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Biro comemora as conquistas
de Escolinha no Catarinense

• PÁGINA 7

RECUPERAÇÃO

A recuperação econômica exigiu das industrias de Jaraguá do Sul a contratação de 1.287 novos trabalhadores

I Empreqo-em Jaraguá do Sul
cresce 6% de janeiro a julho
De janeiro a julho deste ano foram abertos 2.487 novos postos de
trabalho em Jaraguá do Sul, um aumento de 6%. O número de
trabalhadores empregados nas indústrias, comércio e nas empresas
prestadoras de serviço do município passou de 42.463, em 1º de
janeiro, para 44.950, em julho.

(I

TEATRO

Exposição de bonecos é

atração no FormasAnimadas
Entre as atrações paralelas promovidas durante o 4° Festival
de Formas Animadas, destaque para a exposição de livros, fotos
e bonecos, na sala 201 da SociedadeCultura Artística. Os bonecos
foram feitos pela diretora teatral e atriz Mery Petty, a partir de
uma pesquisa em um livro alemão, trazido para Jaraguá do Sul
em 1944, porWilliam Siewert. Ontem aconteceu a estréia do
grupo de Jaraguá do Sul "Só com as Mãos�o único da região a

participar do Festival de Formas Animadas. _ PAGINA 4

Em relação aos 12 meses de 2003 o crescimento foi de 78%. Em
todo ano passado, foram abertas 1.390 novas vagas de trabalho.
O setor industrial contratou 5.136 trabalhadores e demitiu 3.850,
saldo positivo de 1.286, e comércio e serviços contrataram 4.914 e

demitiram 3.822, saldo de 1.092. • PAGINA 4

Vestindo o corpo e
a alma da� pessoas

..
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CONSERVADORISMO

População tem

medo, diz Tonet

O candidato a prefeito de
Massaranduba, Giovane
Tonet (PT), disse que a

população ainda tem

medo de expor opinião
política .

• PAGINA 3

MINISTÉRIO

Fiscal confirma irregularidades '

'em obra no Bairro Jaraguá 84
- PAGINA4

SAÚDE

Região pretende vacinar 15 mil

crianças contra a poliomielite
• PAGINA 5

ESTADUAL

Basquete Feminino vence em
Brusque e assume a liderança . �\

:;_.!

Equipe Infanto-Juvenil Feminina venceu o Bandeirante'
por 55 a 48 na segunda-feira. O time Juvenil Masculino
perdeu por 67 a 42, também em Brusque

• PAGINA 7

www.duasrodas.com
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Trabalho e discursos
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Antes que o governo
lederal e aliados arroguem

para si os louros pela

t'etomada
do crescimento

c�nômico, preci�:m �ôr a

ao na conscrencra e

exercitar um pouco a

�odéstia. O reaquecimento
dia economia é mesmo em

ffunção de medidas gover

famentais ou a adminis

tração do presidente Lula só
I

não atrapalhou o setor

produtivo? Quais foram as

ações dos ministérios afins

que contribuíram para o

aumento da produção
nacional? E o que os

empresários brasileiros
fizeram para reverter um

quadro de preocupações e

incertezas? Aliás, a classe

empresarial vem constante

mente vencendo desafios.

I
Nos anos 1980, ccnsi

dIerada a década perdida, oI

$etor produtivo brasileiro
�ustentou a produção e
I

garantiu o emprego de

milhões de chefes de empresas estrangeiras ou

família. Amargaram reveses

e, em alguns casos, prejuí
zos, mas mantiveram a

esperança, trabalhando e

apostando num futuro
melhor. N a década seguin
te, o país viveu um período
de oscilações econômicas e

"de crises políticas. O Plano
Real, implantando em julho

incentivar a manutenção
das já instaladas não

representam necessaria

mente investimentos ou

apoio. O que o governo

pode e deve fazer é sinalizar
com a possibilidade da

redução da carga tributária
- urna das maiores do
mundo e que engessa parte

.... Quais foram as ações dos ministérios
afins que contribuíram para o aumento da

produção nacional?

de 1994, iniciou o processo
de estabilidade, dando um

rumo novo à economia.

Todavia, ainda não foi
suficiente para garantir o

apoio necessário ao setor

produtivo.
Durante os 504 anos de

Brasil, os governos pouco
fizeram em favor do setor

produtivo, com raras

exceções. Abrir o comércio,
facilitar a instalação de

da expansão de empresas.

Ajudar na retornada do
crescimento é investir em

infra-estrutura, garantindo
o escoamento da produção,
tom segurança e a custos

bem menores.

É verdade que a situação
caótica da infra-estrutura. do

país é fruto da irrespon
sabilidade e_ da incompetên
cia de suces.sivos governos,

que se preocuparam em

QUINTA-FEIRA, 12 de agosto de 2004

atender meia dúzia de

reivindicações em detrimento
de um projeto nacional.
Entretanto, não é culpando os

.antecessores que se resolve os

problemas, mas apresentando
alternativas de combate aos

exis-tentes e criando leis de
incentivos à produção, seja
industrial ou agrícola, que

exigirá mais das empresas

prestadoras de serviço,
gerando emprego e renda.

Os resultados positivos da
economia brasileira nos

últimos meses sinalizam para
um crescimento de mais de
4% do PIB, um número

extremamente animador para
todos os setores da sociedade.
Porém, é aconselhável ao

governo e aliados recolherem
os rojões da planejada
comemoração e esperar mais

um pouco para terem certeza

que o crescimento não é

apenas urna bolha. Isso se não

for um plano com data de
validade.

FRASES \
r---------------------------------------------------------------------------------�

li

! "As pessoas estão cansadas de participar da disputa pessoal de dois grupos políticos que

r apresentam os mesmos projetos conservadores."

l +GiovaniTonet,candidato a prefeito pelo PT deMassaranduba,referindo-se ao descontentamento da população com o não cumprimento
de projetos propostos nas últimas eleições. <'

,
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""undo I Pessoas & Fatos I
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F GRÃ-BRETANHA
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Forteautoriza governo a
manter suspeitosdetidos,

Evidências e confissões obtidas por outros

governos mediante tortura poderão ser usadas

para manter suspeitos de terrorismo detidos por
tempo indeterminado na Grã-Bretanha, determi

- r(l_ç>u Ontem um tribunal de apelações de Londres.
9 caso foi apresentado por oito estrangeiros
wspeitos de terrorismo que alegam ter sido

detidos por autoridades britânicas sem acusações
pendentes nem julgamento com base em

Mformações obtidas mediante tortura de
Jktentosnas instalações da base naval dos Estados
Ónidos em Guantánamo, Cuba, ou na base aérea
dI? Bagram, Afeganistão. (AE}

.. AFEGANISTÃO

Rumsfeld elogia ritmo
�o processo eleitoral
o secretário de Defesa dos Estados Unidos,
JéJ
Donald Rumsfeld, renovou ontem a promessa
dos Estados Unidos de levar a democracia ao

devastado Afeganistão e elogiou o ritmo do

fegistro de eleitores para as eleições
presidenciais de outubro.

['O objetivo certamente é permitir que as

forças afegãs garantam a segurança. E a cada

rês, a cada trimestre, um sólido progresso

[Vem sendo feito nesse sentido'; disse

�umsfels.o lado do presidente do Afeganistão, Hamid
arzai, Rumsfeld disse que "sua equipe

[Vencedora vem demonstrando grande coragem
Inos esforços" para estabilizar o país': (AE}

.... IRAQUE

Vice-governador de Basra
escapa de atentado
O vice-governador de Basra, um importante
aliado do clérigo radical xiita Muqtada al-Sadr
combatendo tropas dos Estados Unidos, escapou
ontem de uma tentativa de assassinato. Um

grupo de homens armados seguiu Saiam al

Maliky até a Prefeitura de Basra. Um dos homens
entrou no prédio e atirou contra o vice

governador, mas errou o alvo.
O atirador, cuja identidade não foi revelada,
foi preso. AI-Maliky ameaçou recentemente

explodir oleodutos e portos caso não fosse

suspensa uma ofensiva das forças dos EUA

contra a milícia de al-Sadr. (AE}

.... TURQUIA

Colisão de trens deixa
4mortos no Noroeste
Dois trens bateram de frente em Tavsancil,
na província de Kocaeli, no Noroeste da

Turquia ontem, causando a morte de pelo
menos quatro pessoas e deixando 70 feridos.

Equipes de emergência procuravam
sobreviventes. O vagão mais afetado na

colisão ficou totalmente destruído e

tombado.
O acidente aconteceu porque um trem que

I

viajava de Ancara para Istambul ignorou um

sinal e não conseguiu parar em um

cruzamento da linha férrea, um funcionário
do sindicato de ferroviários, em entrevista à

agência de notícias Anatolia. (AE)

.... CISJORDÃNIA

Explosão deixa dois
palestinosmortos
Um suposto militante palestino detonou ontem
um potente artefato explosivo no posto militar
israelense de Kalandia, na Cisjordânia, deixando
dois mortos e 16 feridos, em sua maioria civis.
O ataque gerou raros questionamentos por
parte dos palestinos sobre a responsabilidade
dos militantes pela morte de centenas de

pessoas ao longo dos últimos quatro anos.

As Brigadas dos Mártires de AI-Aqsa assumiram
a autoria do atentado e pediram desculpas pelos
palestinos mortes. O tentado deveria ocorrer em

Jerusalém, mas a carga de 20 quilos de

explosivos foi detonada prematuramente por
receio das forças de segurança israelense. (AE}

.... IRAQUE

.
Tropas se preparam para
lançar grande ofensiva em Najaf
Forças dos Estados Unidos e tropas iraquianas
se preparavam ontem para lançar uma grande
ofensiva em Najaf a fim de esmagar um
levante de militantes xiitas que já dura uma

semana na cidade sagrada, enquanto que o

clérigo que lidera os insurgentes exortava

seus seguidores para manter a luta mesmo

que ele venha a ser morto.

A planejada ofensiva pode inflamar a maioria
xiita do Iraque - mesmo aqueles que não

apóiam a revolta - se os combates danificarem
o reverenciado santuário do Imã Ali, onde
muitos dos milicianos se refugiaram. (AE)
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fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno�
correções ortográficas e gramaticais necessárias.

"Terceira via": Solução
para os investimentos?

e

qu

Marcos José Marques* po
do

Apesar de já um tanto superada, no que se refere ao contexto C�

político globalizado, a terceira via, como nova alternativa para omodelo Fe
de estruturação do setor elétrico nos diversos países, recebeu fervores as

expressões de fé de diversos especialistas em recente encontro tn

internacional realizado no Brasil. es

Considero salutar o retomo à discussão dessa "nova" alternativa, tre

sem reservas e sem preconceitos quanto à origem do capital, buscando vã

viabilizar a construção de novos modelos de engenharia financeira e eq
de gestão, aproveitando a real disponibilidade e o potencial dos diverso; inl

agentes, de forma articulada com a cultura setorial e as característica de
��

.

�

Deve-se, a bem da verdade, reconhecer que esse foi o caminho sei

preconizado por vários executivos e especialistas do setor elétrico cil
brasileiro, ainda em meados dos anos noventas, antes de iniciado o

questionável processo de,privatização das empresas concessionária I,
estatais.

ql
A proR9sta alternativa da época, a partir de uma estratégia

energética bem definida, valorizava uma extensa parceria público
privada, sem restrições quanto à propriedade do capital, favorecendo
a entrada do investidor privado, pouco habituado com os riscos, o

porte e as especificidades dos projetos de expansão da geração,
especialmente os de base hidráulica.

Buscavá-se\'::Iassim, uma sinergia absolutamente necessária,
valorizando a presença do Estado onde conveniente, e uma

participação crescente do capital privado no setor, Isso alavanéou, de
forma efetiva, o mercado de capitais do país, já que o setor estatal
encontrava-se limitado por uma geração interna insuficiente, pelo
tratamento do FMI - Fundo Monetário Internacional - aos

investimentos estatais, por outras demandas sociais e pela
impropriedade freqüente da própria posição do governo C0l110

acionista majoritário, impondo gestões incompetentes, quando não

aéticas, em vários níveis.

Entretanto, toma-se crítica, uma resposta positiva e efetiva dOí

diversos agentes à recente regulamentação da Lei 10.848/04. Sem

uma operacionalização criativa e clara dificilmente teremos agentel
ou investidores privados que se disponham a investir no setor, mesmo

tendo como parceiro o poder público, com as �_-óprias contradiçóel
inerentes, especialmente em um país onde a credibilidade do poder
judiciário, fiador dos compromissos, anda tão afetada pelas mazelas
internas.

No plano da realidade mais imediata, a terceira via materializa'
se através da expansão da Geração Dístríbuída (produção de ener�a
elétrica próxima ao consumidor), onde as parcerias público-privadas
podem se dar cofn menor risco para os diversos agentes, atendendo -

interesses mais diretos do mercado � viabilizando, para o país, 85

soluções mais adequadas e convenientes no momento atual.
Essa linha é fortalecida pela presença crescente do gás natural na

matriz energética e pela convergência deste insumo e, particularmente,
da biomassa, no mercado elétrico, sem desconhecer o importante ,

potencial de outras fontes renováveis. Diversos aspectos preconizadOó
na nova regulamentação do setor podem ser relevantes para a Geração
Distribuída, como amaior liberdade para os chamados consumidores
livres, os processos de contração específicos, os leilõe� competitivos, a

valorização da co-geração qualificada, o porte liberado das térmicas, etc.
Entretanto, é necessária especial atenção para o planejamenro

da expansão da transmissão que parece incorporar, ainda, em seUl

conceitos, uma filosofia de geração centralizada, impondo custol

que podem ser desnecessários e, em alguns casos, tomar irrelevantes,
ou até negativas, as vantagens econômicas e técnicas reconhecidas,
hoje, pela nova regulamentação no que se refere à produção próxÍ1113
ao consumidor.

*Presidente do INEE - Instituto Nacional de Eficiência Energética.
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... Esforço concentrado
Tem servidor público sendo obrigado a

participar de reuniões de campanha em

horário de expediente. Dos funcionários
em cargo de comissão não se esperava
outra coisa. Afinal, são polfticos - embora
muitos especialistas nas respectivas áreas
- e vivem da polItica partidária.
Necessitam da continuidade da

administração.
As "contribuições" à campanha não são

privilégios de nenhum partido, todos, sem
exceção, e em todas as partes do país,
aproveitam os funcionários públicos para
dar uma mãozinha.

... Silêncio
A campanha polftica em Jaraguá do Sul
está causando aflição em parte da

população que acompanha de perto o

movimento dos palcos, sem conhecer o

que passa nos bastidores. Sentem falta
das tradicionais pesquisas de intenção de
votos que, nessa altura da campariha, em
outras eleições, tinha para tudo o que é

gosto.
A se julgar, como verdadeiras as

informações das assessorias, as alianças
encomendaram pelo menos três'
consultas aos eleitores, com números tão
diferentes quando os projetos polftlcos.

.. Privilégios
Há alguns dias, dois ministros

desobedeceram às recomendações do

presidente Lula e, durante visita a Belo

Horizonte, participaram de eventos

pollticos a favor do c.andidato petista à

prefeitura, no horãrlo de expediente.
Dizem que Lula ficou uma arara.

pode ser que seja sério, mas cheira mais

a hipocrisia. Não é novidade que, em

perlodo eleitoral, a máquina governista,
municipal, estadual ou federal, está a

serviço do candidato da situação. Por
essas bandas as coisas não são diferentes.

Basta um mlnimo de atenção.

� Cerco
Aconteceu, ontem em

Brasllia a reunião do

grupo de, Estratégia
Nacional de Combate à

lavagem:' de dinheiro,
coordenado pelo Minis
tério da Justiça.
Em pauta, entre outras.

coisas, uma possfve] ii

proposta legal piHa
faculta'r o acesso a órgãos
de investigação a contas

bancárias e dados fiscais

protegidos por sigilo.

... Restituição
A Receita Federal disponibilizou ontem

a consulta ao terceiro lote da declaração
do Imposto de Renda de 2004 na'
internet e pelo telefone 0300-78-0300.
O lote terá correção 'de 4,75%',
correspondente à variação da Selic de
maio a Julho e 1 % de Junho.
O valor da restituição será creditado
automaticamente na conta bancária do
contribuinte que informou o número
da conta corrente. Os demais devem

procurar o Banco do Brasil ou ligar para
o telefone 0800 785678 e pedir a

transferência.
'

leitores podem testar urna

eletrônica no Besc e na CEF
]ARAGUÁOOSUL-Aspessoas mente adaptadas para os

que têm dúvidas a respeito do deficientes visuais, com a opção da
anuseio da urna eletrônica leitura em braile ou uso de fone de

podem comparecer nas agências ouvido. "Com o fone, os cegos

do Besc (Banco do Estado de Santa escutam o que estão digitando, mas
C::atarina) e Caixa Econômica apenas duas pessoas se cadastraram

xto

.elo Federal. Ontem foram colocadas no Cartório Eleitoral para utilizar o

�lli as máquinas à disposição para equipamento, os demais farão

tro treinar a população. Quatro leitura em braile mesmo",
estagiários foram contratados e comunica, lembrando que os

�� treinados peloCartório Eleitoral, e portadores de deficiência física não
Ido vão explicar como se opera o têm a obrigatoriedade do voto.

�e equipamento, que permanece nas "Mas todos são cidadãos e têm seus

instituições financeiras até o dia 20 direitos", diz.
ca; deste mês, em horário de Aproximadamente 40 eleitor�

atendimento do banco. As urnas se cadastraram informando os

lho serão levadas para outros pontos da locais de votação e terão acesso

ico cidade, ainda a serem definidos. facilitado nas sessões eleitorais.

�o o chefe do cartório da 17ªZona "Vamos instalar as urnas na parte
a� leitora I, Pedro Kremer, informa térrea para tomar a locomoçãomais

. que as máquinas vêm devida- fácil", destaca Kremer.
�a

������;.i,_�;.r1:���rcf1��.�R�QU�IV�O/�AL�EX�A�ND�RE�B�OGlO

EXPREssA0

Tonet dizque população tem.
medo de se expor politicamente

,;

FABIANE RIBAS

�Candidato do PT
acredita que receio
está relacionado à
cultura conservadora

•
MAsSARANDUBA - Apesar

dos avanços políticos ocorridos na
região nos últimos anos, a cultura
conservadora ainda impõe
restrições ao novo. Essa é a opinião
do candidato a prefeito pelo PT,
Giovani Tonet, para justificar a

falta de apoio explícito à

candidatura dos petistas. Segundo
ele, o partido tem apresentado
número de expressivo de

simpatizantes, mas muitas pessoas
preferem não sinalizar um

posicionamento político para não

sofrer perseguições ou perder
benefícios do poder público:

"Muitos têm restrições de se

expor porque ainda impera omedo
da perseguição. A liberdade de

expressão é limitada e aqueles que
mostram o que pensam podem
deixar de receber certos benefícios
do poder público", informa Tonet.
Ele acrescenta que para combater
a inibição da população, o Partido
dos Trabalhadores pretende
implantar efetivamente a

democracia participativa, para que
todos tenham oportunidade de

opinar sobre os investimentos a

serem feitos, com os recursos da

f.

.,� 1

Tonet acredita que o PT apresenta á chapa que garantirá mudanças na prefeitura 'I

prefeitura. descontentamento das pessoas candidatos para disputar a eleições' "'"

Os candidatos a prefeito e vice, com as propostas políticas não 'municipais. Entretanto" a inovação'
Tonet e Mauri Prussek, estão cumpridas e acredita este será o uma das vantagens na opinião de)
otimistas na corrida para as eleições trunfo dos petistas para o pleito Tonet, já que .os eleitores estãó'
devido à receptividade da deste ano, por representarem a

'

acornpanhando' o dese'nvo19
população. Eles estão percorrendo chapa que garantirá a renovação . vimento do País cóin o govern�
os bairros da cidade para colher na administração pública. Lula. "Nossas reformas política�êm'
sugestãesasereminseridasnoplano Como o PT foi fundado há dois ao encontro dos anseios do'�
de governo, Nas conversações, anos em Massaranduba, esta é a �assarandubenses que querem �
Tonet destaca que sente o primeira vez que o partido lança crescimento da cidade", garante.

Servidores colhem sugestões ao plano de' governal
MASSARANDUBA - Cinco

equipes, de três a quatro
funciónários da Prefeitura, têm
percorrido os bairros para colher

sugestões dos moradores. Os dados
serão selecionados e inseridos no

plano de governo. Hoje à noite, a

, partir das 19h30, acontece a última
reunião entre os grupos e a

população, no centro da cidade.
O diretor do Departamento de

Educação, Cultura, Esporte e

Lazer, Vilson Eichstadt, informa
que, ao todo, foram realizadas

aproximadamente 30 reuniões,
fora do horário de trabalho e nos

finais de semana.
As consultas começaram no

dia 26 de julho e, segundo
Eichstadt, a população tem se

mostrando receptiva e satisfeita
í

com a atuação da administração
pública, ao contrário do que

apresentam as chapas adversárias.
"Em alguns dos encontros, os

candidatos à reeleição Davio Leo

(PFL) e Fernando Renke (PSDB)
participaram e apresentaram o

plano de governo feito em 2000,
para comprovar que está

praticamente executado", destaca,
acrescentando que o poder público
tem ainda quatro meses para

implantar os projetos que ainda
faltam ser realizados.

O diretor assegura que o povo
não anseia por mudança na

administração pública e que a

maioria deseja que os líderes
continuem à frente da prefeitura
para dar continuidade ao trabalho.
"Todos percebem e reconhecem o

.,0 .• , " ti
crescimento da cidade deste qúe
Leo e Renke assumiram o pod�1('
público", acredita. �

14 e lS de agosto de 2004 �o PERCAM!!\
Pa�ilhão B do Parque Municipal de Eventos Jaraguá do Sul • se

Promoção:

L�otary Club de .Jaraguá d
__o�_S_U_I _

• Diretor do Departamento
de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, Vilson
Eichstadt, informa que o

plano de governo
elaborado em 2000 está

praticamente executado.

• Eichstadt garante que a

maioria dos
massarandubenses
consultados está satisfeita

com o trabalho da atual

administração pública e

quer a continuidade dos'
líderes,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul contratou 2 mil

novos trabalhadores até julho
ARQUIVO/C�SAR JUNKES

MARIA HELENA DE MORAES

"':Secretaria de

Produção aponta que
índice de crescimento
foi de 6%

}ARAGUÁ DO SUL - o

município fechou o semestre com
saldo positivo no que se refere ao

número de pessoas que

ingressaram no mercado de
trabalho. De acordo com a

diretora da Secretaria Municipal
de Produção, Henrietta Neves,
em' 1 ° de janeiro deste ano havia
42.463 postas de trabalho

ocupados formalmente. Ao final
deste semestre, os dados
fornecidos pelo Cadastro Geral do
Emprego e Desemprego, do
Ministério do Trabalho, apon
taram 44.950 postos ocupados.

A diretora da Secretaria de

Produção informa ainda que,
somente neste primeiro semestre,
10.470 pessoas foram contratadas.
No mesmo período, 7.981
trabalhadores foram demitidos, o
que gera um saldo positivo de

-2,489 empregos reais. "Durante
I todo o ano passado o número de

empregos formais a mais foi de

1.392, o que prova o crescimento

do número de empregos e

conseqüentemente da economia
de nossa região", acrescenta a

diretora.
Ainda de acordo com

Henrietta Neves, a indústria é o

setor responsável pelo maior

número de contratações. Foram
5.136 admissões para 3.850

Henrietta Neves, diz que Jaraguá do Sul fechou o semestre com 44.950 postos de trabalho formais

demissões. J á o setor de comércio
e serviços empregou 4.914, mas
demitiu, nomesmo período, 3.822
pessoas. A Secretaria de Produção
também registrou que a categoria
que mais demitiu foi a do

vestuário, com 1. 763 demissões,
seguido dametalurgia, com 1.035
e o comércio, com 1.062
demissões.

O município de Jaraguá do

Sul é respónsável por 70% dos

empregos gerados na região,
ficando os 30% restantes nos

municípios de Corupá, Massa:
randuba e Guaramirim. Apenas
Schroeder registrou uma

diminuição de 51 postos de
trabalho durante esse semestre.

Nos outros quatro municípios, o
saldo positivo foi de 1.062 novos

postos de trabalho.

Até junho deste ano, o Sine

(Sistema Nacional de Emprego)
confeccionou 203 carteiras de

trabalho, cadastrou 1.256 pessoas
à procura de emprego e

encaminhou 1.434 candidatos
foram encaminhados. Neste

período, 614 vagas foram
oferecidas e apenas 205 pessoas
foram colocadas no mercado de
trabalho.

Operários trabalham sem equipamento adequado no Jaraguá 84
}ARAGUÁ DO SUL - A fiscal do

Ministério doTrabalhoMárciaVieira
confirmou ontem as denúncias feitas

pelo Sindicato dos Trabalhadores na
ConstruçãoCivil eMobiliário sobre
as irregularidades na construção de
aproximadamente 12 casas populares
que estão sendo construídas no

Bairro Jaraguá 84. A empresaAJM
venceu a licitação e subcontratou
mais duas empresas. Todas, de
acordo com Márcia, estão em

situação irregular.
Entre as irregularidades, a fiscal

constatou ,a ausência de
documentos na obra, atraso no salário
dos operários, trabalhadores sem

registro em carteira e também o não

pagamento do trabalho em dias de
chuva. Somente pelo fato do não

registro em carteira omulta é de R$
482,00 por empregado.

Alémdessas ilegalidades, a fiscal
constatou ainda ausência de Trabalhadores usam luz emprestada dos moradores

equipamentos de segurança
necessários e exigidos nas normas

regulamentadoras da Construção
Civil, como capacetes e calçados
apropriados. A maioria dos

operários está trabalhando de
chinelo. Além disso, não dispõem
de banheiro, água e ponto de luz.
Outra questão é quanto ao salário.
A maioria dos trabalhadores não
sabe quanto vai receber no final
do mês. As horas, de acordo com
um dos trabalhadores, são

marcadas pelo encarregado da
obra e somente são anotadas as

horas previamente combinadas de
trabalho. "Hora extra ninguém
recebe", informou o trabalhador.
Ainda de acordo com a fiscal, as
ir.regularidades no que diz respeito
à segurança serão notificadas ao

empregador, que terá um prazo

para se ajustar ao que é exigido
pela lei.

QUINTA-FEIRA, 12 de agosto de 2004

Grupo ""SÓ com as Mãos"

Estréia com a peça Patinho Feio
}ARAGUÁDO SUL - oGrupo "Só

com asMãos", da SociedadeCultura
Artística estreou ontem a peça "O
Patinho Feio", durante o segundo dia
do 4° Festival de FormasAnimadas.
A peça, que é uma adaptação do
clássico da literatura infantil, foi
encenada apenas com a utilização das
mãos dos atores, que ensaiaram por
doismeses, mas iniciaram a pesquisa
hámais de um ano;

Adireção do espetáculo é da atriz

Mery Petty. Segundo ela, o mais

complicado foi a pesquisa e a

adaptação dos atores, já que todas as

mãos são diferentes e não existe

possibilidade de um ator fazer o papel
do outro. A idéia de criar um grupo

de formas animadas utilizando
mãos surgiu a partir do Festival
Formas Animadas. A primeil
apresentação oficial do grupo d
mãos foi bem recebida pelo públi
que compareceu ao pequeno teau
da Scar na tarde de ontem.

Na avaliação da diretora Me
Petty, essa técnica requermuita co

centração e habilidade corporal. Ab,
tória inclui a participação de nov

personagens, usando apenas as mã�
sacolas plásticas como formas anima

Paralelo à apresentação das
acontece ainda a exposição de li
fotos e de bonecos feitos a partirJ
um livro alemão, trazido paraJara
do Sul em 1943.

o Patinho Feio foi apresentado pela primeira vez ontem, na Scar

\:)

Comunicado

WINTER COM.DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, torna público
que foi expedida pela FATMA a Licença A�biental de Operaçãon'
055/2004, para extração de areia/cascalho, na localidade de Nereu

Ramos, em Corupá e Jaraguá do Sul/Se.
MIN 485/CRN

Megasena '

concurso: 588
11 - 13 - 45

46 - 53 - 55

39 - 41 - 42 45 - 46 - 56 - 63
82 - 85 - 87 - 92 - 97 - 99

Loteria Federat ,: J_
concurso: 03857
10 Premio: 13.824
2° Premio: 18.748
3° Premio: 02.485
40 Premio: 31.539

50 Premio: 70.132

HIPER e SUPE�MERÇADOS

BIEI1iHAlJP1
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Secretarias pretendem vacinar
1 5 mil crianças contra a pólio

CAROLINA TOMASELLI

..Campanha, inclui
imunização contra

sarampo, caxumba

e rubéola

GUARAMIRIM - As cinco

secretarias de Saúde da

microrregião da Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) pretende
vacinar 14.869 crianças contra

poliomielite, na segunda etapa da
campanha promovida pelo
Ministério da Saúde, que começa.
na segunda-feira e se estende até

3 de setembro. A meta da
Secretaria Estadual de Saúde é

vacinar 95% das crianças
menores de 5 anos em pelo menos
80% dosmunicípios catarinenses.

Em Guaramirim, pretende-se
vacinar 2.337 crianças, atingindo
a totalidade das que moram no

município, segundo a assessora da
Secretaria de Saúde, Ivone da
Luz. Na primeira etapa, realizada

CtSAR jUNKES

Ivone diz que vacinados na primeira etapa devem repetir a aplicação

em junho, a campanha atingiu
105,95% de cobertura. A

imunização pode ser feita em

horário de atendimento normal
num dos seis postos de saúde da
cidade: Centro, Avaí, Imigrantes,
Corticeira, sãb Pedro e Rio
Branco. "Nosso pedido é que pai
e mãe comecem a procurar os

postos de saúde já no início da

campanha para evitar filas",
solicita.

No sábado, 21, Dia Nacional
da Campanha, os postos
atenderão das 8 às 17 horas, sem
fechar para almoço. Entre os dias
16 e 21, a vacina também será

aplicada nas escolas do

município, imunizando crianças
em idade escolar. "Em todas as

creches municipais também
haverá vacinação", acrescenta.
Ivone ressalta que os pais devem
mandar junto com a criança à

carteirinha, indispensável no ato
da vacina.

A assessora da Secretaria de
Saúde informa que além das
doses da gotinha Sabin, as

crianças de 1 a 4 anos receberão
ainda a tríplice viraI, vacina

Nos demais municípios da região, o sistema para aplicação
das vacinas será semelhante a Guaramirim. No dia 21, os 1&

postos de saúde de Jaraguá do Sul estarão abertos e nos

demais dias da campanha, só não estarão aplicando as vacinas

os postos dos Bairros Tifa Martins, Amizade, Vila Lenzi e

Czerniewicz, que não possuem sala de vacinação.
Em Massaranduba, a partir de segunda-feira os quatro postos
de saúde Centro, Primeiro Braço do Norte,,,
Massarandubinha e Benjamin Constant - estarão aplicando,
as imunizações. No dia 21, haverá, uma equipe de

enfermagem das 8 às 17 horas atendendo na Unidade
Sanitária do Centro, onde as crianças poderão brincar numa

cama de elástico e na piscina de bolinhas. Também será

montado um posto de barreira no trevo de acesso ao,'

município.
As vacinas estarão disponíveis em Corupá nos postos de saúde
do Centro, da BR-280 e da Vila Izabel, das 8 às 17 horas.

Também haverá um ponto volante, instalado em locais

estratégicos, que transitará pelos bairros da cidade.
Em Schroeder, a vacinação acontecerá no posto de saúde do,
Centro, das 7 às 17 horas, e no posto em Schroeder I, das 8 às

J

12 horas e das 13 às 17 horas. No dia 16, o serviço será,
disponibilizado na Escola Vali Jurk, no Bairro Rancho Bom;
dia 17 na Escola Sarita Becker Rezende, no Rio Hern e dia 18

na Escola Santos Tomaselli, no Bairro Tomaselli, todos das 9 às'
15h30. Para vacinar, é necessário levar a carteirinha de

vacinação.

contra o sarampo, caxumba e

rubéola. Ela explica que esta é

uma campanha de segmentos,
feita a cada quatro anos em

função do surgimento de grupos
de suscetíveis ao sarampo, "que
estão sujeitos a pegar a doença
porque não estão imunizados",
diz. A estimativa é que 1.984
crianças recebam a tríplice viraI
em Guaramirim.

Ivone informa que este ano

não haverá barreira para vacina

na Polícia Rodoviária Federal no
dia 21, porque não há condições
mínimas exigidas para uma sala
de aplicação injetável. "Os pais
terão que entrar na cidade e

localizar um posto de vacinação",
salienta. A Campanha Nacional
de Vacinação contra a

Poliomielite e contra o Sarampo
será realizada entre os dias 21, de
agosto e três de setembro. '1

..

Acadêmica-da Unerj participa de intercâmbio
]ARAGUÁ DO SUL - Edena

Regina Ruthes, acadêmica de

Administração com habilitação em
Comércio Exterior da Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul), estará em setembro em

Portugal para realizar intercâmbio
acadêmico com duração de um

ano na Universidade do Minho,
em Braga. O intercâmbio dá início
ao projeto-piloto de lançamento do
Programa Marco Polo de
Intercâmbio de Alunos, que será

oficialmente apresentado no dia 25
de agosto.O projeto possibilitará aos

alunos daUnerj novas experiências
de intercâmbio em. países como

Portugal, Espanhl, Estados Unidos,
Chile e Argentina. Além de cursar
as disciplinas, a estudante

desenvolverá projeto de trabalho

científico, cujo tema está ligado à

atividade da Cambra (Câmara de

Negócios Internacionais), e da

Associ�ão Industrial do Minho

(Portugal) . Trabalhando no setor
de exportações da WEG, ela
acredita que atualmente possuir
uma graduação ou mesmo falar

inglês deixou de ser um diferencial

para se conquistar o mercado.
"O mercado considera muito as

experiências internacionais,
através das quais se aprende novos
conceitos, formas diferentes de

pensar e trabalhar. Isto ajuda a

interagir com contextos

desconhecidos - o que é muito

importante para as negociações
internacionais. A experiência em

Portugal será uma ótima

oportunidade d� aprimorar
conhecimentos, conviver com
outras culturas e ainda estar perto
dos grandes centros de negociação
internacional", diz.

·0 intercâmbio dará início ao

projeto-piloto de lançamento
do Programa Marco Palo de
Intercâmbio de Alunos.

·0 projeto da Unerj permitirá
que acadêmicos da

instituição conheçam outros

países tanto da América

quanto da Europa.

DIA DO ESTUDANTE NO MARISTA

o dia do estudante é comemorado em 11
de agosto, data que, em 1827, foram criados
os dois primeiros cursos de Direito do Brasil
(Cursos de Ciências Jurídkase Sociais): um
em São Paulo e o outro em Olinda. Cem anos

após a criação desses cursos, a data foi
escolhida para homenagear os estudantes
brasileiros. De lá pra cá, a educação no Brasil
vem se desenvolvendo e se consolidando.
Todavia, o país ainda carrega muitas

contradições sociais e elevados índices de

analfabetismo, evasão e repetências
escolares.
Para nós, Irmãos e Educadores Maristas, é
Ocasião propícia de renovar o compromisso
de educar crianças e jovens, através do
grande e nobre ideal legado por São

M�rcelino Champagnat: "Formar o bom
Cristão e o virtuoso cidadáo.Procuramos
garantir que a educação que oferecemos seja
5

.

Iceia e culturalmente relevante" (MEM -

Missão Educativa Marista, nO 133).
Como diza canção: "Práquea vida nos dê flore fruto...
há que se cuidardo broto. "Nu nca perca o coração de
estudante! "Renove a esperança, a nova,aurora a cada
dia. ""Nunca se entregue.Nasçasempre comasmanhãs.
Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na
vida. Féno homem. Féno que virá. Nóspodemos tudo
nóspodemosmais':
ESTUDANTEMARISTA, a maior recompensa da vida é

o conhecimento conquistado pelo ato contínuo de
estudar e de aprender.Que você viva intensamente sua
trajetória estudantil e que o Colégio Marista continue a

ser uma referência marcante em sua vida, pois se é

verdade que se conhece a árvore pelo fruto, não será
destituído de sentido afirmar que uma instituição de
ensino vale pelos estudantes que soube bem formar e
educar!
No dia do estudante no marista, foi um dia de Festa,
com momentos de integração, descontração e

apresentações com o Shaw de talentos, também foi
oferecido um delicioso lanche.

li I;!

www.besc.co....br
0800489100 =BE=S=C�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



í _

GERAL161 QUINTA-FEIRA, 12 de agosto de 2004

RECREAÇAO,CP NOTAS "

'Dia do Estudante marcado por
Ativid�des esportivas e de lazer

... DESIST�NCIA

PromoçãodaJavel eStudio FM
Terça-feira, a desenhista Ana Karina de Souza, 22 anos foi a p�imeira a

desistir de permanecer dentro do Uno, na promoção realizada pela
Studio FM e Javel. Os participantes entraram no carro na tarde de
segunda-feira, dia 9.

li- SEMANA DO ECONOMISTA

.

Doutorna área fará palestra hoje naAcijs
Hoje e amanhã o doutor em economia e ex-presidente do Cadê
(Conselho Administrativo de Defesa Econ6mlca),GesnerOliveira, estará
ministrando a palestra"Cenários para a Economia do Brasil:perspectivas
para os próximos anos" a empresários do norte do Estado. A promoção
é da ACIJS (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), ACIJ
(Associação Comerciai e Industrial de Jolnvllle) e CIEE (Centro de
Integração Empresa-Escola), Gesner, que é membro do Conselho da
Varig e diretor de Relações Internacionais do Ibrac (Instituto Brasileiro
de Estudos das Relações de Concorrência e de Consumo) acaba de
lançar o livro 'Direito e Economia da Concorrência' e é um especialista
no assunto. O economista fica em Sa,nta Catarina até amanhã, quando
participa do café da manhã, com empresários, em Joinville. A palestra
acontece hoje a partir das 19 horas no Salão Nobre Pedro Donini, no
Cejas, Amanhã o economista estará em Jolnvllle, onde tomará café da
manhã com empresários na Acij.

com variadas dinâmicas,
brincadeiras e canções. A tarde foi
a vez dos 528 alunos do-CBA (Ciclo
Básico de Alfabetização) a quarta.
série, que tiveram mais atividades,
entre elas 'contação' de 'hist6ria,
desenho e pintura, jogos diversos,
dobradura, dança e sessão de vídeo,
O aluno Mareio Míchelach dos
Passos, 14 anos, da oitava série gostou
de comemorar o dia do estudante
de umamaneira diferente. "Estamos
sempre em sala de aula. Poder ter
um dia de recreação, ainda mais
com a palestra de um esportista
mundial émuito legal, nosmotiva a

estudar e a participar das atividades
do colégio", comenta, A
administradora da escola, Rosa
Maria Sarti, diz que é justamente
este o intuito de realizaruth dia como

este, levar um incentivo e melhorar
a auto-estima do aluno. "Queremos
que o aluno veja que estar na escola
e estudar é um investimento, e não
uma perda de tempo", avalia.
Segundo ela, a presença de um

esportista pode ser um incentivo para
os desafios. "Parece que os alunos

perderam a capacidade de 'sonhar',
de fazer planos.A presença do atleta
hoje foimuito legal para levar a eles
novo ânimo", reflete a admínis
tradora.

,;" �,

..Campeão de
MountalnBlke
fQi atração do
Dia do: Estudante

jARA�UÁ DO SUL - A presença
sÚnpática.'· do, .hexacampeão
Catarinens'e ,',ae' mountain bíke-".
Markólf,Berchtold, 'dei'Xou os

alunos da escolaVitorMeírelles em
T�ês Rios'do Norte, animados e

interessados na sua história demais
de 11 anos de dedicação ao esporte. '

Participando pela primeira VeZ de'
uma palestra e� escola, Berchtold,
que está em sétimo lugar no

rankíng mundial de down hill, se
surpreendeu com o interesse dos
estudantes. Ele 'foi convidado pela '

escola pàrãpard'Cipàrdas atividades
do dia do.esnidante, comemorado '

ontem" Segundo .Bêrchtold, a,'

experiência foi bastante inte- '

ressante."É legal poder conversar
"com os rr.\�i!ijóveris, iriceIltivar. Ver o ciclista schroedense Berchtold fez palestra e depois distribuiu autógrafos
alguém que �jpdêLSe destaéando chtold, a direção da escola realizou
'é muito compensador", analisa o atividades como sessão de vídeo,
atleta.

',", 'o', ."" .,' :
'

jogos de-mesa, música e dança com
Além. ,da 'presençá de, Ber-c. dífêrentes turmas, da quinta a oitava

� 'l�\ »: t(,�,,'" .:: '.:"
. -: ," .,' '";"1 '\'

...GUARAMIRIM

Epagri organizaencontrocom bananicultores
Bananicultores estarão reunidos amanhã, a partir das 14h30, no Parque
Municipal de Exposições Perfeito Manoel de Aguiar,em Guaramirim.O

pesquisador da Epagri de Itajar, Jorge Luiz Malburg, apresentará uma

palestra sobre a Sigatoka negra, praga considerada a principal ameaça
às lavou-ras de banana. No local, também será discutida a aprovação do
Estatuto da Associação dos êananicultores de Guaramirim, seguida de
eleição para escolha da Diretoria e Conselho Fiscal.

... CURSO

Técnico em construção civil
o Centro Politécnico GeraldoWerninghaus - Cepeg -, em parceria com
o Centro de Educação de Jovens e Adultos - Ceja - e o Núcleo da

rçonstrução Civil Acijs-Apevi realiza, a partir de agosto de 2004, cursos
�

'supletivos de 10 e 20 graus, para os funcionários de empresas do setor
da Construção Civil, com inscrições abertas até amanhã. O objetivo é

propiciar o acesso à escolaridade necessária ao crescimento individual,
bem como preparar os colaboradores das empresas nudeadas ao

ingresso no curso Técnico de Construção Civil - Habilitação em

Edificações do Cepeg, cujo pré-requisito é o ensino médio completo.
Os interessados para os «ursos supletivos ou curso técnico devem
entrar em' contato com o Cepeg, fone (47) 273 5267: ,','

"

série, totalizando 454 alunos, Uma
equipe da Cesmar (Centro
Educacional e Social Marista)
tambémveio interagir «J?m os alunos

jiu:�;tr��fu medalhas
. ·00 dlifup�:d� qóilhecimento

.Entidades discutem o papel do
'Conselho Municipal do Idoso

�

]AAAÓUAIJO S�I:-'Os alu�o's
do Senai de Santa Catarina
con,quistaía1ühõtre"Jfiedalhas na -

:

Olimpíada Nacional. dó. Co- ,.' � A delegação do Senai/

nhecímenro, realizada em Belo' ,

'

SC, era composta por 39

Horizonte. Foram três mJd�rlhas ','. alunos e 29 docentes. De

de' oUro;'ciuaréo de prata e duas Jaraguá do Sul foram 11

de bronze, rnelhora�do' sua alunos e oito docentes, o

',performan�e em r,�laçãoaedição', .rnalor número de
. . " " , ' representantes,�e; "20'0'2;, \.I,tiàrid.9, "6 'Ega:� di;putando oito

'd� tcitaÍi;óh,':�e:te;rpedalh�s; É 'modalidades,
IíUÚS, uma boa ndtlcia:para Sãnra ,f

Catarina; q��' c9rri�çori â" semana .

comemorarido ontulo r\âs:quatrp
á;eas tf.�crioI6gi� �Li� disputou na:
Feira Nacional de Criátividade
para Aluhos'dê 8'�r�os Técniêàs,
(Fenaeri) .encerrada no'doniingo,

'

também hà çaeJtp.1 rriíneíra.Uma '"

das' medalhas de : ouro foi' do' '

_

representante dejáraguá do-Sul, participantes chegaram na cidade
Ismael Berris, em Fresagem', .. e desfilaram em carro de bombeiro,
Jackson tagÇ>;<�awbémdaddade, ,seguindo para a unidade do Senai
trouxe 'uma de' prata; na e recepcionados com um coquetel.
modalidade eletrônica. Este foi o Os alunos que obtiveram o

melhor desempenho do'Senai/: primeiro lugar em suas ocupações
SC nas "tr'ês edições da habilitaram-se a realizar

Olímpíada do Conhecimento. um processo de treinamento e

Em 2001, os catarínenses con- uma avaliação que poderá
quistararn: duasmedalhas de prata' conduzi-los ao Torneio
e três de 'bronze. Em 2002, foram: Internacional de Formação
duas de ouro', três de prata e duas Profissional, que será realizado em

'

de bronze. Ontem a noite os 2005, na Finlândia.

]ARAGuA DO SUL - Líderes
de grupos de idosos,
representantes do Conselho

Municipal dos Direitos do Idoso
e técnicos do CCTI (Centro de
Convivência da Terceira

Idade) participaram: de reunião
na manhã de ontem, na Amvalí

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) para es-

,
clarecimentos sobre o papel do
Conselho, A representante do
Conselho Regional de [oinville,

Lourdes Cezário de Aquino, loi
convidada para participar do
encontro. Segundo a coor

denadora do CCTI, Tânia da

Graça Nunes, a proposta do

Conselho, oficializado em

março deste ano, é a de ínterar

.conselheiros e comunidade
sobre seu papel na sociedade,
"Mas para atuarmos temos que
discutir este assunto para
sabermos com@ agir junto às

comunidades", avalia Tânia,

Lançamento

,

·A olimpíada Nacional do
Conhecimento e a Feira

,
-

Nacional de Criatividade
>

aconteceu de 4 a 10 de

agosto, em Belo Horizonte.

RealizàçãoDia'24 de agOsto de 2004
Horário: 19:30 horas "

Local: Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul (CEJAS)
"IFORMAÇÕES E INSCRiÇÕES
47.21,5-7010 com Malnar�
47 9976-0878 com Valdicir

Paleslrante destaque do Rio Grande do Sul,
foi diretor_� i�st�utor IIos cursos DaJa Carna�ie

•ACIJSC
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDLJSTIUAL DE JARAGUÁ 00 SULLiderança

C,o m p e t i t i v a

CORREIO DO POVO

GráficaCP
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ESPORTEQUINTA-FEIRA, 12 de agosto de 2004

ESPORTIVAS I.,_______
•

�COMPETIÇÃO
Torneio de Futebol Suíço
Os Sindicatos de Trabalhadores de Jaraguá do Sul e Região norte do

estado realizam neste domingo (15), no Centro de Atividades de Sesi, o

10 Torneio Intersindical de Futebol Suiço, com participação de nove

equipes representantes dos Sindicatos. Os jogos começam às 8h30 e

serão coordenados pelos árbitros da Liga Jaraguaense de Futebol. A

promoção é do Siticom de Jaraguá do Sul e Região."Nossa intenção é

reuniros dirigentes sindicais, seus familiares e associados em uma grande
festa de ronfraternlzação"antecipa Wilson Pinter, diretor de esportes do

Siticom juntamente com Odair Diola. Cada equipe contará, entre seus

atletas, com dirigentes sindicais, filhos e associados, com limite de 15

atletas no total.

�ESCOLARES
Abertas inscriçõesaosJesp
As inscrições para os Jogos Escolares da Semana da Pátria/2004 - Troféu

Geraldo Werninghaus estão abertas até o próximo dia 19 e devem ser

efetuadas na Fundação Municipal de Esportes. Destinada a alunos com

idade entre 10 e 14 anos (nascidos de 1990 a 1994) regularmente
matriculados em qualquer instituição de ensino de Jaraguá do Sul, a

competição envolve sete modalidades, em ambos os naipes: atletismo,
basquete, futsal, handebol, tênis de mesa, vôlei e xadrez. Considerado o

mais importante evento escolar promovido pela FME, os Jesp envolviam
a disputa do troféu transitório "Dr.Murllo Barreto de Azevedo:criado e�
1995 e que ficou em definitivo com o Colégio Marista São Luís por ter

levado o título da competição por cinco vezes consecutivas, sendo a

última delas em 2000. No ano seguinte, foi instituído, através da Lei

Municipal 2.806/2001, de 25 de abril, o Troféu Geraldo Werninghaus -

oferecido pela família do ex-prefeito -, que fica com a escola vencedora
de cada edição e já foi conquistado pela Emef Alberto Bauer (2001) e

pelo Colégio Divina Providência (2002/2003). A competição acontecerá

de 30 de agosto a 4 de setembro.

18. Edemir Ruediger - José da Silva - Eduardo Dalmann - WalfredoWolodasczyk
- Tânia Mara Zilz - Magrid Mohr Correia - Terezinha Maia - Orlando Bridi

19. Moacir Adriano Sell - Marina Jahn - Rubens Draeger - Alceu Strelow -

Marinalva Aparecida Meneghelli - Adriana Schulz
20. Juliana Sarda - Rosane Krenke
.21. Angélica K. Lange - Alido Drews - Marlize T. Kamke
23. Felipe Baumgartel
24. Jefferson Luiz Carlos Konell-Irena Baumg.artel- Luzzi Borchardt
25. Islaine Fanice Bloedorn Roeder - Alexsandra Karsten
26. Alberto Utpadel- Stefany Luani da Silva
27. Marlete Pickler- Adelino Vôelz - Raimundo Rahn - Nilton R. Schneider
28. Tânia B. Khage - Fabricio Hornburg - Adriane Wudtke - Osmar K6pp
29. Adelir Steinert -Ingo Braun - Bruno G. Kamke
30. Clarice�einhord - Ditmar Steinert- Lairton José Almeida
31. Ana Paula T. Pinheiro - Jackson Laube

Comércio e Decorações Tailanda
Parabeniza todos os seus clientes aniversariantes do mês de agosto.Caso seu nome não

esteja na lista,e é clienteTailanda, favor entrar em contato. Fone:376-0419

1. Gean Carlos Caetano - Sigmar Giese - Rosalete M. Bachmann
2. EsterV.Utpadel- Fabiele Küster de Oliveira - JaniceVercino - Roseli Wendorff
3. Joice Oestreich

Ursula K6pp - Nelson Luiz Weiss - Sandra Krüger de Oliveira - Realdina

Hornburg - Elvira Volkmann - Airton Rafael Bor�ardt
Herta L. Hornburg Carina Scanwz - Vanessa Mendes
Lídia Berndt - Scheila Schulle Campos
Daiane Siewerdt - Gerson Hornburg
Fernanda Bruch - Aucilir Kaschinski - Sadi Porazzi -Ivone Vercino
Maria L. Güenter - Pedro Henrique P. de M. Furtado - Eliane A. Barbosa

10. Bruno Kannemberg
12. Ivan Grützmacher - Sandra D. R. Lenz

r!!I

4.

5.

6.

7.

8.

9.

13. Leandro Krüger - Lídia S. Reblin
14. Scheila G. Scneider - Lucas da Silva
16. Andréia Sueli Wolodasczyk - Sirlene Gaedke
17. Linda Reinke - Dalmo Luis de Souza

I, ! I

CONQUISTAS

10 pequeno e a bola' conquista
títulos estaduais em Brusque

JULlMAR PIVATTO

�Jaraguaenses foram
campeões nas

categorias Infantil
e Juvenil

}ARAGUÁ00SUL-AAcademia
de Futebol "O pequeno e a bola"

conquistou, no último sábado, dois
títulos na cidade de Brusque. As
categorias Infantil (15 anos) eJuvenil
(17 anos) venceram aCopaCestão,
que envolve várias escolinhas de
futebol de Santa Catarina e é

organizado pela Acef (Associação
Catarinense de Escolinhas de

Futebol).
O treinador das equipes, Alfredo

Silva, popular Bíro, ressalta que os

resultados vêmpara coroaro trabalho

que vem sendo feito à frente da

Escolinha, que envolve hoje cerca de
150 atletas. "O Infantil conquistou o
título invicto e o Juvenil só perdeu
un) Esse trabalho de base pode ser

muito bem aproveitado em nossa

cidade, principalmente agora que o

Juventus retomou as atividades",
comenta.

As tinais aconteceramno sábado,

Academia 'O pequeno e a bola' atende 150 atletas em todo o município :

no Estádio Santos Dumont, em ofensivo", informa Biro. O próximo categorias: Dente-de-Leite (nQv�
Brusque.O InfantilvenceuBalneário desafio da equipe é no dia 28 de anos); Pré-Mirim (11), Mirim (�3):
CamboriúporSx Zeojuvenilvenceu agosto, quando começa aCopaSanta Infantil (15) e Juvenil (17).' Os
�uabiruba por 4 x 1. "Fizemos os Catarina. O local ainda não foi interessados em participa,r;;d,artilheiros nas duas categanas e definido. Escolinha,devementraremcont,at�tivemos uma órimamédia de gols por O trabalho desenvolvido pelo com o professor pelo telefone 9Í23,
partida, pois privilegiamos o trabalho treinador atinge 150 alunos em cinco Cf926. - b I

do Juvenil Masculino, Milton
Mateus, disse que a derrota foi
devido ao forte porte físico dos

jogadores do Bandeirante. "O

jogo foi de muito contato físico,
e isso acabou prevalecendo para
o resultado final da partida",
ressalta.

ADULTO - O time adulto
da Ajab realiza dois amistosos

nessa semana, em preparação
para os Jasc (Jogos Abertos de
Santa Catarina). Na noite de

ontem, no Ginásio do Sesi em

Blumenau, a equipe enfrentou o

time da casa. O técnico Milton
Mateus pode contar com todos

Basquete feminino assume a liderança e masculino perde
}ARAGUÁ DO SUL - A equipe

Ajab/Mime Infanto-Juvenil
Feminino derrotou o Ban

deirante, em Brusque, na noite
de terça-feira e assumiu a

liderança do Es tadual. J á o

Juvenil Masculino, jogando
contra o mesmo adversário,
perdeu por 67 a 42.

Com a vitória de 55 a 48, o
. time feminino assumiu a

liderança do Campeonato Ca
tarinense e teve atuação elogiada
pelo técnico Júlio Patrício. "As
alas [éssica e Ana tiveram um

grande destaque durante a

partida", comenta. O treinador

os atletas adultos (Alessandro,
Chitos, Hugo, João, Muller e

Olavo), bem como alguns juvenis.
Já a equipe blumenauense jogou
com o quinteto Camargo,
Antônio, Rogério, Mineiro e

Paulão, jogadores remanescentes
do desmanche pós Liga Nacional.

No sábado a AdeBlu retribui a

visita, vindo jogar em Jaraguá do
Sul. O jogo acontece às 17h, no
Ginásio Arthur Mueller. Na

segunda-feira a Diretoria da Ajab
confirmou junto à Federação o

interesse em participar da Taça
FCB, a ser realizada em Balneário
Camboriú.

• Com a vitória de 55 a 48,'!9
o time feminino assumiu a

liderança do Campeonato
'.

Catarinense e teve atuaçào"?"]
elogiada pelo técnico Júlio IPatrício.

...·t,

• O técnico do time adulto,
Milton Mateus, pode
contar com todos os

atletas adultos -

(Alessandro, Chitos, Hugo,
João, Muller e Olavo), e
também com alguns
juvenis.

7aEXPO
FEIRA
Agroindustrial

2004 .. Guaramirim .. Santa Catarina

'de a os
a 05 de setembro

Parque de Exposi�ões Perfeito Manoel de
IR 280 .. Guaramirim

AGRICULTURA

GASTRONOMIA

lIu.lIZAçAo OlGANUMAO

Prefetturc
Municipal de
GUQromjrim CiMI HSBC�

rifANSPETRO
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VOLKSWAGEN SORA 2005

Ma uiagem leve

É curioso ver como alguns carros que são

sucesso absoluto em outros mercados tem
tanta dificuldade em emplacar no Brasil.
Tome como exemplo os sedans Volkswagen.
O Polo Classic, uma variação do Seat
Cordoba é um campeão de bilheteria na

Argentina, mas por aqui deixou de ser

importado devido ao baixo volume de vendas
e hoje virou uma espécie de mico, apesar das
virtudes do modelos, que acabam superando
os defeitos que apresentou. O Passat é um

exemplo diferente, pois tem no preço seu

principal revés. Ainda assim, poderia terrf!1
melhor desempenho. Já o Bora, um dos
queridinhos do segmento nos Estados Unidos
é um caso especial. Sua função era rivalizar

forte�ente com Vectra, Corolla e Civic, no
entanto, não foi isso que aconteceu. O
modelo vendeu pouco e algumas
concessionárias nem o disponibilizam mais.
Agora, com alguns leves retoques, ele ganha
um ar de sofisticação maior, mas
sem abandonar o apelo esportivo,
su� marca registrada.
O belo e jovem sedan que é
importado do �éxico ganha
novas lanternas traseiras,

. divididas com dois elementos
horizontais brancos. Ainda,
um pequeno aerofólio

traseiro, e é na verdade uma saliência na tampa do porta
malas, rodas com J:t:,vos desenhos e o que mais chama a .

atenção no modelo 2005: a volta dos cromados. Filetes que

percorrem os pára-choques, frisos laterais e ainda a grade do

motor, conferem charme especial ao modelo, uma arma para
encantar consumidores de modelos mais conservadores e

sofisticados.
Internamente, o que chama a atenção é o novo console central,
que incorpora dois porta-copos. No painel, também pode se.

verificar os cromados, além do computador de bordo, já incluso
e piloto automático.
Para completar o recheado pacote de itens de série, o modelo é

equipado ainda com rodas de liga-leve, air bag duplo e freios
com ABS. O propulsor usado é um 2.0, que gera 116 cv

segundo o fabricante, que dá garantia de 3 anos, válida também

para o câmbio.
Com todos esse ítens, o Bora 2005 não possui pacotes extras de

opcionais, uma vez que já vem completo de fábrica. Com

espaço interno similar ao do "irmão" Golf, porém com

acabamento mais sofisticado e porta-malas muito mais

generoso, o modelo tem tudo para agradar em cheio aos mais -

endinheirados que gostam de certa esportividade, resta
saber se tudo isso é mesmo suficiente.
O valor d� venda gira em R$56,9 mil para a versão

com câmbio manual, e R$ 62,4 mil para a versão

automática, com câmbio de quatro velocidades.
O modelo não está disponível na revenda
Volkswagen local, porém informações podem ser

obtiidas nos concessionários de Joinville ou

Blumenau, �u ainda pelo site www.vw.com.br,

I

BOAS NOVAS
Stilo com viva voz
O S�ilo Connect ,da Fiat é o primeiro veículo
naCional a ser disponibilixzado com sistema viva voz

para telefonia celular. O sistema, que é uma parceria
entre.a Fiat,a Nokia e a operadora TIM, porém
per�lte que as ligações sejam feitas de aparelho
celUlares de outras marcas. Ao se atender uma
ch�mada, por meio de um botão localizado no

painel, o rádio do veículo automaticamente fica
m�do e permite que a conversa seja feita por um
�Icrofone instalado junto ao espelho retrovisor

:n�e.rno e pelos próprios alto falantes do modelo.
n�clalmente os planos da Fiat serão de produzir 2
mil unidades do Stilo Connect, mas não esconde a

Possiiloidade de torná-lo urna.versão em série,
dep�n?endo da aceitação do sistema. Há a

POSSibilidade também de disponibilizar o sistema

�m Outros modelos da marca, talvez em forma de kit.
�odelo, com todos os acessórios necessários para

a Viabilidade dessa tecnologia sai por R$ 49.700.

\
-.

o modelo reformulado em 1999 continua atual e ficou ainda mais sofisticado com os

novos frisos cromados que percorrem todo o carro. Lanternas também são novas, assim
como o desenho das rodas. No painel, poucas alterações e bastante ítens de série, entre

eles ai, bag duplo, computador de bordo e piloto automático

COM,BUSTÍVEIS
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Telefone:

370-3113

GOL 1.0 16V
1999

,

I
lIedea���' '

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Mitsubishi Pajero 01

Mondeo 2,0 97

Fone: (47)
370-8622

,

Parati Plus

Gol 2p 1.0

Gol 4p 1.0

Gol 2p 1.0

Gol Special
Celta 1.0

Corsa wagon
Corsa Pick up
Corsa 4p
Corsa 2p
Vectra gás
5-10 gás

00

01

00

98

02

03

01

97

97

96

97

96

Taurus gás
Fiesta

Ka 1'.0

Ka 1.0

Pálio 4p
Pálio young 4p
Pálio 4p
Pálio 4p gás
P'álio 4p
Uno 4p
Uno 2p
Uno 2p

97

03

01

98

02

02

99

98

97

96

93

91

GOL - vence-se, ano 98,�,
rodas 14 e alarme. em'
est.R$ 11.000.00. aceno "li
neg .. Tr: 370-2461

GOL - vende-se. ano 90.CI
gasolina. cinza.R$ 6.400.00
372-p959

KAoET - vende-se, GL, cfW
trava elétr.. R$ 8.500.00,11:1
1161

LOGUS -vence-se, ano 96,1
gasolina. bco, 87 mil Km
dono. ótimo est.R$ 9.500,00
Tr: 9922-4941 ou 370·1633
c/ Anderson

PARATI - vende-se anl,
compl.R$ 15.800,00.1r:!,
3664

Santana Cl 1,8 1996

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

Blazer DLX

Scenic RXE 2.0 kit gas
Ranger 4x4 gabinada
Blazer Dl cornp. 2,2

Blazer DLX el couro corno.
Ranger Xl elAr
F-l000 est. de fábrica

F 1000 gab turbo
D 20Gab

Kombi

Sportage
F 1000 XlT

Prata

Prata

Preta
Branca

Branca

vermelha

Vermelha

Vermelha

Branca

Branca

Verde

Prata

G

GNV

D

G
G

G

D

D

D
A

D

G

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

(47) 376-1772/ 273-1001
&.utt_ C.n"" LTDA

CAMI..HO......_

Bege G

AAT

Uno EX

Tipo 1.61E

Branco G

G

1995

1995Cinza

FORD

Fiesta 4p. Prata G 1997

GM

Corsa Hateh 4p Branco

Prata

G

G

G

G

A

G

·G

G

2004

1999

1993
1995

1993

1993

1992

1995

Corsa 4p. el ar
Monza Sl4p Cinza

CorsaWind Cinza

Ipanema Cinza

AzulMonza

GolCl Preto

AzulGoll000

275-3711
372-1919

Temos todaa linhade veículos
OKm, comosmenorespr�os

BERNARDO DORNBUSCH, 330 PRÓX.

2001
2001

2000

1996
1997
1997
1994

1993

1986
1984

2000

2001

VectraCD

Omega CO 3.0manual

Corsa4pc/opc. «er

Cotse wind c/opcs

S 10EFIc/opcs
etezer DLX 4.3c/GNV

S IOEFlcI�'1CS(nãotánaIOja>97
CorsaWind2p c/opcs
KadetGLS complrto

VW

GoIGII/4pl6vSport

Gol2p básico

Gol4pAliaq/dt

Gol2pMIbásicO\)
GoI2pM/ar/dh
GolCL 1.6

S17

94

OI

re

fJ5
97

IP

IX!

88

94

re

04

IP

Promoção valor si troca

Gol

Voyage2pGLS
Voyage4p

\ Fusca

FIAT

PalioEDX4p
Marea 4p SX +magazine
Tempra 4p completo
Palio 2p Fire cIopcs

FORD"

Fiesta 4p GLXcompleto
Fiesta 4p básico/ trava elet.

Es�ortGL
Verona2.0 IGhia completo

MOTOS

Vulcan750

CG Titan KS 150 cc

CGTitanKS

CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI

PARATI - vende-se, 97, SI
BORDO,Tr: 376-4253

SANTANA - vende-se,'
91.GLS, compl.R$ 8.100,00
371-6238

SANTANA - vende-se ou

1,8. çasouna, c/ III

esportivas, em ótimo est.Tr:1
0397 após 19 horas

SANTANA - vence-se, aoo

álcool, 1.8.R$ 4.200,00 eii
+ financ.1r: 275-2522 Ronj�)
370-0164 Sergio

SANTANA - vende-se, ano�
portas, GL, compl.Tr: 9118.�
SAVEíRO - vende-se, diesel,
89. preta. Tr: 9952-0779 ou.
2324

VOYAGE· vende-se, anl

branco, 1.6, gasolin!
2.500.00 ou troca-se por
biz.Ir: 370-8526 c/ Airton

YAMAHA - vende-se. Virago

250cc. preta. ano 98

8,500,00.TR: 276-1000

Y8R - 2003, part. Elétr. R$!.}
mais flnanc. Tr: 370-9209
18 horas

C8X 200 - vende-se strada,�
98. impecável. Aceito tro�

9103-7895 ou 9103-2613.

C8X 200 - vende-se, sliada,
azul.Entrada + fínanc. Tr:;,

7542

CG 125 - vende-se, ano �

mod. 2004, verm., 5000

estado OKm.R$ 1.300 mil

pare. R$ 232,00,Tr:' 9144·3�1
273-6403

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

NX FALCON - vense-se, 400,

2000, cor verm.Tr: 9955·49!1

SAHARA - ano 91.R$ 3.700.00
276,3002 c/ Jair

TlTAN - vende- se, cl part
elét..R$ 4,300,00.Tr: 9953·21

TITAN - vende-se, ano 20m

4.1 OO,OO.Tr: 370-6526

TITAN - vende-se, ano 2001,

prata,R$ 3,500,00.Tr: 9123·1'
ou 370-3574

�)TAN - vende-se, ano 200;

1,500,00 + 19 vezes

205,00.Tr: 9123-7355 ou I,

3574

TITAN - vende-se, ano 95, I

,97.R$ 2.400.00.Tr: 9902·440i
Ivandro pela manhã

TITAN - vende-se, ano 9õ

2.300,00.Tr: 9991-3300

0-20 -vende-se, ano 87, cabine
dupla, cor branca.Tr: 9952·0779
ou 370-2324

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

371-5615 a noite cf Cristiane.

branca, equipo Tr: 9993-5946 ou

376-1678.
PREMIO - vende-se, 86. álcool,
branco.R$ 3.100 OO.Tr: 8806-
9250

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

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

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

9952-0779
F-2000 - vence-se. ano 80.Vlor a

UNO - vende-se. Mille,92,2p. comb .. Tr: 273.1333 ou 9154-
branco.R$ 5.800,00.Tr: 371-7542 7354

FUSCA - vende-se, cor branco, ano
85, em ótimo estado.R$
3.300,00Tr: 273-6050

MONZA - vende-se, ano 92, azul
metálico,4 p.R$ 7.500,00.Tr: SAVEIRO _ vende-se,MI,98/9919-9408

99,gasolina.verde,I.6.R$15.000.00.1r:
370-0007

MONZA - vende-se. 90, em ótimo
est R$ 5.300.00. Tr. 371-2001
ou 9916·8927 cf Frank.

CORSA - super, 4 portas. ano 96.
equip., 2 dono. manual. rodas e

pneus na garantia.Tr: 371-8153.

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

9993c5946.

CORSA - vence-se. orcape.ss,
GNV. trio e alarme.R$
12.000,00.Tr: 9118-2396

� CORSA· vende-se, sedam. ano

l'inT!!l'iIiIIj 2002, c/ ar cond., GNV.R$
21.500,00.Tr: 375-2018

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

UNO - vende-se. ano 98,comp.
+ ar cond .• em ótimo est .. R$
10.000,00,Tr: 374-1039

SILVERADO - vence-se, Dl, ano

97.R$ 33.500.00.Tr: 9953-9966
TEMPRA - vende-se, ano 95. 8
val., comp.R$ 1.800.00 de entrada
+ financ.Tr: 370-1225

TEMPRA - yende-se,95.8valv.,R$
7.000 + 25 vezes R$ 160.00.
'Aceito troca por carro até R$
8.000.1r: 275-2784 ou 9122-2361

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

FIORINO - compra-se, ano 95 a

S -10 - vende-se, luxo, ano 97, 98, aberta. Troca-se por tipo.Tr:
diesel, banco de couro, cor' 9155-5761 c/ Fernando

TEMPRA - vende-se. SX, ano 97.
gaso .• comp., em ótimo est. R$
15.800,00.1r: 9919-9409

BRASILlA - vende-se, 76.azul,
motor 1600.R$I.1 00.00. Aceito R$
700.00 + pare.c/ cheque.Ir: 8806-
9250F -1000 - vende-se, ano 90, XK.

comp.Aceito troca.Tr: 372-3667
ou 9111-9466 c/ Clovis CORSEl 11- vende-se. 79. bordo.R$

2.600.00.Aeeito troca.Tr: 8806-9250

KA vende-se,98,
vermelho,orlg.,c/ 40.000Km. R$
11.900.00. Aceito moto no neg.Tr:
370-9922

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

RANGER - vende-se, 00, cabo

simples. comp. (. trava). diesel.
4x4, turbo. R$ 36.000,00. Tr.: 372-
3235 c/ Ramos.

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

DEL REY - vende-se, ano 90.R$

RIa 5.000,00.Tr: 9109-2185

_ ESCORT - vende-se, Gl, ano 88.
Tr: 9134-6258

BRASlllA - vence-se. 80. branca.
ótimo est.R$ 2.300,00. Aceito troca ESCORT - vende-se, europeu, 94,
por moto. Tr: 8806-9250 bordo, ótimo estado.R$

li
"
J'

9.500,00.Tr: 370-9922

ESCORT - vende-se, 1.6, álcool,
vermelho. ano 87.R$
:t51io;o�
horas

ESCORT - vende-se. ano 98 ,

vermettro: VIOI a COiilb.Aceito
troca. Tr: 275-0402 ou 372-0098

Gel ale 84, meter refrig. a

água.R$ 4.000,00. aceito troca
em rnoto.Ir: 9955-4945.

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

valor. Ir: 372-0959

GOL - vende-se. branco. ano 92,
álcool.Tr: 370-2324 ou 9952-
Q779

GOL - vende-se, ano 94. 1.6,
branco.R$ 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. ísoülm,
metade do IPVA 04 pg. R$
12.000,00. n: 370-4810 a tarde.

li'
,
I

XT - 600 - vende-se. prell
11.500Km, ano 2000, em ó·

estado.R$ 11.500,00 cf caW

alarme.Tr: 9975-0047
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais

I L

CORREIO DO POVO 3

<4fHONDAIIIMotos

+4Bxde
Cl'ld11il11J8ItD I aprDY�IO.
f[alllclameato 111401 de 8S 112.00, e mertule a IIaIlda Bis Ms O KI.

USADAS

Modelo Ano CorModelo Ano Cor

(371-1970)
Wolksvagen_7=t10 1989 _D no.baú.L,'

COMPRA-SE BIZ Financiada

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

'CII

Biz KS 01 Verde Titan KS 02 Vermelha '"
=
-

Biz KS 02 Titan ES 00 Vermelha
=

Preta Eir
Titan ES

ta

Biz ES 01 Preta 01 Prata c.
ta
A

CG 125 98 Azul Titan ES 01 Azul III
-
=

CG 125 99 Azul Titan ES 03 Vermelha
III
Ei
=

Titan KS 00 Vermelha Titan KSE 02 Prata 0

COMPRE
9919·1313
FONElFAX:310-5218
Kombi ST 1976 G

o.=.o�'-----,"",,",,"""""'_�--""""- �-VecfraGLS'
"

1995 GNV""""
, GOL Cl 1988

__

A
�

.,?<t�º_Q_P[IBI1AP_,E.,._, __ ,J�J?�L.,. _

..-----------------------..
p.;;;.;..;..;.;;;.;;...;;;.._--="---_........._. Uno 1.3 CS 1985 G

r=---- """""'_ �._gQIJ.,_Q. ,9Lªr. _,l�.ª_�. _g.__ "' __ . :
L ..Iº\Nr)�LflJrgª()_ ,. __ J�.�ª__._._.Jl .. , __ ,'_. _

Voyage 1986 GNV
1983 ,AIG.,. ,

i���' .. g ,GQmp_, ..

i

Compra - Vende
Troca' - Financia

Motos acima de 1998 -

ua Fritz Bartel, 99 • Baependi
Jaraguá do Sul· se

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

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

Fone: (47) 371-3898 /

Ct�ítR 'l&«e�ca44�M�"�24-l5
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi -laraguá do Sul- se

171·9333

circuito
ve i c u los

Rua: Reinoldo Rau 355
• Jaraguã do Sul·

clrcultomotos@terra.com.br

[
Scenic RT 2001 1 ,6 16v comPletai
rOdas R$34.900,00

IL_

Corsa Sedam Wind 2001,
t.ü oeso,

ar quente,R$ 17.000,00
Megane RT 98 1.6 compl

R$ 17.00,00

,
..

I.

&10
Brasilia 75 im�1 vem

FUD\ ss ltUJ berro

'MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P O R T A DOS

Ml\FCEDES C 22) 94 cruo verde

O\IIC EX 'Jl ar <Xl'TfAetJ brarro

PElX3EOT 100 00 1.0 a- q. � 1raz. azul

PElJGÉOTX6 XS 'Jl o:ucfcT,ti;txI branco

PElX3EOT 4C6 93 4p'aiitrlls prata
PELGEOT 4C6 BREAQ( 94 � preta
APPlAUSE 94 4p'a'Ü'.m'1EN brarro

� 00 4p!aBs preto

F-1CID

NACIONAIS

ESPECIAIS

es PI ca..ECO'J.A[O=!

00 ut:o ctro Í'l"fJro'MlI
70 ut:o ctro Í'l"fJro'MlI

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

Gol CL 94, 1.6 aleool
CI rodas R$ 9,000,00

60 rnaeses

C 100 Biz ES--·---R$ 107,79
YBR 125 K---------R$ 105,74
CG 1 50 KS--------R$ 11 5,39
NXR 125 KS------R$ 136,02
Twister 250-------R$ 191,19
Tornado 250----- R$ 209,55

ao meses

R$ 10.914,00-····R$ 165,08
R$ 12.359,00--·--R$ 186,93
R$ 14.491,00-·-··R$ 219,17
R$ 16.225,OO-----R$ 245,40

Confira outros créditos
371-8153

(&)

54 rnaeses

R$ 9.095,00·-·--R$ 204,66
R$ 11.31O,OO-----R$ 254,51
R$ 13.925,00-···-R$ 313,35
R$ 15.282,00-··-·R$ 343,90

Consórcio

UNIÃO

76 meses

R$ 18.438,00-----R$ 308,03
R$ 22.620,00---·-R$ 377,89
R$ 26.500,00-----R$ 442,71
R$ 30.582,00-----R$ 510,90
R$ 36.573,00-----R$ 610,99
R$ 41.680,00-----R$ 696,32

Rua: João Jalluáriô A)'fOSO; SÓ Jãraguá Esquerdo· Jal'aguá do Sul· w\I'w.uniaocat.com.br

2000
1997

�- T I C
.

����t����rt���;s�e;od��::.r;�;�d�: ruPpe ar
RS 21.500,00. Tr. 275·1427c/8enina. VEíCULOS MUlTIMARCAS
cuo - vende-se, Hatch, 00, 1 ,6 RT, prata,
airbagduplo,d.h., a.c., CO orig., conlrole

Fone: 275-1183satélite de som, t.e. 5p, trava p/crianças,
rodas de liga leve. RS 21.000,00. Tr: 370-
8928.

ClIO - vence-se, RN, ano 2001,1.6,16
válv., cor preta, dlr., trio elétr.. R$
19.500.00.Tr: 370·7467 ou 91 03·6044.

Celta 1.0 2p
Palio E.DX 2p
Corsa 1.04p
Palio 1.0 2p
Gbl1.82p

Compra - vende - troca - financia

2001 branco

1997 prata
1999 prata

JEEP - vende-se, clmotor e pneus novos,
origJTr: 370·2370

L-200 - vende-se, cabine dupla. 95, a.c.,
4x4. RS 30.000,00. Aceita-se carro de
rnenorvlor no neg .. Tr: (47) 91 02,0009 cl
Santiago.

MONOEL - vende-se, HDSL, C/ um mês
de uso, C/ Cd instalado.Ir: 9132-4116 com

Márcio

Saveiro 1.8 2001

Omega Suprema compl. 1993

Omega GLS 2.0, compl.r-ee» 1994
Uno Mille 4p 2001
Corsa Sedam Super 4p 2001

prata
vermelho

branco

prata
azul

branco

branco

Royale GL 94 1.8 cf dh.ve,te"
único dono RS 9,000,00 I

Scenlc RT 2003 1,6 16v

complCD e Rodas

RS 38,500,00

SUZUKI - vende-se Suzuki Switt SO 1.6
16V 4R compl., gas. RS 12.000,00 ou ou

troca-se por terreno de maíor vlor. Tr.: 370-
_____________ 7986.

"
,

Eco Sport 2004 XL 1.6 1
6v Ac, Oh, Alr bag, GNV

CONSULTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Gal MI
Gal MI
Gol I
Corsa Wind
Go11.6
Gol Plus 4p
Go11.0
Gol4p
Ka
Veetra GL

Blazer 2.2
Blazer DLX

Rural4x4

MB 710 c/ baú
MB c/ carroceria

99
97
95
98
91
01
01
99
02
97

98

97

75

98

89

branco c/ ar
branco

cinza
dourado
cinza
cinza
verde
branco
cinza

verde

branca

branca

vermelho

branco

� .",f!YJ 370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se
ASTRA GlS
RENAUlT CLlO 1.0 8V 4P COMPL.
PALIO FIRE 4P
PALIO WEEKEND 1.3 ELX
PALIO EX 4P. TRIO ElETR.
RENAUlT CLlO 1.0 16V COMPl.
BRAVA SX COMPl. + GNV
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 CONVERSlvEl
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
VERÓE
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 Tipo1.64p
Uno Mille

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

GM Monza4p(-ar)
Corsa
Veclra GLS compl.
Monza Classic

Omega GLS teto! rodas

vw GolGL

Gol4p8V

MOTO CG

94
93

R$ 8.500,00
R$7.500,00

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 Cornp.Zcouro
Gal MI
Fiesta
Towner SDX
Uno Mille

bordo
branco

93
96
98
97
93
94

R$ 7.000,00
R$10.500,00
R$ 14.500,00
R$14.500,00
R$8.000,00
R$10.500,00

R$ 8.800,00
R$10.500,00
R$13.900,00
R$ 6000,00
R$12.900,00

R$6.800,00
R$17.500,00

branco

prata
azui
vermelho
azul
azul

95
97
95
90
93

azul
verde
dourado
Preto

grafite

90
00

preto
bordo

01 R$3.200,00prata

97
95
00
99
99
01
02

vermelho 01
Cinza 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
vermelho

preto
prata
vermelho
branco
azul
azul
branco

cinza

Palio EDX compl.

Corsa Wagon 1.6

Corsa Wegon

00

97

01

89

98

96

93

93

97

88

preto

Verde met.

cinza

Uno S 1.3. verde

Sundown Palio preta

Kombi furgão

Tempra IE 8v, compl.

Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

branca

preto

branca

prata

Opala Diplomata

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

. Golf GL c/ Opie.
Fiesta Class 4p
CorsaSedam
Fiesta 4p c/ som
Eseort Hobby 1.6
EseortGL4p
Goll0001
Urfà SX 4p c/ ope.
Corsa Sedan
Fiesta 4p
GolG111
Goll.8
Palio dp

03
03
95

prata 99
Cinza 00
vermelho 00
Azul 95

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

G
G

\.�/N/V "
,G

G
G
G
G
G
A

G
G
G
G
G
G
G
G

prata
Preto
Azul

prata
verde
azul
vermelho
cinza
vermelho
bordô

prata
verde
verde
branco
branco

Corsa 99

Fiesta 97

Palio 99

Corsa 03

Gal MI 97

KadetGSI 93

Gol 97

Fiesta 97

Sedam Super 1.0

branco c/ opc.

azul- Weekend 16v compl.

Prata- Sedan compl.

c/ opc. Verde meto

Banco de couro bordo

Marrom Met Ivll

2p. Prata c/ opc,

completa

amarelo - impecável

prata- sedan

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

vermelho -1.6

bordo-GlS, completo

prata 4p c/ opc.

R$14.500,OO

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

F250Xl 03

Jeep 76

Corsa 01

Celta 03

Escort Europeu 95

Santana' 95

Palio EX 00

Tempra 96 comp.azul R$11.500,00

Compra-se carro 1.0, acima do ano 95

LD veíeulos' 373-4047
B!l280 KM 60, 329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)
FIAT Tipo 1.61E comp. Cinza 95 R$ 9.500,00

Palio EDX4p verde 97 R$II.900,00
Uno C Salc. Azul 88 R$ 4.800,00
Uno S 1.3 Branco 91 R$ 6.500,00
Fiorino furgão+GNV Branco 97 R$ 12.800,00
Tempra8veompl.4p Branco 93 R$ 8.900,00

FORD Verona GLI Branco 95 R$ 9.800,00
Fiesta 1.04pc/ope. Bordo 97 R$ 11.500,00
Fiesta 1.0 c/ope Azul 96 R$ 9.600,00
VeronaGLXale. Prata 91 R$ 6.900,00
EseortL 1.6 prata 93 R$ 8.300,00

GM Monza SLE eompl.+gnv 83 R$ 5.400,00 +27xR$315,00
Omega GLS 4.1 eompl+teto 95 R$ 15.800,00
Corsa super 4p. CI ar 97 R$ 12.500,00
Chovete DL prata 93 R$ 6.800,00
Veetra GLScomp bordo 95 R$13.500,00
Kadet SLE prata 93 R$ 7.500,00
C 10 gasolina bege 74 R$ 7.500,00
Monza SLE c/ trio branco 90 R$ 6.500,00

VW Goll.0 MI 8V 4p Verde 99 R$ 13.500,00
Goll.0 G III branco 00 R$16.500,00
Gal MI e/ope. Branco 98 R$I1.700,00
Goll000 bordo 96 R$10.300,00
Gol CL verde 93 R$ 7.500,00
Goll GTI + rodas 16 branco 95 R$12.900,00

Jeep Daewoo mercury verde 93 R$ 21.000,00

1-./

bordo
verde
branco

, Prata

Rua João Januário Aytoso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936
Astra 2000 Sedam Gl 1.8 comp.
Gal G III 2000 1.0 4p
Palio EL 97, 4p trio eletrico ar quente, Des.
Blaser DLX 2.5 turbo Diesel, 97
Fiat Siena 1.0 2002, fire, trio eletrico
Goll.O 94
Gol GIII 2000 1.0 4p
Corsa Super 1.0, 2000, trio elet.
GoI91,1.6
Omega Suprema GLS 2.0 comp.
Marajá SLE 1.6 umn/ces.
Palio 1.0, 99, 4p, cornp., DH
Senic RT 1.6, 2000, corno,
Fiesta 1.4 CLX, 4p, comp. Air bag duplo
Corsa 1.0, 2001, 4p, Llm/des /ar
Estrada 2000, 1.5, cabine estendida comp.
Clio LO, 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, llmp., Des, ar quente
Fusca 1.3, 80, vidros,travas, reliquia
Astra GL 1.8, 2001, 2p, comp.

branco
azul met.
branco

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

01

00

96

98

98

97

95

93

93

94

89

94

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

Courier 1.3 v.e /t.e

Ka compl. 1.0
Golf completo
Corsa com opc.

Voyage 1.6 A

Escort XR�+ teto solar

UNO 4P. + opcionais
Escort 1.6 Alcool

Suzuki swift 1.6 SD

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

Goll

GolNlc/opc.
UnoEX4p
Uno 1.0 c! opc.
Prêmio CSL 2p 1.6

Pálio EDX 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

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

verde

vermelha

verde

bordo met.

bordô

preto
branco

cinza met.

azul met.

vermelho

prata met.

branca

G

D

G

G

G

G

G

Gas

G

G

G

1997
1997
1999
1993
1991
1996
1989
1997
1995
2000
1995
1995
2000
2002

Gas

G

G

G

Gal MI 97

Tempra compl. Único dono 97

Uno 4p 96

Logus 94

Uno 2p 93

Escort Guarujá compl. 92

Chevette + rodas 87 branco

prata

prata

prata

verde

branco

cinza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VEICUlOS
370-7516

Compra Vende Troca Financia
Rua Walter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se

Golf 2.0 compl.
Pick up Corsa

Fiorino Furgão 1.5
Pampa
Hilux Sw4, diesel
F·1000 diesel
Monza, álcool

F·1000
Saara
Santana GlS compl.
Blazer Deluxe compl.
Parati álcool

Cinza

Verde
Branca

Vermelha

Cinza
Cinza

Verde
Amarela

Verde

Azul
Prata

Prata

98

98
97
94

93
92
86

86
99

92
98

84

�
CLASSI

370-4224
VEíCULOS

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

Brava cl ar/dh/trio/couro/rodas/cd

Corsa Hatch Limp/des/ar quente/,4portas
Trio Elet./des/limpador/arKa GL

Chevete SL Des/rodas de liga/pelicula

Focus Sedam ar/dh/trio eletrico

Corsa Sedan cinza/desemb. tras/aq

Gol1000 special2p

EscortGLX 4p. 16v/Ar cond./DH/TE

Celta 5p/limp./desemb./ ar q.

Vectra GLS completai trio/ipva pago

Fiesta

Golf GTI c/ câmbio aut. Comp.
Parati Vinho
Gol 1000 8v 4p
Audi A3 eompl. C/ DVD " Prata
Clio RD c/ air bag duplo CD
L 200
Fiorino (aberto) vermo
GOl4p 100 8V
Fiesta 4p (J
Corsa 4p impeeavel
Ranger 4p Comp.
Honda Bras. NXR 150
Pajero 2.8 GLSB eompl.
Palio ED .e/ 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

2001 Vermo

2000 Branco G

2002 Branco G

1985 Bege

2001 Vinho

'2001 Cinza

2002

C
1997

Branca

Prata

2003 Prata

1997 Preto

1997 Prata

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

R$ 42.000,oci
R$ 10.500,00
R$ 13.500,00
R$ 33.000,00
R$ 26.500,00
R$ 28.000,00
R$ 6.900,00
R$ 13.500,00
R$ 11.500,00
R$ 16.500,00
R$ 42.000,00
R$ 6.500,00
R$ 58.000,00
R$ 10.700,00
R$ 11.500,00
R$ 7.500,00
R$ 14.500,00
R$ 10.500,00

WOLFCAR 275-1184
I Rua Angelo Schiochet 99
I

89251-600 - Jaraguá do Sul

Gol Special I. O
Gol trend GIII
Corsa wind 1.0
Corsa wind 1.0
KA 1.0
Celta 1.0
Clio 1.0
Uno BP 1.0
Saveiro I 8
F

.

1000 motorMWMMonza SL 2.0
leR. 200
TWister 250

c/ ar cond.
c/ dh 4p
4p, Gas.
2p, Gas.
Gas.
c/ ar + pers. Gas
c/ ar, airbag duplo
4p, c/ ar
c/ dh Gas.

c/vidro,teto,dh
2p. Gas.
Gas.

Gas.

2003
2002
2002
1997
1998
2001
2000
1996
2001
1992
1993
1997
2002

branco
branco
branco
vermelho
vermo met.

preto
vermo

cinza
branco

prata
branca

preta

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

Astra, GLS, 4p 95 verde

Vectra GLS

Corsa Wind 1.0 4p

Ternpra 16v 2.0

Gol Plus

Uno Mille SX 1.0

Uno Mille EX 1.0

Parati 1.0 16v cornpl, 2p

Uno S 1.3

Clio RN 1.6 cornpl,

Opala 4p

G
VW/8150
VW/17210 TRUCK
VW/8.140
F4000 TURBO 4.3T
GOL 1.0
CELTA4PTS
CLlO PRI10 16V
KA
PALIO FIRE
PARATI16V
FlORINO 1.5B
KANGOO 1.6
CORSAWIND
MAREA WEEKEND
FIESTA
UNO MILLE EX
CORSA GL
UNO 4PTS
TEMPRA IE
GOL CLI
ESCORT GL 1.8

97

02

96

96

00

99

98

90

01

73

Bordô

Branco

Azul

Branco

Cinza

Brando

Cinza

Branco

Preto

Vermelho

Novos e Usados

03/2003
02/2002

1999/1999
1997/1997
2004/2004.
2004/2004
2003/2004
2003/2004
2002/2003
2002/2002
2001/2002
2001/2001
1999/1999
1998/1999
1998/1999
1998/1999
1997/1997
1996/1996
1995/1996
1995/1995
1993/1993

A

G

G

G

G

G

G

G

Veículos de

Volkswagen
Palo
Gol
Gol
Golf
Monza
Chevrolet
Corsa
Chevette
Chevette

Pick,Up Corsa
Kadet! GSI
Fiat
Uno

Tempra
Palio Weekend
Palio
Palio
Ford
Escort
Escort
Escort
Caminhão
Caminhonete O 10
Moto
XLX motor 350

Prata 99
Verde 90
Branco 99
Verde 2001
Branco 87

Branco 96
Branco 88
Dourado 88
roxo 96
Prata 93

Vermelho 93
Azul 96
Cinza 2.000
Bordá 98
Prata 2002

Bordá 96
Branco 84
Prata 86

Marrom 74

Amarelo 89

" Vendemàs:S�Il'"eículo a preço de mercado!"

370-0013
BRANCA
BRANCA
BRANCA
VERMELHA
PRETA
PRETA
BEGE
BRANCA
VERMELHA
CINZA
RANCA
CINZA
PRATA
VERDE
PRATA
VERDE
BRANCA
VERDE
BRANCA
BRANCA
AZUL

DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
ALCOOL

Particulares

R$ 19.500.00
R$ 6.800,00
R$ 13.500.00
R$ 32.000.00
R$ 4.500.00

R$ 10.500.00
R$ 4.800.00
R$ 4.200.00
R$ 11.200.00
R$ 9.500.00

R$ 7.500.00
R$ 12.300.00
R$ 18.000.00
R$ 13.000,00
R$ 17.500.00

R$ 10.500.00
R$ 3.000,00
R$ 4.000.00

R$ 14.000.00

R$ 2.500.00

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

�i�lif/8L l/oa4cp
Gol 16v 4p Comp.
Silverado Blazer 4.1
Gol 1.0 I
Parati GL 1.8
L-200 4 x 4 comp
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
Palio 1.0 4p comp.
Corsa 1.0 MPFI
Pampa 1.6 L

��r1����� Comp.

Suprema GLS comp.
Omega GLS 4.1 comp.
Kadet Lite 1.8
Kadet SL 1.8
Savero CD

�T6Bg gl�sSiC 2p comp

Escort 1.6
Escort 1.6
Variant

Verm
8co
Amarelo
8co
Prata
Cinza
Azul
Azul
Verm
8co
8co
preta
8co
8co
8co
8co
Vermo
Bege
8co
8co
Prata
Verde
Cinza
Verde
Cinza
Vermo
8co
Azul
Verde
8co
prata
Azul

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
Aleool
Die
Aleool
Gas
Gas

V vororantinll Finanças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

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

14170BT 99/99 Chassi, branca RS 58.000,00

VW 8120 01/02 Chacl/branca R$ 55.000.00

VW 8120 .02/02 Baú branca R$ 62.000.00

VW18.310 02/03 c/ cabina spazlo 3° eixolbranco R$135.000,OO

VW8.150 Dl/Dl Amarelq Sunny/Chassi R$ 55.000,00

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

Tempra
Monza cornpl.
Gol1.6
Eseort
plek u p Corsa
Escorte Hobby
Monza

Titan
Titan
Monza
CG Titan

preto
Vermelha

311-0802
311-8281

Ixp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
cina 2000

prata 1997
Azul 1997

Escort 1.6
Escort S\V
Eiesta
Celta
Corsa sedan
Corsa sedan
Astra sedan GL
Celta
AstraGL
Corsa wind
Golf 1.6
Gol

Parati 1.6
GolMI
Gol plus
Palio ELX
Uno mille SX
Palio EL
Clio expression
ClioRN
ClioRN
Scenic RXE

cfDH + AR + trava

completa
2p c/ opc.
O-KM prata(preço especial)
classic

c/opc.
completo
c/opc.
2p c/ OH, trio
2p c/ opc.
completo
special
c/DH

4p
c/opc.
completo
c/ trio
c/ trio 2p
OH/trio

prata 2003
branco 2001
branco 2001
branco 2001
branco 2000

prata 1996

prata 2002
cinza 2002

bege 2000
branco 1999
verde 1996
cinza 1999
azul 1997
bordo 1997
azul 2003

prata 2001

preto 2001
verde 2000

c/ ar
c/ trio

completa

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

310-2381
94

97

86

88

79

89

04

R$ 12.800,00

R$ 11.800,00
R$ 4.500,00

R$ 4,500,00
R$ 2.200,00
R$ 5.300,00
R$ 4,800,00
R$ 6.500,00
R$ 6.800,00

R$ 7.500,00
R$ 9.800,00
R$ 16.900,00

R$ 13.800,00
R$ 15.000,00

R$ 17.800,00
R$ 6.500,00
R$ 7.500,00

Veetra GLS eomp

Fiesta Comp
Parati

Uno CS

Passti

Monza

YBR OKm

Ipanema GI Alcool

Asia Towner furgão
Kadet

Tipo Comp.
Palio Wikend GNV

Vectra GLS

Alfa Romeo 164

1).20

Trailler Angola c/ 1 eixo

Trailler TurisCar

95

92

96

97

95

95

88

90

89
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

Ref 30.042- Santa Luzia -Terreno com

3.023,75 m' edificado com 5 casas de
madeira em bom estado de conservação.
Algumas já e st

ã

o alugadas
Somente R$ 40.000,00
Próximo a onibus, supermercado,

[xcelente_ 1.__
ocalizaçãO.

.
Ref.1 O. 082-Rau-2 Suites+1 dorm it.!

piscina, área festas.Terreno murado gar. 2 carros cl churr. Terrenol
R$ 79.000,00 - aceita carro/terreno murado. R$ 79:.º_�º,00-aceita carro.!!erren�

Procurando um AUTOMÓVEL?
Não perca mais seu tempo!!1

ROTA DO AUTOMÓVEL
Classificados On-Ilne de Automóveis

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

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

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

� ti ALGUMAS DICAS 00 SISTEMA

SISTEMA DE BUSCA: SISTEMA DE BUSCA AVANÇADA:
No sistema de busca você terá uma busca mais Este sistema já é mais completo, podendo ser

simples, utilizando os campos "Tipo de Automóvel", selecionado os opcionais do carro que você quer
a �Marca", "Modelo· ou ainda por "Cidade", que o sistema lhe mostre, ex.: "Ano·, MModelo�,

-Ano Fabriceçâo", 'Valor', .rripo de Oombustível".
"Opeíonafs"

Para maiores lnformações ou adesão ao sistema favor entrar em contato:
R. João Maroatlo, 265 Sala 03· Centro
Jaraguá do Sul- SC
Fone (47) 275-0101
E�mail comercial@rotadoaulomovel.com,br

",Spot
"'w",_o��p�•.u",.h,

REVENDEDORAS:
Acesse a revendedora de sua preferência
clicando no link 'Revendedoras' e �teriormente
na revendedora desejada.

CRECI7778

Wille (ar
Fones: 371 59 17 / 91490840

Joaquim Francisco de Paula - Lote 16

EscortHobby 94 Gas. Cinza R$ 6.500,00
Prêmio 86 Gas. Branco R$ 3.700,00
Fiat 147 80 Gas. Branco R$ 1.600,00
Corcel II 79 Gas: Bege R$ 800,00
Chevete 80 Gas. Prata R$ 1.300,00
Chevete 78 Gas. Azul R$1.200,00
Passati 74 Gas. Azul R$1.700,00
Diplomata 4p. comp. 90 GNV Bordo . R$10.000,00
CaravanDiplomata 90 GNV rodas 17 Bordo R$10.000,00

v..-,,*.�T�_�.
"'11 .�.s_ O.TaI

WINDOWS ACCESS

WORD COREL DRAW

EXCEL PAGE MAKER

• • WES DESIGNER - COl1sulte- -.

INTERNET CURSOS ESPECíFICOS
A EMPRESÁRIOSINíCIO DAS AULAS

CURSO S S'-CO: A U T o C A o - Consulte

100 prinu.dra.y. peseoas' inscl"'ita�S' ga"I,un, brinele.
Na compra de UIU computador� ganhe 10 horas

'

grátis de tre-namento ..

L O C A ç Ã O

Vi i a Nova· Apto. cl 2 dormitorios
demais de p . garagem. R $ 300,00
Vi i a Nova· Apto, cl 2 dormitorios
demais dep, garagem. R$ 300,00
Amizade· Casa cl 3 dormitorios e

demais dependencias. R$ 230,00
Viia Lenzi • Casa alv. cJ suite + 1 dormitaria, saia,cozinha,
garagem. R$ 280,00· Próximo Cal. Giardiní Lenzi
Vila Lenzi • Casa aiv. 3 dormito rio, saia,cozinha,
dep, empregada, garagem, R$ 380,00. Próx, Coi. Gíardiní Lenzi

VILA NOVA
ReI. 10.089 ·Vila Nova(Próx, Beira Rio
Terreno com 2.136 m' edificado com casa alvenaria com 106
com suite + 2 dormitórios, saia, cozinha, garagem p/2 carro

Vende-se total ou parcial sendo o terreno com 336 m'

ReI. 30,085· Viia Nova· Terreno com 1.800 m' .

acesse o novo site
.imobiliariacom.com.br
AQUI PODEM MORAIU_FAMILlAS
Excelente casa em alvenaria com 2

pisos em terreno murado,
Piso Térreo: 2 dormitórios, sala, cozinha,
bcw social;área de serviço;
Piso Superior: 3 dormitórios, 2 salas,
cozinha, bcw social;garagem, área de

Ret. 10.012 - Tres Rios do Norte servço. Somente R$ 40,000,00

UM PEDAÇO DO PARAíso
Ref. 40.050 . Manso • Bellíssima chocara com

935.000,00 m2. Casa c/7 dormitórios e demais dependências
galpões, lagos, 60.000 pés de pinusl erva mate
Tudo cercado,AGUA EM ABUNDANCIA.
Casa do caseiro separada. PROPRIEDADE ATIVA.

I COMPRA • VEND,E.·. ALUGA • PROJETOS AR Ulll6";mO:N'IOOS· .REGULARIZA AO DE OBRA
l � I
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Carro Cor Ano OPC
, Tempra Azul 1999 Completo
Uno Mille Verde 1996 Ac/TeNe

Palio OKm Branco 2005 límp/dt
Siena OKm Prata 2005 Aq/dt/kit vivace
Siena OKm Branco 2005 Aq/Des/kit vivace
Uno OKm Preto 2005 Aq/Des.
Palio OKm Branco 2005 Aq/des

Novos e Semi-Novos úM_

Consórcio - Seguro - Financiamento Carro Cor Ano OPC

Celta Preta 2003

( 7) 7 -3 15 Corsa Sedam ' Prata 1998 te/al/aq/dt/pll
Vectra Cinza 1997 Completo

QUINTA-FEIRA, 12 de agosto de 2004__.::::.-.--

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570

Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

IL
CORREIO DO POVO 7

Cor Ano,

Branco 1998

Azul 1999

OPC

Completo
Completo4p

r:
."�_. "_ •• _. __.�� •__" •... �·4_'_"_'''''..j, •• _

Carro

Fiesta

I Mondeo
RENAULT
Carro

ClioSedam
ClioRNAlise

,J�1_�RCEDES

--�---------------------------------I

Cor Ano OPC
Grafiti 2001 Completo

__ ,_��!2._ __ _1_O_QL_Ql,'!.lElet!? _

Carro Cor Ano OPC
ClasseA160 Prata 2001 Completo

_ HON�----------
Carro Cor Ano OPC

,

NXR125 Bros Vermel 2003 ---_._-----------

VW

Carro Cor Ano OPC

Logus Verde 1995 dh/dt/4p.

FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

..
Pirelli P7000 195x45. Tratar: 372·

I , 3235 el Gláueia.

...
- RODAS - vende-se, momo GT2,

1113 - compra-se, de prst.
aro 15.R$2,300,00,Tr: 276·0105

finane. Tr: 372·0108.

f�1axa de juros válida para as linha Clio e Scénic, exceto Clio e ScénicAuthentique 1,62004/2004, nas seguintes condições: Financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 60% do valor á 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

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

v
o. s 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 à vista sugerido,do Clio Authentique 1.6 16V 2004/2004, com Ar-condicionado, cor sólida, Preços,

eáh�o� somente para aquisição dos veiculos pela Internet, com frete incluso para todo o Brasil. Não estão inclusos os valores de Pintura Metálica e demais opcionais. (5) Preço à vista sugerido do ScénicAuthentique 1.6 16V 2004/2004 com Ar-condicionado, cor sólida.Nãc

c�ao Inclusos os valores de frete,pintura metálica e demais opcionais, Consulte os valores de frete em sua Concessionária, Condições válidas somente na rede de Concessionárias participantes, na data de publicação deste anúncio e limitadas aos estoques distribuidos nas • �
ref

ncesslonánas 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 elou Acessórios e/ou

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

.
' ...
""" _"_'_.,

Assistência autorizada V,W 8,140 - vende-se, ano 96,
baú.1' dono,180.000Km,
metragem do baú 30m
eúbieo.Tr:9979-1437�

Freios

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

cldade.lr: 9133-7805

VEDE·SE- ano 81, elmunck. R$
20.000,00.Tr: 9953-9966

�
�

APARELHO DE CD - vende-se pi
carro Pioneer, elMP3, modo 4650,
cl controle, novo, na caixa. R$
585,00. Tr: 376-2206 QU 9111-
9968 el Alexsandro.

FAÇA SEU TE TE
DE FlUIDO DE FREIO

GRATUITOI

APARELHO DE CD - vende-se,
digital, el frente destaeáveLTr:
9142-6629 ou 376-1557

COMPRA·SE - Kit de Gás pi carro,
Tr: 9101-6447 ou 275-0398

371-7398
COMPRA-SE carro.as
3.500.00.Tr: 370-3223

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

COMPRA·SE �1I0, Boi, Fiesta
ou Ford Ka, 1.0, do ano 98 a 00,
Tr,: 9919-038

C
RODAS - vende-se, TSW, aro 16
moo, VX1, furação 4x1 00, el pneu

BLUMENAU
322·8800

CI.Jo AUTHENTIQUE PLUS 1.0 8V 2P linha 2005
Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor óptico, Limpador e
Desembaçador dovldro traseiro, Para-choques na cor da carroceria.

III Fabricado no Brasil

Avista 21 990 �I

�!rnet. +Pintu�Metálica.FRETE INCLUSO. ,

AUTHENTIQUE 1.616V 110cv 04/0�

ionadQ, Air BIcl9 Duplo, Barras de proteção lateral, Vidros Verdes,
>!pIo refletor óptico, Desembaçador do vidro traseiro,
na cor da carroceria,

Rede Renault, Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

Dicave

RODAS - vende-se, esportiva, pi
Opala ou Caravan.lr: 9142-6629
ou 376-1557

SOM - 4 cornetas, 2 pares meia
nove, super twiter, 2 módulos, 2
subs e um apar, De Cd painner.R$
3,000,90,Tr: 276-0105

ACEITO - encomenda de
Strudel.Tr: 9957-3374

APARELHO DE FISIOTERAPIA -

vende-se, el duplas placas

m21gnól,as
e um jogo de bastão,

bo 8e freqüência e potência.
F 00,00. Tr.: 371-4284.

e+r:
APARELHO MO - vende-se,
profissional, com cabo óptico,
8 mini dise.Tr: 9135-5110

APARELHO DE FAX - compra-se,
novo ou usado.Tr: 370-8098 ou

RH@ amvale.eom.Br c/ Miehelle

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

AR - CONDICIONADO - vende-

ITAJAí
348·8460

se, 10.000 VTUs.Tr: 371-3132 de plnther, número zero,
vaeinado,R$ 250.00.Tr: 275-2949

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

ASPIRADOR - compra-se, de

pó.Ir: 371-3447 CACHORRO - vende-se eoffap, e

um pastor alemão, Tr: 373-3787
BAINNER- vende-se pi salão de
beleza.Tr: 370-9209

COMPUTADOR: vende-se
Celeron 400mhz, Placa de vide o
8mb, Gabinete 2 baias, Disquete
3/4, HD de 8gb, 128 de memória
RAM, Placa de rede, Monitor 14"
LG, Microfone, Caixinhas de Som
Mtek,CD-ROOM 52x, Modem
Motorolla 56k. R$ 650,00,
Impressora Lexmark 1100, R$ .

80,00. Tr: 370-8524 el
Vagner após 17:45.

Vectra GLS 95 azul G

Omega SupremaGlS 93 azul G
Gol Cl1.6 90 grafite G
Fusca 82 verde G
EscortXR3 88 amarelo A
Gol 90 branco G
Santana Quantum Cl d.h. 90 vermelha G
Verona GLX 1.8 cl d.h 95 Cinz G

Opala Comodoro compl. 89 verde mel. G
Gol CL 1,6 90 cinza G
Escort Ghia 89 verde G
Ford landal em couro 80 azul GNV
GoIMI1.6 97 azul G
F-1000 c.dupla, MWM, c, '94 cinza D
Del Rey Gl 1.8 90 cinza A

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

Voyage 86 grafite A
Clio 98 bordo G
Gol1000 95 preta G
Go11.6 92 branco A
Astra comp. 00 , azul G

GolSpecial 99 branco G
Uno 1.0 branco G

RD,135 95 G

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

CACHORRO - vende-se, filhote de

pinther puro.R$ 70,00.Tr: 273-
0779

compra - vende - troca
financia - novos e usadosBICICLETA vende-se,

ergométriea.Tr: 372-7912
CAMA - vende-se, de casal, de
madelra.R$ 300,00.Tr: 276-0340.BICICLETA vende-se,

fe[l1inina.R$ 50,00.Tr: 9117 -2447

BICICLETA - vende-se.Tr: 370-
9209

CAMA - compra-se cama de
solteiro. Tr: 273-6050 el Bruna

CARRINHO DE HOT DOG - vende
se.R$ 550,00 em 3 vezes, ou

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

BINÓCULO - vende-se, Sukura
10X 90 X 50, el zoom nova caixa
el moleto e NETr: 276-0031

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

CONSÓRCIO - vende-se, crédito
R$ 26.500.00, pg R$
6.700,00,Vende por R$
3.500.00.Tr: 371-8153 el Eleio ou

Rose

CACHORRO - vende-se filhotes
de Yorkshire, Shi - Tzu, Poodle,
Beagle, Boxer, Labrador, Golden,
Dobermann, Rotwailler e Pit Buli,
com pedigree ou contrato de

garantia + vacina + eonsulta.Tr:
370-8563

CARO GAME - vende-se Magie
1000 cartas + pasta + folhas.
Tr: 275-0045.

.

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

CONSÓRCIO - vende-se, não

contemplado, 8 prestações
pgs.R$ 2.000,00. Aceita mat. de
constr.Ir: 273-0803 tarde.CACHORRO - vende-se filhotes

de maltês R$ 750,00; Golden
Retriever R$ 900,00; Doberman
R$ 250,00 e pil bul R$ 450,00 el

.- .,- _

��;t��t���pedigree, Tr275�1852

PLANET GAME
* VENDAS 'LOCAÇÃO ; CONSERTOS EM GERAL

CELULAR - vende-se, Nokia
3310.R$100.00.Tr: 371-0495 el
Cris

CACHORRO - vende -se filhotes

mestiços de eofapp, Tr: 9993-
7857 ou 370-8882: VENDEMOS E ALUGAMOS

, TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACeSSÓRIOS EM GERAL,

'PLAVSTATION 2

'X80X
• PLAVSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINlEHOO 64

CACHORRO - doa-se, poodle 'GAMEBOYCOLOR

mestiço, e/1 ano.Tr: 373-3787 'GAMEBOVAOVANCE
'NINTENDOGAMECUBE _illaI!oo_:Sl91IiIdaàillil1da4al10;l0i!2t®

CACHORRO - vende-se, filhote c.:R::.Ua:;.:Berth::::::::.8W.:;:etg:::!::.ue.:.:;,108:::;7..:.Ba::;:"::_8·::.Jaf:::l::uâ,,::do;.:Su::..I'.:,E.J1l::;:8::..11r.:;pI8;;;:ne=tag�am",e@=ib�eS�lCO;m;:;;::,brJ" "

CACHORRO - vende-se, pinther
mestiço c/ eoffap.Tr: 373-3787

VANTAGEM
Na compra do

CUo AUTHENTIQUE
1.0 IV 2P 04/04

R$21.990
"

VIA INTERNET.'
,

você leva o AR-CONDICIONADO
+Pintura Metálica. FRETE INCLUSO.

I ScêniC AUTHENTIQUE 1.616V 110cvG4/04

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

( travamento automático das portas aos 6 km/h.
Fabricado no Brasil III

Avista

R$

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Vale do Itajaí e Litoral Norte - sc

Financei� Renanlt 1.. i ./'
groupe ReI Bauque , ,

IIAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

0816

Centrais telefônicas Infelbras

e

370

o

CROMO T
----------�-----I

CRIAÇÃO & FOTOLITO

cromocrteéyterrc.com.br

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

São.suas.

Fone: 371·7007
.

.

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

�

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
.

Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pj centrais
Telefones e fax

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

Kif Portão eletrônico + Interfone

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

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

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

Viu só? Até rima a gente crio�

lj ii
li Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO de 2004
,

Associação dos Comerda_ntes
de Materiais de Constru��o de

Jaraguá do Sul e Região

215-1000/215-1019

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

IL

CORREIO DO POVO 9

ACOMAC:
. __,

umao e

credibilidade
concorrência natural do

mercado, o bom negócio é procurar

parcerias. Foi essa a saída
encontrada pelos donos das lojas de
materiais de construção que, em

1995, uniram-se para discutir

problemas relacionados co!Jp a

categoria, percebendo quE(" era"
necessário criar um grupo forte. Da
reunião daqueles empreendedores
surgiu a Associação dos
Comerciantes de

�
Material de

Construção - ACOMAC.

"Hoje, com as tgxas de juros
aduzidas e a ampliação das fontes
de financiamento, o consumidor tem
à sua disposição uma gama de
ossibilidades. "

Segundo Oldemar Bonatti, Presidente
da ACOMAC, no início os

comercíantes de materiais de

construção viam as outras lojas do

segmento como concorrentes, mas

descobriram que a verdadeira
concorrência estava em outros

ramos. As pessoas investiam em

carros ou eletrodomésticos, que
proporcionavam condições de

pagamento mais facilitadas. "Com o

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO lMicar' BONATTI .� Bona";

BARRA L��E.G
MAT. DE CONSTRUÇÃO Zt41� em ffl<f.Ú!Iiai4�

Comércio de Materiais
MATERIAIS OE CONSTRUÇÃO Construção Ltda. ARTE LAJE

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

370-7294 312-1011
Rua 11 de novembro, 3567 R: EXIl. Antônio Carlos Ferreira, 850,
Centro· Massaranduba Roa FelicIanoBonollnllt10- B. do RIo Cena Rua Angelo Schíochet, 77 - Centro Rua João Franzner, 153 - São Luiz sala 01 - Nova Brasília - Jaraguã do Sul

,

"'310-4508
r 310-4991

Bua José TIleodoro Ribeiro, 2193 • SI 02

II,

surgimento da ACOMAC, nós nos

unimos e conseguimos criar convênios
com a Caixa Econômica Federal,
Bradesco, Banco do Brasil e

Financiadora Losango, oferecendo
outras formas de financiamento,
fazendo com que o consumidor

voltasse a investir em construção e

reforma", salienta Bonatti.
Através do associativismo, as lojas
integradas à ACOMAC conseguem
oferecer mais opções de
financiamento na aquisição de
material de construção, informa

Bonatti, já que o proprietário não

precisa dispor de financiamento

próprio, podendo credenciar-se a

bancos e financiadoras. Hoje, com as

taxas de juros reduzidas e a ampliação
das fontes de financiamento, o

consumidor tem à sua disposição uma

gama de possibilidades, enfatiza
Bonatti.
A ACOMAC conta com

aproximadamente 90 associados,
com lojas sediadas em Barra Velha,

Bela Vista do Toldo, Caçador,
Corupá, Guaramirim, Jaraguá do

Sul, Mafra, Massaranduba,
Pomerode, Rio Negrinho, São
Bento do Sul, São João do Itaperiú
e Schroeder. Maiores informações
sobre a ACOMAC, as lojas
associadas e as formas de
financiamento podem ser obtidas
com a consultora Geovana.

'� ACOMAC conta
com

aproxímadamente
90 essocieaos"

Fone (47) 275 7019
E-mail geovana@acijs.com.br.

Rua: João Planincheck, 1832 -

Nova Brasília - Jaraguá do Sul

AMIJZA••
MflafAII '" eOlm'fio

Fone/Fax
371-4139

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

Te/. 47. 376-2929

'q.
-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MÁQUINA - vende-se, de lavar,
Prosdócimo.Tr: 370-9367

MÁQUINA - vende-se, hidro

lavadora,pressão.R$ 250,00.Tr:
9118-2396

MÁQUINA - aluga-se, de costura
overlock.TR: 275-1962

ESTUFA -vende-se.Tr: 374-0152
MÁQUINA - vende-se, reta ind., e

uma especial pi Jeans. Tr: 370-
3561

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

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

MESA - vende-se, centro,
espelhada.Tr: 372-1448

FREZADEtRA - vende-se, Koni, cl
jogo de pinça e bomba de

refrig.R$ 12.500,00 negoc.Tr:
9137-6134 ou 371-9358

MESA - vende-se, jardim,
artesanal.Tr: 372-1448

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tr: 9979-0605.FREEZER - vende-se, 8rastemp,

310 L .R$ 200,00.Tr: 273-0779
PEDAL - vende-se, pi bateria
duplo, semi novo. Tr: 376-4212FREEZER - vende-se, 4201, 1

tampa, Metalfrio.Tr: 276-1340 cl
Isabet após 16hrs ROUPA - vende-se, pi trilha.R$

600,00.Tr: 9132-4061
FOGÃO - vende-se, 4 bocas a

gás.Tr:370-9367 TORNO - vende-se, Mitto, 1 metro
de barramento.R$ 6.200,00.Tr:
9137-6134 ou 371-9358GELADEtRA - vende-se,

Cônsul.Tr: 370-9367

JOGO DE QUARTO - vende
se,em ótimo estado.Tr: 371-3132

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

equipo pi oficina ou borracharia.Tr:
473-9818

LIVROS - vende-se, ens. médio,
matemática, qulmica, inglês,
biologia.Valor a comb.Tr: 273-
0974 c/Juliana pela manhã.

VENDE-SE - filhote de curio,
macho e fêmea.Tr: 9962-5883 ou

371-8040

930 Mais Qualidade
11M·. _ ...

=-
CASAS?

A LEIERtêm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creci.1462-)

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

ALUGA-SE - Kitnetes, no centro,
em frente a verdureira da
Raquel.Tr: 9919-3950 ou 371-
5320

ANA PAULA Itt - vende-se, cl
70m', terreno 14 por 22, toda
murada. R$ 25.000,00. Tr: 9134-
2481 cl Marcos

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

Papel HD, Plásticos, Sacolas
Plá?ticas, Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M, Suporte

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

e embalagens em geral
� �$ík

TODA LINHA DE

MATERIAL ESCOLAR

Computadores
completos

Assistência Técnica

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

R$ 15,00 deslocamento /10Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

IICN.
CALHAS

Para o lar
e para a Indústria

QUINTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO de 2004

SUPER MASSA
GRAFITADA

Para Rebocos e Assentamento de Tijolo_â
,----- VANTAGENS:--�

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

" Economia
" Resistência
" Rendimento
" Impermeabilidade

115.000,00 negoc.Tr 9137-5573
MATRICULA 24320

VENDE-SE - de alv., próx. ao

escritório da SAMAE, com 5
quartos, 2 banheiros, garagem pi
2 carros e demais depend.R$
75.000,00.TR: Rua dos
escoteíros 114, próx. ao posto
marcolla
MATRICULA 24320

VENDE-SE - de alv., cl 167m',
terreno cl 560m', na rua João
Planicheck.Tr: 370-8097 cl Tina
CRECI 9839

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

Rua Felipe Schimidl, 279 - Cenlro - Ja,aguá do Sul- SC - Fones: 370-6448 - 275-0448 - Fox: 371-9351

CAMPINAS - vende-se ou troca
se, cl 4 qtos, 2 salas, 2 bwc, e

demais depend.Troca por casa

em Jaraguá do
sul.R$70.000.00.Tr: 273-6364

Arquitetura & Topografia

370-7611
Walter Marquardt,

n0744SL5

- MediçãO de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidas
- Projeto e execução
(residencial, comerciai, etc.)
- Reformas em geral

churrasqueira.Tr: 9983-1925

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

JOÃO PESSOA - vende-se, cl
220m'.R$ 55.000,00.Tr: 370-·
9922

JOÃO PESSOA - vende-se ou

aluga-se, em frente de escola e

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

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

o produto certo para sua cOMltujiol

Grafites Jaraguá Ltda = (47) 275-4081 e 275-1961
PROCURA-SE - pi alugar kitinete,
no centro. Tr: 9106-7353 cl
Elisandra a tarde

BLUMENAU - vende-se ou troca-
se por casa em Jaraguá, alv., c/3

CHtCO DE PAULA - vende-se, alv.,

qtos, 1 suite, demais depend.Tr:
cl 3 qtos. R$55.000,00. CRECI

9983-1925
8054. Tr.: 371-5512.

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

COMPRA-SE - para tirar do local,
de madeira.R$ 2.000.00.1r: 370-
4811 após 18hrs

CENTRO.- vende-se, 325m'. R$
200.000,00. Aceita imóvel menor
valor. Tr: 370-6624. CRECI 8844

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

GRAVATA - vende-se ou troca
se por casa em jaraguá, praia,
alv, 3 qtos, garagem,

UBATUBA - vende-se, Enseada,
cl água encanada, cl escritura em

dia.Aceito carro.Tr: 375-2854 ou

375-1462 cl Paulo

VENDE-SE - cl 400m', 2 salas, 4
qtos, 4 bwc, 2 coz, garagem, área
de serviço, energia trifásica,
terreno c/l05.000m', 6 lagoas.
cachoeira. Tr: 370-7481 à noite.

VENDE-SE - próx, ao centro de
Guaramirim, alv, c/4 qtos, 2 bwc,
garagem pi 3 carros.R$
60.000,00.Tr: 371-6069
MATRICULA 24320

V�NDE-SE - próx. ao centro,
275m', cl suíte, garagem pi 3
carros, biblioteca cl escritório,
anexo sala comercial 80m'.R$

'-Alda-i'-o-conrablliiiadi
* Declaração de imposto
de renda

* Abertura de firmas

*Contratos * Contabilidade

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

troca-se por carro, alv.R$
25.000,00.TR: 9134-6258

* Custos
* Distratos

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

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
n° 288 - centro - Jaraguá do Sul

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservt,:_ão

� �
.

SEGURANÇA ELGRONICA

AceSSE E CONFIRA
WWW.pIUSSErvice.com.br

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
?/Htu de� a.� áM s� des� de4aa.&�_
í/i!�,�_��euH�deS�d4?/�

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

I N T e R N E T

Encontre nos canais "de nosso site os melhores ne'gócios de Jaraguá do Sul e Região
> Automóveis·(Compra. Venda, AceSsório. eC_I")
> Casa e Decoração

• •

•

•

.: •
> Comércio (Todo. 0V"m� ) • •
> Construção e Reforl!Ja ( Plntu� M@l<rl�de 'li!>nstruçáo e Beforma ]
> Esporte, Turismo e Lu r tatos I Extursõe< )
> Moda e Beleza (5.160. de' orporol)
> Restaurantes
>

. Serviços Gerais (Elell'icista,
Despachantes, Corretores de Seguros,

.,.-nuitos outros .. (I " (I

Entre em contato conosco e anuncie ... • • .,

lres, Gráficas, Financeiras,

• •

sua empresa em nosso site

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

Rua João Planincheck, 293 - Sala 15

Notjl Brasília - Jaraguá do Sul - se

, ..
' _,

Anuncie no canal de

CLASSIFICADOS
e faça bons negócios

pessoalsua v, d a

�
FONE: 372-3680

)

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.

l.nformática

IMóveiS

Acessórios

I �intas Originais e

�ecargas todas as marcas de I::nPre�sora _

C I, C k em"U m

Suprimentos

Promoção
Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

fp�p��çã�M��it��
t NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 585,00

�ormatização
I d�' comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais p/'emissão

� de N.F., Impressora p/
emissão Cupom Fiscal,

I todos os controles
dministrativos de ges
ao empresarial. .

e f J
"

pro i s s i o n e

OfertaPeriféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /
I 2 / I 5 I 18 e 24 meses.

Configurações: Duron I _6 - 128 rnb
de memória, Hard Disk 20GB, fax

-modem 56k, cd rom LG 52x. Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS"
AOC. drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de

som amplificada. 180w. placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIÀDA PELA
CONCORRÊNCIA

Fone/Fax: 275-2684 - email:

inf�liCk@ibest.com.bt '�li

Av. Getulio Vargas, 594 - SI. 2 - Centro - PROX. MILLlUM - FRENTE CÂMARA VEREADORES
" .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO -ti

BIM!.JIliIi·t

ALUGA-SE - no, Cond. Resid,

Concórdia, nas Aguas Termais

de Piratuba, Tr: 372-3192,

CENTRO - vende-se, ed. Jaraguá,
2 qtos, 1 suite mais 1 depend.Râ
88,000,00,Tr: 9119-7683

DIVIDE-SE - amplo apto, no

centro,R$ 200,00,Tr: 9914-3867

c/Jorge

PROCURA-SE - rapazes ou

moças, pi oividir apto rnob. no

centro,Tr:372-2526 ou 8804-

9308

SCHROEOER - vende-se, centro,
com, e resid, vlor a cornb. Tr:

9133-3476, Creei 3476

SCHROEOER - aluga-se apto. no
centro, semi -mob ,cf 3 suites

mais dependo Vlor , cornb. , Tr:

9t33-3476

SANTO ANTONIO - vende-se, 2

aptos, el sala com, 300m',R$
78,000,00 Tr: 9137-5573
MATRICULA 24320

UBATUBA - vende-se, próx. a

praia, c/l suite + 2 dorm.,
churrasqueira, Tr: 372-3235,

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

ótimo apto,R$ 48,000,00,Tr: 371-
6069, MATRICULA 24320

ALTO DA SERRA - vende-se, cf
area 92,5m2,Vlor a cornb.lr: 376-
1396 ou 9962-1809

ARAQUARI- vende-se, rural, com
222 margas, e/2 casas, e demais
rnstTr: 9146-0455 ou 9979-0018

COMPUTADORES

r----ru�L�:V�:;:�!�� ··---------1

o Possuir CRECI ou estar cursando I
I o curso para Corretor de Imóveis. III� Conhecer bem a Região

Q Possuir Automóvel próprio
I

\

I
........................................................................... 1

REMUNERAÇÂQ: Condizente com a função

Pousada Dreiche do Ar

( Ajuda cf Combustivel + Comissão)

Enviar Curricuíum com foto para:
275-0052/273-1174

Rua Procópio Gomes de Oliveira n" 654 - s3111 )

Precisamos de acompanhantes acima

de 18 anos,

Escapamento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - �cânica em Geral

Auto-elétrica - Com. Pneus

AUTORiZAdA:
GM � VW �

FiAT � FORd

BARRA DO SUL - vende-se, 2
terrenos cf casa de frente pf lagoa,
R$ 35,000,00. Tr.: 371-2001 cf
Frank,

371-0140 de seq. a sexta Alcides
ou 370-3561 CidaFOZ DO �AÇU - vende-se, el

614m2, el const, 105m2, base pi
2 pisos, alv. pré-acabada, quitado,
escriturado, asfalto" Aceita-se
troca por casa em Jarauuá. R$
31,000,00 Tr.: 370-3357,

PETROLÃNDIA - vende-se, 25

equitares, cf casa, lagos, e

árvores frutãeras.lr: 372-3695BARRA DO SUL - vende-se, cf
400m2, próx. posto de saúde.Bê
8.000,00, Troca por carro ou terreno
em Jaraquá.Ir: 9123-7355 ou

370-3574

PiÇARRAS - OPORTUNIDADE - 5
terrenos de 400m2 cada, próx. ao
Candeias, R$ 6,000,00 cada n:
372-1395,

GUARANIRIM - vende-se, cf
1 800m2'vlor a eomb,Tr: 392-3605

ILHíPoA FtGUEIRA - vende-se, cf
1900m2, fazendo frente pf Rua
José T. Ribeiro, em 20m defronte
lndurnak, R$ 200,000,00, CRECI
8054, Tr,: 371-5512.

RIO MOLHA - vende-se, cf
969.480m2, escriturado, R$
180,000,00, Tr: 9112-5501,

(proprietário),

CENTRO - vende-se comi, cone.
centro, cf 3,900m2, totalmente
aproveitáveis, Tr: 275-3070, Creei
8950,

CORUPÁ - vende-se, bairro ano

bom, cf 15 por 30,R$ 7,000,00,Tr:
9132-3879 \

NAVEGANTES - troca-se por casa
em guaramirim, próx, A praia.lr:

RIO MOLHA - Vende-se cf
escritura 20,000,00m2 terreno de
2,000m2 pronto pf construir,

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

'

- Plano para no mínimo 2 pessoas e no

máximo 5 pessoas.

t-

I

Participe do
nosso grupo
e pague só

R$' ,00 na compra
deste aparelho

Promoção válida por tempo indeterminado

FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

���n_o Peixoto, '03 - Centro - em frente ao Bradeseo 273-0888
.JAIlAGuj--Do SUL

634·0400/633.6660. São Bento do Sul· 644-5465 Rio Ne rinho· 642·3004 Mafra
II, ,

ampla área verde cf nascente
riacho, Á 4km do centro cf acesso
asfaltado, R$ 65,000,00, Aceita
carro como parte do pg, Hnanc.
saldo cf garantia, Tr: 370-8563

RIO MOLHA - vende-se, próx. a

Gruta,R$ 8,000,00 á vista.lr: 371-
3830

SCHROEDER - vende-se, et
452m2, situado na Rua 135
Frederico Irapp. R$12,000,00, Ir:
370-6847,

SCHROEDER - vende-se, cf casa
de alv. 100m2.R$ 40,000,00,Tr:
374-0591 após 16horas

TROCA-SE - um terreno com

473m2, cf casa de alvenaria com

92m2, Aceito carro no vlor,R$
20,000,00.1r: 9133-8710

UBATUBA - vende-se, Enseada,
próx, lombada eletrônica, 22 por
28,R$ 8,000,00, Troca por carro
ou terreno em Jaraçuá.Ir: 9123-
7355 ou 370-3574

JARAGUÁ 84 - cf 76 morgos, na
Tifa dos Húngaros, casa el 3

q\o" ,313, Gopa, GOl, Ia", b"'G, 2
galpões cf engenho de melado,
el nascente de água, Tratar: 273-
1660,

VENDE-SE - ou troca-se por
terreno de maior valor um Suzuki
Swift SO 1,6 16V 4R compl., gas,
R$ 12,000,00. TR 370-7986,

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

escrííura.Rs 35,000,00.1r: 9137-
5573, MATRICULA 24320

VENDE-SE - escritura 20,000m2
cf terreno 2,000m2� pronto pf
construir, ampla área verde, cf
nascente, riaeho,- a 4Km do
centro, acesso todo astaltado.Rs
45,000,00, aceito carro como

parte do pgto e ünanc. saldo cf
garantia, Tr: 370-8563

ALUGA-SE - centro de usinagem,
el fresa, plaina, e torno, cf
galpão.1r: 372-1969 ou 372-0064
ou 9973-9880

ALUGA-SE - ponto comercial, na

Rua: Bernardo Oorbuseh,

I L

Saia 00 aluguel aDquira
sua CASA própria...

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

R$
R$
R$ 789,54 mensais

R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 mensais

R$,1.579,62 rnerrsars

R$ 2.106,16 mensais

315,92 mensais

526,54 mensais

RODOBENS
CONs6RCIO

----�
r- -371 8�9122= 153

Repres.: Silver Serviços Ltda 6233
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

Baependi, cf 150m2,Tr: 9992-
4214

BAR - vende-se, cornp. na Vila
Lalau, el estoque.lr: 275-3737

BARRACA - vende-se, de caldo
de cana e snrveterla.Ir: 9118-
5474

CENTRO DE USINAGEM - vende
se, cf fresa, plaina e tornos, cf
galpão, Tr: 372-0064 ou 372-
1969 ou 9973-9680

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

LAVAÇÃO - vende-se, no centro,
de autnrnóvels.Ótírno preço.Ir:
273-0074

LOJA - vende-se, Rua Reinoldo
Rau,Tr: 9919-5545

PADARIA - vende-se eompta em
suararnrm. Tr,: 9117-2447,

PRÉDIO - vende-se, 2 pisos, cf
sala comercial, 2 aptos.as
80,000,00.1r: 370-6929 ou 9125-
1242 com Maieon

SORVETERIA - vende-se

eompta, ou troca-se por mal. de
constr R$ 15,000,00, n: 370-
3101, ou 91351602

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do Ervlno.
Ótima locaüzação.Ir.: 9101-
0467 cf Cristiane

VENDE-SE - sala comercial no
centro de Jaraquá.Acelta
proposta,TR: 011-6976-9448

VENDE-SE - mercado cf
estoque, T" 370-9311,

VENDE-SE - loja de variedades
em 'Corupà. Troca-se por carro
ou casa.Ir: 9116-6509

VENDE-SE - loja, no centro, el
cuentela.ta: 275-1539,

SCHROEDER - vende-se, cf
200,000m2, 5 lagoas, campo de

. futebol, quiosque, em ótimo
est.R$ 180,000,00 negoc.TR:
371-9053

ITAPEMA - vende-se, meia praia,
aSam do mar, cf sacada, sala, 2 ...__........... _

qtos, todo mob, garagem,R$
75,000,OO,Tr: 9131-3784

PROCURA-SE - rapazes pi dividir

apto, que já possuam apto, Tr

9953-2345

[Nosso Grupo

r--Vantage'ns
! - Custo reduzido para conversação
I entre o grupo
1-*Mais250minutostodo mês

i - Pague apenas R$ 112,50 mensais

I para 2 números, mais R$10,00 para
: cada acesso.l..

, �__ .. _. . ..... _ .. _� .. __.. ,_

"Os 250 minutos sào válidos para ligar um telefone da sua área de registro

Está convidando todos os clientes e

amigos para conhecer a casa com

lindas e belas acompanhantes 24 hs

ao seu dispor.

SUPERMERCADC.�,
275·311i�:�

COM CARNES TEMPERADAS

NOS FINAIS DE SEMANA.

R: .JosÉ TEODORO RIBEIRO, NO 540 . ILHA DA FIGUEIRA:

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

i

Tr. 392 3168 ct Gilmar
-� �\�' '1,��.

Repres. Comercial
Empresa São Bento do Sut
necessita autônomo para

vendas de produtos
de informática

Comissões elevadas

Informações: (47) 6332005

VENDE-SE esta casa, em
estilo colonial com 4

quartos e demais
dependências na Rua Luiz
Sartt (rua prinelpat)
do bairro Nereu Ramos.
valor de ocasião
RS 45,000,00 tratar direto
com proprietário no

47-91244061

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

'--"

�
Rua: Exp, Gumercindo da Sitva, 6 t 6 - Centro -Iaranuá do Sut - SC

I'J
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 12DEAGosTode200�

Cursos oe

O[Q)O(Q)��
Fellows'

fellóws@netuno.com.br

RIO CERRO II - vende-se, c/ ±
4.800m', c/ chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por automóvel
ou imóvel. Tr.: 372-3235 c/
Ramos.

LEIER
IMOBILIÁRIA

www.leier.com.br
Aqui você compra

os melhores
imóveis de

Juru g uã do Sul e Região
Greci 1462 � J

PRECISA-SE - de frezador.Tr: 376-
2593 c/ Alciomar ou Eduardo,
urgente.

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

- GINECOLOGIA -

t�:c'l�:0/79
Habilitação SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme Wcege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
SOl/latn@netullo.<'om.br - Jaragllá do Sul

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

�
"rIWI,

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e
Cosméticos manipulados

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

\�\\,�mt"Tm {fPIIJITUIl/f��I@NO�
Búzio Africano ,. Tarô

Numerologia • Kabala Africana
* Tratament()s Espirituais
para diversos problemas

inclusive droqas (' alcoolismo

Consultas cf hora marcada
(41) 312-0556 - 9912-8114

NATALIA - 9111-0491 ____ ..__ m. __

�lÁUDIA • 9136·9310
(47) 370-9068
� ...��

A,ellÓriQ' emGer.l· Co,me,im - Fan,.,i••
Ro.pallnlima•• Brincadeira•• ArtOla.alo
.aeO...xshapiorogua, cem. br

SEX SHOP JARAÕUA www.sex$hopjaragua.com.br
.... ,..,.,. ...lIt•• lfoptUfl_ �,�.�comktllalptM:ddod.

Níco/í e Ketlín CAISTIBN
passIvo

Se você está cansado de ficar em casa sem companhio, I
venho conhecer nossa pousada com lindas

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

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

275-0052 / 273-1174
&deuvu:ta ae� _te-�!!I!

TR. 91 22 2149
20 anos, olhos claros, total

seguranpa e sigilo absoluto.

TR: 9103-5417

,

morena e ruiva

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar de
babá.Tr: 370-6371 cl Michele

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
doméstica.Tr: 370-0097

OFEREÇO - ME - p/ trabalhar como
segurança, cl experiência.Tr:
37.6-0085

PRECISA-SE - profissional de
banho e tosa que se proponha a

adquirir o equipo tenho estrutura
local clientela e veiculo. Fone:
275-1852 até 16h.

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

como pedreiro.Tr: 275-1962 ou

9127-6491OFEREÇO - ME - pi trabalhar com
bibliotecária, cl especo em

tecnologia da informação, p/
trabalhar em escola, arquivo,
museu ou faculdade.Tr: 372-0253
ou 9996-6434

PROCURA-SE - estágio área de
arq. e urbanismo, cursando 9'
fase.Tr: 371-1847 ou 8802-8963

LEIER
IMOBILIÁRIA

www.leier.com.br
Aqui você compra

os melhores
im óveis de

Jaraguá do Sul e Região
Greci 1462-J

OFEREÇO - ME - p/ trabalhar
como balconista, recepcionista
e auxiliar administrativo, c/
experiência. Tr. 273-6050 c/
Schennia.

OFEREÇO - ME - p/ trabalhar como
babá.Tr: 273-0629 ou 9117-6782
c/ Fabiane.

OFEREÇO -ME- pi trabalhar

OFEREÇO - ME - p/trabalhar como
jardineiro, zelador ou caseiro.TR:
9111-6855 ou 373-6695. <'

Ágabllt !:I!!' gllXg é !:IIbl!tml!ch�
W com II caooÇll do!: homans, H
II I!:go h6g gabemo!: flIzl!!' multo bem!!!

VQ�hR paSSij' momentos �2.'�dávels ao lado das

garotas mais solocJonada< d.• Jalaguá do gul

EtO_!!!Qç��Ó.i'�.!..�_E��!l].��!! ,_
PllgUP. U_!rJ_ll_ fl leve I)_u,ªs por

apenas R$ 70,00

Estamos recrutando moços acima de 18õ"os.

AUTO AJUDA
TERAPIA DO CORPO E DA MENTE
ASTRÓlOGO TARÓlOGO FONOSINESICO PARAPSICÓLOGO.

Filiado no Conselho Re��1 Holistico - CRH· 0328 e no Conselho Nacional de Terapias Naturistas�ONATE��5�=======-=======
"

. -

--

Se você é uma pessoa triste, sofre de depr�\são, tem problemas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez. Falta alegria de viver, quanto mais luta menos

tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens perdas financeiras e tens problemas de ordem espiritual consulte com ele: Homar Moraes, através do taró kabala e08

i fonosinesia o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos, Mapa astral, carta numerologia, terapia tántrica cura plánica pela
I imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kÇlbala. Regressão,
i reprogramação mental e chaveamento e chapem para eliminara magoa,

i Em Jaraguá do Sul· Rua Ângelo-Rubini, 627-.Sarra doRiaCerro· Fone: (47) 273·1743 ·Instituto do Corpo e da Mente INCÔ
l;1!l_J_o.il1_ViM�_·_Eo.���_(�_n�_31�?9_ªL9.lli:�1�O_:_www.homar.com.b�.homar�resso.com.br • BREVE NOVO ENDERE O

SAUDE Bc INFORMAÇA
A SAÚDE VOCAL DO PROFISSIONAL

DA VOZ.
A utilização da voz humana como forma principal ou exclusiva de
trabalho categoriza as profissões em dois grandes grupos: vocais
e não-vocais.

. As áreas da comunicação e artes, em especial os locutores,
cantores e atores fazem parte do grupo dos profissionais vocais.
Para estes a voz é seu principal instrumento de trabalho, embora
nem sempre eles tenham consciência disso. É importante
ressaltar que para ser um bom profissional desta área é
fundamental cuidar bem da voz, mantendo saúde e estética vocal.
Para tanto deve-se buscar a orientação e acompanhamento vocal
com profissionais habilitados, pois a manutenção saudável e
estética da voz garantem a estes permanência no mercado de
trabalho.

Hoje, na era da comunicação, já é mito afirmarmos que somente
os vocalmente "bem-dotados" podem exercer profissões vocais,
As práticas fonoaudiológicas, legalmente reconhecidas na área
da saúde, auxiliam no desenvolvimento do potencial vocal
saudável sem recursos medicamentosos ou cirúrqiccs. Apesar
disso, o desconhecimento da higiene vocal tem levado muitos a

manifestarem doenças laríngeas leves, e as freqüentes
repetições destas afecções chegam até mesmo à agravamentos
que culminam em tratamentos cirúrgicos,
O alto índice de alterações vocais nos profissionais da voz tem

merecido especial atenção dos fonoaudiólogos, pois a utilização
da voz inadequada, resulta em uso abusivo do aparelho fonador.
A exposição aos fatores nocivos como falar/cantar
prolongadamente em ambientes ruidosos, sem tratamento
acústico apropriado, ou mesmo o inocente hábito de pigarrear
bruscamente, sempre antes do ato da fala, deixam o falante mais
vulnerável. Alguns profissionais utilizam erradamente como

prevenção aos problemas vocais pastilhas, conhaques, gengibre,

sprays. entre outros. É ainda muito comum encontrarmos

locutores, atores e cantores dedicando grande parte do seu

tempo em ensaios e preparos de leituras, sem contudo investir

igual atenção na forma saudável de apresentá-Ias,
É preciso conhecer e desenvolver medidas preventivas, mudando
pequenos hábitos e comportamentos no nosso cotidiano, não
apenas quando a rouquidão aparece. Alguns cuidados básicos
devem ser observados, como:

1- disciplinar os horários de trabalho para que haja repouso vocal

após cada apresentação;
2- hidratar-se com 7 à 8 copos de água por dia;
3- evitar a ingestão de drogas inalatórias ou injetáveis que têm
ação direta sobre o laringe e a voz, além de alterações
cardiovasculares e neurológicas.
4- evitar o uso do fumo, inclusive da maconha, pois a aspiração
provoca um super aquecimento no trato vocal deixando a voz mais

grave (grossa);
5- utilizar roupas leves que permitam a livre movimentação do

corpo, principalmente na região do pescoço e cintura, onde estão
situados o laringe e o músculo diafragma;
6- evitar a ingestão de refrigerantes, comidas gordurosas ou

condimentadas, pois estes produzem gases e refluxo
gastroesofágico prejudicando os movimentos, respiratórios, além
de lesar a mucosa;
7- evitar as mudanças bruscas de temperatura no ar ou líquido;
8- realizar exercicios de relaxamento regularmente, liberando a

tensão corporal evitando a produção vocal com esforço e tensão;
9- realizar avaliações auditivas e fonoaudiológicas periódicas,
10- manter a melhor postura da cabeça e do corpo durante a fala
ou canto, /

O melhor seguro que os profissionais vocais podem fazer para
preservar seu instrumento de trabalho é manter a saúde vocal.

fl�.�!.Y.!!�l�,�
!])r. $ean $erw [/clfl'einel' lluc4/

CRM: 5457-lE.G.O. 30212001- RQE:4975
Mtmbto da Sociedade BtlI�l!liro de ClfUrgio l,Qpor�óe!(1I

CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHfR
Ginecologia e Obstetrícia

Videolaporoscopia Ginecológico

275-03951 Rua: Pres_Jucelino,4S
- l' andor - centro .

Iludrt®lerro.(om.br Joraguá do Sul - S( . De
tral
tralSaiba emaSrecer sem

parar de comer:

Conheça o prosrama'
O)

DISCIPLINA
A IMENTAR
Info(ma�ões: 997J-J814

DlI Dan/rl[a S. F em}
Oennatologia - CRM I I 34 I

Fone/fax: (47) 370 8890
dan íell acu ry@globo.com

Rua: Olívio Domingos Brugnago, 275�

ANUNCIE
AQUI

371-1919
--, I

\.
\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




