos, não pude deixar de ficar

horrorizado com a revelação que milhões de pessoas nomundo consomem

produtos transgênicos há anos, não apenas soja mas também mamão, P

melão e batata.

Mário Eugênio Saturno *

e

Meu Deus! Sim.apelo a Deus, já que as autoridades, os agricultores R

e os cientistas não tiveram nenhuma Ética em nos revelar o que o

consumimos. Talvez caiba à Igreja clamar pela Ética no assunto. S
Quando analisamos uma nova tecnologia, como os transgênicos c

devemos fazer nossas considerações, principalmente, do ponto de vista C
econômico, social e ambiental. E com critérios sérios, já que, por enquanto, e

a ciência não faz milagres ... A Igreja agradece! PÉ possível que em alguns anos não possamos dispensar essa tecnologia, i �

porém, até que isso aconteça, devemos pensar, enquanto nação, se devemosQi ,

q
ser pioneiros ou não. Por que? Uma pesquisa feita entre os britânicos,
durante seis semanas, envolvendo 37 mil pessoas, concluiu-se que quanto
mais informações se têm sobre os alimentos transgênicos mais eles são t<

contra. Isso deve valer para o resto da Europa. A pesquisa foi conduzido d

pelo professor Malcolm Grant, responsável pelo GM Debate Board, e P
recebeu 500 mil libras do governo. E

Em mai�último, a Monsanto suspendeu seu projeto de trigo v

transgênico, mesmo tendo gasto alguns milhões na pesquisa durante os

últimos seis anos. A Monsanto avaliou que esta tecnologia representa p
vantagens para apenas um segmento dos produtores de trigo e o [apâo,o e

principal comprador de produtos agrícolas americanos, já havia anunciado
ii

a intenção de não comprar trigo geneticamente modificado.
Não vamos esquecer a vaca-louca e os ganhos representados pela P

ração feita com carcat�.Muitos estudos atestaram a segurança e viabilidade e

econômica disso. Só para lembrar, nos Estados Unidos, quem esteve na

Europa naquele período está proibido de doar sangue. É o reconhecirrrcnto S
oficial do perigo. C

Com isso já podemos especular se é interessante para o Brasil u

"manchar" o gigantesco celeiro nacional ou então se devemos ser o principal iI
fomecedor para aqueles que não querem transgênicos .

Que falem os economistas.

A própria Organização das Nações Unidas para Agricultura e

Alimentação (FAb) posicionou-se favorável aos alimentos transgênicos
pois podem beneficiar os pobres. Mas esses ganhos não estão garantidos.
Para a FAO, nem o setor privado nem o público têm investido o suficiente
em culturas básicas comomandioca, sorgo, arroz, �rigo e batata.

A FAO observa que apenas seis países (Áfri<\a do Sul, Argentina,
Brasil, Canadá, China e Estados Unidos), quatro .\Ilturas (milho, sofa,
canola e algodão) e duas características (resistência a insetos e a herbicidas)
correspondem a 99% da área plantada com transgénico. Por enquanto é

uma tecnologia que beneficia as grandes corporações. Milhões de dólares
em jogo, né defensores?

E de nada servemmilhares de estudos que "provem" que os transgênicoS
são bons ... Uma única pesquisa realizada na Grã- Bretanha durante três

anos e publicada na revista Philosophical Transactions of Royal Society:
Biological Scienes, a rrraíor já realizada no mundo, mostrou que duas entre

três plantações com sementes geneticamente modificadas apresentare'"
mais perigos para a fauna que os seus equivalentes convencionais.

As duas plantações com problemas eram as de oleaginosas (colza) e de

beterraba.A terceira plantação, demilho, ao contrário das outras, se mostrOU
mais benévola aos animais e as plantas do que nos plantios convencionais .

A FAO não deixa de alertar que o uso dos transgênicos deve ser

avaliado caso a caso. E ainda deixa claro que a falta de evidências sobre
efeitos negativos não significa que sejam isentos de risco. Os cientistas
concordam que não se sabe o suficiente sobre os efeitos em longo prazo,
Entre as grandes preocupações envolvendo a segurança alimentar dos

transgênicos, segundo a FAO, estão o risco de provocar alergias, a presença
de substâncias tóxicas e uma possível transferência de genes para o organisIllO
humano (cruz credo! Deus me livre!). Estudemmais um pouquinho!

'*Tecnologista Sênior da Divisão de Sistemas Espaciais do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Professor do InstitutO
Municipal de Ensino Superior de Catanduva (www.fafica.br) e

congregado mariano, (Email: mariosaturno@uol.com.br)

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 cornO as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MOSAICO �Maurílio deCarvalho------------------------------------..

�Fio da navalha
A opção pelo poder .e� .detrimen�o .do
rojeto político-partldano tem exiqido

�os líderes das legendas verdadeiro

malabarismo. No sábado, durante o ato

político em Gu�ramirim: � ex-governador
Esperidião Arnin (PP) críncou duramente

os governos estadual e federal. Disse que
as administrações do presidente Lula (PT)

e do governador Luiz Henrique (PMDB)

fracassaram e que estão enganando a

população. Uma hora depois, em

Schroeder,Amin voltou a bater no governo

federal, mas poupou a administração do

Estado.

� Jogo de cintura
Em Guaramirim, o PP está aliado ao PFL,
tendo como adversário o PMDB

coligado ao PT. Já em Schroeder, o PP

uniu-se ao PMDB. Pela mesma situação
passa o ex-deputado Ivo Konell

(PMDB). É obrigado a bater no PP de

Jaraguá do Sul, adversário da aliança
PT/ PMDB, que tem a esposa Cecília
como candidata a vice, e elogiar os

pepistas de Schroeder.
O constrangimento não poupa ne

nhum partido. Basta uma boa espiadela
nas coligações formadas com o único

objetivo de ganhar as eleições.

� Faltou público
A caminhada promovida no sábado pela
coligação "Mais Guaramirim" - PFL/PP
- não teve quorum. Pouco mais de 30

pessoas se dignaram a acompanhar os
políticos da aliança e as lideranças
estaduais como o ex-governador
Esperidião Amin, o deputado federal
João Pizzolatti e os ex-parlamentares
Eni voltolini e Hugo Biehl, todos do PP.

A inauguração do comitê da aliança PP/
PMDB também não empolgou os

militantes e simpatizantes. Mesmo com

a presença das estrelas do PP, o evento

não reuniu mais que 40.

� Avaliação
o ex-prefeito .de Guaramirim, Antônio
Carlos Zimmermann (PMDB), presidente
da Junta Comercial do Estado, acredita
que as eleições deste ano na região vão

trazer surpresas.
Ele evitou fazer previsões sobre

possibilidades de vitória, mas disse que
muitos candidatos considerados
"azarões" podem levar. Sobre a Terra

Natal, avalia que as três candidaturas têm
chances."O Mannes (Luiz Carlos Mannes
- candidato a prefeito pelo PSDB) está
vivo'; disse, apostando na força do

dinheiro nas decisões.

� Não somos só _,ÓS
A família do ex-diplomata Sérgio Vieira
de Melo, morto, no ano passado num

atentado à sede da ONU, em Bagdá, �

decidiu processar a entidade. A mãe,
Gilda Vieira de Melo, reclama que ainda [

não recebeu o atestado de óbito dei 1

diplomata para registro civil. ');)
Sem o documento, dona Gilda, que é

dependente econômica do filho, não)
r

tem como recorrer dos direitos, entre
1 �I

eles indenização por dano moral.

Pelo jeito, a burocracia e incom- f,'

petência são pragas lntemaclonais, não,
apenas daqui.

Comitê da Mulher e Juventude
,

inaugurado em Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul

Mulheres e jovens que fazem

parte do Comitê da Mulher e

Ida Juventude da coligação
�r "Jaraguá no Rumo Certo"

participaram da inauguração da

estrutura, na sexta-feira, na

Rua Domingos da Nova. Na
'es

1e oportunidade, a empresária
Sally Naitzel e esposa do

JS, candidato a prefeito Vicente
ta Caropreso (PSDB), contou que
,o, estão percorrendo os bairros

para conversar com as

ia, jaraguaenses sobre os trabalho
os

que desenvolvem no comitê.
�s, "Estamos colhendo suges-to

ia tões para a elaboração do plano
la de governo", informou Sally.
e Ao lado dela, estava Lurdes

Bordin, mulher do candidato a

lO vice, Valdir Bordin (PFL), que
JS também destacou a irn
ta portância da criação do um
°

lo espaço para que mulheres e

jovens possam discutir

la problemas, encontrar soluções
le e falar com a população.
la Em nome dos jovens, falou
to Sidnei Lopes. Ele informou que

Caropreso tem participado de
;iI uma série de reuniões com a
ai juventude e colhido sugestões

para serem aplicadas no próximo
governo. Lembrou que a maior

parte dos jovens está preocupada
com a questão do emprego, da

educação para o trabalho: mas
sem descuidar da importância de
contar com uma cidade voltada

para o lazer e o esporte.

PROVAS

te

a,

a,

5)

)

[
Sérgio Luís Ferrari

Presidente

CRíTICA
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J

Amin ataca PMDB num luqar.
,

e defende o partido em outro
FABIANE RIBAS

� Líder do pp diz que
precisa domesticar
o discurso em cada
cidade que visita
•

G ARAMIRIM - o ex

governador EsperidiãoAmin (PP)
criticou a atuação do governador
LuizHenrique da Silveira (PMDB)
durante comício realizado após a

caminhada promovida pela aliança
"Mais Guaramirim" (PFL e PP).
Uma hora depois, seguiu para

Schroeder, onde acompanhou a

inauguração do comitê eleitoral de
Felipe Voigt (PP) e Luiz Ribas

(PMDB).Na oportunidade, em vez

de falar mal do governo estadual,
ele estrategicamente defendeu a

atuação dos peemedebistas
naquela cidade. Além de Amin,
os dois eventos políticos contaram
também com as presenças do ex

deputado estadual, EniVoltolini, e
do presidente estadual do PP

(Partido Progressista), Hugo BiehL
Aproximadamente 30

militantes e simpatizantes da

aliança "Mais Guaramirim"

acompanharam no sábado pela
manhã a caminhada "Rumo

Certo", na Rua 28 de Agosto. A
atividade, que tinha como objetivo
a divulgação da candidatura de
Peixer e José Fernandes, o Zezinho,
teve início em frente à Igreja Senhor

_l

"

Líderes políticos particjparam e prestaram apoio aos candidatos da microrregião

Bom Jesus e seguiu até a sede do

comitê, nas proximidades da estação
Rodoferroviaria. Ao longo do

trajeto, Esperidião Amin e os

candidatos à reeleição foram
saudados pela população e

distribuírammaterial de divulgação
de campanha. O evento encerrou

com um comício no local da

chegada.
No pronunciamento, Amin

disse estar percorrendo as cidades
do Estado para fazer campanha

para o Pp.Ele acredita que a legenda
está passandoporumbommomento

porque as pessoas que votaram no

governo atual estão descontentes
com a falta de mudança. "O PT e

o PMDB não respeitam a honra dos

adversários", criticou o ex

governador, acrescentando que
considerapositivo o presidente Lula
ter sido eleito para que a população
"tenha consciência do que é um

bom e ummau governo", ataca.
SCHROEDER Ao

contrário do que disse e'Im\1

Guaramirim, no lançamento da
comitê eleitoral dos candidatôsc
FelipeVoigt e Luiz Ribas, Amin nãê?
criticou a atuação do governaddrf
Em vez de atacar o governo &,0

,

Oestado, o ex-governador teceu

elogios ao trabalho dos peeml�)
d b' íd d "C

' .-1n1
e istas na C1 a e. amo em cada

Município os partidos coligaram�'s�
conforme a realidade local, tenb;?s
de "domesticar" a língua duranF5J
os discursos", ironizaAmin. lUp

Geração de emprego é o foco da aliança 'Todos por Schroeder"li)
ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

SCHROEDER - O candidato a

prefeito Hilmar Hertel (PFL)
afumou que o foco principal do plano
de governo da coligação "Todos por
Schroeder" (PFLe PSDB), também
será a geração de emprego. Como as

outras duas chapas contam com a
'

mesma proposta, o pefelista acredita
que a experiência de já ter

administra-do o poder público será

valorizada pelo eleitor. A intenção
da aliança é garantir trabalho na

cidade para que os muníci-pes não
precisem se deslocar para outras

localidades em busca de serviço.
"Vou fazer valer meu conhe

cimento para buscar novos

empreendimentos", destaca,
acrescentando que também vai

implementar ações destinadas ao

crescimento das empresas já

• Sally diz que nunca

interferiu na vida política
de Caropreso, mas na hora
de ele decidir sobre a

candidatura, confessou ter

sentido resistência devido
à influência da campanha
na vida fami)ilr.

• O Candidato a vice, Valdir
Bordin (PFL) destaca que a

campa�a ganha em

qualidade com este o novo

espaço.

�!t:�SINTIQ�P Edital de Convocação
o Sindicato dos Tr�balhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas,
Borrachas e Papelãl, com base territorial nos municípios de Jaraguá do '

Sul,Corupá,Guaramirim,Massaranduba e Schrbeder, por seu Presidente
Sérgio Luís Ferrari, convoca todos os integrantes da categoria de Papelão
representados por esta Entidade, sindicalizados ou não, para
comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se
no dia 14 (quatorze) de agosto de 2004 (sábado), às 14:30 (quatorze e

trinta) horas, na Rua José Emmendberfer, 240 (na Sede do Sindicato)
Bairro Nova Brasília, na cidade de Jaraguá do Sul, neste Estado de Santa
Catarina para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discussão
e Votação do Rol de Reivindicação da Negociação Coletiva de Trabalho

2004/2005.2) a) Aprovação das reivindicações referentes às condições
de salário e trabalho,a ser discutida com a categoria econômica, visando
a�erfeiçoamento da norma coletiva vigente; b) Outorga de poderes à
Diretoria do Sindicato Profissional para celebrar Acordo ou Convenção
C?I�ti�a e na hipótese de malogro nas negociações, para ajuizar o
DISSldlo Coletivo de Trabalho; c) Deliberação sobre a conveniência de
dar caráter permanente às Assembléias, enquanto perdurar a campanha
salarial, permitindo que as futuras convocações sejam efetuadas
mediante simples comunicados nos locais de trabalho; d) Deliberar
s?bre a conveniência de conceder prerrogativa exclusiva à Diretoria do
Sindicato Profissional, para convocar Assembléias Gerais, durante a

campanha salarial; e) Ratificação do desconto em folha de pagamento
da "Contribuição Negocial'; a ser recolhida em favor do Sindicato
Profissional, com direito de oposição nas Assembléias. Não havendo

quor�m por ocasião da primeira convocação, a Assembléia será realizada

�? (trinta) minutos após, em segunda e última convocação, no mesmo
Ia e local acima desiqnado, com qualquer número de presenças.

Jaraguá do Sul-SC, 09 de agost� de 2004

Hertel acredita que experiência política' seja decisivo nas eleições
'1''.

instaladas em Schroeder, através ik,
auxílio na infra-estrutura. "Vam?6'
investir em melhorias para d,%
condições de desenvolviment03t
cidade", promete. "Jb

Questionado sobre os Projet9Jl
para os jovens, Hertel informa qUf!
serão firmados convênios COql;
entidades empresarias, comoAcías,
Senac, Senai, Sebrae e outras

entidades de treinamento, visando:

preparar as pessoas para o primeiro
emprego. "A capacitação -é

imprescindível para conseguir um
bom emprego e para o

crescimen�profissional", considera.
Além dessas propostas, �

candidato a prefeito assegura que

Ivai investir em pavimentação,
melhorar o atendimen-to nos postcsi
de saúde e aos agricultores

_É_
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Feira do Livro e do Artesanato
teve público de 1 O mil pessoas
MARIA HELENA DE MORAES

,

�Evento faz parte
do projeto "Agosto
para Todos" da
Secretaria de Produção

CtSAR JUNKES

Lurdes e a filha Adenir compraram livros infantis de histórias bíblicas para presentear sobrinho de sete anos

sendo 47 de Jaraguá do Sul. Os
outros 53 expositores represen
taram 18 municípios de Santa
Catarina. Da Feira do Livro

participaram 12 expositores.
Para o ceramista Antônio

Machado, de Schroeder, a Feira
foi bastante produtiva. Apenas no
sábado Machado conseguiu
fechar três negócios. "Não

esperava tanto. Imaginei que iria

apenas mostrar o meu trabalho,
não esperava tanto", comemora
o ceramista, que faz mosaicos

cerâmicos, tampos de mesa e uma

infinidade de objetos em argila.
Machado aprendeu o ofício no

Rio de Janeiro e atualmente
reside em Schroeder, onde
mantém uma oficina.

Os livréiros também se d�ram
bem. De acordo com o gerente

da Livraria Pedrinho, Tiago e

Piccinini, as vendas foram acima

do esperado. "ConsegGimos
vender a metade do que
trouxemos", informa o gerente .

O desconto de 10% e os bons
títulos oferecidos contribuíram
para o sucesso das vendas. Os
livros mais vendidos foram os

dirigidos ao público infanto
juvenil.

TERÇA-FEIRA, 10 de agosto de 2004

Festa da Porchetta resgata
tradição italiana emGuar

GUARAMIRIM - Seis porcos de

quase 50 quilos foram servidos
durante a 2° Festa da Porchetta,
realizada sábado à noite no Parque
de Eventos de Guaramirim. Quem
promove o evento é a Associação
Italiana, presidida pelo empresário
Aclino Feder, que, juntamente
com um grupo de amigos,
idealizaram a realização da festa

depois que viajaram para Itália,
onde participara de evento

semelhante.
"Há dois anos fomos para a

Itália, mais precisamente para a

região Norte, onde a Festa da
Porchetta faz parte da tradição dos
italianos", comenta' Feder.

Segundo ele, a decisão de

promover festa semelhante em

Guaramirim foi com a intenção de

resgatar e preservar as tradições
italianas. "Percebemos que
estávamos perdendo a nossa

cultura, as nossas raízes. Então
decidimos fazer alguma coisa em

prol da nossa cultura, das nossas

tradições", explica o presidente da
Associação I taliana de
Guaramirim.

A Festa da Porchetta é um

evento com público restrito. Os'

ingressos foram limitados a 1.[[
pessoas e vendid
antecipadamente. De acordo
o Mestre da Porchetta, Luiz Aga
a festa, na Itália, é realizada
milhares de anos, sempre no

de São Simão, em outubro, cOu
forma de agradecimento pela �
colheita e pedir sucesso aos negóc
futuros.

O principal atrativo da festa i
desfile da Turma da Porchetta,q
ocorreu antes do jantar.
integrantes da Turma da Porche
desfilam vestidos com roupasq

. lembram porcos, inclusive co

rabinhos e focinhos, e si

responsáveis pela oferenda d
porcos aos participantes da festa,
final do evento, o rabo do porco
leiloado entre os participantes,

Além da boa comida típi
italiana, que foi na Festa
Porchetta também teve

oportunidade de ouvir as canti
italianas trazidas pelas imigrant
Participaram da Festa dois COI

de Joinville e o Coral da Associa'
Italiana de Guaramirim, qu

alegraram o ambiente com

contagiante música folclón
italiana.

Turma da Porchetta; responsável pela organização da festa

}ARAGUÁ DO SUL - A 3° Feira
do Artesanato e a 9° Feira do Livro,
eventos simultâneos promovidos
pela Secretaria Municipal de
Produção durante a semana

passada, no Parque Municipal de
Eventos foram considerados pelos
organizadores como um

verdadeiro sucesso. A Feira do
Livro e do Artesanato integra a

.

.. o'programação do projeto "Agosto
para TOOos". De acordo com a

coordenadora do projeto, Rosilene
'.

',�h, o público foi de aproxi
;'""-.'

amente lOmil pessoas.
Na avaliação de Rosilene, o

sucesso do evento pode ser

c_redita&) a algumas inovações,
_-�,;;(:�mo a realização conjunta da

L 'éira do Livro com o Artesanato e

�,x: inclusão da agremiação dos

orquidófilos, que pela primeira vez
.

� participa do evento. A variedade

�1;:dôs produtos, aliado aos preços

�;r-J;ac_essíveis, também ,teve
rparticipação no resultado positivo
-do evento, que contou com a

,

_ participação de 100 expositores,
'.1.-+'".

-t: � 'j,-_'
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-Departamento da Mulher comemora nove anos de atividades
J
-�q(

• f.?:E }ARAGUÁ DO SUL - O
,

, Departamento da Mulher do
, Sindicato dos Trabalhadores na

Indústria do Vestuário com

pletou no sábado nove anos de
atividades. Para comemorar a

data e também o Dia dos Pais, a
diretoria do Departamento
promoveu uma palestra mo

fivacional, ministrada pelo
professor Lúcio Stein, que

integra o grupo de profissionais
pelo Cebrac (Centro Brasileiro
de Cursos) e coordenador do

programa Vida Feliz.
A importância do amor no

relacionamento familiar foi o

ctSAR JUNKES

tema da palestra de Stein, que
falou para uma platéia de

aproximadamente 50 pessoas. Na

avaliação de Stein, o importante
é incentivar os chefes de família,
tanto homens como as mulheres

para que se cumpra o papel de
pai e educador. "Nós, adultos,
temos que servir de guia, de luz

para as futuras gerações",
argumenta Stein.

O Departamento da Mulher
do Sindicato dos Trabalhadores
foi fundado há nove anos e tem

como coordenadora a vice

presidente do Sindicato, Rosane
Sasse.Lúcio Stein falou sobre a importância do amor nas relações familiares

INFORME CP

� PIS E COFINS

Tratamento idêntico
As mercadorias nacionais destinadas à Zona Franca
de Manaus têm tratamento tributário idêntico ao dado
às mercadorias exportadas. Com esta fundamentação,
o juiz Vlamir Costa Magalhães, da 1 ° Vara Federal de
Volta Redonda (RJ), concedeu mandado se

segurança, autorizando empresa fluminense a não
calcular PIS e COFINS sobre as vendas à Zona Franca.

De acordo com o advogado da empresa, Ricardo

Volbrecht, a Constituição Federal e. a legislação que
regulamenta a Zona Franca de Manaus estabelecem
vários incentivos fiscais, entre os quais se destaca a

equiparação das vendas para a região com as

exportações. Portanto, se não incide PIS e COFINS

sobre as receitas de exportação, o mesmo deve
ocorrer com o faturamento das operações com a

Zona Franca de Manaus.

� EDUCAÇÃO
Avaliação por amostragem
o Ministério da Educação vai utilizar um sistema
de amostragem para selecionar os estudantes
que farão o primeiro Exame Nacional de

Desempenho dos Estudantes. O teste, que
'e [ substitui o Exame Nacional de Cursos, conhecido
')1' com Provão, será realizado no dia sete de
.·,0 J novembro e vai avaliar o desempenho de 156

5' 1 mil estudantes das 13 áreas do conhecimento
( que participarão da primeira edição do exame.

r) \ Poderão fazer a prova os estudantes que
18;' acabaram de ingressar ou estão concluindo os

dJ 2.17 cursos de agronomia, educação física,

",jfJ: r enfermagem, farmácia, fisioterapia, fono,
"oL medicina, veterinária, nutrição, odontologia,

?, , serviço social, terapia educacional e zootecnia

_ �'do País.

�,:"

� INADIMPLÊNcIA

Planejamento financeiro
Pesquisa da Serasa, publicada no Guia Serasa
de Orientação ao Cidadão revela que, para
transforma o salário em reservas e conquista
a tranqüilidade na aposentadoria, basta saber
poupar. De acordo com consultores do guia,
a própria fase de transição pela qual passa o

país, de economia mais estabilizada e melhor

organizada, requer do brasileiro e de suas

famílias uma revisão radical sobre a melhor
maneira de gerenciar suas finanças. Ordenar
a vida financeira de tal maneira que se possa

sempre ter reservas para os imprevistos e

sistematicamente construir um patrimônio
é essencial. Para isso, é necessário que se

possa sempre ter reservas para os

im previstos.

: LOTERIAS I

- - �-- �- - �-�---

Megasena Quina
concurso: 587
02 - 18 - 29
30 - 36 - 60

concurso: 1335
13 - 32 - 69
76 - 79

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

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

concurso: 03856
1 ° Premio: 12.201
2° Premio: 16.702
3° Premio: 64.330
4° Premio: 47.450
5° Premio: 70.703

TAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bênção dos veículos resgata
fé no Senhor Bom Jesus

GUARAMIRIM - A fé dos

motoristas no Senhor Bom Jesus
foi mais uma vez confirmada

sábado, quando aproximada
men�e 2 mil veículos receberam

a bênção do padre Dejacir Costa
Pinho, um ritual que faz parte
da programação da Festa do

Senhor Bom Jesus, promovida
pela Igreja Matriz em

homenagem ao santo padroeiro
da paróquia. A benção dos

veículos é realizada há mais de

15 anos e mobiliza a população
católica de Guaramirim, que

não se incomoda com a espera

na fila para o recebimento da

bênção, como é caso do

comerciante aposentado Osval
do Felipe, 62 anos, que não

lembra a quantos anos participa
do ritual. "Tenho fé em Deus e

especialmente no Senhor Bom

Jesus. Acho que uma bênção
sempre ajuda quando se tem

fé", resume Felipe.
A Festa do Nosso Senhor

:0

Bom Jesus começou na sexta

feira à noite, com missa, show
de talentos e jantar. No sábado,
a principal atração foi a bênção
dos veículos. Após o ritual,
realizado em frente à Igreja
Matriz, na principal rua da
cidade, seguido de apre

sentação do grupo folclórico

Espora de Prata, da Escola de
Música Guaramirim e baile. No

domingo, missa dos festeiros
com homenagem aos pais,
almoço e domingueira.

De acordo com o padre
I

Dejacir Costa Pinho a Festa é

precedida por um ritual de fé,
realizado desde o dia 24,
quando a imagem do Senhor
Bom Jesus é levada de uma

capela para outra, através de

procissão, que sempre termina

com a celebração de uma missa.

No sábado, a imagem retornou

para Igreja do centro, onde

permanece até a realização da

próxima festa, ano que vem.

ctSAR JUNKES

Aproximadamente 2 mil veículos receberão a bênção do padre

Com o objetivo de integrar ainda' mais seus alunos e

proporcionar uma atividade esportiva diferenciada
para os adeptos do basquetebol, o Departamento de
Esportes e Educação Física do Marista promove a 3a

edição do Maristaball. O jogo é originário dos E.U.A. e
é disputado por duplas em meia quadra. Os jogos são

oportunizados para todos os alunos do Ensino

Fundamental, divididos em 3 categorias nos naipes
mascu li n o e fem i n i n o. O evento acontecerá no

próximo dia 19/08 (quinta-feira) com início às 14h,
nas quadras do Complexo Esportivo do Colégio
Marista São Luis, conforme informa o coordenador de

_Esportes Cláudio Tubbs.

GERAL
·rL

I SI

PROGRAMA

'Portal do lazer' orientará
e e e " eH J\

turistas que VIsitam a regla��
CESAR l_UNKES

CAROLINA TOMASELLI

.... Serviços deve ser

implantado a partir
de setembro, em
Guaramirim

GuARAMIRIM/ }ARAGUÁ 00 SUL
- Até a metade de setembro deve
ser inaugurado em Guaramirim o

"Portal do Lazer", que fornecerá

informações turísticas sobre os cinco

municípios que compõem a 24aSDR:

Corupá, Guaramirim, Jaraguá doSul,
Massaranduba e Schroeder. A

informação é do gerente da

Organização do Lazer da 24a
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Regional de .

[araguá do Sul, Jorge Luiz Souza.
Programa estadual para a

descentralização do turismo em

SantaCatarina, oportal será instalado
naBR-280, anexo à lojaBerlim, onde
a estrutura já está pronta. A parte

ext;rna recebeu pintura nas cores

vermelha, branca e verde, que
remetem à bandeira catarinense.

Faltam ainda os móveis e compu

tadores, que provavelmente serão pa
trocinados por empresas damicror

região. Antesmesmo de concluído,
cerca de 15 pessoas paramparapedir
informações diariamente aos

responsáveis pelas reformas do local.
De acordo com Souza, através

de uma central de informações
conectada à internet, o visitante terá
acesso a mapas, estradas mais

apropriadas, distâncias de umponto
específico a outro, além de verificar
as temperaturas em uma

determinada cidade, entre outras

informações. O portal também

Jorge Souza lembra serão colocadas placas indicativasSüü metros antes e depois do portal
disponibilizará sala de descanso,
playground, churrasqueira e

estacionamento ao turista, que será

identificado através de um cadastro,
para registro do perfil, opiniões e

sugestões dos visitantes.
Cada um dos municípios da

microrregião tambémpoderá expor e
divulgar seus atrativos em áreas

individuais de 15 metros quadrados.
O gerente não soube precisar

investimentos, a cargo do governo
estadual, mas informa que no local
vão atuar quatro estagiários. Salienta
que 24a SDRserá a única no Estado
a contar com dois portais, o primeiro
em funcionamento há aproximada
mente um ano em [araguá do Sul.
"O daBRvai serbemmais estratégico,
pois abrange tanto a entrada como a

saída de turistas", salienta.

Curso pretende aperfeiçoar
desempenho dos professores

lTAPEMA - ASecretariaEstadual
da Educação e Inovação está

promovendo essa semana noHotel
Beira Mar, em Itapema, o curso de

'capacitação para professores de

quintas séries das disciplinas de
matemática e língua portuguesa. O
objetivo é contribuirpara amelhoria
do desempenho dos profissionais
refletindo diretamente' no

aprendizado dos alunos, diminuindo
a repetência escolar. Com recursos
financeiros do Tesouro de Estado e

doMEC (Ministério daEducação), o
c�rso, em sua segunda etapa, está

contemplando 70 professores das29
regionais do Estado. Dos cerca de 80
mil alunos matriculados na quinta
série do Ensino Fundamental, cerca
de 10mil repetiram o ano em 2002.
Ficou constatado que os maiores

índices de repetência ocorreram nesta

série, representando 11,65%.Apartir
daí, aSecretaria sentiu a necessidade
de capacitar os docentes que
trabalham com estas séries. "Estamos
abordando questões bem práticas
sobre o cotidiano do ensino da
matemática e da língua portuguesa
para que isso possa, de fato, contribuir

para a capacidade de leitura e do
raciocínio lógico dos alunos", explica
o diretor de Educação Básica da

Secretaria, [uares da Silva Thiesen.
Especialista em Didática e

Metodologia doEnsino emestranda
em Ciências da Linguagem, Vânia
Terezinha Silva da Luz, ministrante
de Língua Portuguesa, trabalha com
os cursistas a concepção da disciplina,
adotando práticas desenvolvidas em
sala de aula. Aborda os conceitos

essenciais da Língua Portuguesa e

Literatura, a Proposta Curricular de
Santa Catarina e os Parâmetros
Curriculares Nacionais. A

metodologia adotada pela professora
inclui debates, estudos de textos,
trabalhos em grupo e análise do livro
didático. Os professoresManoelJosé
Decon e Maria Auxiliadora
Maronese deAbreu dividem a parte

. reservada para a Metodologia do
Ensino de Matemática, na qual o
enfoque é a educação matemática
como instrumento para a cidadania;
os conceitos fundamentais em

matemática;metodologias utilizadas
no processo ensino-aprendizagem e a

Teoria da Atividade em Leontiev.

o gerente da Organização do Lazer da 24a Secretaria Estadual Ide
Desenvolvimento Regional de Jaraquá do Sul, Jorge Luiz Souza, afirMa
que a Secretaria está coordenando os trabalhos de levantametfto
turístico nos municípios da região. "L ·:t�"",
Formulários requisitando informações diversas como pollticaide
turismo, potencial turí�tico, atrativos, tipos de hospedagerp,
gastronomia, artesanato e empreendimentos turísticos particulares
foram preenchidos pelos departamentos de turismo e ser,�o
encaminhados pela 24a SDR ao governo estadual esta semana.

O procedimento está sendo realizado em todo o Estado parãa
execução do projeto "Almanaques Regionais'; revista que deve-fr
lançada até o final do próximo mês. Souza explica que Santa Catadj)a
- com 293 municípios - foi dividida em oito meso-reqiôes e que
cada uma terá sua revista. Aqui, o almanaque vai abranger as regiões
de Jaraguá do Sul, Mafra e Joinville, selecionando em 74 páginas as

cidades com turismo em evidência. O material também será rico.éjn
fotografias, que serão feitas ao longo desse mês pelos profissione:is
da editora responsável.

I r-
"

Desfile e espetáculo abrem ;;�
Festival de Formas Animadas

}ARAGUÁ DO SUL - Duas

apresentações do espetáculo '�balsa
dosmortos", daCompanhiaOani de
Teatro Chile/Brasil, às 10 horas e às

14bJO, noPequenoTeatro, e o desfile
dos grupos participantes, às 16 horas,
marcam o primeiro dia do 4º Festival
de Formas Animadas de Jaraguá do
Sul. À noite acontece a solenidade
oficial de abertura do tradicional

evento, com a peça "Os bichos do
Brasil", pelo grupo Pia Fraus, de São
Paulo.O tradicional desfile parte do
Museu Emílioda Silva, no centro da
cidade, em direção ao Centro
Cultural da Scar, onde um dos

primeiros personagens do teatro de
animação de Jaraguá do Sul

permanecerá durante o festival, até o
domingo.O ursinho confeccionado

pela precursora da animação,
Margarete Pettersen Schlünzen,
simboliza a anima, ou alma do Festival
de Formas Animadas. Conhecida
como "Móin-Móin", Margarete
utilizava obonecoparanarrarhistórias
infantis, inventadas por ela, para
crianças das escolas de Jaraguá doSul.
Além de homenagear, o festival faz
reviver a história da família alemã

?,

• Paralelo ao Festival ,[J

acontece o Seminário de 'CC[

Pesquisa sobre Teatro de
Formas Animadas, com :) I
entrada gratuita a todos
os interessados pela arte

o

da animação.

• O objetivo principal é ..conhecer e discutir estudos
e pesquisas sobre o teatro;

de formas animadas, com
abertura quinta-feira, às 1 i
horas, no Pequeno Teatro
da Scar.

III MARISTABALL agita adeptos
do Basquetebol

Schlünzen, que durante 20 an s,

encantou crianças, através do tea o

de bonecos. No término do eve o,

um novo desfile conduz o bon co

novamente ao museu. À no' e,
acontece às 20bJO o

espetáCUl�deabertura. O grupo Pia Fraus, de ão

Paulo, apresenta o espetáculo "Bic os

do Brasil" no Grande Teatro. Al.m
das apresentações nos espaços ·do
Centro Cultural, os grupos [se
apresentarão na praça AngJlo
Piazera, em escolas e empresas. -:J:, r _._-_.

("1f"-�
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RESISTÊNCIA

Promoção leva cinco pessoas
a 'morar' dentro de um carro

,

CELlCE GIRARDI
"

\' �

I '

"',Tentar vencer
o cansaço será

t .

o, desafio dos
dnco participantes

L JARAGUÁDO SUL-Desde ontem
os drÍco participantes da Promoção
"SC)u Maluco pelo meu pai e faço
qualquer loucurapor umFiar", estão
dividindo espaço dentro de um Fiat

Uno, nasdependências da Javel, urna
das patrocinadoras do evento.

Marcelo Petry, Adriana Micheli

Medeiros, Wanderlei Cordeiro de

Souza,AnaKatina deSouza eDaniel
sp�zia foram os autores das cinco
�esmais criativas e originais dentre
as 15 mil inscrições recebidas pela
Studio 99. De acordo com as regras,
os partidpantes poderão sair do carro
três vezes pordia durante lOminutos

apenas. De acordo com Luciano

Zerbinatti, coordenador do evento,
quem quiser acompanhar aprova via
internet é só acessar

W\�v.1studiofin.com.br. Uma câmera
trarrsktirá o que está acontecendo
dentro do carro.

Adriana Michele Medeiros, 22

Participantes conhecem o trajeto permitido pelas regras da promoção
anos, de Três Rios do Norte, foi daralémdo'cinto',asrodas,osbancos,
escolhida com a frase "Se você não o carro todo". Ana Karina, que está
fossemeu pai, eu casaria com você". de férias no trabalho diz queos amigos
Se ganhar, Adriana pretende vender dão o apoio que necessita para

o carro, pois quer comprar uma casa. continuar na pr<?va. "Voume esforçar
Ela está acompanhada dos familiares ao máximo e procurar manter a

que lhe dão a maior força. A calma", avalia a competidora que diz
desenhista têxtil, Ana Karina de que se forvitoriosa ficará como carro.

Souza, 19 anos, moradora da Barra, O estudante Daniel Spezia, 19
doRioCerro, foi escolhidacom a frase anos, do bairro Chico de Paulo, 'foi

classificado com a frase: "O velho está'Todo ano eu douum 'sinto' parameu

pai.Umsintomuito. Este anoeuquero

I I

Estado paralisaram as atividades
durante três dias. Poucos

professores ,(cerca de 30%) da
rede estadual em Jaraguá do Sul
aderiram ao movimento durante
um dia pelo menos.

• Dados do Gerei dão conta que
,

a microrregião da Amvali (Asso
ciação dos Municípios do Vale do

Itapocu) conta com 450 profes
sores efetivos e 510 ACT's que
atendem cerca de 26 mil alunos.

vimentoRegional e aGerei (Gerência
de Educação e Inovação) e aguarda
um retorno. No dia 14, sábado
acontece assembléia com os

professores no Sindica to dos
Trabalhadores doMobiliário, (Rua
Epitácio Pessoa) , apartir das 10 horas,
onde cada um levará os problemas
enfrentados nas escolas. No dia 20,
a reunião com o Conselho da Sinte
decidirá ou não pela greve conforme
situação trazidas pelas regionais.
Outra proposta da Diretoria
Executiva é a realização de
Assembléia Estadual no dia 31, para
a deflagração da greve, caso seja
aprovada pela categoria. O
coordenador estadual do Sinte/
SC, professor Antônio Valmor de
Campos, acredita que algo deve
ser feito para pressionar o

governo com relação as

reivindicações."A categoria não

agüenta mais esta situação,
queremos uma resposta do

governo do Estado", finaliza.
I"

com calo na bunda de tanto andar

de bicicleta". Segundo ele a sua

estratégia é não comermuito, beber

pouco líquido e ter tranqüilidade. A
mãe, o pai e os três irmãos estão dando
forçapara o estudante que, se ganhar,
poderá ficar com o carro.

Marcelo Petry, de 22 anos,

moradorda IlhadaFigueira, é o quarto
participante, com a frase "Omeu amor

pormeu pai é igual a cueca de skatista,
está sempre amostra". O estudante

que nunca andou de skate, diz que a

família está presente cronometrando
o tempo e alimentando-o de forma
balanceada. Se ganhar, a família
decidirá o que fazer com o carro, já
que o único veículo da casa é um

Fusca ano 76 casa. "Provavelmente
ficaremos com o carro", conta.

O quinto participante da

promoção,Wanderlei Cordeiro de

Souza, 31 anos, da Vila Lenzi se
classificou com a frase "Pai, você não
é dez, é Mille!" O representante
comercial diz que pretende ganhar
o carro para pagar dívidas. 'Tive
uma pequena empresa que não deu

certo, e preciso quitar algumas
pendências. Não tenho estratégra,
tenho força de vontade. Por isso não
pretendo sair de dentro do carro

antes dos outros quatro", diz
decidido.

I (:.

Palestra motivacional incentiva

pessoas a desenvolver liderança

Lamaison vem a Jaraguá do Sul falar sobre liderança competitiva
]ARAGUÁ DO SUL - O filósofo e psicologia naUniversidade deCaxias

teólogoAdroaldo Lamaisonvempela do Sul (RS) utiliza nas suas

segunda vez este ano à cidade para apresentações um violão para levar
ministrar a palestra "Liderança de maneira descontraída a

Competitiva - Como desenvolver e mensagem.Dentre seus clientes estão
motivar pessoas para obtermelhores empresas como Randon, Fras-le,
resultados". Napalestra do professor Gerdau, Tramontina, Todeschini,
Lamaison são abordados temas como Grupo Ipiranga, Brahma, Coca-Cola,
qualidade na produtividade, Perdigão, entre outras. A palestra
qualidade pessoal, nas relações acontece dia 24, a partir das 19h30

humanas, na comunicação e na no auditório do Cejas (Centro
profissionalização, alémdemotivação Empresarial de Jaraguá do Sul).
e entusiasmo, qualidade de vida e na Ingressos podem ser adquiridos pelo
liderança. 'Apalestraé indicada para fone 275-7010 ou no 9976-0878.

pessoas que tem um papel de Grupos de 10 pessoas ganham 10%

destaque no seu trabalho ou para de desconto.

aquele que não tem, mas deseja
---------------------------------------

chegar lá", salienta Valdicir Am, igos da .1nformação .�<cs�"��"c�"s/"t,
Schwalbe, coordenador da Socion

/�..!'''''JIC'lAGUADOSJL
�

'Q�.
TreinamentoEmpresarial, responsável � ! I, \i�,
pela vinda do palestrante. Lamaison � ,@.L. bo to

-

O g li � �

�:t�:��,J:���:o���u:e�ad��S� P9,�NTOPI�,O @t �A�fl��L: !i..�t;�1íd
dif L d L " .7/�;', ,v/ J(ff' ,1"/
rrerente para lazer a iterença", JARAGUÂ DO SUL - se

,

reuniu mais de 300 pessoas. O

palestrante que atualmente' cursa 376 4040
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CP NOTAS

Sindicato da Educação avalia

p�ssibilidade de greve noEstado
}\":l),

i.
�;,

"

fJARAGUÁDOSUL-Os professores
da1.i:ede estadual podem entrar em

grfve no final do mês. A decisão . • Dia 15 de abril professores do
, depende aindada reunião que oSinte
(Sindicato dos Trabalhadores da

Educação) realizará junto as regionais
durante apróxima semana.A regional
de Jaraguá do Sul se reúne nos

próximos dias com a Secretaria de
D�senvolvimentoRegional e aGerei
(derência de Educação e Inovação) .

Nb dia 14 acontece assembléia com

os�rofessores onde cada um levará os

prpblemas enfrentados nas escolas.
Erp �eunião realizada esta semana,

emFlorianópolis, a diretoria do Sinte
deSantaCatarina avaliou as respostas
e�deferições dogovernocom relação
aSlteivindicações da classe. Segundo
a diretoria, em 20 meses de

administração, o governo não

apresentou nenhuma proposta de

reajuste salarial, reduziu o salário dos
trãhalhadores em Educação,
promovendo o aumento da contri

buiWp previdenciária, cortou a verba

dessentralizada, trancou as licenças
prêm,io, demitiu professores ACTs
(Admírídos emCaráterTemporário)
e í},llperlotou as salas de aula,
desrespeitando Leis e promovendo a

queda na qualidade do Ensino. Na

te,Fl)1ltiva de dar umbasta aos ataques
dOigoverno, a diretoria do Sindicato
d�cjéliu propor um indicativo de greve
P'tváIJ: o dia 31 de agosto. Quem irá

dJl�j;dir se acata a proposta é a

categoria, nasAssembléias Regionais
q\:!�çomeçararnesta semana em todo
o�§t'(ldo. Segundo o coordenadordo
Sinte de Jaraguá do Sul, Sebastião

__ Camargo, a regional solicitou reunião
com a Secretaria de Desenvol-

�DISPUTA

Senai participa daOlimpíada doConhecimento
Encerra hoje a Olimpíada do Conhecimento, promovida pelo Senai
Nacional, em Belo Horizonte. Jaraquá do Sul conta com 11 alunos na

disputa. Durante seis dias, os alunos realizam tarefas relacionadas às
áreas de estudo. A avaliação na Olimpíada do Conhecimento é

baseada em provas que contemplam, de forma global, integrada e

contínua, as etapas de Planejamento, de Processo de Execução e de
Produto, incluindo a avaliação das Qualidades Pessoais (Habilidades
Intelectuais e Atitudes). A Etapa Nacional destaca os alunos que

possuem maior conhecimento técnico, prático e intelectual. Esta
fase encerra o processo da Olimpíada do Conhecimento no âmbito
do Senai, reunindo, por ocupação, os melhores alunos que poderão
representar o Brasil na fase internacional que acontecerá na Finlândia,
em 2005. Os vencedores de cada modalidade recebem certificados
de excelência e medalhas de ouro, prata e bronze. Os alunos

participantes da Olimpíada do Conhecimento são: Aline Silva,Cristian
Pommerening, David Michalak , Eduardo Pellens, Ismael Berns,
Jackson Lago, Lucas Pereira,Marcio Eleutério, Ramon Oliveira, Ricardo
Bertolotti e Robson Risso.

�PALESTRA

Semana do Economista
Em comemoração a Semana do Economista, a Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul (ACIJSl, em parceria com o CIEE,
promove palestra sobre o tema "Cenários para a Economia do Brasil:

perspectivas para os próximos anos': A palestra acontece no dia 12

de agosto, às 19 horas, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

(CEJAS). A palestra é gratuita e será proferida por Gesner Oliveira,
doutor em Economia pela Universidade da Califórnia, Berkeley e

colunista da Folha de São Paulo aos sábados, em assuntos de
economia. A palestra tem o apoio do Conselho Regional de Economia,
Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) e Auto Posto Mime.

®�EVENTO
Se<:lminário da Qualidade
A Acijs/Apevi, através do Núcleo da Qualidade, promove o 2°

Seminário da Qualidade no dia 12 de agosto, na Associação
Recreativa WEG, em Jaraguá do Sul. O evento se inicia às 18h30
com a distribuição das credenciais e abertura oficial acontece às

19hOO horas. Durante o encontro, serão realizadas diversas
atividades como palestras, apresentações teatrais e divulgação de

cases, além de urr1l'K:oquetel de encerramento. Inscrições podem
ser feitas com Geovana, pelo e-mail geovana@acijs.com.br.
Informações no fone 275-7019. Programação: 19h1 O - Mensagem
de abertura com Paulo Obenaus, presidente da ACIJS 19h 15 -

Palestra: "Gestão Estratégica do Meio Ambiente'; com Gilberto
Gomes de Andrade, gerente técnico de certificação da BRTUV -

Avaliações deQualidade. Às 20h será apresentado o case de sucesso:
"Sistema de Gestão AmE?iental da empresa Zanotti S/A., por Luis
Fernando Contezini - gerente industrial, e Flávio de Andrade,·
coordenador do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental da
Zanotti. Às 20h30 - Grupo Teatrallndumak apresenta "Uma fábrica
de fazer mulheres'; às 20h50 - Palestra: "Gestão Estratégica da

Oualldade.com Clóvis Fernandes Oyarzabal,diretor de capacitação
da Associação Gaúcha para a Qualidade e às 22h acontece o

encerramento com Shirley Terezinha Rank, coordenadora do

Núcleo da Qualidade. Às 22h 10 acontece coquetel de

confraternização.

Fa·lecimentos
Faleceu às 3:00 de 8/8 a senhora Mafalda Steinke,com idade de
52 anos. O sepultamento foi realizado no Cémitério Rio da Luz.

Faleceu às 6:00 de ontem a senhora lrrnaqard Schoenfeldler,
com idade de 90 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério
do Centro.

Comunicado
Empresa - AJA ASSOCIAÇÃO JARAGUAENSE DE AQUICULTORES,
CNPJ 03.420.983/0001-03
Torna público que requereu a FATMA a Licenç� Ambiental Prévia,
em 13.11.03 do precesso AQU/009/CRN,
referente a Implantação de Abatedouro e Centro de Processamento
de Pescado, na localidade de Rio Alma

Município de Jaraguá do Sul.

371 6524 371 2322
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICPRONDA
�ACIDENTE
Moto atropela pedestre·
Na noite de sábado, por volta das 21 h30, um atropelamento
por motocicleta mata Valcir Salvador, 32 anos. O acidente

aconteceu na Rua Bernardo Dornbusch, Vila Lalau, e en.volveu
a moto CG Titan, placa MCF 3014 de Schroeder, conduzida por

E.5.H., 18 anos que foi levado ao Hospital São José com vários

ferimentos, como também a caroneira E.C.R.S, 17. Salvador foi

levado com vida ao Hospital, mas não resistiu e faleceu na

madrugada de domingo. Segundo testemunhas, não divulgadas
pela polícia Militar, os dois ocupantes da moto estavam

visivelmente embriagados.

�BRIGA
Jovem leva pedrada na cabeça
Uma briga no início da manhã de sábado deixou um jovem
gravemente ferido. O fato ocorreu na Rua Frederico Barke, Bairro

Baependi. Segundo moradores, dois jovens passaram toda a

noite bebendo no local e, após uma briga um deles, identificado
como P. A. c, 25 anos, agrediu o outro com um paralelepípedo
na cabeça. A vítima, não identificada pela Polícia Militar, foi
conduzido ao Pronto Socorro do Hospital São José em estado

grave e inconsciente. Até o momento o agressor não foi

localizado.

Aroma e Arte
*Sais de banho;
*sabonetes terapêuticos;
*óleos;
*Iembrancinhas de nascimento;
*e todo tipo de evento.
Aceita kits para presentes

371 8577
91225867

Salete Demathe
Rua: Leopoldo Karsten,180

Academias
Corpo &Mente

Paraficar de bem com a vida!
• BODY BALANCE

.BODY�MBAT

.BODY JAM

tBODYPUMP
• GINÁSTICA LOCALIZADA

• MUSCULAÇÃO
• NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

.POWER POOL

t HIDROGINÁSTICA

""'LEXlBILlDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

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

GERAL/ESPORTE

RESULTADOS

Futsal de Jaraguá do Sul está
entre os dez melhores de se

JULlMAR PIVATTO

.... Equipe da ADJ
esteve em

Chapecó, onde
disputou o returno

JARAGUÁ DO SUL - Com sete

pontos conquistados em três

partidas, a equipe ADJ/Wizard/
CEJ/FME voltou de Chapecó com
o melhor resultado até agora em

todas as fases do Campeonato
Estadual de Futsal Infanto-Juvenil.
Depois de vencer [oaçaba e Indaial
e empatar com o time da casa, o

time espera agora poder sediar uma
rodada da quarta fase.

A ADJ estreou na sexta-feira
contra Joaçaba, onde venceu a

partida por 4 x 3. No outro jogo da
.

noite, Chapecó venceu Indaial por
5 x O. Já no sábado, o time

jaraguaense empatou em 2 x 2 com

·Chapecó e venceu por 6 x 2
Indaial. Nos outros jogos de sábado,•
Joaçaba fez 4 x 3 em Indaial e

Cha.,ecó goleou por 6 x 2 a equipe
de Joaçaba.

O técnico da equipe,
Augustinho Ferrari, disse que o

Equipe comemorou os sete pontos e agora está em oitavo na classificação geral

time poderia render mais, já que
foram bem na Olesc e já tinham

conseguido melhores resultados
contra os adversários neste ano.

"Os times agora estão bem
nivelados. Não existe apenas um

grande candidato ao título, já que
cada vez mais as equipes vêm se

Irmãos conquistam título no

Sul-Brasileiro de Xadrez
}ARAGUÁ DO SUL - Os irmãos

Carlos e Karina Kanzler, que

disputaram 'a categoria 2° grau,
voltaram para casa com o título
do Campeonato Sul-Brasileiro
Escolar de Xadrez 2004. A

competição acontece no último
fim-de-semana na Escola Aberto
Stein, em Blumenau, e reuniu

240 participantes do Paraná, de
Santa Catarina e do Rio Grande
do Sul.

Com esses resultados, os

atletas, que integram a equipe de
enxadristas da FME de Jaraguá
do Sul, estão credenciados a

representar a Região Sul no

Campeonato Brasileiro Escolar de
Xadrez, que acontece no

14 e lS de agosto de 2004 �q PERCAMII\
.

Pavilhão B do Parque Municipal de Eventos Jaraguá do Sul • se .

!PrOmoção:
i Rotary Club de Jaraguá do Sul

I I

FATOS

• Com esses resultados, os
atletas vão representar a

Região Sul no

Campeonato Brasileiro
Escolar de Xadrez, que
acontece no próximo final
de semana em Batatais,
interior de São Paulo.

• Outros resultados: 1 a a 4a

série masculina - Jordão
Lenzi (vice-campeão) e

Lucas Arneck (sexto lugar);
1 a a 4a série feminina -

Joane Garcia (campeã da
1 a série); 5a a 8a série
masculina - Patrick Rohrig
(quarto lugar geral) e

Jailso Santos (quinta
colocação geral).

próximo final de semana em

Batatais, interior de São Paulo.
Sob o comando do treinador

Renan Levy da Costa, a equipe
da FME de Jaraguá do Sul

competiu com 23 jogadores,
tendo ainda os seguintes desta

ques em outras categorias: 1 ª a

4ª série masculina - Jordão Lenzi
(vice-campeão geral e campeão
da 4ª série) e Lucas Ameck

(sexto lugar geral e terceiro

colocado da 4ª série); 1 ª a 4ª série
feminina - [oane Garcia (cam
peã da 1 ª série) e [oulise Lernon

je (vice-campeã da 3ª série); 5ª a
8ª série masculina - Patrick

Rohrig (quarto lugar geral) e

Jailso Santos (quinta colocação
geral); 2º grau - Vanessa

Engelmann (terceira posição) .

\

conhecendo", comenta.
Com 34 pontos na tabela de

classificação, o treinador espera
trazer, na próxima fase, uma das
rodadas para Jaraguá do Sul.
"Somente no 1111C10 do

campeonato conseguimos sediar
uma etapa. Agora temos chance'

de trazer ou o turno ou o returno

para a nossa cidade", comentá. A
definição dos próximos adversários '

e da data de início da quarta fase
será decidida na próxima semana,
após a realização dos jogos doGrupo
N, que acontecerão neste fim-d�-fiI1
semana em Tubarão. .

DfJ5b.

Atletismo jaraguaense fica em

sexto no Campeonato Estadual �:

I,

)

Treinador Adriano Moras comemora a convocação de seus atletas
rnJ

}ARAGUÁ DO SUL - As equipes quistaram bronze no revezamenttq-
masculina e feminina de Ade- 4 x 100m.

.

U[B91
tismo da FME/CRJ Fisioterapia Sally, Priscila, Diego e Valrrtit"
conquistaram, neste fim-de- foram convocados para compojra
semana, a sexta colocação geral do seleção catarinense que disputará
XVII Campeonato Estadual o Campeonato Brasileiro-de
"Caixa" de Atletismo Menores. A Menores na cidade de Sertâoziriho

prova foi disputada em Itajaí e (SP) dias 12 e 13 de Setembre.
contou com a participação de 11 "Além disso, ainda há a expectativa
clubes, totalizando 250 atletas. de Sally e Diego disputarernro

Os destaques jaraguaenses Campeonato Sul-Americano de).
foram Sally Mayara Siewerdt - Menores, em 25 e 26 de setembreeo
prata nos 100m rasos e bronze nos na cidade de Guayaquil, D.of
200m rasos; Priscila Fritzke - prata Equador", adianta o treinador.'
no heptatlo; Valmir Vargas - prata Adriano Moras. Miriely e Sally'
no lançamento de dardo; Lauro D. foram Convocadas peva
Sanson Radtke [únior - prata no Federação Catarinense de.
salto triplo; Diego Ricardo Peiter - Atletismo para disputarem a COp3:jJ
prata nos 100m rasos. Além disso, Sul de Atletismo, que aconteceo

Fábio JúniorTimótio Rosas, Valmir, nos dias 27 e 28 de agosto irra-

Diego e Lauro também con- cidade de Itajaí. I I,
_

1(",r
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DECISÃO

Caxias eGesso Jaraguá fazem
a final doCampeonatoVarzeano
JULlMAR PIVATTO

....Equipes se

classificaram

após vencer os

jogos de domingo

}ARAGUÁ DO SUL - Em duas

partidas decididas nos pênaltís,
Caxias e Gesso Jaraguá garantem
a vaga na final do Campeonato
Varzeano 2004. As partidas
aconteceram na tarde de

domingo, no Estádio João
Marcatto, mesmo local onde
serão realizadas as finais, no

próximo domingo. Água Verde/
Consistem e Kiferro decidem o

terceiro lugar, a partir das 13h30,
tendo a final na seqüência.

Depois de empatar em um gol
no tempo regulamentar, o time

do Caxias venceu a Água Verde/
Consistem por 5 x 4 nos pênaltis.
Na segunda partida da tarde, o
empate foi sem gol e, na cobrança
de pênaltis, a equipe do Gesso

Jaraguá venceu por 4 x 3 a

Kiferro, atual campeã do
Varzeano.

Com 245 gols assinalados em
70 partidas, a competição
apresenta uma média de 3,5

Gesso Jaraguá (azul) desbanca a Kiferro nos pênaltis e faz a final com o Caxias

tentos por jogo e tem os jogadores
Clenilson Aparecido da Rocha

(Gesso [araguá) e Alexsandro
Norberto Abreu (Caxias)
dividindo a liderança da
artilharia com dez gols. O

Campeonato Varzeano Raul
Valdir Rodrigues é promovido pela

Fundação Municipal de Esportes
e nesta edição distribui um total
de R$ 2 mil de premiação em

dinheiro, cabendo R$ 800,00 ao

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

quarto lugares, respectivamente.
Os organizadores do evento

também oferecem troféus e

medalhas aos times classificados
até a terceira posição e medalhas
ao quarto colocado. Haverá
troféus ainda para o artilheiro, o
atleta destaque, à equipe
disciplina e à defesa menos

vazada.

Adesc mantém a liderança do Estadqal de Futsal Infanto
SCHROEDER - Comduas vitórias

e um empate nesse fim-de-semana, a
equipe daAdesc/Angerô/Grameyer/
Mime mantém a liderança do

Campeonato Estadual de Futsal

Infanto-Juvenil. O time venceu o Jec
e aMetisa/Timbó e empatou com a

Anjo Futsal. Os jogos aconteceram
no ginásio Alfredo Pasold, em

Schroeder.
A rodada começou na noite de

sexta-feira, com a vitória de 9 x 3 da
Metisa sobre aAnjo.AAdesc entrou
em quadra em seguida e não encon

trou dificuldade para vencer o [ec por
5 x 2. No sábado de manhã, a Anjo
venceu o Jec por 9 x 2 e aAdesc fez 1
x O naMetisa.À tarde, aMetisa fez 7
x 1 no [ec e, revivendo a finaldaOlesc,
Adesc e Anjo empataramem 1 x 1.

Com 50 pontos, a Adesc está a

quatro pontos do segundo colocado,

que é o Planar, de SãoBento do Sul.
Dos 27 clubes que iniciaram a

competição, restam apenas 16, que
serão divididas em quatro grupos,
onde passam para a quinta- fase os

três melhores de cada chave. As
chaves serão definidas na próxima
semana, já que a ChaveN define os

classificados nos próximos dias 13 e

14, emTubarão.

Logo após o término da rodada,
os atletas receberam folga depois de
um longo período de jogos na Olesc
em Joaçaba, e reapresentam-se
apenas na quinta-feira ao preparador
tisicoAndersonBortolini, onde farão
avaliação tisica e retomarão o trabalho
físico, devendo treinar com bola

apenas no dia 16. "Será feita uma

nova programação para os atletas
visando as fases decisivas do

campeonato", informa o preparador.

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

Atletas da Adesc recebem folga
e se reapresentam na quinta-feira

_I BOLETIM DO ESPORTE 1<"""""""""",,--.. ,='---.."="�=-

.... NATAÇÃO

Ajinc volta deCuritiba
com trêsmedalhas
A equipe Ajinc/Urbano/FME de Natação esteve neste

fim-de-semana na cidade de Curitiba (PR), onde
disputou a VII Copa Mercosul. Oito atletas estiveram
na competição e trouxeram na bagagem três
medalhas de bronze, com Eduardo Junkes (200m
medley), Jan Doubrawa (100m peito) e Nathália

Krelling (SOm peito). Mesmo sem contar com muitos

nadadores, que foram poupados, o resultado foi
comemorado pela equipe. O próximo desafio da

equipe será no dia 21 de agosto, quando disputará a

3" etapa do Circuito Pró-swim de Natação em

Blumenau. Esta competição é destinada a nadadores
não federados e a equipe deverá participar com 12

nadadores.

.... VAGA

BasqueteMasculino se

classifica para os Joguinhos
A Equipe AJAB/Jaraguá conquistou neste

final de semana sua classificação à fase
final dos XVII JcquinhosAbertos de Santa
Catarina. Jogando em Mafra a equipe
jaraguaense enfrentou e venceu os

selecionados de São Bento do Sul (85 a

57), Rio Negrinho (,78 a 26), Timbó (69 a

20) e Mafra (62 a 33). Vale lembrar que a

equipe feminina da AJAB já se encontra

pré-classificada para a competição, por
ser a atual vice-campeã. Os Joguinhos
Abertos de Santa Catarina acontecem

entre os dias 17 e 25 de setembro, em
São José.

2° Planar 46

}ARAGUÁ DO SUL - A rodada
de sábado do 4° Coroa Bomde Bola
definiu os seis classificados para a

segunda fase da competição.
Tranze o Pé, Zapella/Sport Nereu,
TS AlferriMetais, Karlache/ADV
Aurora, Amigos e LuModas/Bazar
do Rau estão agora divididos em

dois grupos, onde os dois primeiros
se classificam para as semifinais. Os

jogos aconteceram na tarde de
sábado no campo da Karlache, no
bairro Jaraguá Esquerdo.

P�la chave A, quem ficou em

primeiro foi a equipe do Tranze o

Pé, que venceu por 2 x 1 os Amigos,
segundo colocado. Já pelo grupo
B, com a goleada e 4 x 1 sobre a Lu

Modas/Bazar do Rau, a TS Alferri

'Coroa Bom de Bola' conhece
os 6 classificados para a 2a fase

Metais conquistou a primeira vaga,
deixando o adversário com o

segundo lugar. A Karlache/ADV
Aurora classificou-se .como líde\
após golear por 6 x 1 o Zapella/Spon
Nereu, que ficou em segundo. A.
equipes que não conseguiram a

vaga foram Auto Mecânica ABE
Arsepum ePostoMarcolla.

'

Quatro jogadores dividem a

artilharia com três gols: Adone.
(Tranze o Pé), Ricardo e Agostinho
(TS) e Itamar (Karlache). A
segunda fase começa no próximo
sábado, na Arsepum. Às 15 hora,
jogam Zapella/Sport Nereu x T�
Alferri Metais e, na seqüência,
entram em campo Amigos x Lu
Modas/Bazar do Rau.

TS Alferri

(azul), vence
Lu Modas e

se classifica
em primeiro
pelo grupo B

Das 6h às 23h30

J
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Associação dos Comercia_ntes
de Materiais de Construçao de

Jaraguá do Sul e Região
275-7000/ 275-7019

Neste mês de Agosto, a

CONSTRUBENNER MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO parabeniza a todos os

pais pelo seu dia. É também em Agosto,
que comemora seu primeiro aniversário.
Como estas datas são especiais pra nós,
presenteamos nossos clientes com uma

série de promoções: cimento., cal,
churrasqueira de latão, argamassa, blocos
de cimento, balcões para banheiro, entre
outras.

Este mês, estamos com a promoção
de aniversário "ESTOURA O BALÃO",
nas compras acima de It$ 200,00 estoure

umbalão e ganhe um brinde.
Possuimos uma equipe treinada para

melhor atendê-lo, seja na loja, no

televendas, ou na erflrega, garantindo que
os produtos cheguem com rapidez e

segurança à casa do cliente.
Contamos ainda com ótimos preços

e condições de pagamento facilitadas.
Possui convênios para financiamento de
material de construção junto ao Bradesco
em até 24 vezes, Banco do Brasil também

em�té 24 vezes, CaixaEconômica Federal
em até 60 vezes, Cartão Construcard,

" aceitamos cartões VISA e Mastercard .

aO
parcelado em até 6 vezes, ou ainda
financiamos suas compras em até 18
vezes no cheque ou 12 vezes no carnê.

Fornecemos também areias,

britas, madeiras em geral, portas,
janelas, material elétrico, hidráulico.
Lembramos ainda que temos tijolos 6

furos, maciços e o tijolo macição de

fabricação própria com excelente

preço e qualidade.
Faça-nos uma visita à loja e

comprove os ótimos preços
.

e

atendimento, ou compre sem sair de
sua casa através do nosso Televendas:
3762929. Estamos localizados, naRua
João Planincheck, 1832 no início de
JaraguáEsquerdo.

Nosso horário de atendimento é
das 7:30 às 12:00 horas e das 13:00 às
18:15 horas, e nos sábados das 7:30 às
12:00 horas. Estamos esperando por

FIGUEIRA IlJMIJZ"•• IM·MATERIAIS DE CONSTRUçAo URINAI' " ctMlra'fio
1 l.Cü]"

1--310-4508 Fone/Fax
310-4997 371-4139

-

Rua José Theodoro Ribeiro, 2193· SI 02
Rua 11 de novembro, 3567

Rua RobertoDemann, 491· Clemiowlcz �ntro • Massaranduba

� Bona";L::�,EG
:2u.a4"aáa --��

. Comércio de Materiais
Construção Ltda. ARTEL.A)E

275-3462
Nosso negócio é concreto

370-7294 ,312-1 11
Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro Rua João Franzncr, 153 - São Luiz

R: E�p. Antônio Carlos Ferreira, 850,
sala 01 • Nova Brasília· Jaraguá do Sul

I� I r
<.� �

Estoura Ba

B ade co CONSTRUCARO

OOOBRASll

financiamento com cheque
sem entrada em até 1B vezes

ou 2 ezes no (arn
A

REDECARD

J

REDE
SHOP

Você!!!!

I
BONATTI
BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

-'216-2000
Do fundamento ao acabamento

de sua obra

Tel. 47. 376-2929

Rua: João Plantncheck, 1832 -

Nova Brasília - Jaraguá do Sul .Rua Feliciano BortoDnl.mo- B. do Rio COIfO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

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

· Opção garagem
cl dep. Privativo

gos
· Saià de ginástica
· Sauna cl ambiente de descanso
· Ambientes decorados e mobiliados
· Salão de festas cl churraSEtuefra e bar
· Píscina adulto e iflfantil
• ome Theater
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Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 972 - Jaraguá do Sul se

T�I. 47 275 3070
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CORREIO DO POVO 3--··

�HONDA.Motos
Modelo Ano Cor Modelo Ano ,Cor

Titan KS
Titan KS
Titan KS
Titan KS
Titan ES
Titan ES
Titan ES
Titan ES
Titan KSE

Verde
Vermelha

,

Prata
Vermelha
Vermelha

Prata
Azul

Vermelha
Prata

c::i
=
ftI

=
E
ln
II
E
=
'=

ln
=
-
=
E

�
ftI
=.

II

-=
II
E
=
ri:!

Biz KS 99 Vermelha
Biz KS 01 Azul

+4Bxd.
Biz KS 01 Preta
Biz KS 01 Verde
Biz KS 02 Preta
Biz ES 01 Preta
CG 125 98 Azul
CG 125 99 Azul
Titan KS 00 Vermelha

AWGA-SE - qtos mobiliados Tr: 370-

3561.

AlUGA·SE - Kitnetes, no centro, em

frente a verdureira da RaqueLTr: 9919-
39500u371·5320

ANA PAULA III • vende-se, cl 70m2,
terreno 14 por 22, toda murada. RS

25,000,00.Tr:9134·2481 c/Marcos

BlUMENAU - vende-se ou troca-se por
casaemJaraguá,alv.,C/3qtos,1 suíte,
demrusdepend.Tr:9983·1925

CAMPINAS-vende-se ou troca-se, C/
4 qtos, 2 salas, 2 bwc, e demais

depend.Troca por casa em Jaraguá do

suf:RS70.oo0.oo.Tr:273·6364

CHICO DE PAULA· vende-se, alv., c/3
qtos. RSS5,Ooo,00. CRECI 8054, Tr.: 371·
5512.

COMPRA -SE - na praia, próx. ao mar,
ouchácaranaregiãodeJaraguádo Sul.
Tr:372·0665.

COMPRA·SE - para tirar do local. de
madeira.RS 2.000.QO.Tr: 370-4811 após
11111"

TtTAN KS

(371-1970)

vende-se, 325m2, RS
200.000,00. Aceita imóvel menor vaiar, rr.
370·6624. CRECI 8844

GRAVATA - vende-se ou troca-se por
casa em jaraquá, praia, alv, 3 qtos,
gar,agem, churrasqueira,Tr: 998,3-1925
ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se, casa

mista cl 02 qtos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia. Rua Águas Claras, 436. Tr:
370·4594 após as 18:30,

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, 3 casas,
alv., portão de ferro, estrut. P/2 pisos. Tr:
372-3277 cl Veroni

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou troca
se por carro, alv.RS 25.000,OO.TR: 9134-
6258

JOÃO PESSOA- vence-se. c/220m'.RS
55.000,00,Tr: 370·9922

JOÃO PESSOA - vende-se ou aluga-se,
em frente de escola e igreja.RS 55.000,00
p/vender ou RS 350,00 pI alugar.Tr: 376-
25550u9131·7627

PROCURA-SE - pI alugar, Chico de Paula,
Vila Lenzi ou Nova Brasília.Tr: 9113-3226
cl Artur

PROCURA-SE - p/ alugar kltlnete. no

centro.Tr: 9106-7353 c/ Elisandra a tarde

UBATUBA - vende-se, Enseada, c/ água
encanada, cl escritura em dia.Aceito
carro.Tr: 375-2854 ou 375-1462 c/ Paulo

VENDE-SE - c/400m2, 2 salas, 4 qtos, 4
bwc, 2 COZ, garagem, área de serviço,
energia trifásica, terreno c/1 05.000m2, 6
lagoas, cachoeira. Tr: 370-7481 à noite.

VENDE-SE - próx. ao centro de

Guaramirim, alv, c/ 4 qtos, 2 bwc, garagem
p/3 carrcsns 60,000,00.Tr: 371·6069
MATRICULA 24320

VENDE-SE - próx ao centro, 275m2, cl
suite, garagem p/3carros, bibliotecacl
escritório, anexo sala comerciaI80m2.R$
115.000,00 negoc Tr9137·5573
MATRICULA 24320

VENDE-SE esta casa, em

estilo colonial com 4

quartos e demais
dependências na Rua Luiz
5arti (rua principal)
do bairro Nereu Ramos.
valor de ocasião
R$ 45.000,00 tratar direto
com proprietário no

47·91244061

churrasqueira, Tr: 372-3235. SCHROEDER - vende-se, cl casa de alv.

100m',RS 40,000,00.Tr: 374·0591 após
16horas

CORUPÁ -vende-se, bairro ano bom, cJ
15 por 30,RS 7,000,00,Tr: 9132-3879

VENDE-SE - próx. a carinhoso, cl
2 quartos, garagem, moveis
embutidos e demais depene. um

ótimo apto.as 48,000,00,Tr: 371-
6069.
MATRICULA 24320

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, c/614m',
c/tonsttüârrs.base p/zpeos.alvpré
acabada, quitado, escriturado, asfalto,.
Aceita-setrocaporcasaemJaraguá.RS
31.000,00. Tr.: 370·3357.

TROCA-SE - um terreno com 473m2, c/
casa de alvenaria com 92m2• Aceito carro
no vlor.R! 20,000,00.Tr: 9133·8710

UBATUBA - vende-se, Enseada. próx.
lombada eletrõnica, 22 por 2B.R$
8.000,00. Troca por carro ou terreno em

Jaraquá.Ir: 9123·7355 ou 370·3574

GUARANI RIM - vende-se, c/
1800m2.Vlor a comb.Tr: 392-3605

VENDE-SE-de alv., próx. ao escritório da

SAMAE, com 5 quartos. 2 banheiros,
garagem pI 2 carros e demaisdepend.RS
75.000,OO.TR: Rua dos escoteiros 114,
próx. ao posto marcoua
MATRICULA 24320

88,000,00,Tr: 9119-7683
ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
1900m2, fazendo frente p/ Aua José T.

Ribeiro, em 20m defronte Indumak. RS

200,000,00, CRECI 8054, Tr.: 371·5512.

JARAGUÁ 84 - c/ 76 margas, na Tifa

dos Húngaros, casac/3qtos, sala, copa,
coz., lav., bwc,2 galpões c/engenho de

melado,cJnascentedeágua.Tratar:273-
1660,

DIVIDE-SE - amplo apto, no

centro.Râ 200,'00,Tr: 9914-3867
cl Jorge

TERRENOS?

A LEIER têm
NAVEGANTES - troca-se por casa em

guaramirlm, pr6x. A praia.Tr: 371-0140
deseg. a sexta Alcides ou 370-3561 Cida VENDE-SE - ou troca-se por terreno de

maior valor um Suzuki Swift SO 1.616V

4p,compl.,gas. RS

12,000,00, TA 370·7986,

VENDE-SE - de alv., cl 167m2, terreno cl
560m2, na rua João Planicheck.Tr: 370-
8097c/Tina
CRECI9839

ITAPEMA - vende-se, meia praia,
a 50m do mar, cl sacada, sala, 2

qtos, todo mob, garagem,R$
75,000,00,Tr: 9131-3784 PETROLÂNDlA-vende-se, 25 equâares,

cl casa, lagos, e árvores frutíferas.Tr:
372·3695

VENDE-SE - próximo ao pama, ótimo

400m2, cl rua calçada e escritura.RS

35.000,00,Tr: 9137·5573,
MATRICULA 24320

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creci 1462-J

PROCURA-SE - rapazes p/ dividir
apto, que já possuam apto, Tr
9953-2345 PiÇARRAS - OPORTUNIDADE - 5

terrenos de 400m2 cada, próx. ao

Candeias. RS 27,000,00. Tr.: 372·1395.PROCURA-SE - rapazes ou

moças, pi dividir apto mob, no

centro,Tr:372-2526 ou 8804-9308
ALTO DA SEARA - vende-se, c/ área
92,5m2.V1or a comb.Tr: 376-1396 ou 9962-

1809

VENDE-SE - escritura 20.000m2 cl
terreno 2.000m2, pronto pI construir.
amplaáreaverde,c/nascente, riacho, a
4Km do centro, acesso todo asfaltado.R$

45.000,00, aceito carro como parte do

pgtoe financ. saldo c/garantia. Tr: 370-
B563

RIO MOLHA - vende-se, c/969.480m2,
escriturado. R! 180.000,00. Tr: 9112·5501.

(proprietário).SCHROEDER - vende-se, centro,
com, e resid, vlor a cornb. Tr:
9133-3476, Creci 3476

ARAQUARI - vende-se, rural, com 222

margas, cl 2 casas, e demais inst.Tr:
9146·0455 ou 9979·001 8

RIO MOLHA - Vende-se cl- escritura

20.000,00m2 terreno de 2.000m2 pronto
p/construir, ampla área verde c/nascente
riacho. A 4km do centro c/ acesso
asfaltado. RS 65.000,00. Aceita carro

como parte do pg. Financ. saldo cl
garantia. Tr: 370-8563

SCHROEDI - aluga-se apto, no

cen�, semi -mob ,cl 3 suites
mais depend. Vlor a COib, , Tr:
9133-3476

BARRA DO SUL - vende-se, 2 terrenos

c/ casá de frente pI lagoa. RS 35.000,00.
Tr,:371·2001 c/Frank.

VENDE-SE OU TROCA·SE - C/ 360m',RS
16.000,00. Troca por carro maiorvlor.TR:
275-{)475

ALUGA-SE - quitinetes mob.
entrada da APAE, próx. WEG II. Tr:
370·3561 cl proprietária. BARRA DO SUl- vende-se, c/400m2,

próx. posto de saúde.AS 8.000,00. Troca

por carro ou terreno em Jaraguá.Tr: 9123-
7355 ou 370·3574

SANTO ANTONIO - vende-se, 2

aptos, cl sala com, 300m',R$
78 OOO,OO,Tr: 9137-5573
MATRICULA 24320 SCHROEDER - vende-se, cl 452m2,

situado na Rua 135 Frederico Trapp. R$
12.000,00, n: 370·6847,

VILA LENZi - vende-se, pronto pI
construir, alto. com 570m2.Tr: 9975-0993

VENDE-SE - cl 7.500m2, cl casa de alv.,
C/ 100m', Preço de ocasião RS160,000,00
por R$ 130,000,00,Tr: 9112-3947 com

,Márcio

AIO MOLHA - vende-se, pmx. a Gruta.RS
8.000,00 á vista.Ir: 371·3830ALUGA-SE - no Cond. Resid.

Concórdia, nas Águas Termais
de Píratuba. Tr: 372-3192,

CENTRO - vende-se comi, cond. centro,
c/3.900m2, totalmente aproveitáveis. Ir:
275·3070.Creci8950.

CENTRO - vende-se, ec. Jaraguá,
2 qtos, 1 suite mais 1 depend.R$

(I

UBATUBA - vende-se, próx. a

praia, cl 1 suíte + 2 dorm.

USADAS
CBX 750 Indi Cinza

CBR450 Branca

CB450TR Azul

fAbCQ� b[X 400
NX 350 SAHARA

h-o

azul
vermelha

XR200 branca 2002

CBX2 vermelha 1997
2003

TITAN KS azul

Motos de 2003 À 2004

Rua Fritz Bartel, 99 Baependi
Jaraguá do Sul- se

Financ. Em até 40 X

Entrada de 10 %

00
01_
02
02
00
01
01
03
02
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Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:
VAGAS ABERTAS

09/08/04

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - (6507 EL) curso técnico em mecânica.

MAITRE - (6549 EL) com exo. para coordenar equipe de garçons

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - (6539 EI)

ALMOXARIFE - (6532 EI) exp. no segmento têxtil.

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - (6530)

formação superior, conhecimento em Oracle, sistema ERP.

ANALISTA DE CUSTOS - (6529 EL) curso superior, conhecimento em formação de preço de venda, orçamentos, custos

VENDEDOR - (6524 EL) conhecimento em decoração, ambientes

desejável conhecimento em Auto Cad.

GOVERNANTA - (6508 EL) para trabalhar em Hotel.

TElEVENDAS - (6541 M)

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA/CAMINHÂO - (6542 M)

PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS - (6543 M)

VENDEDOR DE VEiCULaS - (6535 ES) com exp. e CNH

CONFEITEIRO - (6545 ES) com experiência.

AUXILIAR TÉCNICO 111- (6527 ES) possuir curso técnico eletrônico, conhecimento em elétrica, eletrônica, interpretação de

esquemas elétricos.

ATENDENTE DE PADARIA - (6462 ES)

TORNEIRO MECÂNICO - (6504 M) (6512 EL) (6544M)

FRESADOR I FERRAMENTEIRO - (6505M) (6453ES) (6314EL) (6528 EL) (6520M) com experiência na função.

OPERADOR DE CALDEIRA - (6S06M) (6547 M)

ANALISTA DE ENCAIXE (TÊXTIL) - (6518M) conhecimentos em risco, corte, modelagem, sistema Audaces.

PROFESSOR DE LiNGUA INGLESA (6515EL)

PROFESSOR DE LiNGUA ITALIANA (6540 EL)

TALHADOR - (6514M) experiência na função
FARMACÊUTICO - (6509M) (6546 M) curso superior completo.

AUXILIAR FINANCEIRO - (6491 EL) contas a pagar, receber e fluxo de caixa.

VENDEDOR DE SEGUROS - (6443 EL)

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

vendas.

MECANICO DE CAMINHÃO - (6463 M) exp. de 02 anos.

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

ESTAMPADOR - (6406 M) - com experiência de dois anos

em malharia.

SOLDADOR (6476 ES) ( 6390EL) com experiência.

MONTADOR -(6492 ES) com experiência em desmontar e montar automóveis para reparação de latoaria.

PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO "PCP" (6434 M) exoeríên-

cia mínima de quatro anos na área Têxtil.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO - (6548 EL )

COSTUREIRA - (6424 ES) (6472 M) com experiência.

AUXILIAR DE ALMOXARIFE - (6426 ES) Conhecimento em peças hidraúlicas e pneumáticas, conttectmentc em polegadas,

bitolas, parafusos, recebimento de materiais e controle de estoque.

PINTOR DE AUTOMÓVEIS - (6448 ES) (6526 el)conhecimento em pintura automotiva, preparar peças e recuperação da

lataria, sistema de uxamentc a seco, massa ponester e fundo ph.

PROFESSOR ( 6451 ES) - Professor para as áreas de: Artes arénces/ Web Designl Auto Cad 20, 3D e Solid Works.

MARCENEIRO ( 6418 M) - dois anos de experiência, saber

desenvolver o projeto.

FARMACÊUTICO/BIOQuiMICO • ( 6446 EL) experiência em fabricação de xampús. sabonetes, cremes e afins.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6410 M) - com habilitação

e que possua oermcara vendas.

RECREADOR - (6412-El) irá coordenar jogos, atividades fisicas

ASSISTENTE DE VENDAS - (6358El) conhecimentos em informática (Corei Draw) e exp. em vendas.

ASSISTENTE EXECUTIVA - (6359EL) exo. em rotinas administrativas, financeiro, RH e atendimento.

AUXILIAR DE TECNOLOGIA MECÂNICA - (6084 M)

AUXILIAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M)

OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)

RECEPCIONISTA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel possuir

curso de oratória.

SERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (5910 M)

CASEIROS - (6020M) para Guaramirim

MEC. DE MÁQ. DE COSTURA - (6268M) cl experiência

BORDADEIRA (O) - (62�lEL) com exo. para trabalhar em

Guaramirim.

GARÇON (6249 M) - com exp.e cursos na área

IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6248 M) - Confecções de etiquetas adesivas.

OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau .1

completo, sexo masculino. {Jaraguá do Sul e Guaramirim)Motos acima de 1998 até 2002

financ. em até 36 x s/ entrada

Compra
Troca

Vende

371-9333 �.

circuito
e i c U I os

Rua: Rei_Ido Rau 355
-.Jaraguã do Sul·

cfr.... ltOl1IOtos@terra.com.bt'

Corsa Sedom Wind 2001 ,

1,0 Desb.
ar quente,RS 17,000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



branco cf ar
'

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

Gol4p
Ka
Vectra GL

Slazer 2.2

Slazer DLX

Rural4x4

MS 710 cf baú
MS cf carroceria

99
97
95
98
91
01
01
99
02
97

98

97

75

98

89

G
G
G
G
G'
G
G
G
G
G

G

D

G

D

D

cinza
dourado
cinza
cinza
verde
branco

cinza
verde

branca

branca

vermelho

branco

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

- CG 125 TITAN
CBX 250 TWISTER
CG 125 TITAN

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

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

FIAT Tipo 1.64p
Uno Mille

94
93

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

FORD Escorte Hobby 1.6
Escorte
EscortGLdh
Escort GL ar I dh
EscortL
Escort GL comp.

93
96
98
97
93
94

branco

prata
azul
vermelho
azul
azul

GM azul
verde
dourado
Preto

grafite

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

,

R$ 3.200,00

Monza4p(-ar)
Corsa
Vectra GLS compl,
Monza Classic

Omega GLS tetol rodas

95
97
95
90
93

GolGL

Gol4p8V
90
00

preto
bordo

MOTO CG 01 prata

F 1000 HSD XLT Diesel
Mercedes C180
Scenic RXE
Scenic RXE 2,0
Laguna 2.0 RXE
Clio RL c/ ar
Corsa Milenium
Gol16v Plus
Escort GL 16v comp.
Corsa 1.0 Hat
Escort GL 16v. SW
Pick Up Corsa
Fiesta GL Class

Peugeot 306 Comp.ycouro .

Gal MI
Fiesta
Towner SDX
Uno Mille

97
95
00
99
99
01
02
01
98
00
98
01
00
96
97
97
97
93

R$ 32.000,00
R$ 28.500,00
R$ 28.000,00
R$ 27.500,00
R$ 25.000,00
R$ 17.800,00
R$ 17.800,00
R$ 17.500,00
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00
R$ 15.000,00
R$ 14.800,00
R$ 12.800,00
R$ 12.000,00
R$ 9.100,00
R$ 9.100,00
R$ 7.300,00

branca
Cinza
verde
branca
azul
branco
cinza
vermelho
Cinza
vermelho
vermelho
preto
prata
vermelho
branco
azul
azul
branco

Opala Diplomata

00

97

01

89

98

96

93

93

97

88

preto

Verde meto

cinza

verde

preta

branca

preto

branca

prata

cinza

Palio EDX cornpl.

Corsa Wagon 1.6

Corsa Wegon
Uno S 1.3.

Sundown Palio

Kombi furgão

Tempra IE 8v, cornpl.

Pampa ll.6

Escort Zetec Gl 1.8

�373-0806
C
.....

A,_-U-.-O-M-O-'-V-E-.-S-) 373-1881
Celta 4p c/ ar
Celta super 4p.
S10C/GAS
CorsaWagon GlS 1.6 compl.
Renaut Scenic RT 2.0 Comp.
Clio RN compl. - v.e.

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

E�\cort GL 4p
Gol10001
Uno SX 4p c/ opc.
Corsa Sedan
Fiesta 4p
GolG1I1
Gol1.8
Palio dp

03
03
95
99
00

vermelho 00
Azul 95

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

G ()
G

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

prata
Preto
Azul

prata
Cinza

prata
verde
azul
vermelho
cinza
vermelho
bordô

prata
verde
verde
branco
branco

99 Sedam Super 1.0

Fiesta 97

Palio 99

Corsa 03

Gal MI 97

KadetGSI 93

Gol 97

Fiesta 97

branco cf opc.

azul- Weekend 16veompl.
Prata- Sedan eompl.

c/ ope. Verde me\.

Banco de couro bordo

Marrom MetMI

2p. Prata c/ ope.

completa

amarelo- impecável

prata- sedan

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

vermelho -1.6

bordo - GlS, completo

prata 4p c/ opc,

R$10.500,00

R$18.000,00

R$ 27.000,00

R$11.500,00

R$10.500,00

R$11.300,00

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

Santana

Palio EX

95

00

96 comp.azul R$11.500,00

Compra-se carro 1.0, acima do ano 95

Jeep
Golf GTI + rodas 16
Daewoo mercury

F250Xl 03

Jeep 76

Corsa 01

Celta 03

Escort Europeu 95

Tempra

LD veículos 373 ..4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT Tipo1.6IEcomp.
Palio EOX4p
UnoCSalc.

Cinza
verde
Azul
Branco

Branco
Branco
Branco
Bordo
Azul
Prata

prata

95
97
88
91
97
93

95
97
96
91
93

83
95
97
93
95

93
74
90
99
00
98

96
93
95
93

R$9.500,OO
R$11.900,00
R$ 4.800,00
R$ 6.500,00
R$ 12.800,00
RI 8.900,00
R$ 9.800,00
R$ 11.500,00
R$ 9.600,00
RI 6.900,00
R$ 8.300,00
R$ 5.400,00 +27xRI315,00
R$ 15.800,00
RI 12.500.00 •

RI 6.800.00
R$13.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
RI6.500,00
R$ 13.500,00
R$16.500,00
R$11.700.00
R$ 10.300,00
R$ 7.500,00
R$12.900,00
R$ 21.000.00

UnoS1.3

FORD

Fiarino furgão+GNV
Tempra 8 ... compl. 4p
VeronaGLI
Fiesta 1.04pc/opc.
Fiesta 1.0 c/opc
Verona GLX alc.
EscortL 1.6
Monza SLE compl.+gnv
Omega GLS 4.1 comp!+leto
Corsa super 4p. CI ar
Chevele DL
Vectra GLScomp
KadetSLE
C 10 gasolina
Monza SLE cf trio
Gol t.o MI 8V 4p
Go11.0G III
Gal MI cJope.
Gol1000

prata
bordo

prata
bege
branco
Verde
branco
Branco

bordo
verde
branco
verde

GM

vw

GolCL

bordo
verde
branco
Prata

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936
Astra 2000 Sedam Gl 1.8 comp.
Gol G III 2000 1.0 4p
Palio EL 97, 4p trio eletrico ar quente, Des.
Blaser DLX 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 etet,
Gol 91, 1.6
Omega Suprema GlS 2.0 comp.
Maraj6 SlE 1.6 l.impydes.
Palio 1.0, 99, 4p, comp., DH
Senic RT 1.6, 2000, comp.
Fiesta 1,4 ClX, 4p, cornp. Air bag duplo
Corsa 1.0, 2001, 4p, um/dea/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

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,OÓ
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

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

Courier 1.3 v.e/t.e
Ka cornpl. 1.0
Golf completo
Corsa com opc.

Voyage 1� A

Escort XR3 + teto solar

UNO 4P. + opcionais
Escort 1.6 Alcool

Suzuki swift 1.6 SD

01

00

96

98

98

97

95

93

93

94

89

94

Ford Ranger 2.5 CD
Fiesta 4p OKm 1.0

Gol!

Gol N I c/opc.
UnoEX4p
Uno 1.0c/opc.
Prêmio CSL 2p 1.6

Pálio EOX 4p cl Gás
EscortXR31.8comp.
Vectra CD 2.2

Fiorino Fechada 1,0
VW Saveiro 1.6 compl
Omega GL cl Gas
Yamaha XT 600
CBX200

Cripton 105c

Cinza

Vermelho

prata
verde

Vermelho

cinza
Azul

Azul

Azul

Branco

branco

Branca

'Branco
Branco

Preta

Vermelha
Verde

Gal MI 97

Tempra compl. Único dono 97

Uno 4p 96

logus 94

Uno 2p 93

Escort Guarujá compl. 92

Chevette + rodas 87 branco

\.

verde

vermelha

verde

bordo met.

bordô

preto.
branco

cinza met.

azul met.

vermelho

prata met.

branca

O

G

G

G

G

199,
199J
2000
2004
1991
1991
1999
199J
1991
1996
1989
1991
199ó
2000
199'
199'
2000
2001

G

Gas
G

G
G

Gas
G

G

G

prata

prata

prata

verde

branco

cinza
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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·lOOO diesel Cinza 92

Monza, álcool Verde 86

F·lOOO Amarela 86

Saara Verde 99

Santana GlS compl. Azul 92

Blazer Deluxe compl, Prata 98

Parati álcool Prata 84

4rduíno
Veículos 371·4225

370-4224
Rua Erwino Menegotti, 869,
Vila Rau - Jaraguá do Sul - se Novos e Usados 370-0013

2002J�2 PARATI 16V CINZA GASOLINA

2001/2002 FlORINO 1.5 BRANCA GASOLINA

2001 VECTRA GLS CINZA GASOLINA

2001 GOL PLUS BRANCA GASOLINA

1998/1999 MAREA 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 D-20 CHAMP VERMELHA DIESEL

1993/1993 ESCORT GL 1.8 AZUL ALCOOL

1974/1974 FUSCA 1300 AZUL GASOLINA

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente aRodo-

ferroviária)
90 RS 6.800.00

Branco 99 RS 13.500.00
Verde 01 RS 32.000,00

R$ 42.000,00 Monza Marrom 90 RS 7.000.00

R$ 10.500,00 Logus Preto 93 RS 8.300.00

R$ 13.500,00
Saveiro Branca 93 RS 8.000.00
Chevrolet

R$ 33.000,00 Corsa Azul 98 RS 12.000,00

R$ 26.500,00
Corsa Branco 96 R$ 10.500,00
Chevette Dourado 88 RS 4.200,00

R$ 28.000,00 KadettGSI Prata 93 RS 9.500.00

R$ 6.900,00 Fiat

R$ 13.500,00
Uno Vermelho 87 R$ 4.500,00
Uno Vermelho 93 RS 7.500.00

R$ 11.500,00 Tempra Azul 96 RS 12.300.00

R$ 16.500,00
Palio Prata 02 RS 17.500.00
Ford

R$ 42.000,00 Escort Bordô 96 RS 10.500,00

R$ 6'.500,00 Escort Prata 86 R$ 4.000,00

R$ 58.000,00
Importado
Besta Azul 95 RS 17.000,00

R$ 10.700,00 Caminhão

R$ 11.500,00 Caminhonete D 10 Marrom 74 RS 14.000,00
Moto

R$ 7.500,00 Moto XLX 350 Amarelo 89 RS 2.500,00
R$ 14.500,00 Moto Azul 03 RS 2.500,00 +.16x 219

R$ 10.500,00

Golf GTI el câmbio aut. Comp.
Parati Vinho
Gol 1000 8v 4p
Audi A3 cornpl. CI DVD . Prata
Clio RD el air bag duplo CD
L 200
Fiorino (aberto) vermo �
Gol4p 100 8V
Fiesta 4p
Corsa 4p impeeavel
Ranger 4p Comp.
Honda Bras. NXR 150
Pajero 2.8 GLSB cornpl.
Palio ED .el ar.
Gol branco 1.8
Versalies azul
Gol 4p 42.000 K único dono
Vulean 500 • impecável

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

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

01 Special 1.0
01 lreud orn

Corsa wínd 1. O
orsa wínd 1.0

LO
elta LO
lia 1.0
no EP 1.0
aveiro 1.8
1000 motorMWM
Ouza SL 2.0
R200
wister 250

c/ ar cond. 2003 branco
c/ dh 4p 2002 branco

4p, Gas. 2002 branco

2p, Gas. 1997 vermelho
Gas. 1998 vermo met.

c/ ar + pers. Gas 2001 preto
c/ ar, airbag duplo 2000 vermo

4p, c/ ar 1996 cinza
c/ dh Gas. 2001 branco

c/vidro,teto,dh 1992

2p. Gas. 1993 prata
Gas. 1997 branca

Gas. 2002 preta

Veículos de Particulares

KAMYAuroMÓVEIS
Fone/Fax: 375-2018 • 9993-5854 • 9973-3034 • centro/Coru á
Celta Zp. c/ a.c.
Fiesta GL 1.0 4p
Gol 16v 4p corno.
Silverado Blazer 4.1
Gol LO I
Paratl GL 1.8
L·200 4 x 4 eomp
Monza SL/E 2p
Gol GL 4p 1.8 comp
Corsa Sedam cf a.c.
Celta 2p
VT Shadom 600 c.c
Astra GLS Sedam Comp.
Blazer Campo 2.2
Ducato Furgão
Blazer Comp
Parati 1.0 16V

��I��a\�04P ��F'
Pampa 1.6 L
Ranger 6cc Comp.
Goll.8M.l.
Suprema GLS comp.
Omega GLS 4.1 eomp,
Kadet Lite 1.8
Kadet SL 1.8
Savero CD

Rit5Bg g�sSiC 2p comp

Escort 1.6
Eseort 1.6
Variant

2003
2001
2000
1998
1996
1994
1993
1988
1995
2002
2002
2002
2000
1999
1999.
1998
1998
1998
1997
1997
1997
1997
1996
1995
1994
1993
1991
1991
1990
1992
1990
1974

Gas
Gas
Gas
Alcool
Gas
Gas.
Die
Gas
Gas
GNV
Gas
Gas
GNV
GNV
Die
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
GNV
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Die
Alcool
Die
Alcool
Gas
Gas

Verm
Beo
Amarelo
Beo
Prata
Cinza
Azul
Azul
Verm
Beo
Bco
preta,
Bco
Beo
Bco
Beo
Vermo
Bege
Bco
Beo
Prata
Verde
Cinza
Verde
Cinza
Vermo
Beo
Azul
Verde
Bco
prata
Azul

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127
8150 q3/03 Baú, branca R$ 75.000,00

141708T 99/99 Chassi, branca R$ 58.000,00

VW 8120 01/02 Chocl/branca R$ 55.000,00

VW 8120 02/02 Baú branca R$ 62.000,00

VW18.310 02/03 cf cabina spazlo 30 eixo/branco R$135.000,OO
t»

VW8.150 Dl/Dl Amarelo SunnvfChassl R$ 55.000.00

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

311-0802
311-8281

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro· Jguá do Sul
Escort 1.6 clDH + AR + trava • cina 2000
Escortsw completa prata 1997
Fiesta 2p c/ ope. Azul 1997
Celta O·KM prata(preço especial)
Corsa sedan c1assic prata 2003
Corsa sedan cf opc. branco 2001
Astra sedan GL completo branco 2001
Celta eI opc. branco 2001
AstraGL 2p cfDH, trio branco 2000
Corsa wind 2p c/ cpc. prata 1996
Golfl.6 completo prata 2002
Gol special cinza 2002

Parati 1.6 c/DH bege 2000
GolMl 4p branco 1999

Golplus e/ope. verde 1996
Palio ELX completo cinza 1999
Uno mille SX cf trio azul 1997
Palio EL c/ trio 2p bordo 1997
Clio expression DH/trio azul 2003
ClioRN cf ar prata 2001
ClioRN cf trio preto 2001
Scenic RXE completa verde 2000

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

Veetra GLS eomp

Fiesta Comp
Parati

Uno CS

Passti

Monza

YBR OKm

Ipanema GI Aleool

Asia Towner furgão
Kadet

Tipo Cornp.
Palio Wikend GNV

Veetra GLS

Alfa Romeo 164

D·20

Trailler Angola el 1 eixo

Trailler TurisGar

310-2381
94 R$ 12.800,00

97 R$ 11.800,00
86 R$ 4.500,00

88 R$ 4,500,00
79 R$ 2.200,00
89 R$ 5.300,00
04 R$ 4,800,00

R$ 6.500,00
95 R$ 6.800,00
92 R$ 7.500,0\)
96 R$ 9.800,00
97 R$ 16.900,00
95 R$ 13.800,00
95 R$ 15.000,00
88 R$17.800,00
90 R$ 6.500,00

89 R$ 7.500,00
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA, 10 de agosto de 2004

OFEREÇO -ME· p/trabalhar como babá,
vendedora, cuidar de pessoas idosas,
garçonete.(não pode pernoitar). Tr 8802-
1180c/Michele.SONSUPER MASSA

GRAFITADA
Para Rebocos e Assentamento de Tijolos

OFEREÇO - ME - pi trabalhar com
bibliotecária, c/espec. em lecnologiada
informação, pI trabalhar em escola,
arquivo, museu ou faculdade.Tr: 372-0253
ou 9996·6434

OFEREÇO - ME - pI trabalhar como
babá.Ir 273·06290u 9117·6782 ri Fablana.

MONTANA
MULTI-MARCAS

VANTAGENS: OFEREÇO - ME - pi trabalhar como
jardineiro, zelador ou caseiro.TR: 9111-
6855 ou 373·6695.

I M P O R T A O O Svi Economia
oi Resistência
oi Rendimento
vi Impermeabilidade

OFEREÇO·ME - pi trabalhar de babá.Ir:
370·6371 cJMichele

OFEREÇO·ME - pi trabalhar como

doméstica.Tr: 370-0097

MARCHlEscm 94 o::uo verde

CI\,I(; EX fJ7 ar cx:Y1'lÜl branaJ
F'E.U3EOT 100 00 1,0a-qltl1laZ.azul
F'E.U3EOT:m XS fJ7 c:n.roa-A:i'kx:I . branaJ

PEUGEOT4a5 ss 4pa7taBs prata
F'E.U3EOT 4a5 BREACK 94 � preta
APA.ALBE 94 4p'ati"rfu'lEW branaJ

a-w=!AOE 00 4pttxm preto

OFEREÇO - ME - pI trabalhar como
segurança,c/experiência.Tr: 376-0085

Vectra GLS 95
Omega SupremaGLS 93
Fusca 82
Escort XR3' 88
Gol 90
Santana Quantum CL d,h,90
Verona GLX 1,8 cf d.h 95
Opala Comodoro compl. 89
Escort Hobby 1.6 93
Gol CL 1.6 90
Escort Ghia 89
Kombi Carater 92
Ford Landal em couro 80
Gol M11.6 97
F-1000 c.dupla, MWM, c. 94
Del Rey GL 1.8 90
Chevette Junior 92
Opala Diplomata 6cc compl.90
Monza 90
Fusca 74

Voyage 86

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

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

OFEREÇO·ME - pi trabalhar como

pedreiro.Ir: 275·1962 ou 9127·6491

PROCURA-SE - estágio área de are. e

urbanismo, cursando ga fase.Tr: 371-1847
ou 8802·8963�rafites Jaraguá LIda = (47) 275·4081 e 275·1961

SALAS COMERCIAIS?

A LEIER têmTruppel Car
VEíCULOS MUlTIMARCAS

'Fone: 275-1183

NACIONAIS

F-1(XX) 00 �a2li
&10 fJ7 �l:tma

Brasilia 75 impecável vem.

F\JOCA 83 tsn baro

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creci 1462-J

ESPECIAIS
10.4

SALAS COMERCIAIS !Xi PI (X)l.E(;(NlI[XJ

00 triXJ ciro irpnMlI
70 triXJ ciro irpnMlI

F\JOCA

KCX\/Bl

VARLCINT

CORSA - vende-se, Wind, ano 97.R$
10.300,OOTr: 370·1161

Compra - vende - troca - financia ALUGA-SE - centro de usinagem, cl
fresa, plaina, etarno, c/galpão.Tr: 372-
1969 ou 372·0064 ou 9973·9880

CORSA- super, 4 portas, ano 96, aqulp ..

2 dono, manual, rodas e pneus na

garantiaTr:371·8153 .

Celta 1.0 2p 2001 branco

PalioEDX2p 1997 prata
Corsa 1.0 4p 1999 prata
P1llio 1.0 2p 2000 prata
Goll.82p 1997 vermelho

Saveiro 1.8 2001 branco

Omega Suprema compl, 1993 prata
Omega GLS 2.0, compl.(-teto) 1994 azul

UnoMilIe 4p 2001 branco
. Corsa Sedam Super 4p 2001 branco

..
M�I'I!�,"::If\

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

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

CORSA - vende-se, plcape.sô. GNV, trio
ealarme.RS 12.000,00.Tr: 9118·2396

BAR - vende-se, comp., na Vila Lalau,
C/estoque.Tr:275-3737

CORSA- vende-se, sedam, ano 2002, C/
ar cone, GNV.RS 21.500,00.Tr: 375-2018

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641BARRACA - vende-se, de caldo de cana
e sorveteria.Tr: 9118-5474

Fil
esl

D - 20 - vende-se, ano 87, cabine dupla, .

cor branca.Tr: 9952-0779 ou 370-2324

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila LalauCENTRO DE USINAGEM· vende-se. cJ
fresa, plaina e tornos, C/galpão.Tr: 372-
0064 ou 372·1969 ou 9973·9680

Fil

20lCOMPRE
9919-1313
FONE/FAI:31�-5218

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

LAVAÇÃO - vende-se, no centro, de
automóveis.Ótimo preço.Tr: 273·0074

LOJA - vende-se, Rua Reinaldo Hau.Ir:
9919-5545Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul Escapamento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral
PADARIA - vende-se cornpta em

Kombi ST 1976 CJ
Vectra &lS 1995 GNV
Galax 500 1978 G
GOL Cl 1988 A
Xl 20Q PI TRilA n:, .

1988
Uno 1,3 CS :1,98;> G
Fusca 1977 G
Gol 1,0 cl ar 1999 G
Towner Furgão 1(!93 G

\ioyage; 19$9 .. GNV
._Qol 1983 Ale,

I Palio Weekend 2000 G comp
"J"t ,_.Yarati MI bola .19.97 G

Iy-Aldano Contabilidade

i * Declaração de imposto

i de renda
* Abertura de firmasi RIO CERRO II-vende-se, el ± 4.800m2,

i * Contratos * Contabilidade �:a;;r�S;iI�:;:in�'::�f:o;;��oOc�é���
! automóvel ou imóvel. Tr.: 372-3235 el

.,1
* Custos

* Distratos

Ramos.

L E IE R
IMOBILIÁRtA

www.leier.com.br

Aqui você compra
os melhores

Auto-elétrica - Com. de Pneus'PRECISA-SE - de frezador.Tr: 376-2593
c/Alciomarou Eduardo, urgente.SCHROEOER . vende-se. c/200.000m',

5lagoas, carmo oetutebol.quiosque.ern
ótimo est.RS180.000,OO negoc.TR: 371-
9053

PRECISA-SE - de empregada doméstica
p/pernoitar.Tr:371-9556

AUIORilAdA:
GM,VW, •

fiAr' FORd
PRECISA-SE - profissional de banho e

tosa que se proponha a adquirira equipo
tenho estrutura local clientela e veículo.
Fone: 275·1852 até 16h. MONZA - vende-se. EFI 650, 93, 2p,

bordô, ve., todo original, d.h. RS 8.500,00.
Tr.: 371·5157 ou 371·5615 a noite cl
Cristiana.

OPALA - vende-se, SL, ano 88, 4 p,
álcool,reliQuia, super conservado. Tr376-
1678 ou 9993·5946.

OMEGA - vende-se, 95,GlS, ccmpl.,
+ teto, azul. Negoc. Tr: 370-5918

MONZA - vende-se, ano 92, azul
metálico,4 p.RS i.500,00.Tr: 9919·9408Fone: (47) 371 2425 - Fax 275 0197

E-mail: aldano@netuno.com.br
Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira,

n° 288 - centro - jaraguá do Sul

OFEREÇO - ME - pi trabalhar como

balconista, recepcionista e auxiliar
administrativo,c/experiêncla.Tr.273-6050
cl Schennia.

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

9993·5946 ou 376·1678.

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

MONZA - vende-se, 90, em ótimo est.
RS 5.300,00. n: 371·2001 ou 9916·8927
e/Frank.

COMPRA-SE BIZ Financiadaim óveis de

Jaraguá do Sul e Região
Greci 1462 - J

Venda de Equipamentos para informática

Assistência Técnica, Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações: de Sistemas

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

Informática
p r o f i s s i o n a I "

HUm c I I C k V I d a pessoalem sua e

Oferta1----··

I-MICRO a partir de:

R$ 1.650,00

Periféricos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Financiamos em.6 / 9 /
12 / I 5 / 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1,6 - 128 mb

de memória, Hard Disk 20GB. fax

modem 56k. cd rom
'

lG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

I vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
I AOC, drive disquete 1.44. teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

Computadores
completos

Informatização
de comércio e

,........1_��.!!'lJ, indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras

..�-....;.._.

Matriciais pi emissão

M�� de N.F.. Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges
tão empresarial.

Suprimentos
Assistência Técnica

Especializada
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

fPromoção Monitor
li NOVO

SANSUNG 1.7"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 585,00

Promoção de
Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

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

R$ 1.5,00 deslocamento

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA

ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA'Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado
•

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

-, I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais

IL

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

\

Carro Cor Ano OPC Ano OPC

Tempra Azul 1999 Completo 1998 Completo
Uno Mille Verde 1996 Ac/Te/Ve 1999 Arc./Oh

Uno Smart Azul 2001 AI

Palio Edx Cinza 1998 Oh/Ve/Te/RII Ano OPC

Siena OKm Branco 2005 Aq/Oes/kit vivace
ClioSedam Grafiti 2001 Completo

UnoOKm Preto 2005 Aq/Oes. ClioRNAlise Preto 2003 Completo

Novos Semi-Novos
Palio OKm Branco 2005 Aq/des

e GM MERCE"OES-·----·-···--····----·-··-·-··---·--·
Consórcio - Seguro - Financiamento Co-r Ano OPC J�'

Carro Cor Ano OPC

( ) 3
Prata 2001 Completo

lIIIIlIfI 1 Astra Vermel 1995 Completo
Celta Preta 2003

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

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

SUPER'MERCADO

NOS FINAIS DE SEMANA.

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

aberta. Jroca-se por tlpo.Ir: 9155-5761
c/Fernando

UNO - vende-se, Mllle,92,2p, branco.R$
5.800.00.Tr: 371-7542

flAT147 - vende-se, cor bege, ótimo
esL.RS2.500,OO,Tr:9135-7729

PREMIO - vende-se, 86, álcool,
branco.RS 3.100.00,Tr: 8806-9250

UNO - vende-se, ano 98,comp. + ar

cond., emótimoest..R$10.000,OO.Tr: 374-
1039

FIORINO - compra-se, ano 95 a 98,

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

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS. EM GERAL

* PLAYSTATION 2

\\1\
VENDEMOS E ALUGAMOS

* XBOX ,
, TODA A LINHA DE

* PLAYSTATION ONE " VíDEO GAMES CDS* DREAMCAST " .'
* NINTENDO 64 " E ACESSORIOS EM GERAL.

:�:��:g��g�:CE Fone: 376-2206
* NINTENDO GAME CUBE hórario de atendimento: Sligunda á 'segunda das 10:00 ás 22:00

Rua: Ber1ha Weegue ,1087· Barra· Jaraguá do Sul· E·mail planetagame@ibest.com.br

TEMPRA - vende-se, ano 95, 8 vat.,
comp.R$1.800,00 de entrada + financ.Tr:
370-1225

TEMPRA - vende-se, SX, ano 97, gaso" CORSEL II - vende-se, 79, bordo.R$
como., em ótimo est, R$ 15.800,00.Tr: 2.600,00.Aceitotroca.Tr: 8806-9250
9919-9409

FUSCA - vende-se, cor branco, ano 85,
em ótimo estado.R$ 3.300.00Tr: 273-6050TEMPRA - vende·",95,8valv.,R$ 7.000

+ 25 vezes R$ 160.00. Aceito troca por
carro até R$ 8.000.Tr: 275-2784 ou 9122-
2361

FUSCA - vende-se, ano 85, cl rodas
esp.R$ 3.500.00,Tr: 371-0529 cl Ângelo

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

F - 1000 - vende-se, ano 90, XK,
corop.Aceno froca.Ir: 372-3667 ou 9111-
9466c/ClovisINJECAR AUTO CENTER

A CASA DO CARBURADOR
DEL REY - vende-se, ano 90.R$
5.000.00.Tr: 91 09-2185F-2000 - vende-se, ano 80. Via r a

corno .. Tr: 273-1333 ou 9154-7354
ESCORT - vence-se, GL. ano 88. Tr: 9134-
6258KA - vende-se,98, vermelho,orig.,cl

40.000Km. R$ 11.900,00. Aceito moto
no neg,Tr:370-9922 ESCORT - vende-se, europeu, 94, bordo,

ótimo estado.R$ 9.500,00.Tr: 370-9922- Afinação de Motores - Recondicionamento e Limpeza dlJ(arburadores
- Embuchamento de Bases - Peças e Miudezas para Carburadores
- Injeção e Check-up Eletrônico - Troca de Gasolina�ara Álcool
- Serviços de freio e suspensão <t

Fone: (47) 371-3898

c.Lio �UTHENTIQUE PLUS 1.0 8V 2P linha 2005
Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor óptico, Limpador e
Desembaçador do vidro traseiro, Para-choques na cor da carroceria.

(ii Fabricado no Brasil

RS '21 .990 (2)

Via Intemet. ,'

+Pintura Metálica. FRETE INCLUSO.

AUTHENTIQUE 1.616V 110cv 04/04

nado, Á{r Bag Duplo, Barras de proteção lateral, Vidros Verdes,
dUplo refletor óptico, Desembaçador do vidro traseiro. .

qUE,ls.na cor da carroceria,

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

Dicave BLUMENAU
322·8800

ESCORT - vende-se, 1.6, álcool, vermelho,
ano87.RI 3.500,00.Tr: 276-0397 após 19
horas

ESCORT - vende-se, ano 98 , vermelho.
VIer a comb.Aceito troca. Ir: 275-0402 ou

372-0098

GOL - ano 84, motor refrig. a água.RS
4.000,00, aceito troca em moto.Tr: 9955-
4945.

GOL - vende-se, 90,CHT, 1.6, gasolina,
cinza.R$ 6.300,00.Aceito carro menor

valo[1r:372-0959

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

GOL-vende-se, ano 98, 1.0, ar cond .. Tr:
372-1360

GOL - vende-se, Special, branco, 01, 5
pneus novos, isofilm, metade do IPVA 04
pg. R$12.000,00. Tr.: 370-4810 a tarde.

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

GOL - vende-se, ano 99, cl ar cond., 2
portas.R$12.600,00.Tr: 9997-5557

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

GOl- vende-se, ano 98,MI, com rodas
14 e alarme, em ótimo estRS11.000,00,
aceito moto no oeg .. T(: 370-2461

GOL-vende-se, ano 90,CL, 1.6, gasolina,
cinza.RI 6AOO,00.TR: 372-0959

KADET - vende-se, GL, cl vidro e trava
elétr.. R$ 8.500.00.Tr: 370-1161

LOGUS - vende-se, ano 96, 1.8, a gasolina,
bco, 87 mi! Km, sego dono, ótimo est.RS
9.500,00.
Tr: 9922-4941 ou 370-1633 noite. cl
Anderson

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

PARATI - vence-se. 97. SL, 1.8,
BOROO.Tr: 376-4253

SANTANA - vende-se, ano 91,GLS,
compLRS 8.1 OO,OOTr: 371-6238

SANTANA - vende-se ou troca-se, 1.8,
gasolina, c/rodas esportivas, em ótimo
est.tr: 276-0397 após 19 horas

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

VANTAGEM
Na compra do

cOo AUTHENTIQUE
1.0 8V 2P 04/04

R$21.990
VIA INTERNET.

,

ITAJAí
348·8460

JOINVILLE
435·3700

Atendemos frotas e particulares
- 1! convertedora de se

- Mais de 2 mil veículos convertidos

REGIÃO NORTE em:

Jaraguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do
Rio Branco, 230- centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:
São José - Fone: (47) 258 - 0036 / Rua Abelardo Manoel.

,

Peixer-150- Barreiros
.

SANTANA - vende-se, ano 95, 4 portas,
GL, compLTr: 9118-5474 ..

ALFA ROMEO 145 - vence-se. 99, 1.8,
compl., em perfeito estado todo revisado.
RS 21.500,00. Tr.: 275-1427 cl Benina.

t-züü-venõe-se. cabine dupla, 95, a.c.,
4x4, R$ 30.000,00. Aceita-se carro de
menorvlorno neg .. Tr: (47) 9102-0009 cl
Santiago.

cLla - vende-se, RN, ano 2001, 1.6, 16
válv., cor preta, dir., trio elétr.. R$
19.500.00.Tr: 370-7467 ou9103-6044.

SAVEIRO - vende-se, diesel, ano 89,

preta. Tr: 9952-0779 ou 370-2324

JEEP-vende-se, C/matare pneus novos,
ongJTr: 370-2370

VOYAGE - vende-se, ano 83, branco,

1.6, gasolina.R$ 2.500.00 ou troca-se por

uma biz.Ir: 370-8526 cl Airton

CLlO - vende-se. Hatch, 00, 1.6 RT,
prata, airbag duplo, d.h., a.c., CD oriq.,

�����o�:,���é�����g��:�:'�$5�'.g���� I

Tr: 370-8928

+Pintura Metálica. F'RETE INCLUSO.

ScêniC AUTHENTIQUE1.616V 110cv04/04

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

( travamento automático das portas aos

·A vista

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

RS

Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

Financeira Renault
•

groupe ReI Banque

f�;�xa de juros válida para as linha Clio e Scénic, exceto CIi; e ScénicAuthentique 1.62004/2004, nas seguintes condições: Financiamento pelo .C�C (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 60% do valor à vista, mais saldo financiado em 12 vezes com 0% de juros +

pod �$ 2.15 por lâmina do Boleto Bancário, Financiamento Renault através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de abertura de Crédito (TAC) no valor de R$ 300,00 não inclusa. As taxas
port

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

as 1,0 8V 04/04 com Ar-condicionado incluso por + R$ 800.00, cor sólida.Para mais informações sobre essa condição, consulte a sua Concessionária RenaulL (4) Preço á vista sugerido do Clio Authentique 1.6 16V 2004/2004, com Ar-condicionado, cor sólida, Preços
esr?OS somente para aquisição dos veículos pela Internet, com frete incluso para todo o Brasil. Não estão inclusos os valores de Pintura Metálica e demais opcionais. (5) Preço à vista sugerido do ScénicAuthentique 1.6 16V 2004/2004 com Ar-condicionado. cor sólida.Não

Co�o tnclus?s os valores de frete,pintura metálica e demais opcionais. Consulte os valores de frete em sua Concessionária, Condições válidas somente na rede de Concessionárias participantes, na data de publicação deste anúncio e limitadas aos estoques distribuidos nas
refe cesslonanas Renault. Para sua maior comodidade, consulte-nos sobre as disponibilidades individuais de cada Concessionária e informações adicionais. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e/ou Acessórios e/ou

seg�em-se a versões específicas. Modelos, código e valores estão sujeitos a alterações conforme política de comercialização da Fábrica. A Renault reserva-se ao direito de alte'rar as Especificações de seus veículos sem prévio aviso. Preserve a vida. Cintos de
rança em conjunto com air bags salvam vidas. '

t-

i

,.

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

CLASSIMais
MONOEl - vende-se, HOSL, cl um mês
de uso, c/ Cd lnstalado.Ir; 9132-4116 com
Mareio

SUZUKI - vende-se Suzuki Swifl SD 1,6
16V 4� compl., qas. RS 12,000,00 ou ou

troca-se por terreno de maiorvlor. Ir.: 370-
7986,

SPRINTER -vende-se, 16lugares, banco
recfnaveí, arcand.,Tr: 275-1177 ou 9953-
5676

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

9103-2613

CBX 200 - vende-se, strada, 97,
azul.Entrada + finane. Tr: 371-7542

CG 125 - vende-se, ano 2003 modo

2004, verm., 5000Km, estado OKm.R$
1.300 mais 28 pare, RS 232,00,Tr: 9144-
3951 ou 273-6403

COMPRA-SE - gareli ou sculter.Tr: 370-
7805

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

SAHARA - ano 91 ,RS 3.700,00 Tr: 276-
3002e/Jair

TITAN - vende-se, cl partida eléLR$
4,300,00,Tr: 9953-2627.

TITAN - vende-se, ano 2003.R$
4,100,00.Tr:370-6526

,

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

TITAN -vende-se. ano 2003.R$1.500,00
+ 19vezesRS205,OO.Tr:9123-73550u
'370-3574

TlTAN - vende-se, ano 95, modo 97.RS
2.400,00,Tr: 9902-4407 el Ivandro pela
manhã

TITAN -vence-se, ano 96.R$ 2.300,OO.Tr
9991-3300

VAMAHA - vende-se, Virago, c/250cc,
preta, ano 98,R$ 8.500,00,TR: 276-1 000

VBR - 2003, part. Elétr. R$ 1.500 mais
financ. Tr: 370-9209 após 18 horas

.

XT - 600 - vende-se, preta, cl
11.500Km, ano 2000, em oüno estado.R$
11.500,00 C/caixa e alarme.Tr: 9975-0047
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WINDOWS

CORl!LDRAW

EXCEL

PCWERPOINT

INTERNET
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ACCESS

PAOEMAKER

WEa DESIGNES. Com.....

CURSOS ESPEciFICOS
A IEMPRESARIOS

AUTO CAD-tons:ulbl

As J()(} primeiras prSS{)(iS inscrito« ganfttltlt brinde.
�a compra de um computador, ganhe 10 heras

grátis de treinamento.

tti0Ill,E (€!&W�»11i...:�73ii6l2,
'Ô Rua IFlnou Vilela Velg", 128. eentro· G_ramiFlm

CACHORRO - vende-se cottap, e um

pastor alemão. Tr: 373-3787

CACHORRO - vende-se filhotes de

Yorkshire, Shi - Tzu, Poodle, Beagle, Boxer,
Lacrador Golden, Dobermann, Rotwailler e
Pit Buli, com pedigree ou contrato de
garantia + vacina + consulta.Tr: 370-8563

ACEITO - encomenda de Sfrudal.Ir: 9957-
3374

...............1IiiíII1iI .

ASPIRAOOR-compra-se, depó.Tr: 371-
3447

CACHORRO - vende-se filhotes de maltês
RS 750,00; Golden Retriever RS 900,00;
Doberman R$ 250,00 e pit bul R$ 450,00 cl
contrato ou pedigree. Tr 275-1852 Até as

16h,
APARELHO DE FISIOTERAPIA - vende
se.c/cuotas placas magnéticas e umjogo
de bastão, botão de freqüência e potência
R$ 300,00, n: 371-4284,

APARELHO MO - vende-se, profissional,
com cabo óptico, 8 mini disc.Tr-: 9135-
5110

APARELHO DE FAX - compra-se, novo

ou usado.Tr: 370-8098 ou RH@
amvale.com.Brc/Michelle

TERRAPLANAGEM Aulas de Violão
Fone: (47) 275 34 75

(anexo à Fellows)
(47) 9975 9646

CACHORRO - vende-se, filhote de

píníherpuro.Rs 70,00.Tr: 273-0779

ROf11)edor de Pedras e Concreto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
'Pavimentação cl Lajotas

CAMA - vende-se, de casal, de
madeira.R$ 300,OO.Tr: 276-0340,

CAMA - compra-se cama de solteiro.
Tr: 273-6050 c/Bnma

CARRINHO DE HOT OOG -venõe-sa.Râ
550,00 em 3 vezes, ou aluga-se porfl$
100,00 por mês.Tr: 9117-2447

CARD GAME - vende-se Magic 1000
cartas + pasta + folhas. Tr: 275-0045.

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

CELULAR - vende-50, Nokia 331 O.R$
100,00,Tr: 371-0495 e/Cris

COLCHÃO MAGNÉTICO - vende-se,
R$ 600,00, ou troca-se por colchão
comum. Tr.: 9116-8927 ou 371-2001 cl
Leia.

COMPUTADOR: vende-se Celeron

400mhz, Placa de vídeo Bmb, Gabinete
2 baias, Disquete 3/4, HD de 8gb, 128
de memória RAM, Placa de rede, Monitor
14" LG, Microfone, Caixinhas de Som Vagner após 17:45.
MteK,CO-ROOM 52" Modem Motorolla
56k. R$ 650,00. Impressora Lexmark CONJUNTO SOCIAL - vende-se, pI
1100, RS 80,00, Tr: 370-8524 el menino.Tr: 276-0340,

AGORA EM 2 ENDEREÇOS PARA MELHOR ATENDER VOCÊ!!!
,...

CONSÓRCIO - vende-se, não

contemplado, 8 prestações pgs.RS
2.000,00. Aceita mal. de constr.Tr: 273-
0803tarde.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161

3
Centro

Barão do Rio Branco, 620

APARelHO DE MUSCULAÇÃO - vende
se,Tr:372-7912

AR- CONDlCIONAOO-vende-se, 10,000
VTUs,Tr: 371-3132

BAINNER - vende-se pI salão de
beleza.Tr:370-9209

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

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

BICICLETA - vende-se,Tr: 370-9209

BINÓCULO - vende-se, Sukura 1QX 90 X

50, cl zoam nova caixa cl moleta e NF.Tr:
276-0031

- GINECOLOGIA -

,�:cfl:!=!on9
f Habilitação SOBRACIL 1_079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua, G/dl/refllle Weege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
Sillllala@flelu/lO,com_Dr- Jaraguá do Sul

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

�
.;\._� �

Medícamentos em geral
ManipUlação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
R!1a 1oão Picolli 110· Centro

\\�,�mtHTm .fJPIbITUIl/{.nUI(�Hm
Búzio Africano - Tarô

Numerologia - Kabala Africana
* Trauunentos Bspírítuais

\ para dü'ersos problemas
inclusive drogas e alcoolismo

Consultas cl hora marcada
(47) 372.0556 - 9912.8"4

CACHORRO - vende -se filhotes mestiços
de cofapp, Tr: 9993-7857 ou 370-8882,

CACHORRO _. vende-se, pinther mestiço
cl coffap.Tr: 373-3787

CACHORRO - doa-se, poodle mestiço, cl
1 ano.Tr:373-3787

CACHORRO - vende-se, filhote de pinther,
número zero, vacinado.R$ 250.00.Tr: 275-
2949

Centro

VENDO

60,000 kilos de retalhos
para a confecção

de estopas (malhas costuradas).
Neles estão retalhos

coloridos, retalhos brancos,
retalhos de lã, estopas
prontas (10_000 kilos).
Vendo em pequenas e

grandes quantidades.
Valor a combinar aceitando

carro ou caminhão no neçóclo.

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

CONSÓRCIO - vende-se, crédito RS
26,500,00, P9 RS 6,700,00,Vende porRS
3.500,00.Tr: 371-8153 el Eleio ou Rose

�+te,
JarafJuá do flue!

!

! NATAliA • 9111·0491
!

i CÚUDIA· 9136·9310ESTUFA - vende-se.Ir: 374-0152

ESCADA - vende-se, pI maca.Tr: 370-
9209

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

FREZADEIRA - vende-se, Koni, cl jogo
de pinça e bomba de refrig.RS 12.500,00
neçocjr: 9137-6134 ou 371-9358

,

morena e ruiva

TR. 91 222149

FREEZEA - vende-se, Brastemp, 310 L

,RS 200,00.Tr: 273-0779

TERÇA-FEIRA, 10 de agosto de 200�
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Promoção só esta semana!!!

P2g�e Uma (! leve D�as pOt
apenas R$ 70,00

c
..

FREEZER - vende-se, 4201, 1 tampa,
Metatfrio:Tr: 276- í340 c/ Isabel após 16hrs

FOGÃO-vende-se, 4 bocas a gás.Tr:370-
9367

Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem prob;�mas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez_ Falia alegria de viver, quanto mais luta menos

tem sucesso, vive sempre sozinho (a) ter; perdas flnanceiras e tens problemas de ordem espiritual consulte com ele: Homar Moraes, através do taró kabalaeda

�onosin:sla o cód�go dasuavoz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentós, Mapa astral, certa numerologia, terapiamnrrica cura plánica pela
ImpoSlçao das maos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirítuais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kabala, Regressão,
reprogramaçãomental e chaveamento e chapem para eliminar a magoa,

Em Jaraguá do Sul, Rua Ângelo Rubiní. 627 • Barrado Rio Cerro- Fonê: (47) 273:1743"·Jnsiitutoffldo
Em Joinville ' Fone: (47) 437-7026 I 9119·9260 • www.homar.com.QL·
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Síndrome do Túnel do Carpo

Síndrome do túnel do carpo é o nome referido a uma

doença que ocorre quando o nervo que passa na região
do punho (nervo mediano) fica submetido a compressão,
originando sintomas característicos que serão descritos
adiante.

Representa doença muito comum entre mulheres na

faixa de 35 a 60 anos; pode ocorrer com menor

frequência fora dessas faixas de idade e também
ocasionalmente em homens.

Os sintomas típicos são representados por dormência e

formigamento nas mãos, principalmente nas

extremidades dos dedos indicador, médio e anular; em
quase 2/3 dos casos é bilateral. Caracteristicamente
esses sintomas ocorrem durante a noite, fazendo com

que as pessoas tenham que levantar. movimentar as O tratamento para os casos de compressão leve (critério
mãos ou mesmo coloca-Ias em imersão de água quente; baseado no exame eletroneuromiográfico) pode ser

algumas vezes pode surgir dor em todo membro superior inicialmente feito imobilizando-se o punho por "splints":
(mão. antebraço e braço); também são frequentes as jamais o punho deve ser enfaixado pois pode piorar a
sensações de choques em determinadas posições da compressão; também deve ser evitada qualquer medida
mão como segurar um objeto com força. segurar volante fisioterápica nessa fase. Os "splints" são pequenas talas

do carro ou descascar frutas e legumes. Com muita de material duro porém flexível que são colocados desde a

frequência as pessoas imaginam que estão tendo mão atê o antebraço e fixados com velcro, podendo ser

"derrame" ou "problemas de circulação" procurando facilmente retirados e colocados. Os remédios ou

assistência médica especializada nessa área. Esses infiltrações no local podem ser utilizados, porém são

sintomas de dormência e formigamento podem melhorar sempre paliativos ou seja não resolvem o problema
e piorar ao longo de meses ou até anos. fazendo com definitivamente.

que o diagnóstico preciso e correto seja retardado.

Na maioria dos casos essa compressão do nervo na

região do punho ("nervo preso") deve-se a estreitamento
no seu canal de passagem por inflamação crônica não

específicados tendões que também passam por esse
canal. Em outros casos com menor frequência podem
exister doenças associadas comprimindo o nervo. É
importante ressaltar que mulheres grávidas podem ter

sintomas da doença ocasionados por edema ["inchaço")
próprio da gravidez; na maioria dos casos os sintomas

desaparecem após o parto podendo reaparecer muitos
anos mais tarde. Algumas atividades profissionais que
envolvem flexão contínua dos dedos '(exemplo ordenha de

leite) podem desencadear sintomas de compressão do
nervo.

O diagnóstico da síndrome do túnel do carpo é baseado
nos sintomas característicos e na comprovação da

compressão do nervo por um exame chamado

eletroneuromiografia; nesse exame os nervos do

antebraço, punho e dedos são estimulados por choques
de pequena intensidade sendo o resultado medido na tela
do aparelho.

Nos casos em que o tratamento por imobilização falha ou

naqueles nos quais o exame eletroneuromiográfico revela

compressão mais grave do nervo devem ser submetidos à

cirurgia. O objetivo da cirurgia é abrir o canal por onde o

nervo passa. resolvendo o problema definitivamente na

maioria dos casos; Quando o nervo fica comprimido muito

tempo pode haver atrofia definitiva ["nervo atrofiado ou

seco") com pouca recuperação mesmo após a cirurgia ..
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