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Edivaldo garante o empate do
Juventus aos 41 do 20 tempo
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FESTIVAL AMADOR
ALEXANDRE BaGO

Caxias é O líder
da 1a divisão

Vitória por 5 x O em cima

-do Cruz de Malta deixou
o Caxias na liderança do

Campeonato Amador da
1 a Divisão de Jaraguá do
Sul.
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NEGÓCIOS

Feira de Ponta de Estoque
considerada um sucesso

reuniu 14 grupos - cinco convidados e nove selecionados -,
inclusive estrangeiros, que desde terça-feira, 15, cantaram e

encantaram as quase 10 mil pessoas que assistiram aos

espetáculos apresentados em vários pontos da cidade, sendo
concentrados no Centro Cultural. - PAGINA 4

Tribo de Atuadores apresenta o espetáculo há q� anos. Já estiveram em JaragU_á do Sul a convite do Sesc

Formas Animadas encerra

com IA Saga de Canudos'
A quarta edição do Festival de Formas Animada encerrou

domingo com desfile de rua e apresentação pública da peça "A
Saga de Canudos", encenada pelo grupo gaúcho Tribo de
Atuadores Ó Nóis Aqui Travêiz.
O festival, promovido pela Scar (Sociedade Cultura Artística),

PROMOÇÃO

Duas pessoas estão ainda na
disputa para ganhar o carro
No início da madrugada ele sábado, Daniel desistiu da

promoção "Sou maluco pelo meu pai e faço qualquer
lOucura por um Fiat" Ele deixou o carro após os

Oarticipantes terem comido uma pizza na noite de sexta
feira. Vanderlei e Adriana são os dois últimos na disputa
Pelo Fiat Uno. Agora a promoção entra numa nova fase,
o� participantes só poderão sair do carro duas vezes por
dia, às 7 e às 20 horas.

A Feira de
Ponta de

Estoque
levou mais de
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os resultados

• Cotação U$$
Comercial

Venda

3,0080
Paralelo 3,1800
Turismo 3,0400

VendQ

3,7148 3,7182

R$: 79�J�{aç;Josto)

Bovespa

�>;:

Pontos

21.763

oscilação
1,69 %

Dow Jones 9.954 1,32 %

Nasdaq 1.782 " 1,46%
0,6528

.. 1 f
marlso!ls.<il. .ü(10"

w�w.mar' 01 a.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 17 de agosto de 2004OPINIAO

Pregação insólita
É cada vez mais nítida a

má vontade do governo em

esclarecer as denúncias de

irregularidades envolvendo
pessoas ligadas à adminis-

I

tração. Integrantes dos
escalões superiores se

re�ezam para tentar desvin
cu:lar os acusados do
governo e do PT, principal
mente. Embora o caso

Waldomiro Din iz tenha
ocorrido em 2002, quando
presidia a Loteria do Estado
do Rio de Janeiro, sob a

administração da petista
Benedita da Silva, tem

relação' sim com o governo
federal. Afinal, era pessoa
de confiança do partido,
tanto assim que se trans

formou' em assessor do
ministro José Dirceu.

Mesmo que o ministro da
Casa Civil desconhecesse a

proposta de suborno e o

destino dado aos recursos

arrecadados na falcatrua

(segundo as denúncias,

FRASES

patrocinaram as campanhas
dos candidatos petistas de
Brasília e Rio de Janeiro)
não lhe é permitido o

benefício da inocência.
Político experiente e líder
de um dos maiores partido
do país não poderia ignorar
as acusações que pesavam
contra o subordinado. Ao
nomeá-lo assessor Dirceu

atrapalham as investigações.
Para quem sempre bateu
firme nos adversários e

cobrava todas as explicações
possíveis e impossíveis, as

primeiras ações estão longe
dos discursos exaustiva

mente repetidos durante os

anos de oposição. A se

perpetuar as tentativas de
manter o jogo de empurra-

.... Os acusadores de hoje não têm moral

para cobrar a probidade que durante
décadas relegaram a segundo plano

referendou a, inocência de
Diniz. Para quem transita na

política nacional há mais de
duas décadas, ou tinha

convicção que não seria

descoberto ou havia outros

"compromissos".
A CPI do Banestado é

outro imbróglio que o

governo precisa desatar afim
de dar uma satisfação à

opinião pública. A troca de

acusações com a oposição só

empurra, nenhum avanço
virá em favor da: moralidade
pública.

É bem verdade que as

acusações envolvendo gen
te do governo não passam
de conjecturas. Nada do

que foi apurado até o

momento confirma as

acusações. Todavia, em

outras épocas, não se levava
em consideração o amparo
da dúvida, e o PT exigia

transparência total.
Também é verdade que os

acusadores de hoje não têm

lá muita moral para cobrar
do governo Lula a probi
dade administr.ativa que
durante décadas relegaram
a segundo plano. São em

bates que não p�ssam da
d isputa pelo poder
sistematicamente travado
no campo de lutas e forças
entre governo e oposição.
A se julgar pela inconsis

tência dos discursos dos dois
lados e das ações para se

apurar as denúncias, o Brasil
continuará amargando um

lugar privilegiado no pódio
mundial da corrupção. Vale
lembrar que o país convive

com a roubalheira públicas
desde 1.500. O que apareceu
ou foi investigado não passam
do rabo, o 'bichano continua

escondido em algum paraíso
fiscal, enquanto o povo sofre
todas as conseqüências da

ladroagem oficial.

"Foram sete lutas difíceis, tive que fazer um esforço muito grande, mas o sonho foi realizado e

conquistei a medalha olímpica':
.LeandroGuilheiro, judoca de equipe do Brasil logo após ter conquistado a medalha de bronze, a primeira do Brasil nas Olimpíadas de

<.

2004.

Mundo I Pessoas & Fatos

.... VENÉZUELA

HugoChavesvence
plebiscito com 58,3%
o presidente da Venezuela, Hugo Chávez,
conquistou no domingo amais significativa vitória
politica sobre a oposição desde que chegou ao

poder em 1998. Com 94% das urnas apuradas,
4.9�1.483 eleitores (58,32%) votaram pelo "não"
no plebiscito proposto pelos opositores, por meio
do qual pretendiam revogar o mandato de
Chávez. O "sim" obteve 3.576.5 17 (41,74%). Falta-

I>

vam apurarainda, além do restante dos votos regis-
trados eletronicamente, uma pequena parcela
de cédulas manuais. Dos mais de 14 milhões de
eleitores registrados, apenas 39% se abstiveram,
a rftenor ausência dos últimos 12 anos. (AE)

L

..,.'IRAQUE

Teer� eRiad pedem
iritervenção daONU
d'lrã e a Arábia Saudita pediram ontem que a

Orqanizaçâo das Nações Unidas intervenha no

Iraque para acabar com os choques entre

soldados americanos e a resistência iraquiana
em Najaf, uma cidade sagrada para os

muçulmanos xiitas.
O; ministro iraniano das Relações Exteriores,
Karnal Kharrazi, fez o pedido durante uma

conversa telefônica com o secretário-geral da
ONU, Kof Annan. "Mais uma vez, os americanos

ctmeteram um grave erro ao calcular os

dfsdobramentos no Iraque e provocaram os

s;ntimentos do povo iraquiano por recorrer ao

Ufa da força;disse Kharrazi a Annan. (AE)
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.... ISRAEL

Caverna descoberta pode
estar ligada aJoão Batista
Arqueólogos anunciaram ontem a descoberta
de uma caverna onde se acredita João Batista
batizou muitos de seus discípulos - uma grande
'cisterna de 28 degraus que leva a uma piscina
natural subterrânea.
Os arqueólogos apresentaram entalhes de sinais
nas paredes que, segundo eles, contam a história
do profeta. Eles também mostraram uma pedra
que eles acreditam ter sido usada para
cerimônias de lavagem dos pés. Foram retirados
cerca de 250 mil cacos de cerâmica da caverna

que seriam restos de pequenas vasilhas de água
utilizadas em cerimônias de batismo. (AE)

.... EUA

Bush anuncia retirada
de tropasda Europa

. o presidente George W. Bush anunciou ontem

um plano para retirar mais de 70 mil soldados
estadunidenses da Europa e da Ásia nos próximos
dez anos. Os democratas qualificaram a medida
de politicamente motivada em um ano eleitoral.
"O mundo mudou consideravelmente e nossa

posição também deve mudar com isso'; disse
Bush sobre os planos para uma das maiores

mudanças das forças do país desde a Guerra

Fria.Falando a veteranos,disse que a maior parte
das tropas ficará nos Estados Unidos e as que
permanecerem no exterior terão mais poder
para "enfrentar rapidamente inesperadas
ameaças': (AE)

.... BÉLGICA

Cardeal diz que papa
estámuito doente
Um dos 15 cardeais que estiveram com o papa
João Paulo II durante uma visita ao santuário de
Lourdes, na França, durante o fim de semana

foi citado ontem pela imprensa belga dizendo

que o pontífice está "seriamente debilitado" e

pode estar se despedindo.
"Foi uma das celebrações mais comoventes da

história'; declarou o cardeal belga Godfried
Danneels, visto como um possível futuro papa.
"0 papa está seriamente debilltado'prossequiu.
"Quando o papa disse 'eu encerro aqui minha
pereqrinação.isso pode ser interpretado de duas
formas: sua despedida de Lourdes ou até
mesmo de sua vida." (AE)

.... CHINA

Sobe para 147 o número
demortos do Rananim
A China elevou a 147 o número oficial de
mortos durante a passagem do tufão Rananim.

Enquanto isso, prosseguem as buscas por
cerca de 40 pessoas desaparecidas em

deslizamentos de terra no país.
O mais poderoso tufão a atingir a China em

sete ano entrou no país pela costa sudeste na

última quinta-feira, publicou a agência de
notícias Nova China. O prejuízo causado pelo
fenômeno natural é calculado em 16,4
bilhões de iuanes (quantia equivalente a mais

R$ 6 bilhões). (AE)
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AMORIM

SUA OPINIÃO
Universidade Criando
Formadores de Opinião

Gerson Costa*

Já se foi o tempo em que o conhecimento se concentrava nas

mãos de poucos, criando uma sociedade de ignorantes sendo
governada por intelectuais que tinham o único objetivo, enganar os

humildes e manipulá-los conforme suas necessidades. Os detentores
do conhecimento criavam leis favorecendo a simesmo e tornando os

ignorantes cada vez mais ignorantes. Alguns detentores do
conhecimento criaram formas de dominar as pessoas sem instrução e

estas formas perduram até hoje, enganando até mesmo as pessoas

que buscaram o conhecimento, porém ainda vivem na escuridão do

passado acreditando nas idéias dos dominantes,
Cresci ouvindo minha mãe me dizer que se eu não fosse um bom

menino não iria para o céu, questionando-a sobre onde é o céu e

porque vamos para este lugar, minhamãe só sabia responder o seguinte
"Não sei, minha mãe me dizia isso e a mãe da minha mãe também".
Na época eu não entendi o por que que existia essa idéia, mas ninguém c

sabia explicar o por quê. Agora analisando toda a história e a evolução a

do conhecimento, cheguei a seguinte conclusão, "Para manter o p

poder sobre as pessoas, criava-se idéias aterrorizantes para que o povo a

continuasse sendo submisso e dominado".
Os tempos pau aram e o conhecimento foi deixando de ser

propriedade de poucos, porém as idéias do passado ainda assombram (I

a grande maioria das pessoas consideradas cultas, quantas gerações
terão que ��sar para que esses medos sejam desmascarados e as

pessoas deix� de ser enganadas.
Hoje vivendo em meio a pessoas que buscam o cõnhecimento

em universidades sinto que' existe um temor muito grande em se

falar abertamente sobre assuntos que deveriam ser abordados e

discutidos constantemente por essas pessoas ditas Formadoras de

Opinião, mas infelizmente o medo de nossos pais ainda vive dentro
de nós, criando uma couraça difícil de ser quebrada, impedindo de

darmos nossa opinião sobre determinados assuntos. Ainda é levado
muito a sério aquele ditado que diz "Política e religião não se discute",
mas porque não discutir, somos formadores de opinião, devemos colocar
nosso ponto de vista e opinar sobre esses assuntos quando questionados,
Está na hora de quebrarmos os paradigmas e mudarmos de uma vez

por toda a nossa forma de pensar e agir, quem sabe dessa forma

poderemos mudar essa concepção e deixarmos de ser manipulados
pelos detentores do conhecimento do passado, criando uma sociedade
de pessoas pensantes e sedentas por opinar sobre os mais variados
assuntos. Ol

_

Infelizmente os professores que
-

deveriam fazer os estudantes
pensarem e refletirem sobre isso não o fazem, talvez por medo de o

que a sociedade pensará sobre mim se abordar esse tipo de assunto �

nas salas de áulá, irãome condenar e me queimarão em praça pública
chamando-me de erege, como fizeram os detentores do conhecimento
ao longo da história com as pessoas que não se calavam perante os

dominantes.
Portanto está na hora dos colegas acadêmicos começarem a

desempenhar seu papel na sociedade, formando opinião, criar rodas
de discussão nas universidades ou em qualquer lugar onde se

encontram e discutir sobre assuntos como este e iniciar a partir de

nós, a partir de nossa geração esse processo de mudança. pode levar

tempo, pois infelizménte no Brasil arenas 2% de toda a populaçãO
tem acesso ao ensino universitário, porém tem que se haver �111
pontapé inicial, partindo de nós a minoria, para que depois essa ,dela

se dissemine por toda a sociedade e possamos enterrar de uma vez por
todas os nossos medos e as mentiras que nos atormentam até hOJe.

Vamos deixar de ser ignorantes, pensando que só iremos para o céu �e
formos bonsmenino (a) s e criar uma sociedade com identidade próprta
e busbr através do conhecimento as verdades da vida, como Pdr
exemplo"de onde viemos e para onde vamos", isto chama-se liberda

e

de expressão.

*Acadêmico da 7a fase do curso de marketing do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj).---------------------------------------�-
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de c?rpo �;
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO

aI
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bern corno

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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.... Diferença IOs professores Gláucio Soares e Dariam

Borges, da Universidade Candido
Mendes, do Rio de Janeiro, divulgaram
o resultado do estudo "A cor da morte': .rn

que revela que os homens negros têm .c�
82% a mais de chances do que os 11i
brancos de serem assassinados.

�q
Entre os brancos, de cada 12 vítimas

.

1
� ·r t

fatais da violência, 11 são homens. Na
,-,

população negra, a relação é de 14 para
ae

�Vazio .... Água fria .... Disfarçada .... E o povo Ó

N mês passado, o vereador Marcos Fontes da coligação "Viva Jaraguá" Os outdoors com agradecimento ao Uma moradora da Barra Rio Cerro acusou

5

o

rpato (PT) se colocou à disposição revelaram que o candidato a prefeito, presidente Lula pela criação de 1,3 milhão uma médica do posto de saúde do bairro

tdireção do partido para levar para Moacir Bertoldi (PL), jogou um balde de de empregos no Brasil nos últimos meses de ter lhe tratado mal durante um

Ba sília o dossiê "com mais de 20 água fria nos correligionáriosmais afoitos são ou não propaganda eleitoral disfarçada atendimento à filha. Segundo ela, não

tnúncias de irregularidades e entusiasmados com a campanha. para os candidatos do PT na região? foi a prlmelra vez que a médica lhe

�ministrativas cometidas pela Segundo as mesmas fontes, Bertoldi tem Coincidentemente, os patrocinadores dos "tratou com qrosseria"
�refeitura de Jaraguá do Sul" exigido empenho e disposição dos outdoors são ligados diretamente ao Ao procurar a Secretaria de Saúde para

passada quase um mês nem o militantes dos partidos aliados e nem Partido dos Trabalhadores. Ué, não foram reclamar do atendimento teve como

parlamentar nem o PT tocaram mais no quer ouvir falarem números de pesquisa muitas dessas entidades que prometeram resposta que a denúncia não passava de

assunto. Segundo fontes, os documen- eleitoral. não usar a estrutura sindical na campanha picuinha.
tcs ainda não saíram da gaveta do Bertoldi sempre preferiu o silêncio nas política deste ano? O secretário de Saúde de Jaraguá do Sul, uma.

vereador e o PT não se mexeu para campanhas políticas, muito embora, nas Imagine se os Sindicatos Patronais Airton Weber da Silva, precisa apurar as A pesquisa também mostra que, nas

providenciar que as tais denúncias che- rodas mais íntimas, admita o potencial resolvessem usar o mesmo expediente, a duas denúncias. Afinal, um órgão público duas raças, as estatísticas são menos og
guem à Controladoria Geral da União. eleitoral. gritaria ia ser geral. não pode tratar o contribuinte nos casos. cruéis com as mulheres.

) rrr
1"-__--------------------------------------------;--------------',W

TERÇA-FEIRA, 17 de agosto de, 2004 ,

Prefeituráveis de Guaramirim

participam de debate na rádio
jARAGUÁ DO SUL - Os três

candidatos aprefeitodeGuaramirim,
LuizCarlosMannes (PSDB),Mário
'rgioPeixer (PFL) eNilsonBylaardt
WMDB) participaram, sábado, do
aeooteeleitoralpromovidopelaRBN,
rádio e 1Y. Na oportunidade, os

prefeituráveis responderam aos

questionamentos dos representantes
de entidades e população em geral e
expuseram projetos voltados ao

desenvolvimento da cidade.
Diferente da regra do primeiro

programa, desta vez foram feitas seis

perguntas e todos os candidatos
puderam responde-las, àmedida que
eramsorteadospelomediador, Jailson
Angeli. A população questionou
quais eram as propostas dos
candidatos para darmais condições
deoabalhóaosbombeirosvoluntários,

conqliistarrecursos aomunicípio,
oque será feit6emprol às associações
de bairros, à geração de emprego,

pavimentação e como darão
condições de sustentabilidade as horário político.

Aluna Marista é campeã do
Fescati

No 'I:u timo dia 13 de agosto,a aluna da 8a série do
COlégioM' S- L

'

D
ansta ao UIS

a
' ,

, nleleTeixeira da Rocha
�

,

grau-se campeã do

dFESCATI,Festival da CançãoeTirnbó
Dan' I

.

le e partiCipou na
categ .

E
ona Interpretação-

dstudantil_ Nível Nacioriale 1'3
t

a 17 anos de idade.
aquarta vez que ela
Parti( .Ipa do festival tendo
cOn .

r

qUlstado um premiorevel .

ed ,açao, um segundo lugar
OIS p

.

N nmeiros lugareseste
.

, ano Daniele
Interp
S retou "Foi Deus" deelrna Re'IS.

POL ICA

APRESENTAÇÃO

Desenvolvimento social é o
foco principal do'Plano 22'

}ARAGUÁ DO SUL -- o

desellolvimento so c io

eco�mico é a base do "Plano

22", proposto pela coligação "Viva
Jaraguá". As propostas contidas
no projeto foram apresentadas
pelos candidatos a prefeito e

vice, Moacir Bertoldi (PL) e

Rosemeire Vasel (PTB),
respectivamente, ontem à noite,
na Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul).
Na oportunidade, os empresários
fizeram perguntas aos candidatos

para saber as melhorias que

pretendem aplicar na cidade,
caso sejam eleitos. As três chapas
contarão com o espaço para

explanar sobre projetos. Hoje é a

vez da coligação "Jaraguá no

rumo certo", no mesmo horário.
-Antes de responderem ';los

questionamentos, Bertoldi e

Rosemeire explanaram sobre as

propostas voltadas à valorização
da criança, mulher e público da
terceira idade. "Vamos dar uma

atenção maior às gestantes,
pretendemos abrir mais creches e

conseguir mais vagas, nos três

turnos, para que as mães tenham

condições de trabalhar", informa
Rosemeire. Ela promete também

que a elaboração de programas
de prevenção, como vacinação,
além criar opções de lazer para os

jovens e cursos destinados à

preparação para o primeiro
emprego. "Vamos firmar parcerias

micro e pequenas empresas.
Mannes informou que, se eleito,

osbombeiros receberão verbasuíicíente

para o trabalho e garantiu que buscará
enxugar, a máquina. "Vamos
economizar o que for possível para ter
mais- recursos na administração FABIANE RIBAS

���-------------------

pública", promete. Com o orçamento
participativo, Bylaardt assegura que as

associaçãesdemoradoresestarãomais � Moacir Bertoldi foi o
envolvidas nas decisões domunicípio. 10 convidado da Acijs
"Temos projetos para a áreade turismo,
agricultura e educação, com a para apresentar o
finalidade'de gerar empregos. Vamos programa de governo
criar mais vagas em creches para dar

condições de trabalho àsmães", afuma fi
o peemedebista. Sobre pavimentação,
Peixer - candidato à reeleição - diz)
que foram asfaltadas 22 ruas e que vão

conseguir recursos junto ao BNDES
para novas pavimentações.

A emissora vai realizar debate
.

entre os candidatos a vice-prefeito
de Jaraguá do Sul, no próximo
sábado, das ?2h30 às 13h30, após o

iSJ

Bertoldi respondeu às perguntas dos empresários e do público que participou da apresentação

com instituições de ensino para
oferecer curso de informática,
idiomas e outros necessãrios para
oaprimoramento dos estudantes",
afirma.

Para' a terceira idade, o plano
.22 prevê a abertura de uma casa,

onde os idosos possam se

encontrar e se integrar, além de

) sb -,

projetos para fortalecer as microl919
pequenas empresas, gerar mC)t� fi

empregos e aumentar a

arrecadação do municípi<p�
"Pretendemos também agilizar
documentações na admini.�)T
tração pública, incentivar'jhi
exportação e melhorar o sisteIl},aO., . " di

1,
viana, lZ.

Ola

contar com profissionais da

saúde, área de lazer e leitura.
"Nossa proposta é humanizar a
cidade, buscaremos fortalecer a
família, os clubes de mães para
rebuscar alguns valores que se

perderam", destaca.
Na questão econômica,

Bertoldi garante que terão

Bertoldi assegura que irá reduzir os cargos de confiança
J611

,102
TI9

}ARAGUÁ DO SUL - A

redução de custos e de
funcionários na administração
pública foi uma das principais
questões levantadas pelos
empresários associados da Acijs.
Uma série de perguntas foram
numeradas e sorteadas para serem

respondidas pelos candidatos à

majoritária, Moacir Bertoldi e

Rosemeire Vasel. Na explanação,
Bertoldi assegurou que, se eleito,
irá cortar o número de cargos de

confiança para garantir uma

economia de aproximadamente R$
500 mil. "Os concursados serão

incentivados a participar de cursos
de aperfeiçoamento para
crescerem profissionalmente. Mas
os comissionados serão cortados em

pelo menos 50%", garante.
Questionado sobre o sistema

viário, o candidato a prefeito
informa que no "Plano 22" conta a

criação do Instituto de Projetos e

Urbanismo de Jaraguá do Sul. ''A

intenção é contratar um

engenheiro de trânsito para que o

profissional capacitado avalie o

trânsito da cidade e elabore projetos
para

\

melhora-lo", destaca,
acrescentando que a ciclovia e

transporte coletivo também terão

atenção redobrada. "Faremos o que
for preciso, alargaremos ruas,

mudaremos o sentido de vias,
traçaremos o anel viário e

construiremos mais três viadutos",
promete.

• Rosemeire Vasel diz que
abertura do comércio aos

domingos dependerá de

negociação entre

empregado e empregador.

• Moacir Bertoldi garante
que há projetos voltados

para garantir a qualidade

cda:;...á...,g.,_ua-:;:::::ii.iiiiii_liiiiiii�iIíil':�
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Grupo teatral gaúcho encerrou
, ,

Festival de Formas Animadas
MARIA HELENA DE MORAES

...Nove grupos
participaram Festival,
que aconteceu de 10

a 15 de agosto

}ARAGUÁ DO SUL - A quarta
edição do Festival de Formas
Animadas de Jaraguá do Sul
encerrou deixando no ar um gosto
de saudadeno público, nos artistas e
nos demais organizadores do evento.
Durante os cinco dias de realização,
o festival levou' alegria,
entretenimento e cultura a milhares
de pessoas, reunidas nos espaços do
Centro Cultural da SCAR, em
escolas, fábricas, ruas e na principal
praça da cidade.

A companhia teatral "Oi nóis

aqui traveiz", de Porto Alegre, foi a
, última a se apresentar no Festival de
FormasAnimadas, que encerrou no
domingo a tarde, O espetáculo,
intitulado '';\ saga de Canudos",
aconteceu em frente ao Museu

Emílio da Silva.Apeça, apresentada
em uma hora e quinze minutos,

, .contou a história da construção e

I tçlestruição de Canudos, região do
'Sertão baiano. A opressão e os

I
:horrores da Revolta de Canudos
forammostrados com sensibilidade,

I 'música, humor
e irreverência. Com

i EZO atores, a 'tribo de atuadores' exibe
I

-

este espetáculo pelo Brasil há quatro
�nos. '';\história reflete a atualidade
I

ga questão da luta pela terra, além

Peça encerrou o Festival de Formas com a apresentação da "Saga de Canudos"

disso, mostramos o momento do
Brasil, onde o sertanejo se organiza e

faz uma sociedade alternativa",
declaraTânia Farias, uma das atrizes
da peça de Canudos destacando a

possibilidade da construção de uma
sociedademais justa e igualitária.Ao
final da peça,' crianças e adultos

aplaudiram o desempenho dos

atores, que cantavam e contagiavam
a todos com roupasmulticoloridas e

, promoviam a integração com o

público.
.
A comissão organizadora ainda

não contabilizou o público total, mas

para o vice-presidente de artes

cênicas Gilmar Morettti 'e para o

coordenador geral Leone Silva, a

expectativa é de que se tenha

alcançado números parecidos com
os de 2003, ou seja, em torno de 10
mil pessoas. "Nós tivemos um

número menor de grupos

participantes do que o festival
anterior, em função da dificuldade
de recursos e do tempo reduzido para
agendamentos. Os locais das

apresentações também tinham

limitação de público pelas
características da maior parte das

peças. Mas para nós valeu o

resultado final, que comprova que
Jaraguá do Sul está no caminho
certo no sentido de tornar e� um

evento de nível �a
dual", diz GilmarMoretti. Leone
Silva salienta o fato de que a cidade
definitivamente incorporou o

festival como sendo uma realização
de todos, "Foi visível esta interação,
percebemos isto nos desfiles pelas
ruas e nas apresentações, quando
as pessoas vinham elogiar a

organização e a qualidade dos

espetáculos", assinala Silva.

.Empresários de Jaraguá do Sulparticipam do 82° Encomex
,
"_._ }ARAGUÁ DO SUL - Empresários
do município participam nesta

,

quinta-feira do 8r Encomex

(Encontro de Comércio Exterior),
promovido pela Secretaria de
Comércio Exterior doMinistério do
Desenvolvimento, Indústria e

ComércioExterior, que acontece no
Grande Hotel, em Blumenau. A

I' participação
de [araguá do Sul neste

evento tem o apoio do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul e
da Cambra (Câmara de Negócios

I Internacionais). Até ontem à tarde,
32 pessoas já haviam efetuado

inscnçao, entre empresários e

estudantes de Comércio e Exterior
e Administração, da Unerj, As
inscrições podem ser feitas até hoje
à tarde, na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul).

A 24°_ Secretaria .de
Desenvolvimento Regional e a

Prefeitura também estão apoiando
a comitiva, integrada porprestadores
de serviços em comércio exterior,
executivos, profissionais que atuam
na área de exportação, interessados
em ingressar no segmento e

estudantes, que buscam

informações sobre exportação,
importação e internacionalização,
assuntos tratados durante o

Encontro.
O Encornex tem por meta

estimular o empresariado brasileiro '

a participar do mercado
internacional. Durante o evento

são apresentadas informações sobre
estrutura, funcionamento e regras
básicas do intercâmbio comercial
brasileiro, mecanismos de apoio à

exportação e oportunidades de

negócios com o exterior.

• Paralelo ao evento será

realizado um Balcão de

Serviços sobre comércio
exterior composto por

vários estandes que vão

apresentar os serviços que
oferecem ao mercado,

• Os Encontros de

Comércio Exterior

pretendem fortalecer a

parceria entre os setores

público e privado.

TERÇA-FEIRA, 17 de agosto de 2004 L ••nmaar.,anlg._
Feira de Ponta de Estoqúe
reuniu mais de 20 mil pessoas

c:Preços baixos levaram milhares de pessoas à 6° edição da Feira

}ARAGUÁ DO SUL - Os lojistas dos segmentos de confecção,
que participaram da 6° Feira de calçados, cama e mesa, banhe:
Ponta de Estoque, realizada no artesanato. Cada expositor
final de semana no Parque investiu cerca de R$ 250,OOna
Municipal de Eventos, ficaram locação dos estandes. A estímata
satisfeitos com o evento e de Garcia é de que o lucro brutu

prometem participar da próxima deve ficar entre R$19 a R$ 21 rnu

edição do evento. Pelo menos é Garcia informa que o resultae
essa a intenção dos pn9:prietários dessa Feiramotivou os lojistas, que
da lojaMalutta, de Guaramirim. solicitaram a realização de evento

De acordo com AndréiaMalutta, semelhante no período qUf
o resultado da�a foi positivo. antecede o Natal.

"Conseguimos vênder cerca de
80% da mercadoria que levamos

para a Feira", revela. A feira, de
acordo com o presidente do

Rotary, Hélio Garcia, reuniu mais

de 20 mil pessoas durante os dias
de realização.

O evento é organizado pelo
Rotarye a cada ano o resultado
financeiro é destinado para um dos

projetos comunitários do Rotary.
Este ano o dinheiro será usado nos

projetos assistenciais do Rotary.
Ano passado, o lucro obtido com
a Feira foi direcionado ao projeto
mundial do Rotary de erradicação
da poliomelite.

Ainda de acordo com Hélio
Garcia, participaram da Feira de
Ponta de Estoque 54 expositores

.-._-_.__ .-_.�_ ...._ ... _. __ .-�----

Para vereador

;AGOSTINHO
Fernando Zimmermonn

�

INFORME CP

... NEGÓCIOS

Gestão Empresarial
Acontece hoje e amanhã, em Curitiba, o Fórum
de Gestão Empresarial, evento que tem como

- principal objetivo promover o lançamentó da

1 nova versão do sistema integrado Everest

",I
Gestão Empresarial, além de colocar em debate

( I
o cenário de mutlanças nas organizações,

_,
apresentando temas referentes à gestão
empresarial, focando nas estratégias de

G)

negócios, custos, planejamento, recursos
(J j

h uma nos, entre outros. Pa lestra ntes
G:J convidados mostrarão por que a gestão de
UI'

processos é atualmente a melhor forma de
13" integrar a estratégia de organização. Destinado
I a executivos, estudantes e interessados nos
1 conceitos de gestão.

� AUMENTO

Locação de imóveis
A indústria de locação de veículos fechou
2003 com um faturamento de R$ 2,35
bilhões, um crescimento de 69,06% em

relação a 1999, quando atingiu R$ 1,39
bilhão. Dados da Associação Brasileira das
Locadoras de Automóveis mostram que o

setor manteve uma trajetória de expansão
desde 1999, apesar da retração da economia
de modo geral. O número de locadoras, que
em 1999 era de 2.161, chegou, em 2003, a

2.340 empresas, Os empregos gerados pela
atividade ultrapassaram 1 mil postos em

2003, 54,67% a mais que há cinco anos. E,
apenas no ano passado, frota, faturamento e

clientes tiveram um aumento médio de 2%.

� INSCRiÇÕES
Jovem Empreendedor
Os interessados em participar do curso de

empreendedorismo e obter linha de crédito do Fundo
de Amparo ao Trabalhador têm até sábado para se

inscreverem. Em parceria com o Sebrae, o programa visa

qualificar e financiar jovens empreendedores para o

Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego do Ministério
doTrabalho.O atendimento está sendo feito em unidades

do Sebrae de todo o país. Até agora, de acordo com os

números do Ministério do Trabalho e Emprego, mais de
37 mil jovens se inscreveram.A prioridade é com jovens
de menor poder aquisitivo ou afros-desencendentes,
egressos de sistemas penais, indígenas e portadores de
necessidades especiais. Ao final do curso, eles terão que
apresentar um pano de negócios, que será submetido à
análise da instituição financeira.

: LOTERIAS
[_ _�� -- � - - --�--

concurso: 589 concurso: 1338
06-07-08 09-15-19
13 - 33 - 59 45 - 7�

_çn""hlíjfte. III
concurso: 443

04 - 06 - 08 - 14 - 17 - 29 - 32

37 - 49 - 51 54 - 55 - 57 - 61

2° Premio: 28.638
3° Premio: 32.187
4° Premio: 27.909

5° Premio: 10.912

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Integrantes da microbacias

se reúnem em Schroeder.s
10(>0

Negreiros apresenta plano do Microbacias na primeira reunião da ADM

SCHROEDER - O Plano de

Desenvolvimento do Microbacias 2
foi apresentado aos integrantes do
GAM (Grupo de Animação do

Microbacias) e da ADM.(Associa
ção de Desenvolvimento da
Microbacia 2) na primeira reunião
da associação, que aconteceu na

última sexta-feira, na.Escola Santos
Tomaselli. O projetoMicrobacias foi
criado em 2002 pelo governo
federal, em parceria com o Bid
(BancoMundial), para preservação
e desenvolvimento dos recursos

naturais nas áreas de microbacias.
O encontro contou com a

participação do secretário executivo
da Epagri - Regional de [oinville,
EvandroGoulardt, que falou sobre
osprocedimentos necessários para
a contratação de um facílitador e
sua função. O coordenador do

projeto em Schroeder, engenheiro
agrônomo Ricardo José
Zimmermann de Negreiros,
informou que o facilitador será um
técnico agrícola de cooperativa ou
um engenheiro agrônomo, que
atuará simultaneamente em

Schroeder e Guaramirim,
municípios que possuem apen.js
umamicrobacia.A escolha deve ser
'definida dentro de, no máximo, um
mês, quando será realizada reunião
extraordinária para contratação e

apresentação do profissional.
"Conforme o facilitador vai

apresentando os projetos, os recursos
serão repassados", explicaNegreiros.
Schrocoer receberá aproxima
damente R$ 180mil para execução
doMicrobacias 2, que contempla as

localidades sI, Braço do Sul,
RanchoBo�uas Mamas.

O secretário executivo daEpagri
também abordou a importância do
contrato de subvenção, a ser

assinado entre a ADM e o governo
do Estado para liberação dos
recursos, e o andamento do projeto
no Estado, tecendo elogios pelo bom
andamento do projeto em

Schroeder,O contrato de subvenção
será encaminhado essa semana ao

governo estadual, acompanhado de
uma cópia do Estatuto da

Associação, que tem como

presidente Adelino Zirls. A ADM
vai se reunir todas as segundas
quartas-feiras do mês, na Escola
Santos Tomaselli, no- Bairro
Tomaselli. (Carolina Tomaselli)

GERAL

DIVERSIDADE

Exposição na Unerj divulga
anfíbios da Região Norte

.... Fotografias de
70 espécies
podem ser vistas
até amanhã

}ARAGUÁ DO SUL - Depois de

percorrer 140 municípios de Santa
Catarina e do Paraná, atingindo
mais de 500 mil estudantes, a

exposição "Anfíbios da Mata
Atlântica" pode ser visitada até

amanhã na Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul).

Realizada pelo Instituto Rã

bugio para Conservação da

Biodiversidade, a exposição reúne
70 espécies da região Norte de
Santa Catarina em 15 banners,
dispostos no hall da Biblioteca Padre
Elemar Scheid, das 71130 às 121130
e das 13h30 às 221130. Além das

fotografias das espécies de anfíbios
anuros, o visitante terá informações
sobre o habitat, tamanho, família,

repJdução e ameaças aos sapos, rãs

e�rerecas, agrupadas geralmente
pelo tipo de reprodução, habitat ou
sem fase de girino, como é o caso

de algumas rãs.
Segundo o coordenador de

projetos do Instituto, Germano
Woehl [r, o objetivo é levar
conhecimento aos estudantes sobre
o patrimônio natural e,

conseqüentemente, estimular o

interesse da comunidade aca

dêmica e da população pela
conservação da natureza, já que o

avanço da destruição das florestas,
a poluição das águas e a drenagem
dos banhados ameaçam a

sobrevivência destas espécies. "Essa

aSAR JU�kES

Exposição procura mobilizar acadêmicos sobre importância da preservação da natureza

destruição traz conseqüências
graves, pois os anfíbios são grandes
devoradores de insetos, que
provocam doenças e são causadores
de danos à agricultura", explica.

Woehl salienta que o país possui
uma dasmaiores biodiversidades do
mundo e, no caso dos anfíbios, a

região concentra uma fabulosa
quantidade de espécies. "Popu
larizar informações sobre a fauna e

a flora é uma excelente estratégia
para despertar o interesse da
sociedade quanto à conservação
das áreas remanescentes do que
um dia foi nossa exuberante floresta
Atlântica", raciocina o ecologista,
destacando que outros grupos de
animais não apresentam: tantas
espécies exclusivas como esses

anfíbios.

Participantes da 'Olimpíada do
Conhecimento' são recebidos

JARAGUÁ DO SUL -. Os
alunos do Senai/Jaraguá do Sul

que participaram da Olimpíada do
Conhecimento foram recebidos
na entrada da cidade e desfilaram

Liderança
Competitiva
Prof. Adroaldo lamaison
Dia 24 de agosto de 2004
Horário: 19:30 horas
Local: Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul (CEJAS)
INFORMAÇÕES E INSCRiÇÕES
47.275-7010 com Mainara
47 9976-0878 com Valdicir

ApOio:

QUALIDADE NA PRODUTIVIDADE

QUALIDADE PESSOAL
QUALIDADE NAS RELAÇÕES HUMANAS

QUALIDADE NA COMUNICAÇÃO
QUALIDADE NA PROFISSIONALIZAÇÃO

MOTIVAÇÃO E ENTUSIASMO

QUALIDADE DE VIDA

QUALIDADE NA LIDERANÇA

Realização

ACIJSe
ASSOCIAÇÃO COME.RCIAl E
INDUSTRIAL DE JARAGUA 00 SUL

I

num caminhão do Corpo de
Bombeiros. A unidade teve a

maior delegação entre as cidades
catarinenses, com 11 alunos e

garantiu uma medalha de ouro

e outra de prata.Toi ummomento

de muita emoção, principalmente
para os alunos, que não esperavam a

recepção, e para os familiares, que
viram os filhos com tratamento de

. heróis", disse o diretor da unidade
Newton Gilberto Saloman.

Medalha de ouro na ocupação
Fresagem, Ismael Antônio

Berns, era um dos mais

emocionados e felizes na chegada,
tanto em Florianópolis como em
Jaraguá do Sul. Beijando a

medalha, seu comportamento
contrastava com a concentração
que manteve durante a

realização das provas, desde a etapa
estadual, realizada em Criciúma.

O outro medalhista de [araguá
do Sul, Jackson Lago estava mais

contido nas comemorações. Ele foi
medalha de prata emEletrônica. Ele
estuda noCentroWeg, uma unidade
de aprendizagem industrialmantida
em parceria entre o Senai e aWeg.

PRESERVAÇÃO DA FAUNA ANFíBIA

Criado em 5 de abril de 2003, o Instituto Rã-bugio para Conservação
da Biodiversidade, com sede em Guaramirim, é uma Organização
Não-governamental que realiza trabalho voluntário, através da
iniciativa do casal Elza Nishimura Woehl e Germano Woehl Jr, Há
alquns anos, o casal desenvolve pesquisas e projetos de educação
ambiental na região norte do Estado buscando preservar o que
resta da Mata Atlântica.

Segundo o pesquisador, o trabalho no Instituto env.olve alunos da
rede pública de ensino com os propósitos de popularizar a

biodiversidade, sobretudo da fauna anfíbia, para que eles percebam
a importância de preservar os remanescentes de floresta, hábitat
das espécies, como única alternativa de garantir a sobrevivência
desses anfíbios. "Temos cerca de sete espécies endêmicas na regiãb,
isto é, espécies que só existem aqui. A presença delas é um bom

argumento para sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de
conservarmos as últimas áreas que restam de floresta Atlântica e

também protegermos os rios e riachos da serra do mar, que são as

áreas de mananciais'; afirma.

Programa 'Apcvi nos Bairros' 'I
orienta empresários da região

" )

; ]ARAGUÁ DO SUL - Para dar

oportunidade a empresários demicro
e pequenas empresas localizadas nos
bairros a conhecerem as atividades
desenvolvidas pela Apevi
(Associação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do ltapocu), a

entidade promove mais uma edição
do programa ''Apevi nos Bairros".A
reunião acontece dia 24, no auditório
do Colégio Holando Marcelino

Gonçalves, na: iLha da Figueira, a
partir das 181130. Representantes irão
repassar informações sobre as

principais atividades da associação.
Em seguida, o pedagogo Islair José
Cristofoline profere palestra sobre ''As
atitudes e comportamentos que

ajudam a vender". Essa edição é

voltada 'aos empresários e

funcionários das empresas situadas
nos bairros Ilha da Figueira, Vila
Nova e Barra do Rio Molha.
Durante o encontro, consultores do
Sebrae estarão no local tirando
dúvidas dos participantes sobre
assuntos voltados à micro e pequena

empresa, além de informarem sobre
os serviços que o Sebrae poder
oferecer aos interessados em

)

,;};
• Em 2003, o programa

Apevi nos Bairros

promoveu o nI
�(_associativismo em sete

edição, com reuniões e

palestras que envoíveram
506 participantes.

• As vagas para participar Ida palestra são limitadas e

as presenças devem ser

confirmadas pelos
telefones 275-7024, com i
Andreza. I

fomentar ou iniciar um empree -

dimento. Além disso, um represe -

tante daAcrevi (Agência de Crédi !O
do Val� do Itapocu) levará inform -

ções sobre financiamentos através a

CaixaEconômicaFederal, Banco o

Brasil e da própria Acrevi. Essa é a

segunda edição do encont o

realizada este ano. A primeija
aconteceu no dia 8 de junho, na
Igreja São Judas Tadeu, no bairro

ÁguaVerde, aos empresários des 'a
região e daVila Rau,

'
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Afinação e profissionalismo
em evento de Música Italiana

CELld GIRARDI ,

... Terceira edição
reuniu 22

candidatos de
Santa Catarina

}ARAGUÁ00 SUL-A candidata
Gladis Vieira, de Florianópolis, foi a
vencedora do Festival de Música
Italiana que aconteceu sábado, no
Parque de Eventos. Jéssica daCruz,
de Criciúma, ficou com a segunda
colocàção, a duplaNando eWilma,
deHervalD'Oeste eCamposNovos,
respectivamente, ficoucomo terceiro

lugar. Elias Robertson, também de

Florianópolis foi o quarto colocado e

Teresinha Bittencourt, de Laguna,
ficou com o quinto lugar. Os
candidatos foram julgados por

interpsetaçâo, figura de palco, ritmo,
dicção e todos os quesitos reunidos.

A terceira edição do festival
reuniu 22 candidatos de Santa

Catarina, entre eles, Luciane Santa
Clara, a única representante de

, Jaraguá do Sul. Luciane que nunca
haviaparticipado de um festival, ficou
extremamente feliz por ter sido(J

4selecionada entre os 1 inscritos.

Gladis Vieira com o parceiro Tiago levaram o primeiro prêmio do Festival
de Herval D/Oeste não veio com"Independente do resultado o que

valeu foi a participação. Isso foiomais
importante", declarou a candidata

que mora no Bairro EstradaNova e

que contou com uma torcida

organizada, com camisetas e faixas.

Já o cantor Luiz Femando Spessato,

torcida, sua única companhia foi a
mãe.Nando arrancoumuitos aplausos
com a interpretação de "La força della
vita". Mas não foi pela apresentação
que Nando levou o terceiro lugar.
Fazendo um dueto com Wilma

Delfes, a dupla ficou com o terceiro

lugar, com amúsica "Nelblu dipinto
di blu". "Eu costumo me apresentar
em bares e, às vezes, interpreto
algumas músicas italianas. Esta é

minha primeira vez num festival e
adorei o resultado, foi um incentivo

muito grande", contou. Incentivo
também foi para a vencedora, Gladis.
Cantora em um conjunto de baile,
em Florianópolis, ficou bastante
surpresa com o resultado. "No ano

passado participei emBlumenau,mas
nãome classifiqueientre os cinco. Este
anome sentimais preparada. Coloquei
todaminha emoção namúsica.Acho
que deu certo", comenta emocio

nada a intérprete de "Caruso" ao lado
do parceiroTiago que a acompanhou
no teclado. "Com certeza estarei

participando do próximo festival",
adianta a vencedora. Devido ao

sucesso de inscrições e da parceria
firmada na cidade, o organizador do
evento,HenriquePatrício, confirmou,
durante o festival que Jaraguá do Sul
sediará, nos dias 12 e Ude agosto do
próximo ano, o Festival Nacional de
Música Italiana. "O profissionalismo e

.

a afinação dos candidatosmostra�t:
podemos expandir o festival p��,
candidatos de todo o Brasil", salienta
Patrício.

Banda Kanaã promove show
com convidados em Corupá

Banda Kanaã promove festival em Corupá neste sábado

CORUPÁ - A banda Kanaã Ramos. Os ingressos antecipados, a
promove no sábado, dia 21, uma festa R$ 5,00 poderão ser adquiridos na
commúsicos convidados. cantina do bloco D da Unerj, na

OprirneiroKananãRockFestival Fameg, em Guaramirim e no

- Unidos pelo Rock - acontece na Cochicho /

s lanches em Corupá.
danceteriaWaterfall' s. Pessoas menores de 16 anos

Segundo a vocalista da banda

promotora do evento, Ana Paula'

Karmiski, o objetivo é divulgar a

banda que já faz shows pela região e .

trazer alguns convidados fazendo um
congraçamento entre os integrantes.

, "Temos um relacionamento muito
bom com as outras bandas, por isso
resolvemos chamá-los para tocarem

conosco", comenta. Entre os

convidados estão Neimar e Laíze

(vocalistas dasbandasPonto deApoio
e Maktub), Fernando e Orlando

(guitarristas do Alta Rotação e

Retorno de Junho) que tocarão em
parceria com aKanaã.A abertura da
festa ficará por conta das bandasNóis,
de Corupá e Shadow Cry, de Nereu

4 comemoração dos 33 anos de aniversário da gruta de
Nossa Senhora de Lourdes reuniu uma multidão em volta
da santa conhecida pelos milagres relacionados à

purificação da água. A festa aconteceu no sábado e

domingo, mas desde o dia 11, quarta-feira, missas e

Bên,Çãos aos doentes estavam sendo realizadas pelos
padres da cidade.
[De acordo com a coordenadora da comunidade católica,
Nilva Koch, o dia ensolarado contribuiu para que, tanto a

missa quanto à festa, recebessem a presença maciça dos
visitantes que vêm render graças a santa.

receberão pulseira de identificação.
"Queremos fazer um evento bonito
e bem organizado até para quebrar
o estigma de que festival de rock é

'

para maluco, drogado, ou coisa

assim. Estamos preparando uma

festa bem legal para todos", adianta
Ana Paula.

CP NOTAS
�CAFÉ
OaseTerçasfeirinas
A Oase (Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas) promove
hoje, Café Beneficente. O evento acontece às 14h30 no Clube
Atlético Baependi. O valor é RS 12,00.

�EXPOSIÇÃO
IIFragmentos" em Jaraguá do Sul
Natural de Wittmarsum, no Alto Vale do Itajaí, mas radicada em
Blumenau, a artista plástica Marlene da Silveira, a Imamaiah, mostra
trabalhos recentes da exposição "Fragmentos'; no Centro
Universitário de Jaraguá do Sul. Até hoje, o público pode apreciar
uma espécie de comunhão tom a vida que a artista propõe a partir
do uso de materiais descartáveis como fios, tecidos, arames e

madeiras. A exposição na Biblioteca Padre Elemar Scheid, na Unerj
é gratuita e pode ser visitada de segunda a sábado.

�EN(OMEX

Encontro de Comércio exterior
Com apoio da Unerj, da Acijs (Associação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul) e da Cambra (Câmara de Neqócios Internacionais),
empresários de Jaraguá do Sul participam nesta quinta-feira, dia
19, do 82° Encomex - Encontro de Comércio Exterior, promovido
pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Apec-Brasll. O
evento acontece no Grande Hotel, em Blumenau. Com saída
marcada para as 7 horas do dia 19, em frente ao Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul), o retorno do grupo está previsto
para as 14 horas, de Blumenau. A inscrição é gratuita e as vagas
limitadas. Para participar,os interessados devem ligar para 275.7040,
para realizar a inscrição on-line.

�INSCRIÇÕES
Concurso de Declamação
A Fundação Cultural recebeu mais de 230 inscrições para a 14'

e::�ição do Concurso de Declamação, que aconte�e nos dias 19 e

20 de agosto, no Grande Teatro do Centro Cultural. Estarão

participando do evento alunos da educação infantil e ensino médio,
além de candidatos das categorias livre e terceira idade. As

apresentações iniciam nos seguintes horários: Quinta-feira, dia 19
- Manhã, às 8h30; à tarde, às 13h30; e à noite, às 19h30. Sexta-feira,
dia 20 - Manhã, às 8h30; e à tarde, às 13h30. A Entrada é franca!

�SCHUTZENFEST

Lançamento da 1 �a edição acontece esta semana
Na sexta-feira, a partir das 21 h, no Pavilhão "A" do Parque Municipal
de Eventos, acontece o lançamento oficial da XVI Schützenfest,
quando serão a��sentados oficialmente o cartaz e a programação
da Festa dos Atira�res. Na oportunidade será realizado o concurso

que elegerá a Rainha e as Princesas da festa. São 21 candidatas
cada uma delas representando uma das sociedades filiadas à

Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do.Itapocu
que engloba os municípios de Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramidm,
Massaranduba e Schroeder. As candidatas serão avaliadas nos

critérios Beleza Facial, Elegância e Postura e Desenvoltura de

Passarela. Todas são maiores de 16 anos e as eleitas representarão
a Schützenfest nos próximos doze meses em diversos eventos

que venham a contar com a participação da festa como, por
exemplo, Festa de Integração das Sociedades, Encontro das Festas

de Santa Catarina e Lançamento das Festas de Outubro. A festa de

lançamento conta com apoio da Loja Madri e da Joalheria Zaber,
ambas de Jaraquá do Sul, e será animada pelo Musical Hannover.

Falecimentos
Faleceu às 23:00 de 14/8 a senhora Augusta Cardoso, com idade
de 64 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Vila Lenzi.
Faleceu às 2:00 de 15/8 a senhoraOrtenita Lara,com idade de 76

anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Guaramirim.
Faleceu às 3:30 de 15/8 o jovem Jonas Tomazi,com idade de 17

anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério de Rio Branca,

Faleceu às 6:30 de 15/8 o senhor Alaor Beher, com idade de 38

anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério São João.
,

Faleceu o senhor Oliredes Borges das Neves.O sepultamento fOI

realizado no Cemitério de Rio Branco.
Faleceu a senhora Maria L.Wolfapi.O sepultamento foi realizado
no Cemitério da Vila Lenzi.

Amigos da Informação
.t::=::\

PONTOPISO

��s
376 4040 371 6524 371 2322

s.
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ICPRONDA
�ACIDENTE
Jovemmorre atropelado emMassaranduba

Na madrugada, de sábado para .domingo, um atropelamento
matoU Jonas Tomazi, 17 anos. O acidente aconteceu na Rua 11

de Novembro, próximo à Boate Mirage em Massaranduba. O

veículo que atropelou o jovem fugiu do local e, segundo
testemunhas, era um Gol. Jonas foi atendido pelo Corpo de

Bombeiros de Massaranduba e foi encaminhado ao Pronto

Atendimento de Guaramirim, onde veio a falecer. A Polícia

Militar fez as rondas para encontrar o carro suspeito, mas não

conseguiu encontrá-lo.

�ROUBO I

Menor é assaltado e agredido
Por volta das 20 horas de domingo, a Polícia Militar recebe a

denúncia que um rapaz estava andando nu próximo ao Parque
Malwee. Quando chegou ao local, o rapaz, não identificado e

de 17 anos, disse ter sido assaltado e agredido por quatro

pessoas. Após efetuar as rodas junto com a vítima, os policiais
encontraram os ladrões, que foram reconhecidos pelo jovem.
Junto com um dos assaltantes foram encontradas as roupas.
roubadas da vítima.

�ROUBO II

Carro é roubado na Joã-oMarcatto
Nofinal da tarde de sexta-feira, a Polícia Militar é avisada sobre
um furto de veículo na rua João Marcatto, em Jaraguá do Sul. O

proprietário do Gol, placa LYW-2766, de Schroeder, disse ter

estacionado o carro por volta das 17 horas e quando voltou ao

local não encontrou mais. A polícia avisou toda a região sobre
o furto, mas não conseguiu encontrar o veículo. A vítima foi
orientada a registrar o fato na Delegacia de Polícia.

Academias
Corpo &Mente

Paraficar de bem com a vida!
.BODY
• SODY COM

.BODY JAM

.SODYPUMP
• GINÁSTICA LOCALIZADA

• MUSCULAÇÃO
• NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

.POWERPOOL
• HIDROGINÁSTlCA

'FLEXIBILIDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

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

laEXPO
FEIRA

'GERAL/ESPORTE

CATARINENSE

JuventU$empata com Blumenau
e desce duas colocações na B1

JULIMAR PIVATTO

� Edivaldo marcou o

gol do tricolor
aos 41 minutos
do segundo tempo

}ARAGUÁ DO SUL - Com um gol
aos 41 minutos do segundo tempo,
o Juventus empatou com o

Blumenau na tarde de domingo,
pela série B1 do Campeonato
Catarinense. O resultado deixou o

tricolor na quinta colocação com

seis pontos.O líder da competição é

o Concórdia, que venceu .o
Figueirense B por 1 x O e está com

dez pontos.
Desfalcados de seis jogadores, o

Juventus não conseguiu criar boas
chances de gol e esbarrou na

marcação adversária. O Blumenau
saiu na frente aos 23 minutos do

segundo tempo, com o atacante

Cláudio. O tricolor jaraguaense
empatou aos 41 com Edivaldo, que
rec�!l-u passe de Gringo e chutou

nqfanto direito do goleiro Elano.
Nos outros jogos da rodada, ,

Brusque x Internacional e Operários
Mafrenses xCarlos Renaux ficaram
no O x O.O destaque ficou pelo jogo
entreReal e Camboriuense, vencido
pelo Real por 3 x 2. A partida teve

Gringo (E) e Edivaldo (D) foram os protagonistas do gol de empate do tricolor

oito expulsões (cinco do Real e três
do Camboriuense) e terminou em

briga generalizada, com o árbitro

Jéferson Schmidt indo à delegação
para prestar queixas dos
acontecimentos.

Com quatro expulsos, o time do

Real começou aprovocar o chamado
"cai-cai" e o jogadorJosé Pereira caiu
simulando uma contusão e foi

expulso. Foi quando o árbitro
encerrou a partida. Na tarde de

ontem, oDepartamentoTécnico da
Federação Catarinense de Futebol

,,' .H I

resolveu punir a equipe de
Blumenau e decretou como placar

'

do jogo 1 xOparaoCamboriuens�:a )�:s
. , S

.

11 'b' I d)Ll.s,:;caso lra para o upenor n una e

Justiça Desportiva e o time pode ser-
punido, assim como o atleta que
simulou a contusão.

Homem cai de cachoeira e é resgatado, por helicóptero
}ARAGUÁDO SUL-Na manhã

de sábado, Everaldo José Raiske,
41 anos, caiu de uma cachoeira
de aproximadamente 40 fuetros
e precisou ser resgatado pelo
Helicóptero Águia da Polícia
Militar de Joinville. O acidente
aconteceu na Estrada Garibaldi,
no bairro Jaraguazinho, e Raiske
foi resgatado por volta das 14
horas, com suspeita de fratura nas
duas pernas, hematomas pelo
corpo e lesões na cabeça.

O Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul,

que iniciou o resgate, informou '1'que Raiske estava com um

sobrinho abrindo um caminho no
, !

mato, quando viu uma orquídea
.

no alto da cachoeira e quis pegá- IIla. Antes mesmo de chegar a? '

local, ele escorregou e caiu.
"

"'1 !
Os Bombeiros foram acionados' I

às 10h30 da manhã e, por ser um ;'local de difícil acesso, solicitaram- i

a ajuda da Polícia Militar que.'
enviou o helicóptero até o local. I
Raiske foi encaminhado ao Pronto
Socorro do Hospital São José para

Bombeiros e Polícia Militar fizeram o resgate na tarde de sábado sermedicado.

2004 - Guaramirim .. 'Santa Catarina

De 2 de agosto
a 05 de setembro

Parque de Exposisões Perfeito Manoel de Aguiar
l

BR 280 .. Guaramirim

GASTRONOMIA

IUALllAÇAo O.r;.ANIZAÇÃO rATROclNIO

"

liliI HSBC�D
TRIINSPtlTIlO

Profeitura
Municipal de
GVQromirim
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ESPORTES
1 a DIVIsÃo

Caxias vence o Cruz de Malta
e lidera o CampeonatoAmador
JUL,IMAR PIVATTO

�Botafogo fez 1 x O

no Tupy e o Vitória

ganhou por. 3 x 2 do
João Pessoa

}ARAGUÁ DO SUL - Com a

goleadade 5 xO sobre oCruz deMalta,
oCaxias assumiu a liderança isolada
do Campeonato Amador da Ia

Divisão 2004.A equipe temagora seis

pontos, dois a mais que o Botafogo
que venceu oTupy em casa por 1 x O.
No outro jogo da rodada, o Vitória
ganhou por 3 x 2 do João Pessoa. O

Flamengo folgou na rodada.
OCaxias começou a desenhar a

vitória contra oCruz deMalta aos 29
minutos do primeiro tempo, após
cobrança de pênalti de Fabinho, que
tambémmarcou o segundo, aos 37 e

o terceiro aos 15 do segundo tempo.
Jair (35) e Adriano (45), deram
números finais à partida. Fabinho é o

artilheiro da competição com cinco

gols. Na preliminar, os aspirantes
empataramem O x O.

Jogando em casa, o João Pessoa
saiuna frente aos 24doprimeiro tempo
com Lenilson, mas sofreu o empate
trêsminutos depois comRicardo.A
virada do Vitória veio no segundo

Botafogo (preto) ganhou por 1 x O do Tupy em jogo com dez cartões amarelos e cinco vermelhos

tempo com César, aos 12 minutos. 'cinco vermelhos durante a partida, Alexandre (14 do primeiro tempo) e
Arno (24) empata novamente e alémda expulsãoda comissão técnica Sapo (33 e 43 do segundo). Nessa
Alaor (36) faz o terceiro do Vitória, do Tupy, que teve quatro jogadores categoria, a liderança está di\�ida
fechando o placar. Os aspirantes que forammais cedo para o vestiário. entre Botafogo e Vitória, comq�TO

empataram em O x O. O placar de 1 x O para o Botafogo foi pontos cada. A terceira rodada será

Botafogo e Tupy fizeram o jogo definido aos 41 do primeiro tempo no próximo sábado, comos seguintes
mais tumultuado da rodada. Foram comSales.Nos aspirantes, oBotafogo jogos: Flamengo x Botafogo, Cruz de
distribuídos dez cartões amarelos e vençeu por 3 x O, com gols de Malta xjoão Pessoa eTupy x Caxias.

Copa Marisol de Tênis reuniu 120 atletas no Clube Baependi

� MOTOCROSS

Piloto de Guaramirim

participa do paranaense
o piloto de Guaramirim Beto "Schumi" Alcini

(NetunoTransportes/Azevedo Automóveis/Águia
Motos/Posto 28/Guenther Despachante/Corpo e

Mente/Prefeitura Guaramirim) esteve neste fim
de-semana na cidade de Bituruna (PR), onde
participou da 7' etapa do Campeonato
Paranaense de Velocross. Disputando na categoria
Força Livre Nacional, Beto largou em quarto lugar,
mas em oito voltas já estava em primeiro,
chegando a abrir 20 segundos de vantagem em

relação ao segundo e dando uma volta em cima
do quarto colocado, vencendo a prova. A próxima
prova do piloto será neste fim-de-semana, em
'Massaranduba, onde disputada a 7a etapa do

Campeonato Catarinense.

JARAGUÁ DO SUL - A Copa
Marisol de Tênis reuniu, nos

últimos dois finais de semana, 120
atletas de toda a região. Essa foi a
terceira etapa do Circuito ATJ de
Tênis de Campo, de um total de
cinco. Em virtude do mau tempo
nos dias 7 e ,8 de agosto, as finais
tiveram que ser adiadas para este

fim-de-semana. A última, etapa
envolve os oito melhores tenistas

ranquiados do ano e está marcada

para o mês de novembro.
N a categoria dez anos, o

vencedor foi Luís Tazinaffo,
seguido por Gustavo Tazinaffo e

Humberto Pacheco. Na 12 anos, o

campeão foi Rubens Pacheco,
tendo como vice Eduardo Vasquez
e Rafael Mello na terceira

colocação. Já na 14 anos, o primeiro
lugar ficou com Augusto Teixeira

f;TIM

e o segundo com Karuê SeU.
o

No feminino adulto, a 1 a classe
foi vencida por Patrícia Schmid,
seguida por Kandine Mohr. Na 2"

classe, Verônica Paciello ficou com
o título, tendo como vice-campeã
Vanderléia Sohn.

E no masculino, que é dividido
em seis classes, teve os seguintes
resultados: 6a classe - 1 ° Luciano
Milioli e 2° André Pavin; 5a classe
- 1° Luiz Rusczak e 2° Onofre
Melin; 4a classe - 1° Fabrício
Beber e 2° Cristiano Watzko; 3"
classe: 1° EmersomMachado e 2°
Daniel Bastos; 2a classe - 1 ° Paulo
Coral e 2° Hilmar SeU; 1 "classe-
1 ° Paulo Silva Neto e 2° Arthur "
Sonneholl. Na categoria
Veteranos, o vencedor foi Luiz

Gonçalves, tendo como vice

Eraldo Paciello,

ALEXANDRE BOGO

Paulo Silva Neto foi o campeão
da 1 a classe no masculino

� MARATONA

Prova distribuirá
R$ 55 mil em prêmios
Levando em conta todas as modalidades a IV '

Maratona de Santa Catarina, Rústica e

Mararatoninha, organizada pela Fesporte e a ser

disputada dia 12 de setembro em Florianópolis,
distribuirá mais de 55 mil reais em prêmios. Ao
primeiro lugar geral, masculino e feminino, além
do troféu, caberá a quantia de 7 mil reais, quantia
que poderá ser acrescida com mais 7 mil se o

vencedor no masculino ultrapassar o recorde da

prova que é de 2h11 min19seg. No feminino a

marca a ser batida é de 2h34min 18 sego O evento

da Fesporte, cUJO percurso em sua maioria será
na Beira Mar Norte, não é somente de

competição, já que possui todo um caráter
também de participação e de inclusão social.

-Em virtude do mau

tempo nos dias 7 e 8 de

agosto, as finais tiveram

'que ser adiadas para este

fim-de-semana.
'

-A última etapa envolve

os oito melhores tenistas

ranquiados do ano e está
marcada para o mês de
novembro.

TERÇA-FEIRA, 17 de agosto de 2004

3a etapa do Vôlei de Areia
teve número recorde de duplas

}ARAGUÁ 00 SUL - 14 duplas
estiveram presentes na 3a Etapa do
Circuito de Vôlei de Areia na

Sociedade Acaraí. Promovido pela
Amivôlei (Associação Amigos do

Vôlei), a etapa, que aconteceu neste
domingo, teve o maior número de

participantes até agora e foi
caracterizada pelo bomnível técnico

apresentado pelos atletas.
A categoria Adulto Feminino

teve duas duplas inscritas e foi
vencida pela dupla Maria e [osi, da
Marlian. Em segundo ficaram
Graziela e Bruna, da Amivôlei. No
Adulto Masculino, cinco duplas
estiveramna disputa, que foi vencida
por Alcir e Rogério (Amivôlei A),
tendo Carlos eAndriel (AmivôleiB)
na segunda posição.

O Infantil Masculino teve

também cinco duplas e Alcir e

Douglas (Amivôlei A) vencerarna
etapa, tendo como vice Juno e
Gustavo (IECarrossel). Jáo feminino
teve duas duplas inscritas e teve corno
campeãsGraziela e Bruna (Arnivôlei
A) e como vice Taís e Vanessa
(AmivôleiB).

No quarteto misto, que teve
quatro inscrições, avitória foi do time
da Emef Erich Gruetzmacher
formado por Dougl'as, Stanle;'
Andersen e Latino. A segunda
colocação foi da Amivôlei A, que é
formada porRenan, Mayara, Ullere
Elton.

Apróxima etapadoCircuito será
no dia 12 de setembro e as insCrições
jápodem ser feitas através do telefone
9973-1490 com Cézar, O local do
evento será a Sociedade Desportiva
Acaraí e pode ser transferido em caso

de chuva.

I
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Associação dos Comercia_ntes
de Materiais de Construçao de

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

LAREIRAS:

TEROU NÃO TER?

DICAS PARA UMA
UTILIZAÇÃO DE SUA LAREIRA

'"

'1

Apesar de nossa de nossa região não Com a chegada do inverno, é hora de usa

fora propícia ao uso de lareira, essa não é muitas a lareira. Antesde acendê-Ia, verifique se a chaminé
vezes vistas em projetas ou obras já executadas. está desobstruída, pois este é o local preferido dos
Mas com a mudança climática freqüente, há de se .pássaros fazerem seus ninhos,' ou 'as abelhas e

pensar sobre o assunto. Nossos inversos estão marimbondos construírem suas casas durante o

cada vez mais frios e a utilização de uma �nte- verão. Lembre-se também de verificar se o registro
sala, ou sala íntima, com lareira é um a boa opçã�j,da lareira está aberto. .

como ambiente de' descanso e de recebe, Lenha para lareira deve ser seca. Lenha
amigos. . molhada provoca muita fumaça e não dá brasa. S

A primeira decisão a tomar quando se possível, guarde lenha de um ano para outro. Alenh
pretende instalar uma lareira é escolher o tipo: deve ser guardada em lugar coberto e ventilado. Se
aberta ou fechada, convencional ou com for possível, use nó de pinho, que vai melhorar o
recuperador. As lareiras fechadas estão na sua desempenho da sua lenha.
grande maioria associadas a recuperadores de Não se esqueça: lareira não é local para
calor. fazer incêndio. O objetivo é obter brasa, pois é ela

As lareiras abertas clássicas, as que que gera calor.É preferível alimentar o fogo aos

são constru idas por medid� possuem uma ----

grande vantagem: são a expressão do nosso
poucos para sempre ter brasa, a encher a

sonho. As desvantagens são, possivelmente, os lareira com muita lenha de uma vez.
custos de construção e os custos de consumo. 'Evite incêndios: nunca use a lareira
Estes são em geral elevados, especialmente se a

sem tela de proteção. Dependendo do tipo de
opção for por uma lareira alentejana, daquelas lenha, pode pularfagulhas a grande distância.onde cabe quase toda a família. ntes de sair de perto da lareira, verifique se a

A lareira convencional pode ser ela está fechando bem toda a boca. Nunca
executada em tijolo refratária, isto é, que, usar água para apagar o fogo. O choque
suportam altas temperaturas. De forma artesanal. térmico poderá estragar sua lareira.A lareira em chapa, cada vez mais utilizada, pode E finalmente lembre-se: não há nada mais
ter capacidade térmica superior a uma em agradável do que um bom vinho em boa
alvenaria com a mesma dimensão, com a companhia ao pé do fogo
vaoJagem de permitirem sua in�talaç�o sem

maiores transtornos de obras, inclusive em

residências já prontas.

BONATTI
BA-R'RA
MATERIAIS 'DE CONSTRUÇÃO

216-2000

Rua Feliciano 801101tol, 1110· 8, do Rio Cefro

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

Tel. 47. 376·2929

Rua: João Planincheck, 18n .'
Nova Brasília· Jaraguá do Sul

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

L 310-4508

r 310-4991

Rua José Theodoro Ribeiro, 2193 • SI 02

275-3462
Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro

'ZA." �._glUAlS .,COHIf.'fio
I 1Car
MAT. DE CONSTRUÇAO

,

�������� }4113;19_••. !!II_.....
I Ru'a 11 de novembro,

Rua RubenoZiemann, 491; Czemiewicz Qentro • Massarand

Bonalli
Comércio de Materiais

Construção Ltda. ARTEL.AJE
Nosso negócio é concreto

370-7294 312-1011j
R: Exp. Antônio Carlos ferreira, 850, Isala 01· Nova Btasilia • Jaraguá do SulRua João Frallzner, 153 • São Luiz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Localização da Obra:
Rua Leopoldo Mahnke
(Próx. ao Clube Beira Rio) constru I
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ÁGUA VERDE - vende-se, alv.,
roaRS'IO.OOO.OO.1r: 371-2357 CRECI
!14

AGUA VERDE - vende-se, alv.R$
W.OOl.OOTr: 371-2357 CRECI8054

IJ.UGA·SE-qtos mobiliados. Tr: 370-
1&11.

BARRA DO SUl- vende-se, alv., R$
17,0C(I.OO.AceiIO carro.Tr: 9123-2212

alUMfNAU-vende-seoutroca-sepor
casaemJaraguá,alv.,c/3qtos,1 suite,
donaisdependTr:9983-1925

CAMPINAS-vende-se ou troca-se, c/
41rtOs,r/demais cepeno, Tr: 273-6364
riO,,"

CHICOOEPAULA- vende-se, alv., c/3
IDSRSíóOOO,OO.CRECI8054.Tr.:371-
5512.

COMPRA -se - na praia, próx. ao mar,
ouchácaranaregião de Jaraguádo Sul.
;372·0665

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

Tr: 370-6624. CRECI8844

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

Modelo Ano Cor
Biz KS
BizKS
Biz KS
Biz KS
Biz KS
Biz ES
CG 125
CG 125
Titan KS

99
01
01
01
02
01
98
99
00

Vermelha
Azul
Preta
Verde
Preta
Preta
Azul
Azul

Vermelha

TERRAPLANAGEM
ROfT!lIl(fcI de Pedras e Concreto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Cóncreto
Remoção de Rochas

Drenagem
Pa�mentação c/ Lajotas

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

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, c/614m2,
c/const. 105m2, base p/2pisos,alv. pré
acabada,quitado,escriturado,asfalto,.
Aceita-se troca por casa em Jaraguá. RS
31.000,00. Tr.: 370-3357.

SCHROEOER - vende-se, c/452m2,
situado na Rua 135 Frederico Trapp. RS
12.000,00. Tr.: 370-6847.GRAVATA - vende-se ou troca-se por

casa em jaraguá, praia, ai v, 3 qtus,
.

garagem, churrasqueira.Tr: 9983-1925

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se, casa

mista cl 02 qtos, &._ala, cozinha, bwc,
lavanderia. Rua Aguas Claras, 436. Tr:
370-4594 após as 18:30.

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

35.000.00.Tr; 371-2357 CRECI8054
VENDE-SE - de alv., próx. ao escritório da
SAMAE, com 5 quartos, 2 banheiros,
garagem PI. 2 carros e demais depend.R$
75.000,OO.TR: Rua dos escoteiros 114,
próx. ao posto marcolla MATRICULA 24320

CENTRO - vende-se, ed. Jaraguá, 2 qtos,
. 1 suite mais 1 depend.R$ 88.000.00.Tr:
9119-7683ITAJUBA - aluga-se, preços

promocionais.Tr:9914-1914

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

demais depend., um ótimo apto.RS
48.000,00Tr:371-6069. MATRICULA
24320

SCHROEDER - vende-se, cl casa de alv
100m2.RS 40.000.00.Tr: 374-0591 após
16horas

CENTRO - vende-se, grande, cl sala,
comercial. Aceita troca por imóvel em
JaraguáTr:011-6976-9448

GUARANI RIM - vende-se, cl
1800m2.Vlor acomb.Tr: 392-3605

JARAGUÁ- aluga-se, centro, alv., 300m2,
cl terreno 343m2 pI estac. Tr: 372-0492
ou9113-0900

TROCA-SE - um terreno com 473m2, cl
casa de alvenaria cnrn 92m2. Aceltc carro
no vlor.R$ 20.000,00Tr: 9133-8710

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

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, cl
1900m2, fazendo frente pI Rua José T.
Ribeiro, em 20m defronte lndumak. R$
200.000,00. CREC18054. Tr.: 371-5512.

VENDE-SE -150m2, 4 qutos, 3 bwc, 10

piso 2 salas comerciais, 2 casas nos

fundos.Tr:371-3132

DIVIDE-SE - amplo apto, no centro.RS
200,00T" 9914-3867 cl JorgeJOINVILLE - vende-se, alv., toda murada,

qaraqern pI 2 cerros.as 25.000.000+
financ.Ir: 276- 3866 ITAPEMA - vende-se, meia praia, a 50m

do mar, e/sacada, sala. 2 qtos, todo mob,
garagem.RS 75.000,00.Tr: 9131-3784

JARAGUÁ DO SUL - vende-se, Ed.

O'ltalia, 1 suíte, 2 qutos, 100m2,
churrasqueira.Tr:9977-5408

UBATUBA - troca-se, orõx. Lombada
eletrônica, 22x28.R$ 8.000.00.Troca por
carro ou terreno em Jaraguá.Tr: 9123-
7355 ou 370-3574

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

APARTAMENTOS?

A LEIER têm

TERRENOS?

A LEIER têm

ILHA DA FiGUEIRA - vende-se, ct
350.00m2.R$ 30.000.00.Tr: 371-2357
CRECI8054

PROCURA-SE - pI alugar na Barra, São
LUiS, JaraguáEsquerdo.Tr; 371-0433 Vendas: 371.9165

VILA LENZI - vende-se, pronto pI
construir.Tr: 9992-7862

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

ILHA DA FIGUEIRA - vanõe-se.c/ 395
ma ótima loc., próx. A ponte de acesso

pi Weg, pronto pi const.Tr: 372-3922 cl
Waner CRECI 9238

Vendas: 371.9165 VENDE-SE - ou troca-se por terreno de
maior valor um Suzuki Swift SD 1.6 16V

4p,compl.,gas.
-

RS
12.000,00. TR 370-7986.

PROCURA - SE- pi alugar próx. Ao
Centro.Tr:370-7805 www.leier.com.br

creci 1462-J

www.leier.com.br
creci 1462-J

JARAGUÁ 84 - cl 76 margas, na Tifa
dos Húngaros, casa c/3 qtos, sala, copa,
coz., lav.,bwc, 2galpões clengenhode
melado,c/nascente de água. Tratar: 273-
1660.

PROCURA·SE - moça pI dividir apto.Tr:
371-5968 ou 276-3482

������--
PROCURA-SE - rapazes ou moças, pI
dividir apto mob. no centro. :372-2526 ou
8804-9308

VENDE-SE - próximo ao perna, ótimo

400m2, cl rua calçada e escrnu-a.as
35.000,00.!r: 9137-5573. MATRICULA
24320

VENDE-SE- c/400m2, 2 saias, 4 qtos, 4
bwc, 2 coz, garagem, área de serviço,
energia trifásica, terreno c/105.000m2, 6
lagoas, cachoeira. Tr: 370-7481 à noite. 10.2

APARTAMENTOS

NAVEGANTES - troca-se por casa em

guaramirim, próx. A praia.Tr: 371-0140
deseg. a sexta Alcides ou 370-3561 Cida

PETROLÂNDIA-vende-se, 25 equitares,
cl casa, lagos, e árvores frutíferas.Tr:
372-3695

VILA LENZI- 564m2, esq. Atrás Giardini
Lenzi. RS 22.000.00.1r: 372-0492 ou 9113-
0900

VENDE-SE- alv, o/suíte. 2 qutos, demais
dapenõ. CI 150m2.R$ 85.000.00. Tr: 370-
0433 ALUGA-SE - qultoetes mob., entrada da

APAE, próx. WEG II. Tr: 370-3561 cl
proprietária.

ALTO· DA SERRA - vende-se, cl área
92,Sm2.V1or a comb.Tr: 376-1396 ou 9962-
1809

VILA LENZI- vende-se, cl 525.00m2.R$
65.000.00.Tr: 371-2357 CRECI8054

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

SCHROEDER - aluga·se apto. no centro,
semi -mob ,cl 3 suites mais dependo Vlor
a cornb., Ir: 9133-3476

.

ARAQUARI - vende-se, rural, com 222

margas, c/2 casas, e demais inst.Tr:
9146-0455 ou 9979-0018 PiÇARRAS - OPORTUNIDADE - 5

terrenos de 400m2 cada, próx. ao

Candeias. RS 6.000.00 cada Tr.: 372-1395.

ALUGA-SE - no Cond. Resid. Concórdia
nas Águas Termais de Piratuba. Tr: 372-
3192.

BARRA DO SUL- vende-se, 2 terrenos

cl casa de frente p/lagoa. R$ 35.000,00.
Tr.:371-2001 c/Frank.

RIO MOLHA - vende-se, c/969.480m2,
escriturado. R$180.000,00. Tr: 9112-5501.
(propríetárío).

VENDE-SE - próx. ao centro, 275m2, cl
suíte, garagem p/3 carros, biblioteca cl
escritório, anexo sala comercial 80m2.R$
115.000,00 neqoc.Ir 9137-5573
MATRICULA 24320

SANTO ANTONIO - vende-se, 2 aptos,
c/ sala com. 300m2.RI 78.000,00.1r: 9137-
5573 MATRICULA 24320

BARRA DO SUL-vende-se, 400m2, próx.
Posto de saoce.as 8.000.00.Troco por
carro ou terreno em Jaraguá.Tr: 9123-
7355 ou 370-3574

RIO MOLHA - Vende-se cl escritura
zn.mamm'ferreno de 2.000m2 pronto
plconstruir, ampla área verde e/nascente
riacho. Á 4km do centro cl acesso
asfaltado. RS 65.000,00. Aceita carro

como parte do pg. Financ. saldo cl
garantia. Tr: 370-8563BARRA VELHA - vende-se, COZ., sala,

quto, bwc, sacada cl vista pio mar.RS
32.000.00Tr: 041-365-8515 e 041-9123-
9765

(J
UBATUBA - vende-se, prúx. a' praia, cl

BARRA VelHA - vende-se, 200m da

praia,cl escritura.Aceita nego Tr: 370-4810
ou 8803-7468 cl Amarildo

CENTRO - vende-se comi, cond. centro,
c/3.900m2, totalmente aproveitáveis. Tr:
275-3070. Creci 8950.

RIO MOLHA-vende-se, próx a Gruta.R$
8.000,00ãvista.Tr:371-3830

Motos de 2003 À 2004

Financ. Em até 40 XRua Fritz Bartel, 99 Baependi
Jaraguá do Sul- se Entrada de 10%

Compra Vend
Troca Financia

Motos acima de 1998 até 2002

financ. em até 36 x si entrada

371-9333

,.__.I "C: IlitO
e i c ui 0'8

Scenic RT 2003 1.6 16v
compl CD e Rodas

RS 38.500,00

Vectra 2000 GLS 2.2

completo RS 29.800,00

Ipanema 972.0 ct direção
hidráulica IPVA pago
RS 11.000,00

Blazer 99 2,2 complefa ct
IPVA pago RS 29,000,00

Modelo Ano Cor

Titan KS
Titan I<S
Titan KS
Titan KS
Titan ES
Titan ES
Titan ES
T.ifan ES
Titan KSE

00
01
02
02
00
01
01
03
02

Verde
Vertnelha

I

Prata
AVermelho
Vermelha

Pratçr
Azul

VelJmêlha I
Prata

VAGAS ABERTAS

09/0B/04

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

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

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - (6539 EI)

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

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - (6530)

formação superior, conhecimento em Oracle, sistema ERP.

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

VENDEDOR - (6524 EL) conhecimento em decoração, ambientes

desejável conhecimento em Auto cao.

GOVERNANTA - (650B El) para trabalhar em Hotel.

TELEVENDAS - (6541 M)

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA/CAMINHÃO - (6542 M)

PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS - (6543 M)

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

CONFEITEIRO - (6545 ES) com experiência.

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

esquemas elétricos.

ATENDENTE DE PADARIA - (6462 ES)

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

FRESADOR / FERRAMENTEIRO - (6505M) (6453ES) (6314EL) (6528 EL) (6520M) com experiência na função.
OPERADOR DE CALDEIRA - (6506M) (6547 M)

ANAL13TA DE ENCAIXE (TÊXTIL) - (6518M) conhecimentos em risco. corte, modelagem, sistema Audaces.

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA (6515El)

PROFESSOR DE LÍNGUA ITALIANA (6540 EL)

TALHADOR - (6514M) experiência na função

FARMACÊUTICO - (6509M) (6546 M) curso superior completo.

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

VENDEDOR DE SEGUROS - (6443 EL)

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

vendas.

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

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

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

em malharia.

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

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

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

cia minima de quatro anos na área Têxtil.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO - (6548 EL )

COSTUREIRA - (6424 ES) (6472 M) com experiência. ->:��
AUXILIAR DE ALMOXARIFE -(6426 ES) Conhecimento em peças hidraOlicas e pneumáticas, conhecimento em pOlegal��_� �
bitolas, parafusos, recebimento'de materiais e controle de estoque. v..

PINTOR DE AUTOMÓVEIS - (644B ES) (6526 enconnecimento em pintura automotiva, preparar peças e recuperação da

lataria. sistema de lixamento a seco, massa poliestere fundo ph.

PROFESSOR ( 6451 ES) - Professor para as áreas de: Artes Gráficas/ Web Design/ Auto Cad 20, 3D e Solid works., i
MARCENEIRO ( 641B M) - dois anos de experiência, saber

desenvolver o projeto.

FARMACÊUTICO/BIOQuíMICa - ( 6446 EL) experiência em fabricação de xampOs. sabonetes, cremes e afins.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6410 M) - com habilitação

e que possua perfil para vendas.

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

f:SISTENTE DE VENDAS - (6358EL) conhecimentos em informática (Corei Draw) e exp. em vendas.

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

AUXILIAR DE TECNOLOGIA MECÂNICA - (60B4 M)

AUXILIAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M)

OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)

RECEPCIONISTA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel possuir

curso de oratória.

SERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (59:t0 M)

CASEIROS - (6020M) para Guaramirim

MEC. DE MÃQ. DE COSTURA - (6268M) c/ experiência

BORDADEIRA (O) - (6291EL) com exp. para trabalhar em

Guaramirim.

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

IMPRESSOR FLEXOGRÁF1CO (6248 M) - Confecções de etiquetas adesivas.

OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de oroouçêo do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grajJ

completo, sexo masculino. (Jaraguá do Sul e Guaramirim)

Rua Jorge (zerniewicz, 1245 (Rua da Hospital)
(x. Postal 200 - (EP 89255-000

Fone (47) 371·4311 Fax (47) 275-1091
. �_.Je"utQm�n_to_@humana,{om.kL__ l"lWW,hll!JlOnª,,91J1.b,- .•. __ . . _

Kangoo RT 2003 completa + oro liga,
cd píover ct comando de volante e
ai, bag dupio RS 32,800,00

Celta 2004 ct ktt mais e IPVA
pago RS 18,900,00

Fiesta GL 2001 ct ar cond.
RS 15,900,00

Eco Sport 2004 XL 1 ,6 1
6v Ac, Dh, Alr bog, GNV

CONSULTE

Scenic RT 2001 1.6 iev completa
rodos R$34,900,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



99
97
95
98
91
01
01
99
02
97

98

97

75

98

·89

branco cj ar
branco

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

Gol4p
Ka
Vectra GL

Blazer 2.2

Blazer DLX

Rural4x4
MB 710 cj baú
MB cj carroceria

cinza
dourado
cinza
cinza
verde
branco
cinza

verde

branca

branca

vermelho

branco

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G

D

G

D

D

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se
ASTRA GLS
RENAULT CLlO 1.0 8V 4P COMPL.
PALIO EX 4P.,TRI0 ELETR,
PALIO WEEKEND 1.0
GOL 4P 16V
IPANEMA SL/E 4P
MONZA GL C/ TRIO 4P
ESCORT HOBBY 1.6
OMEGA CD 3.0 AUTOM.
ESCORT Xr3 CONVERSíVEL
FIESTA gl
GOL SPECIAL
CELTA 2P
CELTA 2P
UNO EP 4P COMP.
PALIO EX 4P + TRIO
PEUGEOT 206 4P COMP.
PEUGEOT 206 2P
PALIO 1.6 16V COMP.
C 100 BIZ
CG 125 TITAN
CBX 200 STRADA

. CG 125 TITAN
CBX 250 TWISTER
CG 125 TITAN

PRETO
BEGE
VERDE
PRATA
PRATA

. AZUL
AZUL
CINZA
BORDÔ
PRATA
VERMELHO
BRANCO
VERMELHO
PRATA
VERMELHO
VERMELHO
BRANCO
PRATA
BRANCO
PRETA
AZUL
RbxA
PRETA
VERMELHA
AZUL

1995
o KM
2000
1999
1999
1995
1994
1994
1993
1988
1995
2002
2002
2001
1996
1998
1999
2003
1998
2001
2000
1997
2004
2002
2000

FIAT Tipo 1 ,64p
UnoMille

Uno4p

94
93
94

FORD Escorte
EscortGLdh
Escort GL ar I dh
EscortL
Escott GL comp.
EscortZetec
Escort Euro comp
Escort Euro 1.6

96
98
97
93
94

94
93

GM Vectra GLS compl.
Omega GLS tetol rodas

95
93

vw Gol4p8V
Go11,6

Santana4p
CGTitan

00
93
93
03MOTO

bordo
branco
cinza

R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.800,00

R$10.500,00
R$ 14.500,00
R$14,500,00
R$8.000,00
R$10,500,00
R$12.500,00
R$9.900,00
R$ 7,700,00

R$13,900,00
R$12,900,00

R$17.500,00
R$7,500,00
R$10 000,00
R$1.5dO,00
+19x205,00

prata
azul
vermelho
azul
azul
branco

Alcool

dourado

grafite

bordo

bege.
cinza

prata

F 1000 HSD XLT Diesel
Mercedes C180
Scenic RXE

Laguna 2.0 RXE
Clio RL cj ar
Corsa Milenium
Gol16v Plus
Escort GL 16v comp.
Escort GL 16v. SW
Corsa 1.0
Escort 1.8
Blazer DLX 2.2

Peugeot 306 Comp.jcouro
Gal MI
Towner SDX
Uno Mille

branca 97
Cinza 95
verde 00
azul 99
branco 01
cinza 02
vermelho 01
Cinza 98

.

vermelho 98
branco 95
azul 94
branca 96
vermelho 96
prata 97
azul 97
branco 93

R$ 32.000,00
R$ 28.500,00
R$ 28.000,00
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$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 25.000,00
R$ 12.800,00
R$ 11.800,00
R$ 9.100,00
R$ 7.300,00

cinza

pretoPalio EDX compl.

Corsa Wagon 1.6

Corsa Wegon

Uno S 1.3.

00

97

01

89

98

96

93

93

97

88

Verde met.

cinza

verde

Sundown Palio

Kombi furgão

Tempra IE 8v, compl.

Pampa L 1.6

Escort Zetec Gl 1.8

preta

branca

preto

branca

prata

Opala Diplomata

Celta 4p cj ar
Celta super 4p.
S10CjGAS
CorsaWagon GLS 1.6 compl.
Clio RN compl. - v.e.

Golf GL ej Opie.
Fiesta Class 4p
Corsa 'Sedam
Fiesta 4p ej som
E'"seort Hobby 1.6
EscortGL4p
Goll000 I
Uno SX 4p ej ope.
Veetra GL 2.2
Veetra GL eomp.
Vectra GLS eomp.
GolG111
Goll.8
Palio 4p

I Astra Sedam 1.8 GLeomp.
Parati 1.0 16v 4

prata 03
Preto 03
Azul 95

prata 99
vermelho 00
Azul 95

prata 99
verde 03
azul 03
vermelho 93
cinza 97
vermelho 96
bordô 99

prata 99
Azul 97
Branco 97
verde 00
branco 96
branco 97
Verde 99
verde

G
G

G
G
G
G
G
G
G
G

G

Corsa 99

Fiesta 97

Palio 99

Corsa 03

Gal MI 97

KadetGSI 93

F250XL 03

Jeep 76

Celta 03

Escort Europeu 95

Sedam Super 1.0

branco c/ opc.

azul- Weekend 16vcompl.

Prata- Sedan compl.

c/ opc. Verde rnet.

Banco de couro bordo

completa

amarelo - impecável

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

vermelho -1,6

cz opc

c/ opc 1.0 prata

branca.

prata 4p c/ opc.

comp.azul

R$14500,OO
R$10.500,00

R$18.000,00

R$ 27,000,00

R$11.500,00

R$10.500,00

R$ 76.000,00

R$12.500,00

R$17.500,00

R$ 9.500,00

R$16.500,00

R$18.500,0

R$17.500,0

R$15.000,00

R$11.500,00

Celta

Clio

Kangoo
Palio EX

Tempra

02

01

00

96

Compra-se carro 1.0, acima do ano 95

1993

LD veíeulos 373 ..4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente aFAMEG)

FIAT
Palio Wekend Stile
Uno ELX
Palio EOX 4p Opc
Tempra 4p Bv campo
Uno S 1.3
Fiorino 1.5 furgão + GNV
Tipo 1.6 IE campo
Tipo 1.p IE cornp
UnoS
FORD
Verona GLI
Escort XR3
GM
Vectra GLS comp.
Corsa Super 4p cf ar
C 10 Gasolina
Omega GLS 4.1 comp
Monza SLE 4p
Omega GLS comp+teto+GNV
VW
Santana 1.8 comp.
Gol MI c/Ope
Gol1000
Gol CL 1.6
Prati CL 1.6 c/ar

Logus
OAEWOO

Mercury Vilage GS comp.

Verde
Azul
Bordo
Branco
Branco
Branco"
Cinza
Prata
Azul

1997
1994
1996
1993
1991
1997
1995
1995
1988

R$ 16.300.00
R$ 8.300,00
R$ 11.400,00
R$ 8.900,00
R$ 6,500,00
R$ 12,800.00
R$ 9,500,00
R$ 9,500,00
R$ 4,800,00

R$ 9,500,00
R$ 6.800,00

Branco
Bordo

1995
1991

Bordo
Bordo

'Bege
Azul
Azul
Prata

1995
1997
1974
1995
1992
1993

R$ 12.900,00
R$ 12.500,00
R$ 7.500,00
R$ 15,800,00
R$ 7.900,00
R$ 14.500,00

Branco
Branco
Bordo
Branco
Branco
Azul

2001
1998
1996

199�
1989
1994

R$ 24,500,00
R$ 11.700,00
R$ 10,300,
R$ 5,900,00
R$ 6,800,00
R$ 9,300,0

R$ 21.000,00Verde

bordo
verde
branco
Prata

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-�936
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 Diese,l, 97
Fiat Siena 1.0 2002, fire, trio eletrico
Goll.0 94
Gol GIII 2000 1.0 4p
Corsa Super 1.0, 2000, trio ele\.
Gol 91, 1,6
Omega Suprema GLS 2.0 comp.
Marajó SLE 1.6 Lirnp/des,
Palio 1.0, 99, 4p, comp., OH
Senic RT 1.6, 2000, comp.
Fiesta 1.4 CLX, 4p, corno, Air bag duplo
Corsa 1.0, 2001, 4p, urn/des /ar
Estrada 2000, 1.5, cabine estendida comp.
Clio 1.0, 2000, trio eletrico air bag, ar
Astra GLS 99, 2p, 1.8, corno,
Celta 2004, 4p, 1.0 ar quente, ar cond.
Monza 90, 2.0 SLE, COMP.
Monza SL 2.0, 2p
Fiesta 98, 4p, limp., Des, ar quente
Fusca 1.3, 80, vidros,travas, reliquia
Astra GL 1.8, 2001, 2p, comp.

branco
azul mel.
branco
bege
Prata .

branco
Prata
Marrom
branco
Azul
Cinza
branco
Branca
cinza
Azul
Prata

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 0

Escort XR3 + teto solar

UNO 4P. + opcionais
Uno 1.3 �
Uno ElX l�P
CBX 200 strada (FINANCIADA)
Suzuki swift 1.6 SD

00

96

98

98

97

95

93

93

94

89

95

00

94

vermelha

verde

bordo met.

bordô

preto
branco

cinza met.

azul met.

vermelho

preta
azul

roxa

branca

1995
2000
2004
1997
1999
1993
1997
1995
1999
1994
1986
1995
1995
2000
2002

G
D

G
G

G

Mercedes C280 4p
Ford Ranger2,5 CD
Fiesta 4p OKm 1,0

Goll

UnoEX4p
Uno 1,0 c/opc,
Vectra CD 2,2

Fiorino Fechada 1 ,O
Gol Special .

Golf2p cornp.
Fusca 1500

Omega GL cl Ga�
Yamaha XT 600
CBX200

Cripton 105c

Preta

Vermelho

prata
verde

cinza

Azul

branco

Branca

cinza

Gol!
Pare
Gol
AUd
Clio
L21
Ror
Gol�

G
G

G

Gas

G

G

G

bordo

Branco

Preta
Vermelha
Verde

Bar.raca pi camping completa

Gal MI 97 prata

Tempra compl. Único dono 97 prata

Uno 4p 96 prata

logus 94 verde

Uno 2p 93 branco

Escort Guarujá compl. 92 cinza

Chevette + rodas 87 branca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



275·1184 Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121

Rua Angelo Schiochet 99
Bairro Vieiras

310-238189251-600 - Jaraguá do Sul
�i�li�a28L 'i/oatp Verm 2003 Gas

Bco 2001 Gas

ISpeciallO
Gol 16v 4p Corno. Amarelo 2000 Gas Vectra GLS corno 94 R$ 12.800,00
Silverado Blazer 4.1 Bco 1998 Aleaol

Fiesta Comp 97 R$ 11.800,00Itr . C/ ar cond. 2003 branco Goll.0 I Prata 1996 Gas

endGl1I Parati GL 1.8 Cinza 1994 Gas. Parati 86 R$ 4.500,00
rsawind 1 O

c/ dh 4p 2002 branco L-200 4 x 4 comp Azul 1993 Die

4p, Gas. 2002 branco
Monza SL/E 2p Azul 1988 Gas Uno CS 88 R$ 4,500,00lesla .

Gol GL 4p 1.8 comp Verm 1995 Gas

areaf:IL)( 2001 prata
Corsa Sedam cf a.c. Bco 2002 GNV Pássti 79 R$ 2.200,00
Celta 2p Bco 2002 Gas

rsaWind 10 comp. 1999 preta VT Shadom 600 c.c preta 2002 Gas Monza 89 R$ 5.300,00
Astra GLS Sedam Campo Bco 2000 GNV

1.0 .

2p, Gas. 1997 vermelho Blazer Ccmp. 2.2 Bco 1999 GNV YBR OKm 04 R$ 4,�00,00
lia 1.0 Gas. 1998 vermo met.

Ducato Furgão Bco 1999 Oie
Ipanema Gl Alcool R$ 6.500,00Blazer Comp Bco 1998 Gas

lO 1.0 c/ ar + pers. Gas 2001 preto ��ri�tili?4�6V comp. Vermo 1998 Gas Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00Bege 1998 Gas

OOEp 1 O c/ ar, airbag duplo 2000 vermo Corsa 1.0 MPFI Bco 1997 Gas Kadet 92 R$ 7.500,00
Pampa 1.6 L Bco 1997 Gas

Veirol'S 4p, C/ ar 1996 cinza ��rl:���,� Campo Prata 1997 GNV Tipo Comp. 96 R$ 9.800,00
10

.

c/ dh Gas. 2001 branco
Verde 1997 Gas,

OOllJolorM Suprema GLS comp. Cinza 1996 Gas Palio Wikend GNV 97 R$ 16.900,00

onzaSL WM c/vidro,teto,dh 1992 Omega GLS 4.1 comp. Verde 1995 Gas
Vectra GLS R$ 13.800,00

200 2.0 Kadet Ute 1.8 Cinza 1994 Gas 95

2p. Gas. 1993 prata Kadet SL 1.8 Vermo 1993 Gas Alfa Romeo 164 95 R$ 15.000,00

\Vister 250
Savero CD Bco 1991 Die

Gas. 1997 branca �-iÕBg gl�ssic 2p comp Azul 1991 Alcool D-20 88 R$ 17.800,00Verde 1990 Die
Gas. 2002 preta Esccrt 1.6 Bco 1992 Alcool Trailler Angola cl 1 eixo 90 R$ 6.500,00

Escor! 1.6 prata 1990 Gas
Variant Azul 1974 Gas Trailler TurisCar. 89 R$ 7.500,00

r

VEICUlOS
370 ..7516

Compra Vende Troca Financia
Rua Walter Má�g��:fªt;:tª�o:: @âda dó�iô M9lhil- ��ra,Qu� ,dq SiÍf- §,ç

> Golf2.0compl. Cinza 98
leI. Pick up Corsa Verde 98

CorsaWind 2p Bordo 96

Pampa Azul 94

Pampa Vermelha 94

HiluxSw4, diesel Cinza 93

f·IOOO diesel Cinza 92

Monza, álcool Verde 86

f·IOOO Amarela 86

Saara Verde 99

Santana GlS compl. Azul 92

BlazerDeluxe cornpl. Prata 98

Parati álcool Prata 84

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

heveteSL

ocusSedam

orsaSe<lan

GollOOO Branca G

Pratá G

2003 �a G

1997 Preto G

1997 Prata G

R: 28 de Agosto
Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

GolfGTI c/ eãmbio aut. Comp.ParatlVinho
GOllOOO 8v 4p

��dl A3 ccmpt, CI ovo _ Prata

L
10 RD el air bag duplo CO200

�orino (abertol vermo (I

I 014p 100 8V
Resta4p
Corsa4 .

R
p Impecavel

anger 4p CompHonda Bros. NXR 150PaJero 28
p. ,GLS8 cornpl

,
alio ED .el ar.

.

: Gol branco 1.8
, Versalies azul
GOl4P42O
VUlcan 5

. 00 K único dono
00· >mpecável

95
99

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

R$ 42.000,00
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

4rduíno
Veículos 371·4225

o

7eUSQdOS2003/2003 VW/8150
2002/2002 VW/17210 TRUCK
1999/1999 VW/8.140
1997/1997 F4000 TURBO 4.3T
2004/2004 GOL 1.0
2004/2004 CELTA 4PTS
2003/2004 CLIO PRI 10 16V
2003/2004 KA
2002/2003 PALIO FIRE
2002/2002 PARATI16V
2001/2002 FIORINO 1.58
2001/2001 KANGOO 1.6
1999/1999 CORSA WINO
1998/1999 MAREA WEEKENO
1998/1999 FIESTA
1998/1999 UNO.MILLE EX
1997/1997 CORSA GL
1996/1996 UNO 4PTS
1995/1996 TEMPRA IE
1995/1995 GOL CLI
1993/1993 ESCORT GL 1.8

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

BRANCA
BRANCA
BRANCA
VERMELHA
PRETA
PRETA
BEGE
BRANCA
VERMELHA
CINZA
RANCA
CINZA
PRATA
VERDE
PRATA
VERDE
BRANCA
VERDE'
BRANCA
BRANCA
AZUL

Veículos de Particulares

Volkswagen
Polo Praia 99 R$ 19.500,00
Gol Verde 90 R$ 6.800,00
Gol Branco 99 R$ 13.500,00
Golf Verde 2001 R$ 32.000,00
Monza Branco 87 R$ 4.500,00
Chevrolel
Corsa Branco 96 R$ 10.500,00
Chevette Branco 88 R$ 4.800,00
Chevette Dourado 88 R$' 4.200,00
Pick Up Corsa roxo 96 R$ 11.200,00
Kadett GSI Prata 93 R$ 9.500,00
Fiat
Uno Vermelho 93 R$ 7.500,00
Tempra Azul 96 R$ 12.300,00
Palio Weekend Cinza 2.000 R$ 18.000,00
Palio Bcrdõ 98 R$ 13.000,00
Palio Praia 2002 R$ 17.500,00
Ford
Escort BordO 96 R$ 10.500,00
Escort Branco 84 R$ 3.000,00
Escort Prata 86 R$ 4.000,00
Caminhão
Caminhonete O 10 Marrom 74 R$ 14.000,00
Mola
XLX molar 350 Amarelo 89 R$ 2.500,00

1I11!Z!J!·�;li�·WI!I�gl!I�·II·lla·l�fllll�I!!·mll

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127

14.170 BT 99/99 Chassi, branca R$ 58.000,00

VW8.120 02/02 Baú branca R$ 62.000,00

VW 18,31002/03 c/ cabina spazio 3' eixo/branco R$135.000,00

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

,

Vermo

preto
Vermelha

311-0802
311-8281

Exp,Antônio Carlos Ferreira. 130 • Centro· Jguá do Sul
Escort 1.6 c/DR + AR + trava cina 2000
Escortsw completa prata 1997
Fiesta 2p c/ opc. Azul 1997
Celta O-KM prata(preço especial)
Corsa sedan classic prata 2003
Corsa sedan cf opc. branco 2001
Astra sedan GL completo branco 2001
Celta e/opc. branco 2001
AstraGL 2p c/ OH, trio branco 2000
Corsa wind 2p c/ opc. prata 1996
Gotf 1.6 completo prata 2002
Gol special cinza 2002

Parati 1.6 c/OH bege 2000
GotMI 4p branco 1999
Gol plus c/ opc. verde 1996
Palio ELX completo cinza 1999
Uno mille SX cl trio azul 1997
Palio EL cl trio 2p bordo 1997
Clio expression DHltrio azul 2003
ClioRN cl ar prata 2001
ClioRN cl trio preto 2001
Scenic RXE completa verde 2000

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

CLASSIMais

SUPER MASSA
GRAFITADA

para Rebocos e Assentamento de Tijolos

.; Economia

.; Resistência

.; Rendimento

.; Impermeabilidade

Truppel Car
VEíCULOS MUlTIMARCAS

Fone: 275-1183
Compra - vende - troca - financia

2001 branco

1997 prata
1999 prata
2000 prata
1997 vermelho

Celta 1.0 2p
Palio EÍ)X 2p
Corsa 1.0 4p
Palio 1.0 2p
Gol1.82p
Saveiro 1.8 2001

Omega Suprema compl. 1993

Omega GLS 2.0, compl.(-teto) 1994
Uno Mille 4p 2001

Corsa Sedam Super 4p 2001

branco

prata
azul
branco

branco

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

ALUGA·SE - ponto comercial, na Rua:
Bernardo Dorbusch, Baependi, cl
150m2.T,9992-4214

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

BAR - vende-se, e restaurante.Tr: 321-
BOO9

FARMACIA-vende-se em Jguá.Tr: 275-
3448

LANCHONETE - vende-se. em Jguá.
ACEITO CARRO.Tr: 370·2937

LOJA - vende-se, Rua Reinaldo Aau.Tr:
9919-5545

MERCADO - vende-se, bem estocado,
ótima localização, C/ clientela formada.Tr:
379-9311

PRÉDIO - vende-se, 2 pisos, cl sala
comercial,2 aptos.R$ 80.000.00.Tr: 370-
6929 ou 9125-1242 com Maicon

SORVETERIA - vende-se compta, ou

troca-se pormat. de constr. R$15.0Q.D,OO.
Tr.: 370·31 01. ou 91351602

VENDE-SE - sorveteria e lanchonete na

Praia do Ervino. ótima locaJização.Tr.: 91 01-
0467c/Cristiane

VENDE-SE - mercado c/ estoque. tr:
379-9311.

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

SOM
compra - vende - troca

financia - novos e usados
Revendedora exclusiva da região

de Reboques Pirâmides

Vectra GLS 95
Omega SupreniaGLS 93
Fusca 82
Escort XR3 88
G� 90
Santana Quantum CL d,h.90
Verona GLX 1,8 cf d.h 95
Opala Comodoro cornpl. 89
Escort Hobby 1.6 93
Gol CL 1,6 90
Escort Ghia 89
Kombi Carater 92
Ford Landal em couro 80
Gol M11.6 97
F-1000 c.dupla, MWM, c. 94
Del Rey GL 1.8 90
Chevette Junior 92
Opala Diplomata 6cc compl.90
Monza 90
Fusca 74
Voyage 86

azul
azul
verde
amarelo
branco
vermelha
Cinz
verde met.
branco
cinza
verde
branca
azul
azul
cinza
cinza .

vermelho
bordô
azul
branco
grafite

G
G
G
A
G
G
G
G
A
G
G
G
GNV
G
D
A
G
G
G
G
A

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

F====������===-�-'" ------.--.----------------�

l'Y-AldanO Conrabilidade
I * Declaração de imposto
.

de renda

I * Contratos

* Abertura de firmas

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

OFEREÇO - ME - pi trabalhar como

bibliotecária, c/espec, em tecnologia da
informação, pi trabalhar em escola,
arquivo, museu ou Iaculdade.Ir: 372-0253
ou 9996·6434

OFEREÇO·ME - pi cuidar de pessoas
idosas. Durante o dia ou noite.Ir: 9137-
6992

OFEREÇO - ME- Pllavar roupa.Tr: 371·
0498

OFEREÇO - ME - pI trabalhar como
motorista de caminhão ou operador de
máq.Tr: 9159·6802 ou 9159·7852

OFEREÇO - ME - pi trabalhar como
babá.T, 273-0629 ou 9117·6782 cf Fabiane.

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

OFEREÇO·ME - pi trabalhar de babá.Tr:
370·6371 clMichele

OFEREÇO·ME - pi trabalhar como

doméstica.Tr:370-009i

CELTA - vende-se, 2003,VHV.R$
16.300.00.Tr: 9962·3664

CORSA - vende-se, sedam, super,99.R$
15.000.00.Tc 9962·3664

CHEVET -vence-se. 89, álcool, 1.6, does.
2004 pago, bom estado.RS 5.500.00.Tr:
371·9992

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

MONZA-vende·se, EA 650, 93, 2p, bordõ,
v.e., todo onginal, d.h. RS 8.500,00. Tr.:
371-5157 ou 371-5615 a noite C/ Cristiana.

20 COMPRE
9919·131�
FON�AX: 310-5218
Kombi �; 1976 G

PRECISA·SE - de frezador.Tr: 376·2593
c/Alciomarou Eduardo, urgente.

PRECISA-SE - de vendedores externos
cl prática de preferência que tenham
moto.Tr:275-4081

PRECISA-SE- de ajudante de padeiro.Tr:
370-4299 cl Vanderléia ou LucianoRIO CERRO II-vende-se, cl::!: 4.800m2,

cl chalé estilo alpino, riacho, 5.000 pés de
* Contabilidade :��:�;��: ����ó�:�i��s;7�_���t�

Ramos.
* Custos

PRECISA-SE - de empregada doméstica

p/pernoitar.Tr:371-9556

PRECISA-SE - profissional de banho e

tosa que se proponha a adquirira equipo* Distratos L E IE R
IMOBILIÁRIA

Fone: (47) 371 2425 - Fax 275 0197 www.leier.com.br

E-mail: aldano@netuno.com.br Aqui você compra
Rua Águas Claras,25 os melhores
Rua JoséTheodoro Rlbetro,:2988 (lateral-fundos) Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, imóveis de
Ilha da Figueira - Centro - Jaraguá do Sul- SC I n° 288 - centro - jaraguá do Sul Jaraguá do S ui e Região.....--........----�-""""-���--' L.___. �

Greci 1462-J

OFEREÇO - ME - pi trabalhar como
balconista, recepcionista e auxiliar
administrativo, C/ experiência. Tr. 273-6050
cl Schannla.

1986 GNV
_ o_�

__ gol . . .... .19133 f\lc.
.. .PaliQ.We.e.!s.e.n.d . __Z.QQO li_ç_O[T1P_._.,
���=u�� 1997 G� �

WolksvagenJ.d.10_1989__ �"'..baú .,

LEQwer:..G_3_4.p__ 2Jl02.RU82on.D_()___,
Go1100Q5p. G3 2000 R$15.800,OO
COMPRA-SE BIZ Financiada

.

[TERÇA-FEIRA, 17 de agosto de 2004
r

MONTANA
M U L T .1 . M A R C A S

IMPORTADOS

MAA::E)ES c 2Ã) 94 o:uo V€Itle
CfIIIC EX -'J7 aJt CXXT'Ii'tJ braroJ
PS.ffiJT ios 93 1.0 a- q.1tl1Iaz. azul
PELJGEOTas xs 'J7 ro..ro'aü.«! braroJ
PELGEOT4a5 $E 4p\mxi$ prata
PELJGEOT 4a513RBlD< 94 � prata
AFH.AUSE 94 4p'atiIIri:Y1 t).r braroJ
Q-lI\RAOE 93 4pttxhJ. preto

NACIONAIS
F-1CXXJ 93 �aaJ
&10 'J7 �bata
Brasilia 75 impecál.el vem

R..S:;A 00 10CQ bam

ESPECIAIS

asP/�
00 lrixJaro�
70 lrixJaro�

'*
MP�!�"�!\

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

R:

Escapamento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica· Mecânica em Geral

MONZA - vende-se, 90, em ótimo ast
RS5.300,00. Tc: 371·2001 ou 9916-8927
c/Frank.

OMEGA - vende-se, 95,GLS, COOli.
+ teto, azul. Negoc. Tr: 370-5918

• OMEGA - vende-se, CO, 93, pUn�
autom.,RS13.800.00.T,9962·3664
OMEGA - ",nde·se, GLS, 93, t.:,

comp., rodasbino.RS12.900.00OUR!
3.900 + 36x397.00.T,9123-7355oo3�
3574

MONZA -vende-se. CLE, 90, ótimo estRS
5.500.00.T,273·6364

OPALA - vende-se, SL, ano 88, 4 p,
álcool, relíquia, super conservado. Tr 376-
1678 ou 9993·5946 .

Computadores
completos

Assistência Técnica

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

R$ 15,00 deslocamento /1Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

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

Informática
"U m c I i c k em sua v, d a pessoal

Periféricos I Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Suprimentos

�ntas Originais e

ecargas todas as m�rcas de Impressora
'

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

Promoção de

Mi�ros Usados
AMD K6 2;500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 585,00

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

e

�ormatização
I d�' comércio e

indústrias: Sistemas.
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pi emissão

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

I todos os controles

I administrativos de ges-

�o empresarial.

.

I
"

P r oi i s s i o n a

Oferta
MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /
I 2 / 15 1 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 • 128 mb

de memória, Hard Disk 20GB, fax

modem 56k, cd rom LG 52x, placa

mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"

ADC, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de

som amplificada, 18Ow, placa de som

e rede integrada
----_._-----..-

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Fone/Fax: 275-2684 - emaih infoclick@ibest.cOrT1.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais
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FO�Q___
�1Carro Cor Ano OPC
i

Fiesta Branco 1998 Completo

IMondeo Azul 1999 Completo4p
RENAUlT ,

Carro Cor Alio OPC �
j

Clio$edam Grafiti 2001 Completo !

Clio RN Alise Preto 2003 Completo ,
MERCEDES I
Carro Cor Ano OPC

,

I
ClasseA160 Prata 2001 Completo !

,
........._ .........__ ........ __ ..... __ ._--_ .. _._ ..........._- . f.

HONDA ,

Carro Cor Ano OPC

I NXR125 Bros Verrnel 2003 _�__MM_��_______

Carro Cor Ano OPC
/

Tempra Azul 1999 Completo
Uno Mille Verde 1996 AcffeNe

Pano OKm Branco 2005 limp/dt

Veículos
Siena OKm Prata 2005 Aq/dt/kit vivace
Siena OKm Branco 2005 Aq/Des/kit vivace
UnoOKm Preto 2005 Aq/Des.
Palio OKm Branco 2005 Aq/des

Novos e Semi-Novos GM

Consórcio - Seguro - Financiamento Carro Cor Ano OPC

Celta Preta 2003

( ) .. 1 Corsa Sedam Prata 1998 te/al/aq/dt/pll
Vectra Cinza 1997 Completo

R: Presidente Epitácio Pessoa,' 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

I

a
SUPERMERCADO

l)

I

COM CARNES TEMPERADAS

NOS FINAIS DE SEMANA.

R: JesÉ TEODORO RIBEIRO, NO 540 - ILHA DA FIGUEIRA

$.IH&1de-se,luxo,ano97, diesel,
krolf.Jcouro, cor branca, equipo Tr:

mI$lioo37.167R

SAVEIRO - vende-se, diesel, ano 89, cor
prela,TR: 370-2324 ou 9952-0779

VECTRA - vende-se, GLS, 95, cornp.
rodas esp,R$ n900 linanc,Tr: 9123-7355
ou 370-3574o

�!I.mlle·se,CS, 97, De Luxe cf Ar,
nH,(apGla, cd, Iria .atarme- GNV.

Pl!IOO,Oi}-Tr:2731525,

F - 1000 - vende-se, 90, XK, cabine
dupla, camp., Aceitotroca.Tr: 9111·9466
ou 372-3667

•� PLANET GAME�>
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PLAYSTATION 2

\1\\
VENDEMOS E ALUGAMOS

* XBOX •
, TODA A LINHA DE

• PLAYSTATION ONE " VíDEO GAMES CDS• DREAMCAST " .'
* NINTENDO 64 "

E ACESSORIOS EM GERAL.
• GAME BOY COLOR F' 376 2206* GAME BOY ADVANCE one.-
.• NINTENDO GAME CUBE hórariodeatendlmento: segunda á segundadas 10:00 ás 22:00

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

PALJO-compra-se, 98/99, ccmp.. 4 p.Tr:
275-0876 TEMPRA - vende-se, ano 95, 8 vaI.,

comp.R$·1.800,OO de entrada +

finam:.Tr: 370-1225UNO - vende-se, turbo, preto, ano 94,
comp., em ótimo est.tr: 9135-7729

FUSCA - compra-se, de particular acima
do ano 78, pagamento a vista.Tr: 371-
81530u9122-6233

FUSCA - vende-se, vermelho, 1.600,ano
8Ur:372-2159

FUSCA- vende-se 80, verde, aro 14, .RS
1500,00, Tc 376-3666 cl Paula,

Gal - ano 84, motor refrig. a água.R$
4.000,00, aceito troca em moto.Tr: 9955-
4945,

GOL - vende-se, 84, branco, 1.6, qaaol.,
Dom estR$ 3,600mTr: 371-9992 cl Davi

GOlF - vende-se, GL. 1.8,MI,97, branco,
4 p, completo., impecável.Tr: 371-8153 ou

9122-6233

GOLF - vende-se, verde, 4 portas, 96.RS
15,000mTr: 9121- 2687 cl Giovani após
15horas

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

cond., em ótimo est..R$10.000,OO.Tr: 374-
5881 TEMPRA-vende-se,95,8valv.,RS 7.000 • ESCORT - vende-se, GL, ano 88. Tr:

+ 25 vezes RS "160.00. Aceito troca por 9134-6258
carro eté R!8 OOO,Tr: 275-2784 ou 9122-

---------

2361

TEMPRA - vende-se, 2.0, ts vai, couro COMPRA-SE - Kombi antiga, orig., Tr: 'GOl-vende-se, 94, 1.000.R$6.900.00.Tr:
na corpretai$ 7,500,00,Tr: 8804-6050 9994-0298 ",00...62<-<,..66>4-4-------

GOL - vende-se, 98, cl alarme, rodas

esp bordá 1 o R$1 o 300 00 Ir 370-2461

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

o
• Afinação de Motores - Recondicionamento e Limpeza de Carburadores
- Embuchamento de Bases - Peças e Miudezas para

carburadorey. Injeção e Check-up Eletrônico' Troca de Gasolina para Álcool .
,

- Serviços de freio e suspensão i

"&uemtHk��M�· � 24--15

Av. Pre�eito Waldemar Grubba, 1207· Baependi • Jaraguá do Sul - se

Fone: (47) 371-3898

ESCORT -troca-se, 98, 16valv., camp.,
por Pic - Up ,R$15,500,00Jr: 372-1765
ou9144-1494

GOl- vende-se, preto, ano 86, 1.6,
álcool R$ 400000 Ir 376-3466

Gol- vende-se, geração dir. hid., ano

2001, 4p" prala,R!1 R500,00Jr: 275-2056
ou 9955-4945

Gal - vende-se,83, gasolina.RS
2.000.00.Aceito motO.Tr: 9156-5575

GOL - vende-se, ano 97, ar quente, límp.
Trás" branco.as m500Jr; 275-2056 ou

99554945

GOl- vende-se, ano 94, 1.6, branco.RS
7500,00Jr:9135-7729

GOl- vende-se, geração 3, como, 2001,
cinza,R! 20,000mTr: 9117-3333

lOGUS - vende-se, ano 96, 1.8, a gasolina,
oco, 87 mil Km, sego dono, õnmo estas
9,500,00, Tr: 9922-4941 ou 370-1633 narre,
cl Anderson

�--------------------------�
g I

, I
� !li' ,

� :
.E !i <

fj
I

, !
Atendemos frotas e particulares J I

- 1g convertedora de se !
Mais de 2 mil veículos convertidos. I

J r

!
I
I

, I
Jaraguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do) I'

) ;
li

GRANDE FLORIANÓPOLIS em: " I :_,
São José - Fone: (47) 258 - 0036/ Rua Abelardo Manoel I
Peixer -150 - Barreiros \' :j

PAMPA - vende-se, 89,L, gasolina, VOYAGE - vende-se, ano 83, branco, �"f"':;
dourada.R$ 5.500.00.Tr: 372-0058 1.6, gasolina.R$ 2.500.00 ou troca-se por CLlO - vende-se, RN, ano 2001, 1.6, 16:

"

uma utz.tr: 370-8526 cl Airton' vátv., cor preta, dlr., trio elétr..R$
19jOO,Onr: 370-7467 ou 91 03-6044,

TEMPRA -vende-se, SX, ano 97, gaso.,
comp., em ótimo est. 8$15.800,00.Tr' ESCORT - vende-se, ano 98 , vermelho.

Vlor a comb.Aceitatroca. Tr: 275-0402 ou

372-0098

Rio Branco, 230 - centro

ESCORT - vende-se, 97, GI, dlr. Hld. Ar

quente, limp/des,Tr: 9123-7355 ou 370-
3574

F - 1000 - vende-se, ano 90, X.K,
comp.Aceito troca.Tr: 372-3667 ou 9111-
9466 cl Clovis

ESCORT - vende-se, 98 dir. Hid., Ar.
Financio.Tr: 9123-7355 ou 370-3574

PARATI - vende-se ano 97, compl.R$
16JOO,00Tr: 9962-3664

SANTANA - vende-se, ano 91,GLS,
compLR$ 8,1 oO,onr: 371-6238

-
CLlO - vende-se, Hatch, 00, H RT,
prata, airbag duplo, d.h., a.c., CO orig.,
controle satélite de som, t.e. 5p, trava p/
crianças, rodas de liga leve. R$21.000,OO.
Tr: 370-892R

l-200-vende-se, cabine dupla, 95,a.c.,
4x4. R$ 30.000,00. Aceita-se carro de
menorvlor no neq., Tr: (47) 9102-0009 cl
Santiago.

FUSCA - vende-se, cor branco, ano 85,
em ólimo eslado,R! 3,300,00Tr: 273-6050

GIBATA - vende-se, motor Perkns 4c,
75 cv, 150 h� t"o,Tr: 9985-1757

F-2000 - vende-se. ano 80.Vlor a

comb.Jr: 273-1333 ou 9154-7354

PARATI - vende-se, 86, GLS,
álcool,prata,R! 4.200mTr: 372-0058

PASSAT - vende-se, GL, 86, álcooLR$
3500WTr: 273-0074

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

ta Fabricado no Brasil

Avista

R$
Via Intemet21.990121

+Pintura Metálica, FRETE INCLUSO. ,
c:Lio AUTHENTIQUE 1.616V 110cv 04/04

�r-candicionado, Air Bag Duplo, Barras de prote�ão lateral, Vidros Verdes,
paraiS com duplo refletor óptico, Desembaçador do vidro traseiro,
ara-choques na cor da carroceria,

ta Fabricado no Brasil

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

Avista

11$

aede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

rucave BLUMENAU
322·8800

FUSCA - vende-se, ano 83, branco, aro
esportivo em bo� est. Tr: 373-6524

FUSCA- vende-se, 80, verde, ótimo est.,
aro 14.RS 3.500.00, ou troce por go189,
até R$ 5,000mTr: 376-3666

VANTAGEM
o

KA - vende-se.as, vermelho,orig.,cl
40.000Km. R$ "11.900,00. Aceito moto

noneg.Tr:370-9922

RANGER - vende-se, 00, cabo simples,
eellfl�. ( tfs.a), fresei, 4x4, ttlf6e. AS
36000,00, Te 372-3235 cl Ramos. •

você leva o AR-CONDICIONA.DO
+Pintura Metálica. FRETE INCI"USÇ).

Avista

Na compra do

cOo AUTHENTIQUE
1 �O 8V 2P 04/04

RS$21.990
_ VIA INTERNET.

,

/

ITAJAí
348·8460

JOINVILLE
435·3700

J

ScêniC AUTHENTIQUE; 1.6 16V 110cy 04/04

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

( travamento automático das portas aos 6 kmlh.
Fabricado no BrasilII

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

R$

Vale do Itajaí e Litoral Norte - sc

Financei�a Renault �.'groupe ReI Banque •
f�1�xade juros válida para as linha Clio e Scénic, exceto Clio e ScénicAuthentique 1 ,6 2004/2004, nas seguintes condições: Financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor)com entrada de 60% do valor à vista, mais saldo financiado em 12 vezes com 0% de juros +

Poder�$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário, Financiamento Renault através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Cré,dito sujeite a análise e aprovação de cadastro, Taxa de abertura de Crédito (TAC) no valor de R$ 300,00 não inclusa, As taxas
Portas

a ser alteradas se houver mudanças significativas no Mercado Financeiro, sem prévio aviso, (2) Preço a vista sugerido do ClioAuthentique Plus 2 portas 1,0 8V 2004/2005, sem Air Bag duplo, cor sólida e sem opcionais.(3) Preço a vista sugerido do Clio Authentique 2

Válido 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-condictonado, cor sólida. Preços
estão fnS?mente para aquisição dosveículos 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 sóllda.Não

COnces
cuS9s 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

referemSlananas Renault. Para sua maior comodidade, consulte-nos sobre as disponj)Jilidades individuais de cada Concessionária e informações adicionais, Fotos para fins publicltários. Alguns itens mostrados elou mencionados são opcionais e/ou Acessórios elou

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

,

JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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!lO horas
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..
CBX 200 - vende-se strada, verm., 98,
impecável. Aceito troca. Tr. 9103-7895 ou

9103·2613.

CBX 200 - vende-se, strada, 97,
azul.Enlrada + financ. Tr: 371-7542

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

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

SAHARA- ano 91.RS 3.700.00 Tr: 276·
3002 c/JaiC

TITAN - vende-se, cl partida eêt.ns
4.300.00Tr: 9953·2627.

TITAN - vende-se, ano 2003.RS
4.100,00.Tr: 370·6526

TlTAN - vende-se, ano 2001, cor prata.RS
3.500,00Tr: 9123·7355 ou 370·3574

TITAN - vende-se, ano 2003.RS1.500,00
+ 19 vezes R$ 205,00.Tr: 9123·7355 ou

371J.3574

mAN-vende-se, ano 96.RS 2.300,OO.Tr:
9991·3300

.

Xl 250 - vende-se, 83, vermelha. Vlor
a comb.Tr: 376-0307

Xl 600 - vende-se, preta, 11.500km,
2000, ótimo 851., cl caixa e alarme.R$
11.500.00.Tr: 9975·0047

YBR - 2003, part. Elétr. RS 1.500 mais
financ. Tr: 370-9209 após 18 horas

YBR - 2001 ,azuI.R$ 3.500.00Tr:9137·
8858 ou 273·1366 c/ Daniel

ACEITO - encomenda de Strudel.Tr: 9957-
3374

APARELHO DE FISIOTERAPIA - vende

se, cf duplas placas magnéticas e um

jogo de bastão, botão de freqüência e

potência. RS 300,00. Tr.: 371-4284.

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

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

AR - CONDICIONADO _ vence-se, só
Ino, 7500VluS.RS 430.00.Tr: 276·3866

APARELHO DE GINÁSTICA - vende-
5OTr:275·0707

APARELHO 'DE SOM - vende-se, GGE,
1000w.RS 250.00.Tr: 376·2579

ASPIRADOR- compra-se, de pó.Tr: 371-
3447

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

BICICLETA - vende-se, antiga, marca
güering homem, 1940, pre.ta, toda
reformada.Tr: 376-1678 ou 9993-5946

BICICLETA - vende-se, "18 marchas,
bordo na caixa.RS "170.00.Tr: 370-0934

BICICLETA - vende-se, mulher.Tr: 371-
9157

- GINECOLOGIA -

t· :!::::;:cfl�=!O!79
:aabilJtação SOBItAClL 1.079

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

Fone: 370-1705
somata@lIetunO.Clfm.vr- Jnraguri do Su!

III
VICO-FARMA� FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

,4 /Ji'r)""m.-a.úI/dr.PMu/,;w"ádÁY

�
df.IlIHII� �

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João Pico/li, I 10 - Centro

\�\\,\\mt"Tm �fPIIUTUIl/f,n�I(,nNO�
I

Búzio Africano - Taro
Numerologia - Kabala Africana

.. Tratamentos Espirituais
para dil'enws problemas

inciusire drogas e ulcoolismo

Consultas cf hora marcada
(47) 372-0556 - 9912-'''4

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

CACHORRO - vende-se, filhote de

plnther puro.RS 70,00.Tr: 273·0779

Aulas de Violão
Fone: (47) 27534 75

(anexo à Fellows)
(47) 9975 9646

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

1100, R$ 80,00. Tr: 370·8524 c/
Vagner após 17:45

.

lilmesTr: 9135·8784 ou 372·7912

MESA - vende-se, centro, aspelhada.Ir:
372·1448

MESA - vende-se, jardim, artesanal.tr:
372·1448

OURO - compra-se, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Paga-se à vista.
Tr:9979·0605.CONJUNTO SOCIAL - vende-se, p/

menino.Tr: 276-0340.

CACHORRO - vende-se filhotes de

Yorkshire, Shi - Tzu, Poodle, Beagle,
Boxer, Labrador, aorcen.nooermenn.
Rolwailler e Pit Buli, com pedigree ou

contrato de garantia + vacina +

consulta.Tr:370-8563

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

ROUPA· vende-se, p/tolha.R$ 600,00.Tr:
9132-4061

CARRINHO DE HOT DOG - vende
se.R$ 550,00 em 3 vezes, ou aluga-se
por RSI 00,00 por mês.Tr: 9117-2447

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

CONSÓRCIO - vende-se, não

contemplado, 8 prestaçóes pgs.R$
2.000,00. Aceita mal. de constr.Ir: 273-
0803tarde.

TORNO - vende-se, Mitto, 1 melro de
barramento.RS 6.200,OO.Tr: 9137-

61�4 ou 371·9358
I
E-mail: sergio.guima@ig.com.br __.....�_ESTUfA - vende-se.Ir: 374-0152

ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se, marca

AlhetiCTr}75·0707
FAÇO FilMAGEM DE FESTAS EM
GERAL.· Tratar: 273·1 826

FREZADEIRA - vende-se, Koni, cl jogo
de pinça e bomba de refrig.RS 12.500,00
negoc.Tr: 9137·6134 ou 371·9358 !J)eifrute,

Jarofluá do [/ue

TERÇA-FEIRA, 17 de agosto de 200�
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Promoção só egta semana!!!
Pague lima e Irvr Dua� 1'0l

a�en3g R$ 70,00

CACHORRO - vende-se filhotes de maltês
RS 750,00; Golden Betriever RS 900,00;
Doberman R$ 250,00 e pit bul R$ 450,00
cf contrato ou pedigree. Tr 275-1852 Até
as 16h.

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

FREEZER - vende-se, Brasternp. 310 L

.R$ 200.00Tr: 273·0779

FOGÃO - vende-se, 6 bocas.Tr: 372-
04920u9113·0900

GELADEIRA - vende-se, 2p.Tr: 372-0492
ou 9113·0900

LIVROS - vende-se, ens. média,
rnaternática. qulrnica. inglês,
biologia.Valor a comb.Tr: 273-0974 c/
Juliana pela manhã.

MÂaUINA - vende-se, digital,
Buzzecam, entre 20 e 80 fotos, grava

VENDO

- .'{. ÚÚA'{') 24. Ot!
I

��'IWd,t1llilj@:I�I'ila,a,(;�mpa", a,nte4

I Estornos Convidando todos os dienl5!
amigos poro conhecer Q COst! c/

I lindas e belos acompannantes
! 24 hs ao seu dispor,

COlCHÁO MAGNETICO - vende-se,
RS 600,00, ou troca-se por colchão
comum. Tr.: 9116-8927 ou 371-2001 cf
Leia.

Fones: (041) 3033-'5510 ou
(041) 667-0366 cl Verônica.

Eslomos rerrutende moças acima de 18 onl
CACHORRO - vende-se, plnther cf 4
meses.R$150.00.Tr: 371-7424

CACHORRO - vende -se filhotes mestiços
de cotapp. Tr: 9993·7857 ou 370·8882.

AGORA EM 2 ENDERECOS PAUMELHOR ATENDER VOCÊ!!!
<

•

'"-'. J

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro
.

376-061'
Barão do Rio Branco, 620 - Centro

Nicolí e Ketlin CRISTIBN
passIvo,

morena e ruiva

TR, 91 22 2149
20 anos, olhos doias, total

segurança e sigilo absoluto.

TR: 9103-5417

i

i 275-0052 / 273·1174

AUTO AJUDA
TERAPIA'DO CORPO E DA MENtE
ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSINESICO PARAPSICÓLOGO,

Se ;ocê é.uma pessoa triste, sofre de d�"�SãO, tem problemas familiares, amorosos, medo fobi�, insônia, timidez. Fal;alegria de viver, quanto mais lulameoos
tem sucesso, vive sempre sozinho (a) te�S\;rdas financeiras e tens problemas de ordem espiritual consulte com ete: Homar Moraes, através do tará kabala e�;
fonoshesia o código da sua voz, ele vai desci. rir as razões e os motivos destes acontecimentos, Mapa astral, carta numerologia, terapia tânlrica cura plânica pere
imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para.todas as finalidades e consulta pessoal com o tará !<abala. Regressão,
reprogramaçãomental e chaveamento e chapem para eliminar a magoa,

Em Jaraguá do Sul· Rua Ângelo Rubini, 621· Barra do Rio Cerro- Fone: (41) 27S·1143.ll'Istitutó do CorpoedàMentilIN€OR!
Em Joinville • Fone: (47) 437-7026/9119·9260 • www.homar.com.br·.boI!lªr@�xpr��so.�om.br.JRE.w.NO.(�_�O

�E��,�;!���
5IJr, $eall/lJent:> f:li:!lreÍllCl' ::t/lcAI

CRM: 545HE,G O. 302/2001· RQE:4975
Mombio da Io<iedado 1Im;!,i" do G!Urgi. l,pwOI<ópi.

aNTRO DE ATENDIMENTO À MUlH!i
Ginecologia e Obstetrícia

Videoloporoscopio Gjnecológi�
2 7 5 - O 3 9 5 Ruo: Preso Ju(elíno,41

• I' ondar . (enllo·,
Jomguó do Sul· S(·!

Saiba el!!a8recer seI!!
parar de cOl!!er.

Conheya ° pro8ral!!a'

DISCIPLINA
{i

ALIMENTAR
Informa�ões: 9973"3814

60.000 kilos de retalhos

para a confecção
de estopas (malhas éosturadas).

Neles estão retalhos
coloridos, retalhos brancos,
retalhos de lã. estopas
prontas (10.000 kilos ).
Vendo em pequenas e

grandes quantidades.
Valor a combinar aceitando

carro ou caminhão no negócio.

INFOR

A COMUNIÇÃO NAVIDA (CONJ·UGAL).
Para a este artigo refleti quanto as minhas próprias
relações com meus pais, marido, filhos, amigos e

pacientes, no o esforço necessário ás vezes que disponho a

fim de compreender e ser compreendida.A comunicação é
mais abrangente e complexa em nossas vidas do que nos

damos conta. ao falarmos emitimos. também as nossas

preocupações, sentimentos, a visão de nós e do
outro.Atrás de uma palavra ou expressão enviamos tantas

mensagens, o outro que nos ouve poderá compreende-Ias
influenciado por seus pensamentos e sentimentos. Quando
conturbada pode levar um casal a situações pouco
confortáveis e até mesmo a separação. Quando as pessoas
se unem, namoro, casamento' e os diversos arranjos
conjugais, ambas possuem características próprias de

expressar o que sente e pensam, que absorveram ao longo
da vida com suas famílias e outros relacionamentos, já
estão treinados e habituados. Ao se relacionarem com

seus parceiros no intuito do cultivo do amor e a vida a dois,
o amor não serve de tradutor e nem de cola se a

comunicação está em déficit. Então se inicia o desencontro,
quando um fala o outro não ouve, um simples pedido soa

corno uma ordem, uma reclamação sugere insatisfação e

desqualificação. São inúmeras as situações cotidianas onde
a comunicação passa a ser utilizada como uma arma na

luta de poder entre o casal levando-os a uma escalada de
discussões stressantes e intermináveis, tornando-os tão
envolvidos em quem está com a razão, impedindo desta
maneira o cultivo do diálogo e do entendimento de

significados de cada um, Não observando como o outro a

recebe, se refugiam em seus mundos, procurando meios
como Tv, atividades domésticas, filhos e até mesmos os

amigos "como uma forma de nunca estarem a sós". Deste
modo a relação já esta contaminada pelo não dito e pelas
frustrações e mágoas que se acumulou em cada parceiro,
neste momento qualquer palavra, gesto, olhar, atitude

poderá contribuir para um ciclo vicioso, que se alimenta a

cada movimento do casal mantendo-se como uma dança que
o casal constrói por anos, até ocorrerem fatos na vida que
exija do casal um rearranjo, podendo leva-los ao seu

reencontro ou desencontro. Se a comunicação conturbada
adoce o ,relacionamento, os diversos rios que alimentam
esta relação, como interesse mútuo, admiração, confiança,
fidelidade, perspectiva de futuro, construção da felicidade,
interesse sexual, e o amor adoece junto.
Não pretendo insinuar que a paixão não resisté ao desgaste
do cotidiano, sugerir que, com o passar do tempo, uma
história de amor perde o brilho. falar de tédio e

afastamento, de desencanto e ilusões perdidas. Não tem de
ser assim!

Fomos embalados pelas histórias de príncipes e princesas
que marcaram nossa infância, acreditamos que o

casamento é uma garantia de eterna completude e que o

encontro amoroso trará a segurança de um afeto
incondicional e a excitação do mistério, sem perder jamais o

brilho do efêmero. Mas a construção do amor se faz' a cada
dia. Os perigos se renovam, mudam de aspecto.É preciso
estar alerta, para não se deixar seduzir pelas armadilhas da

comunicação; é necessário ser forte e valente, para não ser

tragado pelas areias movediças da mesmice. Sobretudo, é

preciso ser sábio para reconhecer esses inimigos - que se

escondem atrás de máscaras inocentes, como as contínuas
concessões ao tédio, " os pequenos descuidos para com o

outro". O diálogo é rico na manutenção do vínculo amoroso

proporciona o respeito mútuo das características de cada

um, o fortalecimento de suas afinidades, ele deve ser um

alimento que se 'come junto para a continuidade e qualidade
da relação.

Fonte: Site Saúde Vida on line

ANUNCIE
AQUI

371-1919

275-3387
R: Reinaldo Rau, 289 - SI. 01
Centro .. Jaraguá do Sul - 5C

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




