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MEDiCAMENTOS

Procura por genéricos é cada
vez maior, diz Schiochet.

• PAGINA4

MAIS LUXUOSO

Ford EcoSport oferece
mais luxo na versão 2005

ELEiÇÕES

,jl A partir do próximo ano o número de

vereadores;?'araguá
do Sui será de 11 � contra os atuais 19, uma redução 42%

Diminui em 20% o número de
candidatos a vereador este ano
o número de candidatos que concorrem a uma das 11 vagas

5 na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul diminuiu em

20%, em relação à eleição municipal de 2000. O principal
motivo da queda foi a redução de 19 para 11 das cadeiras
disponíveis no Legislativo, determinada pelo TSE (Tribunal

v,

f) CULTURA

Projeto "Baú de Histórias"

apresentado no Rio Molha
Aproximadamente 250 estudantes de primeira a quarta
séries das escolas Ribeirão Molha e Almirante Tamandaré, de
POrnerode, assistiram na tarde de onmtem à peça "Flora e

Horrorosimba no Mundo das Histórlas"encenado pelo grupo
Faunos, de Joinville. A peça integra o projeto do Sesc
denominado "Baú de Histórias - Circuito Catarinense de

Narrativas�que será apresentada ainda nas cidades de Araquari,
Brusque, Blumenau e Rio do Sul. • PAGINA 4
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Superior Eleitoral). Nas soma geral das eleições de 2000, os

atuais vereadores obtiveram 21.940 votos, 35,6% do total dos
votos válidos. Na disputa para o Executivo, são três o número
de candidatos, igual a 2000. Os eleitores passaram de 70.429,
em 2000, para 82.121 este ano. _ PAGINA 3

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

www.marlsolsa.com.br

• CLASSIMAIS

iNFORMAÇÃO

Camerata faz
show na Scar

Show de chorinho com a

presença do grupo de
música instrumental Ca-

I

merata Brasileira é a a

tração de hoje, na

"Quinta cultural" da Scar.
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SAÚDE

Parceria permite aumento na
Prevenção do câncer de mama

• PAGINA6

PREPARAÇÃO

Piloto jaraguaense disputa
6a etapa da Copa Clio no RJ

_ PAGINA 7

ADRENALINA

Cem jipeiros são esperados
para a 14a edição do Jipe Raid
Prova vale também como sétima etapa da Copa
Catarinense e a largada será às 9 horas de sábado, no
Posto Bhering.
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OPINIAO

Morte e vida
I Apesar d'e manter

fndices altíssimos de aci

pentes e gerador de grande
,; yiolência, o trânsito de

Jaraguá do Sul continua

�endo tratado com descaso

pelas autoridades. As me

Hidas adotadas atacam os

�feitos, não as causas -

mesmo que se saiba pre-
I. . .

dviamente que a rnaiona os
I .

d •

Fasos registra os e em

decorrência da combinação
álcool e direção. Segundo
dados da Polícia Militar, os

números são extremamente

preocupantes e se asseme

lham com os de grandes
cidades do mundo. Direção
perigosa, velocidade exces

sifva e negligência são al

guns dos ingredientes que

asseguram o índice negativo.

r Por outro lado, o Corpo
�,e Bombeiros Voluntários

i,
tende em média 4,5

',' orrências por dia ou 135,5
ar mês, números mais do
,

ue assustadores. As
�
"

FRASES

vítimas de acidentes de
trânsito - algumas fatais -

apenas engrossam as

estatísticas que, infeliz
mente, estão deixando de
ser motivos de preocupação
para se tornarem rotina;
resultado do progresso e da

quantidade excessiva de
veículos. Em Jaraguá do Sul,
a relação população/carro é

campanhas de prevenção e

de conscientização no trân
sito ainda não conseguiram
sensibilizar a população, em
especial os motoristas, que
continuam transformando
as ruas da cidade em pistas
de corridas. Alguns deta
lhes como o respeito à ·faixa
de pedestres e ao limite de
velocidades são imprescin-

� Direção perigosa, velocidade excessiva e

negligência são alguns dos ingredientes
que asseguram o índice negativo

de quase dois pra um. São
mais 55 mil licenciados no

município, além de outros

tantos com placas de outras

cidades. Todavia, não há
nenhum argumento, que
justifique a violência.

r

Os dados confrontam
com o Índice de Desenvol-
vimento Humano que
coloca o município entre os

dez melhores em qualidade
de vida do Brasil. As

díveis na conquista da paz
no trânsito. Todavia, muitos
ainda não se deram conta

que segundos podem ser

decisivos em uma vida.
As estatísticas negativas

suscitam questionamentos
de toda ordem, inclusive
sobre os critérios definidos
para as análises do IDH. O

que fazer para reverter o

atual quadro? Como cons

cientizar a população dos

QUINTA-FEIRA, 19 de agosto de 2004 ."'t,.,aU,ne.g"l!II

perigos no trânsito? Como
exigir de todos a responsa
bilidade pela construção de
uma cidade mais humana?
São perguntas que não

podem ficar sem respostas.
A série de acidentes graves
exige das autoridades muito
mais do que discursos e

apelos. Se as tragédias não

têm sensibilizados os moto-
,

ristas, imagine palavrórios ocos.

A perseverar esses dados
tristes, a tendência é um

trânsito cada vez mais

violento e menos humano.
O que refletirá, com

certeza, no aumento da

repressão e das medidas

punitivas. Em pleno século
21, na era da tecnologia, a

coerção não pode ser a

tônica para se combater os

excessos e evitar mais

tragédias, mas sim a

conscientização e a respon
sabilidade. Entretanto, a

impunidade continua sendo
a mãe de todos os males.

h.'-,�!�
W

t::tPolítica se faz com base na verdade, e não com propostas infundadas. Não vou prometer
:.�"que tenho certeza que não poderei cumprir':

'

�\'...... .

i1Ji'

I. Ari Ramalho (PMDB), ex-candidato a vereador,justificando a desistência de con�orrer às eleições municipais deste ano.
4
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�ITALlA
�'" '

!'l!"

'ncontrada bomba perto'. e casa de 8erlusconi
Técnicos em explosivos da polícia
�Dtiterrorismo italiana desativaram ontem uma,
bomba na Sardenha, perto da residência de
,.1

verão do primeiro-ministro Silvio Berlusconi,
, .

Snde poucas horas antes, havia o primeiro
. ��. {hinistro britânico, Tony Blair, e a esposa. Os
, 8�entes italianos chegaram à bomba, alertados
rlôr um telefonema para a redação do jornal
tj(nião Sardenha. "Um indivíduo que se

Identificou como membro do Núcleo Proletário
fomunista revelou que havia uma bomba perto
dá casa de Berlusconi, instalada na terça-feira
por volta de 22h30 local'; informou um redator
do diário que pediu anonimato. (AE)

\

� PALESTINA

Arafat admite erros,
«mas não diz quais
o presidente da Autoridade Nacional

'.

rRalestina (ANP), Yasser Arafat, admitiu ontem

.rer cometido "erros" e prometeu reprimir a

.corrupção nas instituições palestinas, mas
,warlamentares reclamaram que o esperado
discurso de seu histórico líder ficou abaixo
das expectativas, sem oferecer alternativas
o caos que atualmente impera nos territórios

I pàlestinos. Depois de semanas de protestos
de rua e críticas cada vez mais abertas a seu

"

governo, Arafat talvez enfrente atualmente
o momento de maior pressão interna para
que compartilhe poder e contenha a

corrupção. (AE)

� FRANÇA

Aquecimento global
muda o clima na Europa
Elevação do nível do mar, degelo nas

montanhas dos Alpes e ondas de calor cada
vez mais letais. A Europa foi a principal
potência a incentivar o Protocolo de Kyoto
sobre aquecimento global com o objetivo de
diminuir as emissões de gases causadores do
efeitos estufa, mas um relatório de sua agência
ambiental divulgado ontem alerta que muito
mais precisa ser feito rápido. As mudanças
climáticas "afetarão consideravelmente nossas

sociedades e o ambiente durante as décadas
e séculos que estão por vir'; afirma o

documento de 107 páginas compilado pela
Agência Ambiental Européia. (AE)

� JAPÃO

Tempestades causam
mortes e destuição
Fortes chuvas causadas por um tufão que se

aproxima do Japão causaram fortes chuvas no
sul do arquipélago nipônico ontem, causando
a morte de seis pessoas e provocando
deslizamentos de terra e blecautes. Duas

pessoas estão desaparecidas.
Desde terça-feira, algumas regiões registraram
queda de 50 centímentros de chuva enquanto
o tufão Megi se aproxima das ilhas de Kyushu
e Shikoku. Na Nova Zelândia, uma forte

tempestade de inverno atingiu a região central
do país, derrubando parte do telhado do

principal aeroporto e causando a interdição
de importantes rodovias. (AE)

� VATICANO

Papa apresentamelhora
no estado de saúde
Dias depois de regressar de uma extenuante

viagem à França, o papa João Paulo II parecia
em melhor estado de saúde ontem, quando
manifestou gratidão por sua visita ao santuário
de Lourdes, na França.
O pontífice de 84 anos padece de mal de
Parkinson e outras enfermidades. Ele deixou
de ler grande parte de seu discurso, como de
costume.

Apesar disso, conversou com um grupo de
visitantes franceses sobre a visita à capela de

Lourdes, construída no local onde uma campo
nesa disse ter visto a virgem em 1858. (AE)

CORREIO DO POVO

Pentágono retira ameaça
de não pagarHalliburton
o Pentágono mudou de idéia e retirou sua

ameaça de não realizar o pagamento a uma

filial da Halliburton Co. por seu apoio logístico à

força expedicionária no Iraque, afirmando que,
ao invés disso, dará mais tempo à empresa para
que justifique sua conta de gastos.A decisão,
adotada na noite de terça-feira, foi o último

episódio do caso entre o Departamento de
Defesa dos Estados Unidos e a multinacional,
que já foi presidida pelo atual vice-presidente
Dick Cheney. "É um tema muito complicado e

esta mudança (de idéia) demonstra nossa

poslção; disse a porta-voz da Halliburton. (AE)
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SUA OPINIÃO

o

José Álvaro de Lima Cardoso*

o jogo está só começando

Parece não haver dúvidas de que a economia brasileira ingressou
em um ciclo de crescimento razoavelmente forte, possivelmente o

mais importante dos últimos anos, como apontam os vários
indicadores. As dúvidas estão relacionadas à sustentação deste
crescimento ao longo do tempo.Na última década a economia brasileira
passou por três retomadas do crescimento, contando com a atuaL A

primeira foi de agosto de 1995 até outubro de 1997; a segunda de

março de 1999 a fevereiro de 2001; e a atual, que iniciou emjulhode
2003, Além de impulsionada pelas exportações, a atual retomada
vem com um ingrediente que passou longe das duas anteriores, que é
a redução da vulnerabilidade externa do Brasil. O País vai parao
segundo ano consecutivo de superávit em conta corrente, o que é

fundamental, considerando que as interrupções do crescimento da
economia brasileira, de 1995 para cá, foramprovocadas principalmente
pela citada vulnerabilidade. Com elevados déficits no balanço de

pagamentos, as crises financeiras internacionais conduzem o país à

crise cambial, e altas estratosféricas dos juros, tendo como conseqüência
as inevitáveis recessão ou estagnação econômica. São várias as incerteza;

quanto ao fôlego deste processo de retomada da economia, a começar
pelo fato de que não se sabe se haverão investimentos suficientes nos

,,�óximos anos, taoto públicos quanto privados. No curto prazo, as

dü�das estão ligadas à possibilidade de uma inflação de demanda,
decon nte dos gargalos na infra-estrutura, que impossibilitam um

aument�" oferta rapidamente. Se ficar caracterizado o desequih'brio
entre ofe� procura, a provável resposta do Banco Central será a

elevação da taxa de juros, sinal claro emitido na últimaAta do Comitê
de PolíticaMonetária (Copom), publicada em 29 de julho último. O

curioso é que a possibilidade de que tal venha a acontecer decorre de

um "problema bom" da economia brasileira, que é a explosão dos

níveis de exportações. Este, aliás, omaior diferencial dos três períodos
de crescimento citados, pois, enquanto em 1995 e em 1999 houve

déficit, neste ano o superávit comercial pode alcançar inéditos US$
31 bilhões. De qualquer forma, ainda que a prudência seja uma virtUde
das mais importantes, o risco de uma inflação de demanda é remoto,

considerando os atuais níveis salariais. Como demonstrado em recente

trabalho elaborado pelo DIEESE, sobre os 10 anos do Plano Real,
entre 1998 e 2003, os rendimentos dos trabalhadores ocupados sofreram
forte decréscimo, superio�a 15,0% em todas as regiões pesquisadas,
Em algumas regiões a queda da renda do trabalho foi ainda mais

acentuada, como emRecife (33,6%) e em São Paulo (30,6%). Além
disso, apesar da forte geração de empregos formais I'P último ano, a

taxa de desemprego reduziumuito discretamente e permanece em

patamares absurdos. As indicações são de que os resultados das

negociações salariais no primeiro semestre, no setor privado, foram os

melhores G10s últimos anos, especialmente na indústria. Nem de longe,

porém, estão repondo as pesadas perdas salariais, até mesmo pelo fato

de que a retomada do crescimento, até o momento, tem sido malS

forte nos setores ligados ao mercado externo. Nos setores que

dependem diretamente da massa salarial e do emprego, como
no

comércio varejista, já se percebe recuperação, mas ainda muito

incipiente. Estes argumentos, no entanto, parecem não ser suficientes

para oCapam, que admite a possibilidade não só de manutenção, mas
de aumentos da taxa básica de juros nos próximos meses. Se isto

ocorrer, elevam-se os gastos com a- dívida pública minando um d�sobjetivos centrais da atual política econômica, que é a redução a

relação Dívida/PIB (hoje em cerca de 56%), que vem declinante ao

longo deste ano a duríssimas penas.A elevação dos juros, além diS:'
ao esfriar a produção e o consumo, descarta a pOSSibilidade de
recuperação dos salários e dos empregos, condição sine qua non

e

qualquer retomada sustentada do crescimento, O Brasil tem boas

condições de largada, mas o jogo está só começando.

*Economista e supervisor técnico do DIEESE em Santa
Catarina.

, po 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de cor. ded' ItO
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o Ire

o aS
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

com

correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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MOSAICO �Mauríli� de Carvalho ----,;;�:
li
..,

�Nepotismo
O candidato da coligação "Jaraguá no

mo certo'; Vicente Caropreso (PSDB),
ru

I
.

f
. -

rometeu, caso e erto pre etto, nao

Pontratar nenhum parente. "Nem

�inha esposa nem minhas filhas

trabalharão na Prefeitura'; reforçou.
A declaração foi recebida bem pela

platéia de empresá��os na noi�e �e
terça-feira, na ACI)s (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do

Sul). Mas ficou a dúvida, se foi uma

promessa ou uma crítica ao prefeito
Irineu Pasold (PSDB), que emprega

alguns parentes.

...Dívida
Na oportunidade, Caropreso informou

que a dívida da Prefeitura é de

aproximadamente R$ 35 milhões, dos
quais RS 13 milhões referentes a

investimento em saneamento básico. No
cálculo do candidato, porém, não está

computada a dívida de quase R$ 35

milhões com o Issem (Instituto de

Seguridade do Servidor Municipal).
Caropreso garantiu que a folha de

pagamento compromete 43;2% da
receita do município, e não 60%. Mesmo

assim, 43,2% representam cerca de R$
3,1 milhões mensais.

... Pega trouxa
Tem instituto de pesquisa de intenções

.

de voto tentando convencer candidatos
a vereador a bancar consultas populares.
Num universo de 111 postulantes à

Câmara de Vereadores, a chance dos
números obtidos aproximarem da
realidade beira a zero.

Na eleição de 2000, alguns candidatos
exibiam com orgulho o resultado de uma

pesquisa em que apareciam com

percentuais surpreendentes. Abertas as

urnas, a decepção foi grande. Mesmo
assim, tem candidato disposto a pagar
para ser enganado.

... Uma no cravo...
A medida provisória editada pelo
governo concedendo status de ministro
ao presidente do Banco Central,
Henrique Meirelles (PSDB), pegou muito
mal. Não tem como negar que a decisão, o

que garante foro privilegiado no

Supremo Tribunal Federal, tem como

objetivo proteger o presidente do BC,
alvo de denúncias de irregularidade fiscal
e cambial.
O governo nega e diz que a proposta
está. em análise há alguns anos e é um

desdobramento natural do projeto de
autonomia para a autoridade monetária.

I

... Trabalho
A folha de pagamento dos
trabalhadores catarinenses, com.:
carteira assinada, cresceu 8,9% no ,b
semestre, índice igual ao nacional. '\
Na comparação com junho do ano ,

passado, o aumento foi de 6,83%
"

'j
em Santa Catarina contra 8,4% do

.

país e 5,3% para a região Sul. NosJC
últimos 12 meses, encerrados em 1 f

junho, o valor da folha det�
pagamento cresceu 2,4% em Santa ff
Catarina, 3(08% no Brasil e 2,3% no

I'

Sul, na comparação com o ano
_

encerrado em junho de 2003.

que foram acompanhar sua

chegadano aeroporto de Assunção,
no Paraguai, que somente daria
entrevista se eles defendessem a

criação do Conselho. Lula está em

seu segundá dia de viagem à

RepúblicaDominicana e hoje segue
para o Haiti, onde visita as tropas
brasileiras e assiste ao jogo da seleção
brasileira de futebol. Pelamanhã,
Lula participou, durante cerca de
duas horas de uma esvaziada
reunião dos presidentes e

representantes da América Latina
e Caribe. No encontro, foiO
assinada a declaração de São

Domingo, na qual os países
presentes se comprometem a

trabalhar pela integração da região
e na busca de acordos de livre

Governo lidera votação no,

STF sobre taxação de oi
BRASÍLIA - Até a noite de

Dntem, o governo vencia por 4 a 2
a votação no STF (Supremo
Tribunal Federal) pela cons

titucionalidade da contribuição
dos servidores públicos inativos,
principal ponto da reforma da
Previdência aprovada pelo
CóngressoNacional no final do ano
passado, O quarto voto favorável à
taxação foi do ministro Gilmar
Mendes, ex-advogado geral da
UniãQ, ;

Mendes justificou o voto

afirmando que a contribuição
previdenciária sClfundamenta no
pnncípio da solidariedade social. "É
errado afirmar que os servidores,
ao se aposentarem, já cumpriram
seu dever e não devem mais

contribuir", disst Assim como os

colegas Cezar Peluso e Eros Grau,
Mendes também apontou a

inconstitucionalidade em artigos da
emenda que, segundo ele, ferem o

princípio da isonomia entre

servidores.
Entre os artigos, está aquele que

diferencia o teto da cobrança para
servidores da União, ,Estados e

municípios. Faltam votar ainda
cinco ministros. O próximo é o ex

presidente daCasa, ministroMarco
Aurélio Mello.

Dados do Ministério da
Previdência Social apontam que a

contribuição dos inativos vai atingir
245 mil dos 900 mil servidores da
União.A cobrança é de 11% sobre
o valor a receber.

ELEiÇÕES íi:;
:b

Jaraguá do Sultem 20% menos,
o

D

candidatos a vereador este ano'
FABIANE RIBAS

...0 eleitorado saiu de

70.429, em 2000, para
82.121 este ano,
aumento de 16,6%

GuÁ DO SUL - o núinero
de" didatos que concorrema uma

d s 11 vagas na Câmara de
ereadores diminuiu em 20% nas

.

eleições municipais deste ano. O

principal motivo da queda foi a

redução de 19 para 11 das cadeiras

disponíveis no LegislativoMunicipal,
determinada pelo TSE (Tribunal
Superior Eleitoral). Em 2000, os

70.429 eleitores tinhamcomo opção
de voto 139 postulantes, enquanto
este ano os 82.121 eleitores terão 111
candidatos na disputa. Nas eleições
de 2000, a.relação candidatos por
vaga foi de 7,3 j este ano é de dez.

Comexceção do vereadorValdir
Bordin (PFL), que concorre à vaga
no Executivo, os demais buscam a

reeleição. Nas últimas eleições
municipais, a vereadora Maristela

Menel, então no PMDB, foi amais
votada, obtendo 1.787 votos.Naoutra

ponta, o últimoparlamentar a integrar
a Câmara de Vereadores foi o
candidato do PTB, Jean Leutprecht,
que conquistou 786 votos. Na soma
geral, os atuais vereadores obtiveram
21.940votos, 35,6%do totaldos votos
válidos.

Assim como nas últimas

Presidente Lula diz que vai

aprender amanter-se no poder
BRAsÍLIA - O presidente Luiz

Inácio Lula da Silva disse ontem,
durante audiência com o presidente
daCosta Rica, Abel Pacheco, que
está aprendendo a arte de

permanecermuitos anos no poder.
"Eu fui agora a uma viagem ao

Gabão aprender como é que um

presidente da República consegue
ficar37 anos no poder e ainda se

candidatar à reeleição", disse Lula,
ao citar- a viagem que fez
recentemente ao Gabão, naÁfrica.
Terça.feira, Lula surpreendeu os

jornalistas que acompanham a

comitiva, ao dizer que eles eram

"um bando de covardes mesmo",
pornão terem defendido a criação
doConselho Federal de Jornalismo.
Na semana passada, Lula também
surpreendeu ao avisar aos jornalistas comércio entre eles. o

Liderança
Competitiva
Prot Adroaldo tamaisen
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:

o
CORREIO DO povo

P,�'(.o.�1919

�CP

ACIJS�
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

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

ARQUIVO/ALEXANORE BOGO

Vereadores trabalham, paralelamente, na campanha eleitoral em busca da reeleição 3T

eleições, a população terá de optar
por uma das três chapas que

lançaram candidatos àmajoritária.
Em 2000, o prefeito e vice eleitos,
lrineu Pasold (PSDB) e Moacir
Bertoldi (PPB), respectivamente,
vencerám a disputa ao conquistar
28.928 votos. A segunda colocada,
Cecília KonelL (PMDB), que teve

como candidato a vice o médico
Nelson Eichstaedt (PPS), fez 21.795.
O PT, que disputou a eleição com

chapa pura, tendo como candidato
a prefeito o atual deputado estadual
Dionei da Silva e a vice o sindicalista
Ambrósio Becker, obteve 10784
votos.

DISPUTA - Nas eleições
parlamentares de 2002, em Jaraguá
do Sul, o candidato da coligação
"Jaraguá no rumo certo", Vicente
Caropreso (PSDB), obteve 19.592
votos, não conseguindo a reeleição à

Câmara Federal. Dionei, candidato

da aliança "Jaraguá para todos", fe�
22.236 e se elegeu deputado estadu:ll�
Moacir Bertoldi (PL), candidato:3�
prefeito pela coligação

o "ViJ�
J
"'". rn

aragua , concorreu a uma vaga nallE.
Assembléia Legislativa e co;-
quistou pouco mais de 15mil votC?�l
O então deputado estadual I\{9.
Konel (PMDB) não pode �.�
candidatar à reeleição em função
de ter tido os direitos polítices
suspensos,

Ari Ramalho desiste de concorrer às eleições :
MASSARANDUBA - o vigilante

Ari Ramalho (PMDB) desistiu de
concorrer a uma das vagas na

Câmara de Vereadores na eleições
municipais deste ano. Há 12 anos

no partido, esta seria a primeira vez
que o candidato disputaria ao

pleito; mas devido a

desentendimentos internos,
entregou o cancelamento do

registro no Fórum da Comarca de

Guaramirim, na sexta-feira passada.
Um dos principais motivos que
levaram Ramalho a desistir foi,
segundo ele, o fato de os candidatos
da coligação PP e PMDB estarem

prometendo a reabertura do

HospitalSagrado,coração de Jesus.
"Política v'faz com base na

verdade e não �ommentiras. Não

posso prometer algo que não

compete ao poder público",
justifica-se, acrescentando que a

administração da instituição de
saúde é da congregação das irmãs
franciscanas da Santíssima
Trindade e elas garantiram ao ex

candidato que não vão reabrir o

hospital. "Como que eu vou

prometer algo que não vou poder
cumprir?"questionou. As irmãs

informaram a Ramalho que a

estrutura está passando por reforças
e adaptações para funcionar como
clínicade terapia alternativa.

Dentre outras razões para a

desistência, está a falta de

cumprimento de acordos firmados
previamente. "Os líderes políticos
haviam se comprometido comigo,
me asseguraram que iriam me

ajudar financeiramente na

campanha eleitoral, mas não recêbi
o apoio previsto", reclamou. O

A reportagem do jornalCorreio
do Povo fez contato com
peemedebistas, mas nenhum dos
líderes se dispôs a falar a respeito"do

'bassunto.

• Ari Ramalho não vai

concorrer às eleições, mas
garantiu que não

pretende se desfiliar do
PMDB.

º
o

p
)J

• Ex-candidato

permanecerá neutro no

período das campanhas
eleitorais.
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AVANÇO Brasil lidera a produção de

genéricos para a AidsVenda de genéricos aumenta
em farmácia_s de Jaraguá do Sul

Cf:SAR JUNKES

BRASÍLIA - Foi anunciada

recentemente, em Bangoc, na
Tailândia, a criação de uma rede
de transferência de tecnologia
entre países para a produção de
medicamentos genéricos para a

Aids. O acordo que criou a rede
foi assinado por representantes dos

governos do Brasil, China, Nigéria
e Ucrânia. 'O governo da Tailândia
avalia a possibilidade de se integrar
ao grupo. Além de medicamentos,
o acordo prevê ainda o intercâmbio
de tecnologia para a produção de

preservativos e de exames de Aids.
O pacto é estratégico para o

acesso aos insumos e controle da

epidemia de Aids nas nações em

desenvolvimento. A população
desses países soma 1,8 milhão de

habitantes, quase um terço da

população mundial e estão

localizados nas regiões mais

atingidas pela Aids, como África,
Ásia, Leste da Europa, América
Latina e Caribe. Alem disso, a

transferência de tecnologia pode
resultar em novas drogas ou no

aperfeiçoamento dos
medicamentos atuais, mesmo

daqueles protegidos por patentes.
Com os genéricos e as inovações
nosmedicamentos que já existem,
o� países podem aumentar o leque
de alternativas existentes para o

tratamento da Aids.
A proposta de criação da rede

de tecnologia foi apresentada pelo
nrasil, que vai assumir, nesta

.imeira fase, a implantação do

intercâmbio. O próximo passo é
fazer um levantamento do quadro cO
tecnológico atual por' país, a e

começar porNigéria e Brasil. MI
ap
rei
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MARIA HELENA DE MORAES

....Em alguns
estabelecimentos,

.� a procura pelo
.

'produto cresceu 50%

,. o projeto da rede de

tecnologia já conta com

US$ 1 milhão para a sua

implantação. Os recursos
vêm da Fundação Ford,
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}ARAGUÁ DO SUL - A procura

por medicamentos genéricos
aumentou quase 50% em apenas um

ano.A afirmação é do farmacêutico
Alexandre Schiochet, responsável
por uma dasmais conhecidas redes
de farmácia domunicípio. Ele atribui
o aumento na procura de genéricos
devido ao interesse do paciente e

consumidor, que já tem mais

informações sobre o assunto e

também em função da atuação dos
laboratórios, que estão investindona
produção desse tipo de
medicamento.

"Está aumentando a procura e

conseqüentemente a oferta. Em

nossatarrnácia, aproximadamente
30 medi2amentos genéricos são

vendidos por dia", exemplifica
Schiochet, que teve que ampliaro
espaço destinado aosgenéricos. "No
início do ano ocupávamos apenas
um pequeno espaço da prateleira
para os genéricos. Agora, estamos
com ametade da prateleira e temos

que repensar a distribuição dos

• O principal interesse
levantado pelo grupo
nesse início de trabalho é
a produção de
medicamentos e na

tecnologia de produção.

Farmacêutica Simone Soares afirma que a procura tem aumentado, mas ainda existe resistência

remédios", reforça.
A economia - Os genéricos são

até 50% mais baratos que os

chamados éticos ou de referência _.

é o principal fator do aumento nas

vendas. A farmacêutica Simone
Behrens Soares alerta, no entanto,
para o risco de se confundir genérico

com similar. Segundo ela, o

consumidor tem o direito de escolher
. qual o tipo que prefere, mas o

farmacêutico pode, por atribuição da
profissão, oferecer genérico quando
a receita prevê ummedicamento de
refer�ncia. "Mas ninguém faz isso

sem autorização do médico que

prescrever a receita", assi "la
Simone. Ela informa que a li
oficial daAnvisa (AgênciaNacionàl
de Saúde) está à disposição na

internet e em todas as farrnácias, para
que o paciente tenha acesso aos tipos
demedicamentos que são vendidos
na forma de genéricos.

Alunos daEscolaHibeirâoMolha conhecem projeto "Baú de Histórias"
}ARAGUÁ DO SUL - Os alunos

da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ribeirão Molha
tiveram a oportunidade de ver

uma peça teatral ontem à tarde,
graças ao proj e to do Sesc
denominado de Baú de Histórias
- 'Circuito Ca tar in ense de

Narrativas, que traz em seu

oitavo circuito o espetáculo
"Flora e Horrorosimba noMundo
das Histórias", encenado pelo
grupo "Faunos", de Joinville.
Alunos da primeira série da
Escola Municipal Almirante
Barroso, de Pomerode, também
assistiram à peça.

De acordo com o técnico em

Cultura do Sesc, Sérgio Pedrotti,
a intenção é oferecer aos

estudantes de escolas distantes
do centro e também de cidades

pequenas da região a'

oportunidade de ver espetáculos
de boa qualidade em seu próprio ,

local. A diretora da Escola
Ribeirão Molha, professora Judite
Fleming concorda com a

descentralização das

apresentações. Ela salienta que
em sua comunidade não é

comum o pessoal freqüentar
teatro. "Assim fica mais fácil e os

estudantes têm oportunidade de
ver um bom espetáculo",
argumenta a professora.

Ontem, cerca de 200 alunos
assistiram ao espetáculo. A
professora da Es�la Almirante
Tamandaré, Marilene Carvalho
Santos comenta que é importante
para os estudantes terem acesso

à produção teatral da região
Norte destinada às crianças.

I
13 - 33 - 59 41 - 79

concurso: 444

11 - 14 - 19 - 22 - 27 - 29 - 42

47 - 59 - 60 62 - 65 - 68 - 80

81 - 83 - 90 - 93 - 96 - 98

concurso: 03859
1 ° Premio: 10.071
r Premio: 52.381
3° Premio: 69.981 �)
4° Pr-emio: 65.981
5° Premio: 48.145

Alunos da Escola Ribeirão Molha assistiram à peça

Sua Concessionária'Renault agora é •••

,_'
�1-"

BLUMENAU · ITAJAí · JOINVILLE
,

·JARAGUA
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MÚSICA

Empresa recebe vencedores

do concurso de logomarcas Camerata brasileira é atração
no IQuinta cultural' da Scar -, �

I é CORUPÁ - Os vencedores do

Ira ncursO de criação de logomarca
to

"P
a e slogan para o rograma

Municipal de Reciclagem de Lixo"

a resentaram ontem, durante

r;união interna da diretoria da

Lunelli, o projeto "Reciclar é

Preservar" .

Os alunos Luiz Felipe Tomczyk,
Munyke Kerllyn Stelter, Rafaela

Jloddenberg e Rheidy Stratmann
Kanzler, da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Aluísio
Carvalho de Oliveira, montaram
uma pequena peça de teatro, onde

relataram como foram surgindo as

idéias que resultaram na logomarca
eslogan, elaborado com os símbolos

da reciclagem ao redor do globo
terrestre, remetendo à idéia de que
em todo o mundo é necessário

reciclar. A aluna Munyke lembra

quenoirúcio o grupo não tinha idéia
do que produzir, mas com o auxílio
dos professores e familiares o

resultado foi aparecendo. "Tinham
outros trabalhos bem elaborados, foi
bastante disputado", comenta. Para
a diretora da escola, Margaret
Frankowiak Burger, é, uma

satisfação ver o resultado do projeto
desenvolvido pelos alunos com

ajuda dos professores, "Percebi que
no começo eles estavam

desanimados, mas quando
começaram a acreditar, o trabalho
deslanchou", analisa.

É o segundo ano que a Escola
AluísioCarvalho de Oliveira vence
o concurso, realizado pela Lunelli
através do projeto de coris

cientízação ambiental "Preservar é
Amar", voltado principalmente aos

estudantes. Nessa terceira edição, o
projeto aborda o tema reciclagem e

firmou parceria com a Prefeitura

para execução do "Programa
Municipal de Reciclagem de Lixo".
"A idéia é que o 'Preservar é Amar'
não fique restrito aos alunos e

escolas, mas envolva toda a

comunidade", afirma a

coordenadora do projeto, Adenilda
Sievers, Ela explica que o slogan e a

logomarca estarão em todos os

materiais de mídia e em sacos de
coleta seletiva e nas lixeiras do

programa de reciclagem. "Agora é

que começa o desafio maior:

distrib�ir omaterial e c�nscientizar
a comunidade", ressalta, acres

centando que o importante é ter a

adesão dos alunos, que acabam
reeducando toda a família.

DIVULGAÇ�18AM
CAROLINA TOMASELLI

� Apresentação do

grupo instrumental
acontece hoje,
a partir das 20h30

}ARAGUÁ DO SUL - Um
show de chorinho com a

presença do grupo de música

in s tr um e n ta l Camerata

Brasileira, de Porto Alegre, é a

atração da Scar no "Quinta
cultural" desta semana. A

atração marca. o lançamento,
em Jaraguá do Sul, do CD
"Deixa Assim ... ", apresentado
também em Blumenau e em

Florianópolis. A apresentação
se inicia às 20h30, no Pequeno
Teatro do Centro Cultural.
Antes, o público pode conferir
o Arte Bar, um espaço para
happy hours, aberto a partir das
18 horas. Formada por jovens

s, o grupo se dedica a

pes isar, arranjar e promover
a ;

.

úsica brasileira instrumental
'.

través da realização de

espetáculos e recitais. O CD
reúne composições do grupo e

outras peças como "Carinhoso",
de Píxinguínha; "Suíte Retratos
- Pix i nguinha" e "Suíte
Retratos - N azareth", de
Radamés Gnatalli; "Ária da
Bachianas Brasileiras Nº 5", de
Heitor Villa-Lobos; "Santa

Morena", de Jacob do

Grupo instrumental se apresenta amanhã no Pequeno Teatro da Scar

Bandolim; "Pedacinhos do grupo que foi organizado com a

Céu", de Waldir Azevedo; meta de reler clássicos (como
"Maxixado", de Henry obras de Jacó do Bandolim,
Lentino; "Czardas", de Victorio Pixinguinha, Radamés Gnatalli
Monti; e "Diário", de Kim e Vílla-Lobos) e executar os

Ribeiro. Entre as composições con-temporâneos.
da Camerata estão "Deixa Dessa forma, as releituras-
Assim", de Rafael Mallmith; com toques de modernidade e

"Minha Vida", de Rafael sofisticação v contemplam obras
Ferrari; "Sol e Lua", de Luis de autores consagrados como

Barcelos; e "Harniltando", de Jacob do' Bandolim,
Barcelos, Ferrari e Mallmith. Píxinguinha, Radamés Gnatalli
Anderson Balbueno dá som da e Villa-Lobos, entre outros.

percussão, Luis Barcelos tira as Além disso, integrantes da
notas no cavaquinho, Moysés Camerata desenvolvem
Lopes trabalha o som com violão trabalho de pesquisa, arranjo e

6, Rafael Ferrari comanda o execuções de composições
bandolim e Rafael Mallmith da próprias e de autores c o n-

toque no violão 7. Esse é o temporâneos. Criada em 2001,

JO'lq
ibern

em Porto Alegre, a Camerafà
Brasileira, esse ano, realizou a

abertura do Projeto 'Na Roda d�';"
Choro', edição 2004 - projet'ó;rr

1 d D· P .ibli rr ;{
mensa a tsco teca u Iça
Natho Henn, no qual o grupEV'
recebe como convidados rtJJc

d
. -'BQi-":;

presentantes a musrca ms-:
trumental brasileira de divers��[fiJ
estilos e gêneros. '[ fllU

Os ingressos para o shoWr;q
podem ser adquiridos nlflu::
secretaria da Scar nos valores déJJp
R$ 5,00. Idosos e estudante-s,·
que apresentaram carteirinhf.f,
estudantil pagam R$ 2,5� 1

Outras informações podem ser
I

obtidas pelo telefone 370-648§/nb
275-2477. f1Jd

-

Inscrições do Fies começaram
na segunda-feira em todo País

Concurso de Declamação
começa amanhã em Corupá

bfflll

)B1;_;
n�h

CORUPÁ - A Secretaria de

Educação realiza amanhã e no

sábado, a quinta edição dó
"Concurso de Declamação", que
terá aproximadamente 60

participanres. Na sexta-feira, as

categorias livre, de 5a a 8a série e

ensino médio se apresentam partir
das 19 horas, no auditório da Escola
Tereza Ramos, no Centro, Também
haverá participação especial dos
alunos do Caeco (Centro de

Atenção Especial de Corupá). No
sábado, os alunos da educação
infantil e de 1 a

a 4a série se

apresentam apartir das 15 horas.

Segundo a secretária de]l'l
Educação, Darci Rutsatz, por serSH"
quinto ano que acontece, os alunosu:L
já vem se preparando para 4fng
evento, que busca incentivar & I A

despertar o gosto pela poesia e peH:?2]
arte da interpretação. "Terfi1él
aqueles que participam todo ano"'!�U:

I

BRASÍLIA - Começaram
segunda-feira as inscrições de
candidatos que pretendem
concorrer a uma das cinqüenta
mil novas vagas do Fies' (Fundo
de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior) para o

segundo semestre de 2004. As

inscrições deverão ser feitas pela
internet no endereço do Fies na

página do Ministério da

Educação (www.mec.gov.br
<http://www.mec.gov.br/>) e

da Caixa Econômica Federal
« http://fies.caixa.gov.br/>),
até o dia 10 de setembro. O
candidato deve preencher a

ficha de inscrição, imprimir o

protocolo em duas vias e

entregá-lo, na instituiçãó em

que estuda, até o dia 13 de
setembro. A instituição, por sua
vez, tem até o dia 16 para
confirmar a inscrição no Sifes

(Sistema do Financiamento

Estudantil). Para inscrever-se, o
'estudante, além de estar

regularmente matriculado em

curso credenciado no Fies, deve
possuir CPF próprio. Não será

permitida a utilização do CPF
I.

do responsável legal. No dia 17
de setembro, será divulgada no

endereço do Fies a relação dos
candidatos cuja inscrição foi
confirmada. Caso haja problemas
na confirmação, o candidato deve
formalizar pedido de escla
recimentos junto à sua instituição,
até o dia 22. No dia 23, sai a lista
definitiva das mscrrçoe s

confirmadas. Benefício - Pormeio
do Fies, oMEC oferece, hoje, 163
mil financiamentos a estudantes
de universidades particulares. O
aluno beneficiado tem financiado
até 70% do valor das men

salidades, com juros fixos de 9%
ao ano ou O,n% ao mês. Apenas
para manter os estudantes já
contratados, o programa
desembolsará, durante o ano de
2004, cerca de R$ 655 milhões.

comenta.

Todos os. inscritos receberãdu�)
certificado de participação e d� B

primeiros colocados de cadi:!Ja:1

categoria ganham troféu. "A escolâ ob

com,maior número de vencedores+-:
também receberá troféu",
acrescenta Darci.

ctSAR JUNKES

Darci afirma que evento promove uma disputa sadia entre os alunos
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CP NOTAS
�CONVITE

Bingo e Feijoada
o Conseg (Conselho de Segurança) do Rio Cerro II realiza um

bingo no dia 21 de agosto, na Sociedade Esportiva e Recreativa

Aliança. O início será às 14h30. Os organizadores do evento

convidam a comunidade para saborear deliciosa feijoada.

�SENAC

Empre'sa promove curso técnicas de vendas
O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) realiza

,

. nos dias 20,21,27 e 28 de agosto o Curso de Técnicas de Venda.
,

Com carga horária de 12 horas, o curso acontece as sextas e

sábados. O ministrante será Marcia Marcos de Carvalho, que
trabalhou 17 anos no Banco do Brasil, nas áreas de Financiamento,
Crédito 'e Investimentos. Atualmente presta Consultoria

Empresarial nas áreas de Qualificação de Neg6cios, Implantação
.

"de Metodologias de Qualidade e Produtividade e Organização &
.

Métodos. Possui especialização nos EUA em Telemarketing &
CRM.O horário é das 19h30 às 22h30 (na sexta-feira)'e 8h30 às
11 h30 (sábado). O investimento é de R$ 120,00 com material
"didático.

.. PROGRAMAÇÃO
":Semana do Idoso
Entre os dias 23 a 27 de agosto, o Shopping Center Breithaupt e
o Centro de Convivência da Terceira Idade estarão promovendo
a Semana do Idoso no Shopping Center Breithaupt, com o

objetivo de .oferecer mais uma opção de lazer para o idoso e

divulgar para a comunidade alguns dos trabalhos desenvolvidos
pelos grupos. Na programação estão previstos: Cinema (Todos
'os idosos poderão assistir um filme especial, dublado, com
agendamento prévio e ainda ganhar um pacote de pipoca), às 9

horas. O agendamento pode ser feito pelo fone 275-1122, com
"Leíla ou pessoalmente na recepçãodo Shopping. O filme será
definido pela distribuidora de filmes. Haverá ainda apresentação
do Coral da Terceira Idade, no dia 25, às 19 horas, na Praça de

Alimentação. No dia 26 a Banda da Terceira Idade se apresenta
no mesmo horário e local.E dos dias 18 a 30 de agosto, acontece
'uma Exposição de Fotos e trabalhos, na sala ao lado do Magazine

.

�GUARAMIRIM

�Curso deAdministração de Pequenos Negócios
Dando continuidade às ações do Proder Comcenso - Programa
de Desenvolvimento Local em Guaramirim e do Projeto
Guaramirim em Ação a Prefeitura, ACIAG (Associação Comercial
e Industrial de Guaramirim) e o SEBRAE/SC, realizam nos dias 23,
24 e 25 de agosto, das 19 h às 23 horas, o Curso de Administração
de Pequenos Negócios. Com carga horária de 14 horas o curso é

rdestinado aos participantes do Projeto Guaramirim em Ação;
"ii'Futuros empreendedores ou empreendedores que desejam

, conhecer o funcionamento de uma micro empresa ou empresas
de pequeno porte da indústria, comércio e prestações de serviços.
,,0 curso acontece na sede da Aciag e o investimento é de R$

;� 0,00. As vagas são limitadas.lnscrições e informações no 373-

!0037.

,.)� TRADiÇÃO
:,5a Festa das Etnias
I(Acontece no dia 28 de agosto, no pavilhãoB' do Parque Municipal
.de Eventos, a 5a Festa das Etnias. A promoção é do Círculo Italiano
,,:de Jaraguá do Sul, Centro de Cultura Alemã, Associazione
; Bellunesi Nel Mondo, Moconevi, Associação Húngara, Associação
da Cultura Polonesa, Liga de Grupos Folclóricose Centro Cultural
Neue Heimat. A programação será a seguinte: 19hs, cerimonial
de abertura; às 19h30, jantar típico servirá diversos pratos como
o Pierogi (polonês), Gullasch (húngaro), Eisbein (alemão), polenta,
macarrão e galinha caipira (italiano) e acarajé (negro) que será
servido até às 23h, e apresentações culturais. Às 22h30 inicia o

baile com a "Banda Som da América': O encerramento está

previsto para as 3 horas. Ingressos podem ser adquiridos na sede
do Círculo ou com demais entidades participantes ao preço de
R$ 15,00. Haverá sorteio de brindes. Informações no 370-8636.

Nota de Agradecimento e Convite ,

;1. Para o Culto De Agradecimento
Os familiares enlutados de Ivo Lenz, com idade de 55

anos ainda profundamente consternados com seu

falecimento, ocorrido no último dia 13/08, agradecem a

todos que enviaram flores, coroas e o acompanharam a

sua última morada. Agradecem ainda a equipe Onco
Clínica Jaraguá e especialmente Dr. Marcus Muller e

Hospital São José.
Convidam a todos para o culto de agradecimento, que
será celebrado dia 29/08, às 9:00 hrs da manhã, na Igreja
Cristo Bom Pastor, Rio Cerro II, Jaraguá do Sul.

A família enlutada.

INFORMAÇÃO
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A coordenadora estadual

Programa deControle de Tabagismo,
Mara Brognoli, que foi uma das

palestrantes, explica que após esta

Rede Feminina firma acordo
de combate ao câncer demama

• Em 2003, foram
detectados 30 novos casos

de câncer de mama. No

primeiro semestre deste

ano, foram registrados seis
novos casos.

• Das 504 mulheres em

tratamento de

quimioterapia, 411 são

portadoras de câncer de
mama ou 81 % dos casos.

Em 2003, foram 919

tratamentos, sendo 732 de
casos de mama.

Curso capacita professores
para atuar contra tabagismo

CELlCE'GIRARDI

�Campanha será
realizada no ensino
Fundamental nas
Escolas públicas

}ARAGUÁ DO SUL - Professores
de escolasmunicipais e estaduais do
Vale do Itapocu participaramontem,
de um dia de treinamento.

Promovidopelo InstitutoNacional do
Câncer, vinculado aoMinistério da

Saúde, e repassado através da

gerência de saúde, a "Capacitação
para profissionais de educação para
Implantação do Programa Saber
Saúde nas escolas" prepara
educadores que se tornarão

multiplicadores nas escolas. A

campanha acontece desde 1998,
como repasse de informações para os
professores. No Vale do Itapocu os

municípios de Barra Velha,
Massaranduba e Schroeder, este
último referência no Estado na

realização de programas an
titabagistas, já fizeram a capacitação.
Professores deJaraguádoSul,Corupá,
.São João do Itaperiú eGuaramirim,
participaram do ciclo de palestras.

}ARAGUÁ DO SUL - A Rede
feminina de Combate aoCâncer, em
parceria com a Secretaria de Saúde,
vai intensificar o Programa de

Detecção Precoce do Câncer de
Mama. O acordo foi divulgado esta

semana e inclui o Centro de
Convivência da Terceira Idade do

município. O projeto iniciou repas
sando a cerca de 800 participantes e

clube de mães informações sobre a

prevenção.O lançamento aconteceu
no Parque de Eventos, onde ainda
foramrealizados exames de avaliação
dapressão arterial e do IÚVel de glicose,
além do exame físico de mamas em
120mulheres.

O titular da gerência de

Administração eAuditoriavinculada
à secretaria de Saúde, Júlio Cézar

Maffezzolli, informouque o programa
é de caráter permanente e também
envolve a detecção precoce do
câncer de útero e da próstata, mas
com enfoque principal ao câncer de
mama, dada a sua incidência elevada
e a taxa demortalidade de pacientes
nestes casos.

Paraisso, aestratégia é informar e
orientar apopulação jaraguaense, com
destaque para asmulheres de 40 a 69
anos; aquelas com idade até 50 anos
serão estimuladas a realizar,
periodicamente, o exame físico; as

demais, de 50 a 69 anos - faixa etária
considerada crítica em relação à

doença -,' serão aconselhadas a

realizar exame demamografia.
O programa está sendo

desenvolvido emparceriacom aRede
'Feminina de Combate ao Câncer

que oferece atendimento clínico nos

postos de saúdedomunicípio, exames

de auxílio diagnóstico (mamografias
e outros) e encaminhamentos às

especialidadesmédicas. "Estes exames
clínicos devem ser feitos com

agendamento prévio. Se houver
suspeita, a paciente é encaminhada à

Secretaria de Saúde, que repassa á

soliciração do exame", explicou a

secretária da Rede Feminina, Cilu
Fogaça, informando que a entidade
realiza cerca de 25 atendimentos por
dia, em diferentes especialidades.
Também estão previstos trabalhos
educativos voltados à prevenção,
orientação e esclarecimentos.

O direcionamento do programa
para este p9blico alvo se dá pela
comprovação científica de que os

melhores resultados comaprevenção
e a detecção precoce são obtidos com
pessoas entre 50 e 69 anos.EmJaraguá
doSul há cerca de oitomilpessoas na
faixa etária a partir dos 50 anos.

ctSAR JUNKES

capacitação estes profissionais
.
repassarão o conteúdo para os demais
�ducadores da escola. ''A partir do
;�inamento de pelomenos 70% dos

I

professores daquela escola, o Inca
repassamaterialdidático a ser utilizailJ
no ensino fundamental", comenta.
Além do assunto tabagismo 0,

professores conferiramquestões sobre
alimentação, exposição ao sol
atividade física. "Paraque eles poss�
trabalhar estes assuntos durante aula"
explicaMara.

'

As informações adquirida,
podem ser repassadas ainda na,

datas relacionadas à conscien,

tização contra o tabagismo, comoo
dia Mundial sem tabaco (31/05),dia
Nacionai do combate ao fumo (2W
08) e dia nacional de combate ao

câncer (27/11). "Estes dias podem
ser trabalhados com os alunos, que
em muitos lugares usam o desfile
cívico do dia da independência para

expor cartazes e fazer campanha",
indica Maricéia Trierweiler Xavier,
coordenadora regional do programa
de tabagismo e outros fatores de risco.

Dados repassados pelo Inca

apontam que 90% dos fumante,
iniciam o hábito antes dos 19 anos,

"Como o estudante passapelomem
dois terços do seu tempo dentro da

escola, é de suma importânciaquea
criança, ou adolescente receba

orientações adequadas. Porque é

nesta fase que os hábitos podem
acontecer", analisa.

-� ,

1&��ola. de Pais do Brasil

.apres�a seminário em JS
}ARAGUÁDO SUL-Acontece no

dia 24 de agosto o Primeiro
Seminário da Escola de Pais doBrasil,
que seráministrado pelo advogado
Carlos Boabaid Filho e pela
pedagogaNeivaBento, ambos com
mais de 25 anos de experiência na

entidade. O seminário será realizado
na Escola Alberto Bauer, no

Czemiewicz, apartir das 19h30.
A Escola de Pais é uma ONG

,

que atua há mais de 40 anos e está

presente em 112 cidades'do país, 20
cidades em Santa Catarina. A

instituição, estabelecida emJaraguá
do Sul desde abril deste ano, atua

voluntariamente promovendo ciclos
de palestras com-debates em tomo

de variados temas voltados à

\
\

educação e relacionamento entre

pais e filhos.No seminário do dia 24,
serão apresentados para os pais os

temas "Os desafios de educar hoje"
e "Conhecendo a Escola de Pais do

Brasil".
De acordo comRonaldo Maciel

Coser, articulador da Escola em

Jaraguá do Sul, o objetivo do evento
, é levar informações para ajudar paio,
futuros pais e agentes educadores a

formar verdadeiros cidadãos. "Não

pretendemos com este' seminário
ensinar como edusar os filhos, mas

� d S
mostrar que sempre po ema

-

aprender algo referente à educação
deles. Não adianta trabalhar só OS

alunos, é preciso contar com o apoio
dos pais", define Coser.

'

trabalhar também com os pais, além dos alunoS"
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�ESlADUAL
Clube de Atiradores conquista 2° lugar
QClube de Atiradores Jaraguá/FME participou nos dias 14 e 15/08/.

2004da 8a etapa do Campeonato .Catarinens� de Carabina �poi�da,
movido pela Federação Catannense deTiro.A etapa fOI sediada

pro 'IelaS.E.R.CTexto Salto de Blumenau.O Clube de Atiradores Jaragua
�MEConquistou o 20 lugar com 1.194 pontos ficando atrás do 1 ° de

Maiode Pomerode com 1.197 pontos. O troféu de melhor atirador

daetapa ficou com Marcos Siewerdt da equipe de Jaraguá do Sul.

Conquistaram medalha individual; Marli Zummach, Thiago
Nicolodelli e Eloi Dalmann. Destacaram-se como melhores

atiradores da equipe Rudhardt Borchardt com 200 pontos, Marcos

Siewerdt, Eloi Dalmann, Marli Zummach e Andressa Hille com 199

pontos eThiago Nicolodelli com 198 pontos. O Clube de Atiradores

Jaraguá/FME continua na vice-liderança do campeonato. A próxima
etapa será realizada pelo Clube Blumenau de Caça eTiro Esportivo
ros dias 04 e 05 de Setembro nos Stand da Federação Catarinense
deliro.
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�lÊNIS DE MESA

IVEtapa do NorteCatarinense
Nopróximo sábado,21,a Liga Norte Catarinense deTênis de Mesa

realizará a IV Etapa doTorneio Norte Catarinense de Tênis de Mesa

no Centro de Treinamento de Jaraguá do Sul que se localiza' em

anexo ao Estádio João Marcatto. Serão disputadas as categorias
pré-mirim 9 anos, pré-mirim 11 anos, mirim 13 anos, infantil15

anos,juvenil18 anos e adulto com idade livre nos naipes masculino
efeminino. Este torneio tem por objetivo incentivar a prática da

modalidade e selecionartalentos para representar o município nas' <

competições oficiais. Todos os atletas de tênis de mesa qr
representam o município na Olesc (Olimpíadas Estudantil de Sa,l7lta
Catarina),Joguinhos Abertos de Santa Catarina,Circuito Catarinense ,

deTênis de Mesa e Campeonato Estadual foram revelados neste ,_

torneio. Os interessados poderão fazer sua inscrição no Centro de
Treinamento até o dia 19 de agosto. A taxa de inscrição é RS 5,00 '

(cinco reais). A premiação é troféu para o campeão e medalha do
2' ao 80 colocado de cada categoria. Para maiores informações
ligar: 9952-8478 ou 9975-3120.

10

fi

le

le
ra
"

I,

�NATAÇÃO
Academia participa de Circuito
Neste final de s,emana a Academia Impulso participará da 3a eta�",
doCircuito Pró-Swim de Natação na cidade de Joinville (Comp
Esportivo Bom Jesus) com os seguintes na�adores: categor'
14anos - Lucas Watanabe, André Campregher e Natalia unha;
categoria 15/17 anos - Antônio Cássio Bago, Deivid Ra se,Gilson
Luis Eggert e Ana Zanadrea; categoria 18/20 an2 José Carlos
Fagundes.Já está confirmado para 17 de outubro nosso 2°Triathlon
de Revezamento com patrocínio da Zanotti. A competição na

'

formação,de equipes compostas por três atletas cada; sendo um

nadador, um ciclista e um corredor.

OFICINA DE ROBÓTICA DO MARISTA GANHA STATUS '

DEAVANÇADA

OColégioMarista São Luís promove a Robótica Educacional como

u�aatividade extraclasse para seus alunos acima de 11 anos. Na
IPrimeira etapa do projeto, os alunos exploram todo omaterial e

acessórios a sGtem utilizados, tais comomotores, sensores e leds. Já
na segunda etapa do projeto,denominado"Oficina de Robótica
Avançada;os participantes terão noções de programação e lógica
matemática, além de explorar.novos recursos como omotor com
redução e o eletroímã;materiais que auxiliam bastante na construção
de projetos ainda mais inovadores. ,

ARobótica Educacional é um moderno ambiente de aprendizagem,
que reúnemateriais de sucata e kits demontagem compostos por
peças diversas controláveis por computadore softwares que
permitam programarde alguma forma ofuncionamento dos
projetos desenvolvidos. A robótica possui um importante papel no
processo pedagógico. Sua utilização permite ao aluno construir seu
próprio conhecimento namedida que interage com esta tecnologia,
deforma a estimular suas habilidadesmanuais, a aplicação das teorias
formuladas às atividades concretas e ao hábito de estabelecer um
plano de trabalho.Além disso, promove situações que auxiliam na

cooperação em trabalhos de grupo; habilidades cada vezmais
procuradas noindivíduo e no profissional atual.

Rir & M i&W&@@ 54 &

AVENTURA
----1

7a Etapa do Catarinense de �

.

Jipe Raid acontece sábado

JARAGUÁ00 SUl.-Nes�e sãbadG>
cerca de 100 jipes são esperados para
a sétima etapa do Campeonato
Catarinense. A prova tem largadà
previstapara as 9ho� damanhã, no
PostoBehring e chegadaporvolta das

.

14 horasno pátio daHariOm.Essa é
a 14a edição dó Jipe Raid, e é

organizado peloJipeClube.dejaraguá
do Sul e este ano o trajeto recebeu o
nome de "Trilha doBitucá".

O presidente ao clube, Valderez
Kuchenbecker, diz que serão o

percurso será de aproximadamente
60 quilômetros e passará por várias
trilhas no interiordomunicípio, "Essa
prova vale como etapa do Estadual, Jipeiros enfrentarão cerca de 60 quilômetros por trilhas no interior de Jaraguá do Sul
onde será dividido em três categorias: .Muench, de São Bento do Sul, com 142. sexta-feira à noite, que fica na'Ruà
Master;Graduados ejúniot", íníorma, 127 pontos.NoGraduados, quem está Alémdessas três categorias, serão José Pavanello, 400, Bairro Illi� dà
.Ca .

�

equipe é formadaporumpiloto, na frente éJorge Luiz Felsky e Edson abertas inscrições para as pessoas da Figueira. A organização tarri�ém
"./ navegador eC'um zequinha

.

João da Costa, de Blumenau, com cidade que possuem jipe ou carro com informa que, no local da cheg1d�,
,,' companhante). 125 pontos. E naJunior, a liderança tração nas quatro rodas. Os haverá serviço de bar e cozinh� e �

No Master, os líderes são estácomDioneiEmmendoerfereJUlio interessados em participar devem premiaçãoseráfeitanosábadoàI,}.?it�,Alexandre Marchiori e Vitor José,.. CésarFloriani.deJaraguádoSul, com comparecer na sede do [ipeClube nª após acomputação dos resultados. i
, ,

JULlMAR PIVATTO

-

....Organizaçãoda prova ..

. espera mais de 1°9 _

·

jlpeiros dos três'
Estados do Sul,

.Festival de Motocross reuniu
,

'

cerca de' '70,.pilotos da região

,.''(
. Pilotos estiveram testando os Í'f16to'res- no último sábado

JARAGUÁ ,DO SUL r: Um eterminar a pista. "O dinheiro
festivàl de Mot�cross' f.euni�' que conseguimos neste sábado
cerca de 70 pilotos no tiltimo' será para conseguir a máquina
sábado, na pista que fica na Barra par; definir o trajeto", informa.
do Rio Cerro, próximo aoParque : Entre os pilotos que estiveram
Malwee. Ainda sem nome; 0,' : no evento, estavam Jéferson
traçado está sendo refotmado

, -Laube, que compete na categoria
para que os pilotos jaraguàenses 5d�c no Campeonato Estadual, e
possam ter um IOGal fixei para Luciano "Boca" Oliv�ira, vice-

, treinar.
,r

.

.

líder na categoria Nacional C. Os
O responsável pela pis ta, pilotos Jéferson e Luciano se

Márcio Laube, disse ql,le o preparam para a etapa do estadual
. objetivo do evento foi angariar que será disputada neste fim-de-
fundos para continuar a reforma semana em Massaranduba.

)

Kreis Jr. disputa 6a etapa da�
)

Copa Clio no Rio de Janeiro � i'
o :

}ARAGUÁOOSUL-OpilotoKreis BV Financeira, Marisol, Raumak,
[t disputa a sextaetapa daCopaClio, Cosmos Turismo, Similar, \fiah
no próximo domingo, noAutódromo Consultoria, Romaço Rolamentos!
de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. e Studio FM. ') ;

I
Como o circuito ainda é novidade O "Grande Prêmio da Fáillf
parao piloto jaraguaense, ele estudou também já faz parte do calendário
o traçado através de fitas de vídeo, automobilístico e seráoutra pro\!a de
onde pode conferir todas as curvas e renome doRiode Janeiro. Depois'q��
pontos de ultrapassagem. passarem pelas aulas de pilotagem,

No último fim-de-semana, Kreis oito artistas participarão da co�d�
J r. esteve na cidade de Balneário pilotando carros daCopaClío, dentio
Camboriú, onde treinou numa pista das rígidas normas de segurança �bde Kart. "Quanto mais tempo circuito. Os oito irão disputaruma
treinando, mais domínio e corridaentreelese ovencedorle\ri"experiência consigo nas pistas. Estou umRenault Clio zero quilômetro. ,

competindo com grandes pilotos "i:
veteranos e, cadaminuto que passo I

nas pistas de asfalto, é positivo para ) !

meus resultados neste meu ano de
estréia", comentou, se dizendo

preparado para a prova.Na opinião
dele, a troca do banco de seu Clio
também será fundamental para
garantirmaior sensibilidade, tendo
condições de sentir melhor as

reações do carro.
O jaraguaense está em nono

lugar na classificação geral com 23

pontos, resultado considerado bom

pelo piloto, visto que este é seu ano

de estréia na categoria. O líder é o
brasilienseAlexandreConill, com 84
pontos. Kreis compete com apoio de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JOVEM 19 de agosto de 2004

'\I' '�1tJ .�l�int'�",·ruirltlll
- Çhoperia Bierbude
Música ao vivo com Jackson (Joinville).

- Public I Big Bowlling
Shaw com banda Ympulso.

- Quinta Cultural IScar
À partir das 18h:happy hour no Arte Bar.
À partir das 20:30h: CAMERATA BRAsILEIRA - Sediada em
Porto Alegre e integrada por jovens músicos, dedica-se a

pesquisar, arranjar e promover _

a música brasileira
instrumental. A proposta do grupo é reler os clássicos
(dentre eles obras consagradas de Jacó do Bandolim,
Pixinguinha, Radamés Gnatalli e Villa-Lobos) e executar os
contemporâneos. Ingressos RS 5,00 e/ou RS 10,00
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simplicidade do painel, mesmo nas

versões topo de linha. Na versão

2005 esse requinte a mais

amenizará essa sensação de que

algo estava faltando.

Já a partir da versão 1.6
XLS é possível encontrar

couro.

A versão 2005 do .

EcoSport custa a partir de R$ 37.850 na

versão 1.0 L Supercharger XL. Com
motor 1.6 o preço sobe
consideravelmente: R$ 43.990 na.versão

XL e R$ 46.990 na XLS. Com motores

2.0 os preços vão a R$ 56.590 na versão

XLT e R$ 65.990 na 4WD (4x4). Como
concorrentes diretos o modelo encontra

o Mitsubishi Pajero TR4, a partir de R$
52.190; GM Tracker turbodiesel, a
partir de R$ 89.199 e Kía Sportage
turbodiesel4x4 a partir de R$65.240.
Correndo por fora está o Fiat Doblõ

FORD ECOSPORT 2005

Por Darlon Anacleto/Cromoart

A linha 2005 do Ford EcoSport não muda

muito. Foram agregados ao modelo apenas mais

ítens de conforto e conveniência, além de novas

opções de cores em substituição a outras. A
Ford entende que ainda é muito cedo para se

fazerem mudanças mais radicais no modelo

sejam no visual ou na motorização. Lançado em

março de 2003 o modelo ocupa atualmente a

12ª colocação no ranking geral dos automóveis
mais vendidos no país, com um acumulado, de
janeiro a julho de 19.757 unidades
comercializadas. Em 2003, de março a dezembro
o total foi de 27.101 unidades. Só para se ter

uma idéia do quão bom é esse desempenho, vale
lembrar que ele vende apenas 2.033 unidades a

menos que um compacto como o VW Fax, por
exemplo, oitavo lugar no ranking gera�
Linha 2005
O EcoSport vendido a partir de agora não tra

'

nenhuma mudança de visual, mas agradará em

cheio aqueles que buscavam mais sofisticação e

conforto no modelo, que aliás, era motivo de

reclamação. O modelo que esbanja atitude e

originalidade por fora peca por ser simples
demais no interior, com plásticos em demasia
presentes por todo o habitáculo e pela

reços
de RS 37.850, até RS 65.990,
Motores e potência
1.0 Supercharger 95cv
1.6 98cv
2.0 16V 143cv
Entre os principais opcionais
estão air bag duplo, freios com
ABS, rodas R15", rádio com CD

player e tomada para viva-voz.

Dados do fabricante

BOASN s
o luxo ganha beleza e tecnologia
Que o Citroên CS, top de linha da marca é um primor em
SOfisticação, luxo e modernidade não há que negar. O que
mais pesava contra o modelo no entanto, é aquilo em que os

franceses conseguem ser mais instigantes: o designo O
modelo exibia linhas conservadoras e tradicionais demais.
Exibia. O modelo 200S,que será apresentado oficialmente no

Salão de Paris, no final de setembro' passa a exibir linhas
mais dinâmicas e parecidas com as que o C4, sucessor do
�sara ostenta. Na dianteira especialmente essa semelhança
e mais acentuada, enquanto a traseira exibe lanternas
enormes, que contornam a tampa do porta-malas, criando
urna sensação de robustez e personalidade. Por dentro ele
tarnbém muda, mas é no quesito tecnologia em que ele
realmente desponta. Faróis bi-xénon direcionais que
�c�mpanham o movimento das rodas, piloto aumático,
1i�ltador de velocidade. Ainda, um inusitado sistema que
aVisa o motorista se ele esquecer de ligar os piscas no

�omento de se fazer uma ultrapassagem,por meio de
Ibrações no banco, no lado em que faz a ultrapasaagem no

momento.

ítens como o travamento

automático das portas (a
15km Ih), vidros elétricos
com sistema "um toque" e

antiesmagamento, trava
das portas e vidros com
controle a distância,
espelho de cortesia com

cobertura para motorista e

passageiro, luz de leitura

para passageiro com

controle de intensidade,
iluminação do porta-luvas
integrada e alarme'
volumétrico entre outros.

Outros ítens que antes

estavam disponíveis
apenas na versão 4WD
(4x4) também passam a

ser. ofertados na versão 1.6

XLS, entre eles, CD player
e volante revestido em

-

Adventure 1.8, a partir de R$ 46.130. Fiat
e GM já viram o potencial do segmento e

preparam para breve seus jipinhos,
enquanto a Kia apresenta em breve o

novo Sportage. Por enquanto o pequeno
Ford mostra fôlego suficiente para liderar
o segmento. E com grande vantagem.aliás.

Com apenas um ano-e meio

(incompletos) de mercado, o
visual continua atual e

instigante, com detalhes que
reforçam a esportividade e

robustez. Na linha 2005 mais
ítens de conforto procuram
amenizar a sensação de falta

de aconchego do interior,
que peca pela simplicidade e

pelo uso excessivo de

plásticos

______________�__�_�, ���-k�. � �__1-';� � ___
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2 CORREIO DO POVO

Telefone:

370-3113
Av. Pref. Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

Parati Plus

Gol 2p 1.0

Gol 4p 1.0

Gol 2p 1.0

Gol Special
Celta 1.0

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

Atendemos linha geral:

��IJ.S.
J ÇAO ELETRÔNICA

"",,,".í�AA.1
1I���(.W�·

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Mitsubishi Pajero 01

Mondeo 2.0 97
GOL 1.0 16V

1999

Fone: (47)
370-8622

00

01

00

98

02

03

01

97

97

96

97

96

Taurus gás
Fiesta

Ka 1.0

Ka 1.0

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

97

03

01

98

02

02

99

98

97

96

93

91

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

(47) 376-1772/273-1001
�<���.�r L1r��

�yw.jll!lll"ONII'I'_

Blazer DLX Prata
Scenic RXE 2.0 kit gas Prata

Ranger 4x4 gabinada Preta

Blazer DL corno. 2.2 Branca

Blazer DLX cl couro campo Branca

Ranger Xl cl Ar vermelha

F 1000 ,st. de fábrica Vermelha

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

Santana CL 1.8 1996

Sportage
F 1000 XLT

Bege G

RAT

Uno EX

Tipo 1.61E

Branco

Cinza

G

G

1995

1995

FORD

Fiesta 4p. Prata G 1997

GM
F 1000 gab turbo
D20Gab

Corsa Hatch 4p
Corsa 4p. cl ar
Monza SL 4p

Branco

Prata

Cinza

Cinza

Cinza

Azul

Preto

Azul

G

G

G

G

A

G

G

G

Ipanema
Monza

GolCL

Goll000

2004

1999

1993

1995

1993

1993

1992

1995

Kornbi

CorsaWind

275-3711
372-1919<'

VEíCULOS

Temos toe/oo linhode veículos
OKm, com osmenorespr�os

PICK-UP

G 2001
2001

2000

1996

1997

1997

1994

1993
1986

1984

2000

2001

GNV

Vermelha

D

G

G

G
D

D

D

A

D

G

Branca

Branca

Verde

Prata

PEOGEOT SELECTlON 2001
OPRATA

FORD KA 2002 GL BRANCO

VectraCD

Omega CO 3.0manual

Corsa 4p c/opc. + ar

Corsa windc/opcs

S 10EFIc/opes

'I
BlazerDLX 4.3 c/GNV

,,��� EFI c/opes(não t'lira loja) 97

�
Wind2p c/opes

.� GoS:�:::n VW

Gol2p básico

Gol4pAI!aq Idt

Gol2pMI básico

Gol2pMlarldh
GolCL 1.6

Gol

Voyage2p GLS

Voyage4p
Fusca

PafioEDX4p
Marea 4p SX +magazine
Tempra 4p completo
Palio 2p Fire clopcs

FORD I

Fiesta 4p GLXcompleto

97

94

01

re

95

97

sr

re

FIAr

g}

g}

sr

ca

Fiesta 4p básico I trava elet. (X)

EsconGL 88

Verona 2.0 I Ghia completo 94

MOTOS

Vulcan 750 9'l

CG Titan !fS 150 cc 04

CG Titan KS ce

Promoção valor si troca

BERNARDO DORNBUSCH, 330 PRÓX. CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI

cabine dupla, cor branca.Ir
9952-0779 ou 370-23247f_Aldano Contabilidade

.. Declaração de imposto
de renda

.. Abertura de firmas

OMEGA vende-se, CO. 93,
piloto autom.,R$13.800.00.Tr.
9962-3664

RANGER - vende-se, 00, cabo
simples, comp. (- trava), diesel,
4x4,nrbo. R$36.000,00.Tt: 372-
3235 cf Ramos.

MONZA - vende-se, EF1650,
93, 2p, bordô. v.e., todo original,
d.h. R$ 8.500,00. Tr.: 371-5157
ou 371-5615 a noite ct
Cristiane.

OMEGA - vende-se, GLS. 93,
teto. comp . rodas bino.R$
12.900.00 ou R$ 3.900 +

36x397.00Tr 9123-7355 ou 370-
3574

.. Contratos .. Contabilidade
* Custos

.. Distratos MONZA - vende-se, 90, em
ótimo est. R$ 5.300,00. Tr.: 371-
2001 ou 9916-8927 e! Frank.

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

branca, equipo Tr: 9993-5946 ou
376-1678.

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

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

MONZA - vende-se,cLE,90,
CElTA-vende-se,2003,VHVR$ ótimo est.R$ 5.500.00.1r: 273-
16.300.00.1r: 9962-3664 6364

VECTRA - vende-se, GLS, 95, UNO - vende-se, turbo, preto,
comp. rodas esp.R$ n.900 ano 94, comp., em ótimo estTr:
linanc.Tr: 9123-7355 ou 370- 9135-7729
3574

TEMPRA vende

se,95,8valv.,R$ 7.000 + 25 vezes
R$160.00. Acettotroca por carro
até R$ 8.000.Tr: 275-2784 ou

9122-2361

FIORINO-vende-se, furgão, 1.5,
branca. 2000, cf Kit gás.R$
13.000.00Tr: 275-0647

ESCORT - vende-se, GL, ano 88.

_
Tr:9134-6258I

•• I
-------

ESCORT - vende-se, ano 98 ,

vermelho. Via r a comb.Aceito
troca. Tr: 275-0402 ou 372-0098

F -1 000 - vende-se, 90, XK,
cabine íupla, comp., Aceito
nocalr. 9111-9466ou 372-3667

CORSA - vende-se, 2001,
sedam.R$16.500.00.Tr: 373-
3001

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

9993-5946.

S-10 - vende-se, CS, 97, De
Luxe c/ Ar. OH, capota cd, mo
,alarme- GNV. R$20.000,00- Tr'
2731525. PALIO - compra-se. 98/99,

COI np. 4 p.lr 275-0876
�-----

FIESTA - vende-se, Street, GL,
1.0,4 portas, preto, 2002, pneus
novos, ótimo estado.R$
16.000.00.1r 275-0647

ESCORT - vende-se, 97, GI, dir.
Hid., Arquente, limp/des.1r: 9123-
7355 ou 370-3574

CORSA - vende-se, picape,
98.R$11.000.00.1r: 372-3655 OMEGA - vende-se, 95,GLS,

compL, + teto, azul Negoc. Ir:
370-591&.

SAVEIRO vende-se. diese
ano 89. cor prela.1R 310-23�4
ou 9952-0779

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

370-3574o - 20 - vende-se, ano 87,

PALlO-vende-se, 2000, comp ..

26000Km.R$16.500.ooTr: 373-
3001

KA vende-se,98,
vermelho,orig.,e! 40.000Km. R$
11.900,00. Acetomoto no neg.1r
370-9922

�.

FUSCA - vende-se, cor

branco, ano 85, em ótimo
estado.R$ 3.300,00Tr: 273-
fffi)

FUSCA - vende-se, 80, verde,
ótimo est, aro 14.R$ 3.500.00,
ou troco por gol 89, até R$
5.000.00.1r: 375-3666

FUSCA - compra-se, de
particular acima do ano 78,
pagamento a vista.Tr: 371-
8153 ou 9122-6233

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

GOL - ano 84, motor relrig. a
água.R$ 4.000,00, acettotroca
em moto.Tr: 9955-4945.

GOlF - vende-se, GL,
1.8,MI,97, branco, 4 p,
completo., impecável.Tr: 371-
8153ou9122-6233

GOlF - vende-se, verde, 4

portas, 96.R$ 15.000.001373-0626
. t

---
GOlF -vende-se, G11, CaJilbi)
automático, 2001,com
+ couro. R$ 42.000.00Jt3ii:ID1

.

-----
GOL - vende-se, 94, 1.000 RS
6.900.00Tr. 9962-3664

.

GOL - vende-se, 98, C/ aJiIIIIt
rodas esp., bordô, 1.0.R!
10.300.ooTr.370-2461

GOL - vende-se, 96,1SI
comp.R$12.500.00.Tr: 37i
3001

GOL - vende-se 83
gasolina.R$ 2.000.00.A;e�;
moío.Ir: 9155-5575

GOL - vende-se, ano 94, 1.6,
branco.R$ 7.500,00.Tr: 9135-
"17Z.l

lOGUS - vende-se, 311096, 1�
a gasolina, bco, 87 mil Km,S&J
dono, ótimo estR$ 9.500,00.
Tr: 9922-4941 ou 370·163J
note, cfAnderson

PAMPA - vende-se, 89,l,
gasolina, dourada.RI
5.500.00.1r: 372-0058

PARATI- vende-se ano97
compl.R$16.300,00.Tr.9962:
3664

PARATI- vende-se, 86, GlS,
álcool,prata.R$ 4.200.00.1t
372.0058

PASSAT -vende-se, GL,86,
álcool.R$ 3.500.00.Tr: 27J.
0074

POlO - vende-se, 99,
vermelho. Tr: 9985-0761 00

370-9131

QUANTUM-vende-se,1.8,9'1,
vermelho, gasolina, ólimo
estado.R$15.000.00. Tr:37�
3386 ou 9985-2302

SANTANA - vende-se, aoo

91 ,GLS, compLR$8.100,00.1[
371-6238

VOYAGE - vende-se, ano SI
branco, 1.6, gasolina.RI
2.500.00 ou troca-se porulII
biz.1r; 370-8526 cf Airton

CBX 209 - vende-se strad,

verm., 98, impecáveL Ace�o
troca. Tr. 9103-7895 ou 9103-
2613.

CBX 200 - vende-se, slrada,

97, azul.Entrada + linanc.lr.
371-7542

COMPRA-SE - gareli ou

Scooter.Tr: 370-7805

FAlCON - vende-se, 2002,
vermelha.R$ 6.000.00 + ifl3ll".

Tr 9985-0761 ou 370-9131

NX FAlCON - vende-se, 400,

ano 2000, cor verm.Tr: 9955·
4945

SAHARA-an091.R�
Tr: 271l:'tll002 cf Jair

__

TITAN - vende-se, cf parida
elét..R$ 4.300,ooTr. 9953-2621.
_______--:-
TlTAN - vende-se, ano 2003.RI
4.100,OO.1r 370-6526
_______--:-

TlTAN-vende-se, ano2OO1;!
pra1a.R$ 3 500,OOTr. 9123-/""

�
TlTAN - vende-se, ano 2003.�
1.500,00 + 19 vezes

205,00.Tr: 9123-73550u37�
�
TITAN - vende-se, ano 96.RI

�
XT 600 _ vende-se, pre�
11.500km, 2000, ótimoes\
caixa e alarme.R$11.500.00.
9975-0047
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IlIMotos
Modelo Ano Cor' cri

a
III

;
III
lU
E!

Vermelha
Azul
Preta
Verde
Preta
Preta
Azul'
Azul

Vermelha

Verde
Vermelha

Prata oi
Vermelha s

a

Vermelha E!

Prata
Azul I

Vermelha ;
a

Prata �

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

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

99
01
01
01
02
01
98
99
00

00
01
02
02
00
01
01
03
02

+4111'

I'dh IIJllflll,rOlaçIO.
'

/1111l1li,11 II 4DI dI 1$112,00, e Mlferente I Roada Bis Ks U KII.

CBX 750 Cinza 1990 R$ 11.500,00
CB500 Alui 2002 R 16.500,00
CBR450 Branca 1994 R$ 10.500,00
ca 450 TR AlUi 1'987 R.$ 3.900,00
Sahara 350 Roxa 1997 R$ 6.500,00

iMOrOS
Tornado ,250 Ver",. 200� R$8's00,00
CBX 250 Twister Preta 2002 R$ 7.500,00
CBX 250 Twist'r Ve n.2002 PS; 7.500.00

, XL 250 R Vermo 1983 R$ 2.200,00
XR '00 Brmca 7.001 R: 6.50Q,00
CBX 200 Strada Vermo 1997 R$ 4.300,00
Titan KS Verde ?OO? R$4.200,00
Titan KS Vermo ·2002 R$ 4.200,00
Titan KS Prata 2001 R.$ 3.900,00
Titan KS Verde 2001 R$ 3.900,00
Titan KS Verm 2001 R.$ 3 900.00
Titan KS Azul 2001 R$ 3.900,00
Títan KS 2000 R 3700,00
Tltan KS R$3.700,OO
Tnan ES R$4.400,OO
Titan ES R$ 4.200,00
Titan 125 R$ 3.400.00

R$ 3.400,00

[371-1970)
R.$ 3.350,00

1998 R$ 3.200,00
1998 R$ 3.200,00
1997 R$ 3.000,00
1997 R$ 3.000,00

Compra Vende
Cinza 1995 R$ 2.700.00
Preta 1990 R$ 2.300 00
Vermo 1984 R$ 1.800,00

Troca - Financia <: 100 Blz Vermo 2001 R$ 3.400,00
C 100 Biz Verrn.: 1999 R$ 3.250,00
Kadet Branco 1991 R$ 7.500,00

Motos acima de 1998 até 2002 - Fiorino Branco 1992 R 6.50000

financ. em até 36 x si entrada
D20 Vermo 1992 R$ 28,000,00
Omega GLSprata 1993 R$ 14.800,00
Celta Preto 2002 R$ 16.800,00

Motos de 2003 À 2004
Fusca 1.300 branco 1979 R$ 3.500,00
Brava !.6 Vermelha 2001 R$ 25.000,00

Financ. Em até 40 X

Entrada de 10%

rJ
REUCEOT

54 meses

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

60 meses

C 100 Biz ES .... • .... -R$ 107,79
Y8'R 125 K.. - .. -----�$ 105,74
CG 150 KS-- ..-----R$ 115,39
NXR 125 KS------R$ 136,02
Twister 2�iO- - ..R$ 191,19 .

Tornado 250 -- R$ 209,55
ao meses

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

Confira outros créditos
371-8153

76 meses

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

c cns ór c ro

UNIAO
ua Fritz Bartel, 99 • Baependi

Jaraguá do Sul- se

scenc RT 2003 1.6 16v

compl CO e Rodas

R$ 38.500,00

Ipanema 972.0 cf direção
hidráulica IPVA pago
R$ 11 .000,00

Zatira 2001 2.0 8v completa
IPVA pago R$ 38.000,00

Kongoo RT 2003 comple1a + aro liga,
cd ployer cl comando de volanfe e
alr OOg dupla RS 32 800,00

Blazer 992.2 completa cf
IPVA pago R$ 29.000,00

Eco Sport 2004 XL 1.6 1
6v Ac, Dh, Air bag, GNV

CONSULTE

Celta 2004 cf kit mais e IPVA

pago R$ 18.900,00
Fiesta GL 2001 cf ar cond.
R$ 15.900,00

Vectra 2000 GLS 2.2
completo R$ 29.800,00

Scenic RT 2001 1.6 16v completa
rodas R$34.900,00

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

Gol4p
Ka
Vectra GL
Slazer 2.2
Slazer DU<
Rural4x4

MS 710 cj baú
MS cj carroceria

99
97
95
98
91
01
01
99
02
97

98

97

75

98

89

branco cj ar
branco

cinza
dourado

, cinza
cinza
verde
branco
cinza
verde
branca

branca

vermelho

branco

ASTRA GlS
RENAUlT CLlO 1.0 8V 4P COMPl.
PALIO EX 4P. TRIO ElETR.
PALIO WEEKEND 1.0
Gal 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
Gal 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
ROXA
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

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 - Jaraguá do Sul
Tipo 1.64p
Uno Mille

Un04p

FORD Escorte
EscortGLdh
EscortGL ar! dh
EscortL
EscortGL comp.
EscortZetec
Escort Euro comp
Escort Euro 1.6

GM Vectra GLS compl.
Omega GLS teto! rodas

vw Gol4p8V
Go11.6

Santana4p
CGTitanMOTO

94
93
94

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 I
R$10.500,00
R$12.500,00 .

R$9.900,00
R$ 7,700,00

R$13.900,00
R$12.900,00

96
98
97
93
94

prata
azul
vermelho
azul
azul
branco

94
93 Alcool

95
93

dourado

grafite

00
93
93
03

R$17.500,00
R$ 7,500,00
R$10.000,00
R$1.500,00
+ 19x205,00

bordo

bege
cinza

prata'

A'marlldfJ 370-2769
urOMOVEI.

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 • Centenário

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

97
95
00
99
01

cinza 02
vermelho 01

98
98
95
94
96
96
97
97
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

branca
Cinza
verde
azul
branco

Cinza
vermelho
branco
azul
branca
vermelho
prata
azul
branco

e

areelros

f'�1I�
370-9968

Rua Pe. Alberto Romuald Jacobs, 287 - Vila Lenzi

Palio EDX compl.

Corsa Wagon 1.6

Corsa Wegon

Uno S 1.3.

Sundown Palio

Kombi furgão

Tempra IE 8v, compl.

Pampa ll.6

Escort Zetec Gl 1.8

Opala Diplomata

00

97

01

89

98

96

93

93

97

88

preto

Verde meto

cinza

verde

preta

branca

preto

branca

prata

cinza

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

Golf GL cj Opie.
Fiesta Class 4p
CorsaSedam
Fiesta 4p cj som

" Escort Hobby 1.6
EscortGL4p
Goll0001

UnoSX4pcjopc.
Vectra GL 2.2
Vectra GL comp.
Vectra GLS comp.
GolG111

Goll.8
Palio 4p
Astra Sedam 1.8 GL comp.
Parati 1.0 16v 4

03
03
95

prata 99
vermelho 00
Azul 95

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

prata
Preto
Azul

prata
verde
azul
vermelho

cinza
vermelho
bordô

prata
Azul
Branco
verde

branco
branco
Verde
verde

G

G
G
G
G
G
G

Corsa Sedan 1.0 4p wind

Ranger 2.3 2p c/ GNV

Ipanema Gl 4p compl. (-Oh)
Verona Gl 4p
Gol 4p 1.0 16v

Palio Fire

Blazer DlX 4.3

Tipo 4p comp. +Teto

Escort l 1.6

Corsa Sedam Milenium 1.0

Corsa Hatch 4p 1.6

Kadet Sl

Paasati 2p

branco

preta
cinza

preto
Verde

prata

prata
cinza

Azul

prata

prata
Azul

branco

Veículos
Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

00

97

95

95

FIAT
'Palio Wekend Stile
Uno ELX
Palio EDX 4p Opc
Tempra 4p 8v comp.
Uno S 1.3
Fiorino 1.5 furgão + GNV

Tipo 1.61E comp.
Tipo 1.6 IE comp
Uno S
FORD
Verona GLI
Escort XR3
GM
Vectra GLS cornp.
Corsa Super 4p c/ ar
C 10 Gasolina
Omega GlS 4.1 comp
Monza SLE 4p
Omega GlS comp+lelo+GNV
VW
Santana 1.8 comp.
Gal MI dOpc
Gol1000
Gol CL 1.6
Prati CL 1.6 dar

logus
DAEWOO

Mercury Vilage GS comp.

03

97

95

94

01
. 97

96

79

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

Verde
Azul
Bordo
Branco
Branco
Branco
Cinza
Praia
Azul

Branco
Bordo

Bordo
Bordo
'Bege
Azul
Azul
Praia

Branco
Branco
Bordo
Branco
Branco
Azul

Verde

1997
1994
1996
1993
1991
1997
1995
1995
1988

1995
1991

1995
1997
1974
1995
1992
1993

2001
1998
1996
1990
1989
1994

1993

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.S00.00
R$ 6.800.00

R$ 12.900.00
R$ 12.500.00
R$ 7.500.00
R$ 15.800.00
R$ 7.900.00
R$ 14.500.00

R$ 24.S00.00
R$ 11.700.00
R$ 10.300.
R$ 5.900.00
R$ 6.800.00
R$ 9.300.0

R$ 21.000.00

bordo
verde
branco
Prata

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903·2936
Astra 2000 Sedam Gl 1.8 comp.
Gal G III 2000 1.0 4p
Palio EL 97, 4p trio eletrico ar quente, Des.
Blaser DLX 2.5 turbo Diesel, 97
Fiat Siena 1.0 2002, fire, trio eletrico
Goll.O 94
Gol GIII 2000 1.0 4p
Corsa Super 1.0, 2000. trio elet.
Gol 91, 1.6
Omega Suprema GlS 2.0 comp.
Marajá SlE 1.6 ump/des.
Palio 1.0, 99, 4p, comp., OH
Senic RT 1.6, 2000, comp.
Fiesta 1.4 CLX, 4p, comp. Air bag duplo
Corsa 1.0, 2001, 4p, um/ces /ar
Estrada 2000, 1.5, cabine estendida comp.
Clio 1.0, 2000, trio eletrico alr bag, ar
Astra GlS 99, 2p, 1.8, comp.
Celta 2004, 4p, 1.0 ar quente, ar cond ..
Mania 90, 2.0 SlE, COMP.
Monza Sl 2.0, 2p
Fiesta 98, 4p, limp., Des, ar quente
Fusca 1.3, 80, vidros.travas. relíquia
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

00

96

98

98

97

95

93

93

94

89

95

00

94

verde

bordo met.

bordô

preto
branco

cinza met.

azul met.

vermelho

preta
azul

roxa,

branca

Uno EU< �4p
CBX 200 strada (FINANCIADA)
Suzuki swift 1.6 SD

Vermelho

prata
verde

cinza

Azul

branco

Branca

cinza

D

G

G

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

UnoEX4p
Uno 1.0c/apc.
'Veetra CD 2.2

Fiarina Fechada 1 ,O
GalSpeeial
Galf2peamp.
Fusca 1500

Omega GLclGas
Yamaha XT 600

CBX200

Criptan 105c

G
G

�
G

G

Gas
G

G

G

bordo

Branco
Preta

Vermelha
Verde

Barraca pi camping completa

-Dif• 310-3021
\'leículos

.

. ..

.��Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaragua

Gol 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 branco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



370 ...7516
ompra Financia
a Walter M�rquardt, 1850 - .�arra do Ri,! Molha - Jaraguá do Sul - se

Cinza
Verde
Bordo

Azul
Vermelha

Cinza
Cinza
Verde

Amarela
Verde
Azul

Prata
Prata

98
98

96
94
94

93
92

86
86
99

92
98

84

Golf2.0compl.
PickupCorsa
CorsaWind 2p
Pampa
Pampa
HiluxSw4, diesel
f.l000 diesel
Monza, álcool
f·l000
Saara
SantanaGlS compl.
BlazerDeluxe compl.
Parati álcool

� 370-4224
I� CLASS.JC Rua Erwino.Menegotti,869,

Vila Rau - Jaraguá do Sul - se
211 VEíCULOS

va c/ar/dh/trio/couro!rodas/cd 2001 Vermo

Limp/des/ar quente! 4portas 2000

Trio Elet.zdes/lirnpador/ar- 2002

lia Hatch Branco

Gl Branco

Des/rodas de liga/pelicula 1985eveteSL Bege

cUISedam ar/dh/trlo eletrico 2001 Vinho

rlaSedan clnza/desemb. tras/aq 2001

.

special 2p 20011

Cinza

11000 Branca

4p.l,6v/Ar cond./DH/TE 1997

Sp/limp./pesemb.l ar q., 2003

1.0/limp./desemb./ar q/trio elet.2p. 1998 Prata

2004 PretaCG 150 Titan ESD

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

GO�GTI c/ câmbio aut. Comp.Goll000 8v 4p
i�di A3 Compl. C/ DVD _ Prata

I�O�D cl aír bag duplo CD

:orino1aberto) vermo014p 1000 8V
Resta4p
;orsa 4p impecavel

fi
anger 4p Comp.PaJero 28 GPI' lSB compl.aiO ED .c/ ar

e- 1.8'
,rsalies azul

V�14p 42.000 K único donoulcan 500 .

U
-

Impecável
n04p
Pai comp. C/ar10 4p comp. C/ ar

R$ 42.000,00
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$ 39.900,00
R$ 58.000,00
R$ 10.700,00
R$ 11.500,00
R$ 7.500,00
R$ 14.500,00
R$ 10.500,00
R$ 15.500,00
R$ 16.500,00

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

01/02
00

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

branco
branco
branco

prata
preta
vermelho
verm.jnet.

preto
vermo

cmza

branco

c/ ar eond.
c/ dh 4p
4p, Gas.

2003
2002
2002
2001
1999
1997
1998
2001
2000
1996
2001
1992
1993
1997
2002

prata
branca

preta

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

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

Ãrduíno
Veículos 371·4225

97 Bortfõ

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi
Astra, G�S,4p' 95: :;1 VerdI'
Vectra GLS

Corsa Wind 1.0 4p

Tempra 16v 2.0

Gol Plus

Uno Mille SX 1.0

Uno Mille EX 1.0

Parati 1.0 16vc()mpl,,2p
Uno S 1.3

ClioJ�N 1.6 eompl,

96

96

00

Azul

Branco

Cinza

Branco

Cíh;za
Branco

01 Preto

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

Novos e Usados

2003/20(,2002/20'
1999/1i' 9
1997� 97

20.f( 2004
2r.· '1/2004
-; 03/2004

11,
03/2004
002/2003
2002/2002

I 2001/2002
2001/2001
1999/1999
1998/1999
1998/1999
1998/1999
1997/1997
1996/1996
1995/1996
1995/1995
1993/1993

VW/8150
VW/17210 TRUCK
VW/8.140
F4000 TURBO 4.3T
GOl1.0
CELTA4PTS
CllO PRI10 16V
KA
PALIO FIRE
PARATI16V
FlORINO 1.5B
KANGOO 1.6
CORSAWIND
MAREAWEEKEND
FIESTA
UNO MILLE EX
CORSA Gl
UNO 4PTS
TEMPRA IE
GOL CLI
ESCORT GL 1.8

G

G

A

G

G

G

G

DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
ALCOOl

Veículos de Particulares

Volkswagen
Palo
Gol
Gol
Golf
Monza I

Chevrolet
Corsa
Chevette
Chevette
Pick Up Corsa
Kadett GSI
Fiai
Uno

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

Prata 99
Verde 90
Branco 99
Verde 2001
Branco 87

R$ 19.500.00
R$ 6.800.00
R$ 13.500.00
R$ 32.000.00
R$ 4.500.00

R$ 10.500.00
R$ 4.800.00
R$ 4.200,00
R$ 11.200.00
R$ 9.500.00

R$ 7.500,00
R$ 12.300.00

\ R$ 18.000,00
R$ 13.000.00
R$ 17.500.00

R$ 10.500.00
R$ 3.000,00
R$ 4.000.00

R$ 14.000.00

R$ 2.500.00

Branco 96
Branco 88
Dourado 88
roxo 96
Prata 93

Vermelho 93
Azul 96
Cinza 2.000
Bordô 98
Prata 2002

Bordô 96
Branco 84
Prata 86

Marrom 74

Amarelo 89

:KJ\MYAUTOMóVEIS
Fone/Fax: 375-2018 - 9993-5854 - 9973·3034 - centro/Coru á
Celta 2p. c/ a.c.
Fiesta GL 1.0 4p
Gol 16v 4p Comp.
Silverado Blazer 4.1
Goll.0 I
Parati GL 1.8
L-200 4 x 4 eomp
Monza SL/E 2p
Gol GL 4p 1.8 eomp
Corsa Sedam cf a.c,
Celta 2p
VT Shadom 600 c.c
Astra GLS Sedam Camp,
Blazer Campo 2.2
Ducato Furgão
Blazer Comp
Parati 1.0 16V

b�I��a\?o4P tO�F'
Pampa 1.6 L
Ranger 6ec Campo
Gol1.8M.1.
Suprema GLS comp.
Omega GLS 4.1 cornp.
Kadet Lite 1.8
Kadet SL 1.8
Savero CD

�16Bb gjSSiC 2p comp

Esccrt 1.6
Escart 1.6
Varlant

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

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

Gas
Gas
Gas
Aleool
Gas
Gas.
Die
Gas
Gas
GNV
Gas
Gas
GNV
GNV
Die
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
GNV
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Die
Aleaol
Die
Aleaol
Gas
Gas

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

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

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

VW 8.120 02/02 Baú branca R$ 62.000,00

VW 18.310 02/03 c/ cabina spazio 3° eixo/branco R$135.000,00

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

93
92
93

85.
96
94
87
77
89
90
96
90
$5
86
90

.

95
97
03
01
84
03

Azul
Azul
Branco
Vermelho
Verde
Prata
Azul
Azul Met.

Pick up Corsa
Escorte Hobby
Monza
Fusca
Fiat Uno
Verona
Goll.6
Pampa Gl
Opala
Premio álcool
Kadet Turim
Santana 4p -ar

Scooter
Titan
Titan
Monza"
CG Titan

Prata
Azul
Branco
Azul
Dourado
Vermelho
Prata
Prata
Azul
Azul
Vermo
preto
Vermelha

311-0802
311-8281

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

prata 1997
Azul 1997

clDH + AR + trava

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

c/ope.
completo
c/ope.
.zp c/ OH, trio
2p c/ opc.
completo
special
e/DH
4p
c/ope.
completo
cl trio
cl trio 2p
DH/trio

Eseort 1.6
Escortsw
Fiesta
Celta
Corsa sedan
Corsa sedan
Astra sedan GL
Celta
AstraGL
Corsa wind
Golf 1.6
Gol

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

prata 2003
branco 2001
branco 2001
branco 2001
branco 2000

prata 1996

prata 2002
cinza 2002

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

prata 2001

preto 2001
verde 2000

cl ar
cl trio
completa

310-2381

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

94

97

86

88

79

89

04

R$ 12.800,00

R$ 11.800,00

R$ 4.500,00

R$ 4,500,00

R$ 2.200,00
R$ 5.300,00

R$ 4,800,00

R$ 6.500,00

R$ 6.800,00

R$ 7.500,00

R$ 9.800,00

R$ 16.900,00

R$ 13.800,00

R$ 15.000,00
R$ 17.800.00

R$ 6.500,00

R$ 7.500,00

Veetra GlS comp

Fiesta Comp
Parati

Uno CS

Passti

Monza

YBR OKm

Ipanema GI Alcool

Asia Towner furgão
Kadet

Tipo Comp.
Palio Wikend GNV

Vectra GLS

Alfa Romeo 164

D-20

Trailler Angola c/ 1 eixo

Trailler TurisCar

95

92

96

97

95

95

88

90

89
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6 CORREIO DO POVO

,Procurando um AU;rOMÓVEL?
Não perca mais seu tempolll

ROTA DO AUTOMÓVEL
Classificados on-une de Automóveis

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

� Técnologla e informação unem-se diariamente para facilitar o dia-e-die de todas as pessoas.
Este sistema tem como foco a busca de automóveis pela Internet para.agllizar o processo de

pesquisa de automóveis tendo a vantagem de estar on-üne 24 horas c proporcionar conforto
aos usuários. Ternos como foco, revendedoras da micro-região de Jaraguá do Sul: Massaranduba,
Guaramirim, Schroeder, Corupé. Pomerode. São Bento do Sul, Rodeio e lndeíel.

o ALGUMAS DICAS 00 SISTEMA

SISTEMA DE BUSCA:
I No sistema de busca você terá uma busca mais
simples, utilizando os campos "Tipo de Automóvel",
a �Marca�, "Modelo· ou ainda por "Cidade",

Pera maiores Informações ou adesão ao sistema favor entrar em contato:
R. João Marcotto, 265 Sala 03· Centro
Jaraçuá do sui- SC
Fone (47) 275·0101
E-maU comercial@rotadoautomovel.com.br

f' . ",SPDt
www.e ...pet..cll ....br

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

.

selecionado os opcionais do carro que você quer
que o sistema lha mostre, ex.: "Ano". �Modelo·,
"Ano Fabrlcaçâo', "Valor", "Tipo de Oombustlvat",
"Opcíonais".

REVENDEDORAS:
Acesse a revendedora de sua prererêncla ,

clicando no link KRevendedoras· e posteriormente
na revendedora desejada.

MONTANA
MULTI-MARCAS

IMPORTADOS

rv1AFCEC€.S C 2al 94 ro..ro verde

CIVlC EX 'J1 ar CXl11it> branro

F'EU?EOT 100 re to ff q !ti tE. azul

F'EU?EOT :mXS 'J1 a:utfrrttb:l branro

F'EU?EOT 4ai 93 4paíirrl:s prata
F'EU?EOT4ai ElF1EPCK 94 � preta
flPA..AUSE 94 4p'aütd161 branCo

,� Q-Itl,RA[1: re 4p!o:Es preto

,
NACIONAIS

re� azU

'J1 �trcn:a
, Brasilia 75 impecável verm..1

"

fU:'CA. 83 1Em baro

fU:'CA.

KCM3I
, VJ\FWJT

ESPECIAIS

QUINTA-FEIRA, 19 de agosto de 2004
. �

QUlt

Wille Car Fones: 37159 17 / 9149 0840

Joaquim Francisco elo Paula - Lote 16

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

!
R$ 10.000,00

1Ii!'""". Ali_'''• .,�.._ "��_J .
.

....PerllelUtos em 0.'1111

«1••"�.�iN� ',r.v. 'C'O ,
'

, ACCESS'

WORD
' " �?"i-l>'j;""::i:;(lh"f"lit�j;j<"""!..:::tl"g�'iP�""""��·,,," ;:t�",

COREL ORAW-:, ,

POWER POINT
�<;�m:t"1'ir&w.:<!l'J!fá����<"",,< j"

WEa DESIGNER - Consulte

INTERNET

'JVICIO_DA$�lJqLA.$
CURSO aÁSlCP.:
23/081 004

Rua lri.eu Vilela Veisas .,28 - Centro· Gua.....mlrim

I

INJECAR AUTO CENTER :
A CASA'DO CARBURADOR!

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

Fone: (47) 371-3898

AUiO CéNíéR "&rtellWtM.(444�M�" �24-1S
,

Av. Prefeito Waldemar Grubbal 1207 • Baependi • Jaraguá do Sul· se i

Uno 1.3 CS 1985 G
Gol 1.0 cf ar 1999 G
.IQwnªx EYXgªº :L��ª . Ç? .

Voya e' 1986 GNV

COMPRE
9919-1313
FONE/FAX: 310-5218 '

Gol 1983 Alc.

Kombi ST 1976 G
------�--_ .._-------_.__ ..._-

Vectra GlS 1995 GNV
GOL Cl 1988 A

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

XL 200 TRilA P.E. 1988

Palio Weekend 2000 G com

... __ ParattMtbota . ._t9_9.Z .G_._._.__ ... __ .... _. __ .. __ . . __ .. _._

......VVo.l.ks_vageJ)_Z�.t_1n. _j.9B_9 .. _ D� .._no .. baú._ _._._ .

COMPRA-SE BIZ Financiada

65 PICXlECK)\JA[X)=l

00 umdm�
lU uro dro�

III
.

MONTANA
M v L T !. M A I< C ,!. S

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376·1678

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 EDX2p
Corsa 1.0 4p
Palio 1.0 2p ,

Gol1.82p
Saveiro 1.8 2001 branco

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

Uno Mille 4p 2901 branco

Corsa Sedam Super 4p /
2001 branco

.

Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul
,�J:i.t� �

Arquitetura & TOpOgfiOfiO
370-7611

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

Walter Marquardt
nO 744 SL 5

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

EIAI__�_ ... ____ ... __ ._._ .. _ ... _.__._,_.. __ .. ,.________�__ FQ!lJt______
r-

Carro Cor Ano OPC Carro Cor Ano OPC 'Zl

Tempra Azul 1999 Completo Fiesta Branco 1998 Completo
Uno Mille Verde 1996 Ac/TeNe Mondeo Azul 1999 Completo4p
Palio OKm Branco 2005 limp/dt REN!.l[LT---- -_ ..•. _ ..... __ ._ .._-_._._-------

Veículos
Siena OKm Prata 2005 Aq/dtfkit vivace Carro Cor Ano OPC
Siena OKm Branco 2005 Aq/Des/kit vivace ClioSedam Grafiti 2001 Completo
UnoOKm Preto 2005 Aq/Des. Clio RN Alise Preto 2003 Completo
Palio OKm Branco 2005 Aq/des

Novos Semi-Novos
MERCEDES

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

e
-_ .... _._._.-._ .. _ .. _-_ .. _" ... _ .. _.-

Carro Cor Ano OPC

Consórcio - Seguro - Financiamento Carro Cor Ano OPC ClasseA160 Prata 2001 Completo
Celta Preta 2003

) 1 Corsa Sedam Prata - 1998 te/al/aq/dt/pll HONDA

Vectra Cinza 1997 Completo

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570 Carro Cor Ano OPC

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

� no neq. Tr: (47) 91 02-0009 c/ p/ carro Pioneer, c/ MP3, modo

� Santiago, 4650, cf controle, novo, na caixa.

R$585,OO. Tr. 376-2206 ou 9111-Repres. Comercial
�mpresa São Bento do SuL
necessita autônomo para
vendas de produtos
de informática

Comissões elevadas

[Informaçóes: (47) 6332005

9968 c/ Alexsandro,YBR -2003, part Elétr. R$l ,500
mais financ. Tr: 370-9209 após
18 horas

SUZUKI- vende-se Suzuki Swilt
SD 1.616V 4p, compl., qas. R$
12,000,00 ou ou troca-se por
terreno de maior vlor. Tr.: 370-
7986.

APARELHO DE CD - vende-se,
digital, c/frente destacàvel.Ir:
9142-6629 ou 376-1557

YBR 2001,azul.R$
3,500.00.Tr:9137-8858 ou 273-
1366 c/ Daniel SPRINTER - vende-se, 16

lugares, banco reclinável, ar COMPRA-SE - Kit de Gás p/
� cond Tr.275-1177ou9953-5676 carro. Tr: 9101-6447 ou 275-

�
., '

_oooo _.....
lI1!ilImlmI COMPRA-SE - carro.R$

3.500,00.Tr: 370-3223
BESTA - vende-se, GS, grand,
2003/2004, comp., c/linha.Tr:
376-2217 ou 9905-6162 c/ 1113 _ compra-se, de pret.Carlos

financ. Tr: 372-01 08. RODAS - vende-se, TSW, aro
16 rnod VXl, furação 4xl 00, c/

1113 - vende-se, Mercedes pneu Pirelli P7000 195x45.
Benz, munck, 1600Kg, 81.Tr: Tratar: 372-3235 c/ Gláucia
370-7444
�
1314 - vende-se, Mercedes,
reduzido, 87Tr: 370-7j
RANGER - vende-'�turbO, 98,
diesel, reforrnad� r: 370-7444

�ende-se, 75,��:;�=.TtÂ70-7444
/

CLlO-vende-se, Hatch, 00, 1 ,6

RT, prata, airbag duplo, d,h" a.c.,
CD orig" controle satélITe de som,
te. 5p, trava p/ crianças, rodas
de liga leve, R$21.000,00. Tr. 370-
8928.

RODAS - vende-se, momo GT2,
aro 15.R$ 2.300.00.Tr 276-0105

voc� MAISTRANQÜILO! CLlO -'vende-se, RN, ano 2001,
1.6, 16 válv., cor preta, dlr., mo
elétr..R$19.500,00.Tr: 370-7467
ou 9103-6044,

RODAS - vende-se, esportiva,
p/ Opala ou Caravan.Tr: 9142-
6629 ou 376-1557

viu sô como essa soma é

importante na hora de

produzir seus impressos?
GIBATA - vende-se, motor
Perkns 4c, 75 cv, 150 hrs trab.Tr:
9985-1757

SOM -4 cometas, 2 pares meia

nove, supertwITer, 2 módulos, 2
subs e um aparo De Cd

painner.R$ 3.000,00.Tr: 276-

01ai

Sua Concessionária Renault agora é •••

•

APARELHO DE SOM - vende
se, CCE, 1 OOOw.R$ 250.00.Tr:
376-2579

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

compra - vende - troca
financia - novos e usadosACEITO - encomenda de BAINER-vende-se,c/suporte,

Strudel.Tr: 9957-3374 p/ salão de beleza.Tr:370-9209
Revendedora exclusiva da região

de Reboqués PirâmidesANTENA PARABÓLICA - troca
se, c/ controle remoto, por uma
esteira ergométrica.Tr: 371-
7300

BERÇO - vende-se, embuia,c/
colchão.R$ 60.00.Tr: 370-9131 Vectra GLS 95 azul G

Omega SupremaGLS 93 azul G
Gol CL 1.6 90 grafite G
Fusca 82 verde G
EscortXR3 88 amarelo A
Gol 90 branco G
Santana Quantum CL d.h. 90 vermelha G
Verona GLX 1.8 cf d.h 95 Cinz G
Opala Comodoro compl, 89 verde mel. G
Gol CL 1.6 90 cinza G
Escort Ghia 89 verde G
Ford Landal em couro 80, azul GNV
Gol Mll.6 97 azul G
F-1000 c.dupla, MWM, C. 94 cinza D
Del Rey GL 1.8 90 cinza A
Opala Diplomata 6cc compl, 90 bordô G
Monza 90 azul G
Voyage 86 grafite A
Clio 98 bordo G
Gol1000 95 preta G
Go11.6 92 branco A
Astra comp. 00 azul G
Gol Special 99 branco G
Uno 1.0 branco G
RD 135 95 G

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641

BICICLETA - vende-se, aro

original, p/ criança.Tr: 370-9209
APARELHO DE FISIOTERAPIA
vende-se, c/ duplas placas
magnéticas e um jogo de bastão,
botão de freqüência e potência,
R$ 300,00. n: 371-4284.

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

AR-CONDlCIONADO-vende- BICICLETA - vende-se, 18

se, só frio, 7500Vtus.R$ marchas, bordo na caixa.R$
430,00.Tr. 276-3866 170.00.Tr. 370-0934

APARELHO DE GINÁSTICA _

BICICLETA - vende-se,
mulhetTr: 371-9157vende-se.Tr: 275-0707

• r.rNrnrTD1;.\�•�i
PI�AS EH Gf:RAL: PR€DI,lL - - ReSlOENCI,lL

MASSA CORRIDA, tPOX. TeXTUR,l. GRAflAOO

Faça um orçamento
sem compromisso

VLB - Responsável pela pintura i
do Jornal Correio do Povo

.

Av_ Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

BLUMENAU · ITAJAí · JOINVILLE · JARAGUÁ

PARA ANUNCIAR
POR TELEFONE: 371 1919
POR FAX: 276-3258
PESSOALMENTE:
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 246

;t
I

.,
(

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

TELEFONIA

(Insta/ação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais

. Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

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

São suas.

telefonia e segurança

Fone: 371-7007 REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panel20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

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

eletrônica e automação de condomínios. SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas n/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

Centrais telefônicas Intelbras

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

NC

Kit Portão Eletrônico + Interfone

PATRIMONIALSEGURANÇ
Guarda de Portaria

Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes '0

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
.?I� de� 4�� s� deS� de4«4&� fUt

'7ii?�,� em,�� eeHtt.� deS� da,?I�

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1438 .. SI 03

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.autotecseuranca.com.brFONE: 372-3680

".
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CELULAR - vende-se, Motorolla. 9137-6134 ou 371-9358
Pré - pago.R$ 120.00.Tr: 370-
9131 FOGÃO - vence-se, 6 bocas.Tr:

372-0492 ou 9113-0900
CELULAR - vende-se, Erickson.
Pré pago. R$ 60.00.Tr: 370-9131 GELADEIRA - vende-se, 2p.Tr:

372-0492 ou 9113-0900
COLCHÃO MAGNÉTICO - vence

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

MÁQUINA - vende-se, digital,
Buzzecam, entre 20 e 80 fotos,
grava filmes.Tr: 9135-8784 ou

372-7912

ORRO' vende·se filhotes

�tH. "Ire Shi - Tzu, Poodle,
1,10,,5" '

: le Boxer, Labrador, Golden,

��ann, Rotwailler e Pit Buli,

edigree ou contrato de

eo�l + vacina + consulta.Tr:
,,,,a
110-1563
�
tHORRO - vende· se filhotes

.t� mallês R$ 750,00; Golden

::mevar R$ 900,00; Doberman

�!150,OO e plt bul R$ 450,00 cl

oo�tralO ou pedlgree. Tr 275-1852

Alas IBM.

�htAtHORRO - vende·se, pínt er

iueses.R$ 150.00.Tr: 371-

IIN

COMPUTADOR: vende-se Celeron

400mhz, Placa de video smb,
Gabinete 2 baias, Disquete 3/4,
HD de 8gb, 128 de memória RAM,
Placa de rede, Monitor 14" LG,
Microfone, Caixinhas de Som
Mtek,CD·ROOM 52x, Modem

Motorolla 56k. R$ 650,00.
Impressora Lexmark 1100, R$
80,00. Tr: 370-8524 ct

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

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

OURO - compra- se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paqa-se à vista. Tr: 9979-0605.

Vagner após 17:45.
ROUPA • vende-se, pi trilha.R$

CONJUNTO SOCtAL - vende-se, 600,00.Tr: 9132-4061
pi menino.Tr: 276-0340.

TELEVISÃO - vence-se,

�tHORRO - vende -se filhotes ESTEIRA ELÉTRICA :- vence-se, mithubisch, 20 polegadas.R$

nstiços de cotapp. Tr: 9993- marca Athetic.Tr: 275-0707 130.00.Tr: 370-9131

I�I OU 370·8882.
FAÇO FILMAGEM DE FESTAS EM TORNO - vence-se, Mitto, 1 metro
GERAL.· Tratar: 273-1826 de barramento.R$ 6.200,00.Tr:

9137-6134 ou 371-9358
rAMA - vende·se, de. casal, de

[1MRS 300,00.Tr: 276-0340.
FREZADEIRA - vende-se, Kant. cl

I�O GAME - vende-se Magic jogo de pinça e bomba de

1IIIcarlas + pasta + folhas. refrig.R$ 12.500,00 negoc.Tr:

lr1l5·0045.

TORNO - vence-se. retifica, de

disco e tambor de freio e outros

equlp. pi oficina ou borracharia.Tr:

ÓTIMOS PREÇ S

TODA LINHA DE

MATERIAL ESCOLAR

NOÁTACADO E NO VAREJO

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

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

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

e embalagens em geral

ti Um

I

liComputadoresCompletos
� ------�-

Assistência Técnica
Especializada

�NORA TÉCNICA - (Jaraguá do Sul)
TERNA - R$ 20,00

EXTERNAS - R$ 20 00 +

/7R$ 15,00 desloca�ento
.

Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

CORREJO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 9

SUPER MASSA
GRAFITADA

Para Rebocos e Assentamento de Tijolos
VANTAGENS:

II Economia
II Resistência
II Rendimento
" Impermeabilidade

473-9818 VIDEO CASSETE _ vende-se, 4 VIDEOGAME - vende-se. cl 20

.

cab.Tr: 372.1448 cd's, 4 memory card.R$
250.00.Tr: 8803-5375

VESTIDO - vence-se, prenda,
completo.Tr: 9135-8784 ou 372-
7912

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast. cl 2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tr: 376-2206.

VIOEOGAME • vence- se, Play
Station, cl 2 controles, 3 iogas.
R$ 250,00. Tr: 376-2206.

� PLANET GAME
'.Y 'VENDAS 'LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL ÁGUA VERDE - vence-se, alv.,

nova.R$11 O.OOO.OO.Tr: 371-2357

CRECI 8054
VENDEMOS E ALUGAMOS

TODA A LINHA DE
VIDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAY5TATION 2

'xeox
, PLAYSTATION ONE
• OREAMCAST
, NINTENOO 64
• GAME BOY CalOR
• GAME BOV AOVANCE
• NINTENOO GAME CUBE

ÁGUA VERDE - vende-se, alv.R$
80.000.00.Tr: 371-2357 CRECI

8054

ÁGUA VERDE - vende-se, 140m',
próx. São Judas.R$1 05.000.00.Tr:
370-4826

I ORAÇÃO A NOSSA QUERIDA MÃE
NOSSA SENHORA APARECIDA

Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, Vós que
nos amais e nos guiais todos os dias. Vós que sois
a mais beia das mães a quem eu amo de todo o

meu coração, eu Vós peço mais uma vez, que me

ajude a alcançar uma graça por mais difícii que ela

Iseja. Sei que me ajudareis e sei que

lacompanhareis sempre, até a hora da minha

[morte. Amém.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes,Socorrei me

nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao

Nosso Senhor JESUS CRISTO!
Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós Que sois o Santo dos Aflitos,
Vós que sois Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das
Causas Urgentes, Protegetrne, AJudai·me, Da>me Força, Coragem
e Se,(),idade. Atendei ao meu pedido. Ajudai-rne a superar estas
Horas Dlficels, Protegei me de todos que possam me prejudicar,
Protegei a

min�a
j ilia, atendei ao meu pedido com Urgência.

Devolvei me a Il:': e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto de

minha vida e lev'ij seu nome a todos que tem fé. Obrigado.

Michael e F,,{lia agradecem Santo Expedito e Nossa Senhora

pelas GraçV1bicançadasl
r---fF--------------------------�
I VENDF" 'E esta casa. em

II estilr., lonial com 4

qU" 5 e demais
I ' ndênclas na Rua Luiz

a principal)
bairro Nereu Ramos.

I valor de ocasião

I R$ 45.000,00 tratar direto

, com proprietária no

I 47-91244061 ���I!f_�...;;;;d1_ _._ •..•_- _.

ENCANADOR & eletricista

(47) '9975-5659�
CI Bruno

<:»:

�
Rua: E,p. Gumercindo da Silva. 616 • Centro· lar.ouA do Sul· se

ALUGA·SE - qtos mobiliados. Tr:

370-3561.

BARRA DO SUL - vence-se, alv., R$
17.000.00. Aceito carro.Tr: 9123-

2212

BLUMENAU - vende-se ou froca

se por casa em Jaraguá, alv., cl 3
qtos, 1 suíte, demais depend.Tr:
9983-1925

CHICO DE PAULA· vence-se, alv., c/
3 qtos. R$55.000,00. CRECI 8054.
Tr.: 371-5512.

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

CENTRO· vende-se, 325m'. R$
200.000,00. Aceita imóvel menor

valor. Tr: 370-6624. CRECI 8844

GRAVATA - vende-se ou noca-se

por casa em iaraguá, praia, alv, 3

qtos, garagem, churrasqueira.Tr:
9983-1925

ILHA DA FIGUEIRA - aluga·se, casa
mista c/ 02 qtos, sala, cozinha, bwc,
lavandena. Rua Águas Claras, 436.
Tr: 370-4594 após as 18:30.

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

ITAJUBA - aíuça-se, preços
promocionais.Tr: 9914-1914

JOINVILLE· vence-se, alv., toda
murada, garagem pi 2 carros.R$
25.000.000+ financ.Tr: 276- 3866

PROCURA·SE - pi alugar, Chico de

Paula, Vila Lenzi ou Nova Brasnia.Tr:

9113-3226 cl Artur

PROCURA·SE - pi alugar na Barre,
São Luis, Jaraguá Esquerdo.Tr; 371-
0433

ANTECIPE A COMPRA
DA SUA PIS C I N A

DE VINIL"SODR AMAR'
AQUI NA HENRIPiscinas

PROMOÇÃO VALIDA SOMENTE
PARA O MÊS DE AGOSTO

POR CONTA DA LOJA:
- BOLSÃO DE VINIL 0,6MM
- QUALIDADE SANSUY
- PERFIL PARA FIXAÇÃO DO VINIL
- MANTA PROTETORA PARA O FUNDO DA PISCINA
- KIT DISPOSITiVO ( 02 RETORNO, 01 ASPiRAÇÃO,
01 LADRÃO E 01 DRENO DE FUNDO

- KIT DE LIMPEZA (PENEIRA, CABO, MANGUEiRA,
ASPiRADOR, ESCOVA)

- FILTRO DIMENSIONADO COM MOTOBOMBA E
- AREIA FILTRANTE
- 01 ESCADA DE AÇO iNOX 03 DEGRAUS
- ESCAVAÇÃO DA PiSCINA E RETiRADA DA TERRA
ATÉ O CONTAINER .

- MATERIAL CIViL E HIDRÁULICO PARA CONSTRUÇÃO
DA PiSCINA E CASA DE MAQUINA

- MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PiSCINA E
CASA DE MAQUINA

- MÃO DE OBRA PARA iNSTALAÇÃO DOS
- EQUIPAMENTOS, HiDRÁULICA E VINIL
- ART (ASSiNATURA DE RESPONSABiLIDADE TECN\CA)assinada por um engenheiro

'

POR CONTA DO CLIENTE:
- CONTAiNER PARA RETIRADA DO BARRO
- PONTO DE AGUA, ENERGIA E ESGOTO NA CASA DE
MAQUINA
- AGUA PARA ABASTECER A PISCINA

PROCURA· SE- pi alugar próx. Ao
Centro.Tr: 370-7805

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

VENOE·SE - próx. ao centro de

Guaraminm, alv, cl 4 qtos, 2 bwc,
garagem pi3 carros.R$ 60.000,00.Tr:
371-6069 MATRICULA 24320

VENDE·SE - próx. ao centro, 275m',
cl suite, garagem pi 3 carros,

biblioteca cl escrítórío, anexo sala
comercial 80m'.R$ 115.000,00
negoc.Tr 9137-5573 MATRICULA

24320

BRINDE tratamento da água da piscina
(mão de obra + produtos) por 30 dias

��wl?m0J9��
O cliente é a. razão de estarmos equi.:

372-1813
Rua Bernrdo Dornbush, 1053· Baependi

profissional"

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.

c I i C k sua v i d a pessoal e

r-:;ormatizaçãoI d�' comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pI emissão

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

Lidos
os controles

drninistrativos de ges
ao empresarial.

em

Periféricos r Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Suprimentos Acessórios

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

1--
-�

Promoção' de
Micros Usados

I AMD K6 2,500mhz,
, completo.

3x R$ 280,00

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 585,00

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

Oferta-
MICRO a partir de:

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

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

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS"
AOC, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete, atx 300w, caixas de
som amplificada, i80w, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Associação dos Comercia_ntes
de Materiais de Construçao de

Jaraguá do Sul e Região
.

215-7000 / 275�7019

fM:�fs�!1 BONATTI � Bonal';HAV6G
BARRA L.� Comércio de Materiais
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Zta{i/<'<4da eu<��

Construção Ltda. ARTE LAJE
(47)379-1°60 .216-2000 275-3462

Nosso negócio é concreto

370-7294 312-1011
Rua 11 de novembro, 35671 R: Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850,

Centro· Massaranduba Rua f8llctaao Bonolinl. 1110- B. do RIo Cerro Rua Angelo Schíochet, 77 - Centro Rua João Franzner, 153 - São Luiz sala 01- Nova Brasília _ Jaraguá do Sul

COMAC:
.,

e credibilidade
Com a concorrência natural do mercado, o
bom negócio é procurar parcerias. Foi essa a

saída encontrada pelos donos das lojas de
materiais de construção que, em 1995,
uniram-se para discutir problemas
relacionados com a categoria, percebendo que
era necessário criar um grupo forte. Da

reunião daqueles empreendedores surgiu a

Associação dos Comerciantes de Material de

Construção � ACOMAC.

Segundo Oldemar Bonatti, Presidente da

ACOMAC, no início os comerciantes de
materiais de construção viam as outras lojas
do segmento como 'concorrentes, mas

descobriram que a verdadeira concorrência

estava em outros ramos. As pessoas investiam

em carros ou eletrodomésticos, que
proporcionavam condições de pagamento.
mais facilitadas. "Com o surgimento da
ACOMAC, nós nos unimos e

conseguimos criar convênios com
a Caixa Econômica Federal,
Bradesco, Banco do Brasil
e Financiadora Losango,
oferecendo outras formas
de financiamento,
fazendo com que o

consumidor voltasse a investir em

construção e reforma", salienta Bonatti.
Através do associativismo, as lojas
integradas à ACOMAC conseguem oferecer
mais opções de financiamento na aquisição
de material de construção, informa Bon ti,
já que o proprietário não precisa dispor de
financiamento próprio, podendo credenciarês
se a bancos e financiadoras. Hoje, com as

c-

.

taxas de juros reduzidas e a ampliação das
fontes de financiamento, o consumidor tem
à sua disposição uma gama de possibilidades,
enfatiza Bonatti.
A ACOMAC conta com aproximadamente
90 associados, com lojas sediadas em Barra

Velha, Bela Vista do Toldo, Caçador,
Corupá, Guaramirim, [araguá do Sul, Mafra,
Massaranduba, Pomerode, Rio Negrinho,
São Bento do Sul, São-joão do Itaperiú e

Schroeder, Maiores informações sobre a

ACOMAC, as lojas associadas e as

formas de financiamento

podem ser obtidas com a

consultora Geovana, fone'
(47) 275 7019, e-mail
geovana@acijs.com.br.

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUçAo

310-4508
310m4991

Rua Jasé TIloodoro Ribeiro, 2193 • SI 02

Brodo

O brodo nada mais é do que um caldo

claro e perfumado, feito geralmente com

carnes, legumes e ervas cozidos em água e

coados. Este caldo serve de base para

sopas.Pede ser feito com carne de boi ou

frango.

Sopa salgada
Se a sopa ou o ensopado ficou salgada
demais, é só adicionar batatas cruas
cortadas em rodelas. Elas cozinham e

absorvem todo o excesso do sal.

Pincel para untar

.:� Além de ser meio anti-higiênico, também
""�á quem não goste de usar os d�dos para

u��ôrmas. O jeito então é ter um pincel
espedalmente para este fim. Ouanto mais

largo o pincel,melhor.

Bem frio

Para fazer um chantilly perfeito, use creme
de leite fresco bem gelado, assim como

tambêm deve ser resfriada a vasUna da

batedeira.

Adubo para as plantas
Para se obter um excelente adubos para as

plantas, basta triturar no liqüidifica�pr
cascas de batatas e colocar nos vasos ou

no terreno.

Il�JIJ�A.�
IUflllIlW" COMNlflfÃO

Rua: João Planincheck, 1832 .

. Nova Brasília· Jaraguá do Sul

Fone/Fax
371-4139

Do fundamento ao acabamento
de suo obro

Tel. 47. 376-2929

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



COMPUTADORES

�fMA - vende-se, meia

�a5Om do mar, c/ sacada,
,1,1 qlos, todo mob,

,llem,R$ 75,000,00,Tr:
.

�M

Escapamento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - �ecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

AUTORiZAdA: (47) 2 7 r; ... � 7 � o ... 2 7 � " } 6 o 5
GM � vw /

FiAT.- FORd

9123-7355 ou 370:3574

o

CENTRO - vende-se comi,
cone, centro, c/ 3,900m',
totalmente aproveitáveis, Tr:
275-3070, Creei 8950,

Q Possuir CRECI ou estar cursando

o Curso para Correlor de Imóveis.

Q Conhecer bem a Região
Q Possuir Automóvel própria

FOZ 00 IGUAÇU - vende-se, c/
614m', c/ const. 105m', base
p/2 pisos, alv, pré-acabada,
quitado, escriturado, asfalto"
Aceita-se troca por casa em

Jaraçuá R$ 31 ,000,00, Tr.: 370-
3357,

OOilOAlITONI0-vende-se,2
aptm,�salacom, 300m',R$
li.0CIJ,OOJ[9137-5573
M41R1UlA24320 ÁGUA VERDE - vende-se,

14x33, Troca por
earro,R$33,000,00,Tr: 370-
4826

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
c/1900m', fazendo frente piRua
José T. Ribeiro, em 20m
defronte lndurnak. R$
200,000,00 CREC18054, n:
371-5ti!i2,

Ui�lUBA-vende-se, prox a

�a, W 1 suite + 2 dorrn.
ueira, Tr: 372-3235, NTES - troca-se por

guaramirim, próx. A
.Tr: 371-0140 de seg, a

---------.,// sextaAlcides ou 370-3561 Cida

ALTO DA SERRA - vende-se,
c/ área 92,5m'.vlor a eomb.Tr:
376-1396ou 9962-1809

Yrn�f·SE - próx. a carinhoso,
1�artos, garagem, moveis

'dos e demais depend.,
lúooapto.R$48000,00.Tr:
I� MATRICULA 24320

ILHA DA FIGUEIRA - ven

e/350.00m'.R$ 30,0. ,-'

371-2357CRECI80':,
BARRA DO SUL - vende-se, 2
terrenos c/ casa de frente p/
lagoa. R$ 35.000,00. Tr.: 371-
2001 c/ Frank.

NEREU RAMOS - vende-se, c/
530m', casa mista, a 1 ,200m'
daBr101.R$15.000.00. Tr: 275-
2522 ou 9159-4404JARAGUÁ 84 - e/76 margas,

na Tifa dos Húngaros, casa e/3
qtos, sala, copa, coz., lav., bwe,
2 galpões c/ engenho de
melado, c/ nascente de água.
Tratar: 273-1660,

PiÇARRAS - OPORTUNIDADE
- 5 terrenos de 400m' cada,
próx ao Candeias. R$ 6.000.00
cadaTr,: 372-1395.

BARRA DO SUL - vende-se,
400m', próx. Posto de
saúde.R$ 8,000,00.Troeo por
carro ou terreno em JaraguáTr:

-Nos�o GrUpO I

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

máximos pessoas. .

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

;-

I

-Vantagens
- CUsto reduzido para conversação
entre o g ru po
-*Mais 250minutos todomês
-

Pague apenas R$ 112,50 mensais
Para 2 números, mais R$10,OO para
cada acesso.

'Os ;;----•• -.. -"_-.- ._
.

ominutos'são válidos para ligar um telefone da sua área de registro Promoção válida por tempo indeterminado

Ir«IU·M'i)MI.I·fid·lii·,U·U�iD§i";Jij·],Jnl.m1

Participe do
nosso grupo
e pague só

R$l,OO na compra
deste aparelho

�no Peixoto, J03· Centro· em frente ao Bradesco 213-0888

!IARAGUA-DO SUL
J4·0400/633.6660. São Bento do Sul· 644-5465 Rio Ne rinho· 642·3004 Mafra

CORRI I() I)() 1'( ivo

CLASSIMais

RIO CERRO 11- vende-se, lindo,
as margens se 416,1 Km após
ehoeoleite, ÁGUA, LUZ,
ESGOTO.R$12,000.00Tr: 376-
3300

RIO MOLHA - vende-se, c/
969,480m', escriturado. R$
180.000,00. Tr: 9112-550t
(proprietário).

RIO MOLHA - Vende-se c/
escritura 20.000,00m2 terreno
de 2.000m' pronto p/construir,
ampla área verde c/ nascente
riacho, Á 4Km do centro c/
acesso asfaltado, R$ 65.000,00,
Aceita carro como parte do pg,
Finane. saldo c/ garantia, Tr:
370-8563

SCHROEDER - vende-se, c/
452m', situado na Rua 135
Frederico Trapp. R$12.000,00,
Tr,: 370-6847.

UBATUBA - troca-se, próx.
Lombada eletrônica, 22x28.R$
8.0DO.00.Troea por carro ou

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

VILA LENZI- vende-se, pronto
p/ eonstruir.Tr: 9992-7862

VENDE-SE - ou troca-se por
terreno de maior valor um

Suzuki Swift SD 1.6 16V 4p,
eompl.,gas. - R$
12.000,00. TR370-7986.

VENDE-SE - próximo ao pama,
ótimo 400m', c/ rua calçada e
eseritura.R$ 35.000,00.Tr:
9137-5573. MATRICULA 24320

VILALENZI-564m', esq, Atrás
Giardini Lenzi. R$ 22.000,00Tr:
372-0492 ou 9113-0900

VILA LENZI - vende-se, c/
525.oom'.R$65.000.ooTr: 371-
2357CRECI8054

30.4
SALAS COMERCIAIS

CORREIO DO POVO 11

Saia õo alufJuel aôquira
sua CASA própria...

30.000,00 R$ 315,92 rnerrsars

50.000,00 R$ 526,54 mensais

75.000,00 R$ 789,54 mensais

100.000,00 R$1.053,08 mensais

120.000,00 R$ 1.263,70
.

rnerisars

150.000,00 R$ 1.579,62 mensais

200.000,00 R$ 2.106,16 mensais

RODOBENS
CONSÓRCIO 3-718

912
-

153
Repres.: S.ilver Serviços Ltda 2-6233
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

ALUGA-SE - ponto comercial,
na Rua: Bernardo Dorbuseh,
Baependi, e/150m'.Tr: 9992-
4214

BAR-vende-se, eomp., naVila
Lalau, c/ estoque.Ir: 275-3737

BAR - vende-se, e

restauranteTr: 321-8009

LANCHONETE - aluga-se,
pesque e pague, Ganbaldl.Ir;
9973-3252ou 9973-8449

LOJA -vende-se, Rua Reinaldo
RauTr: 9919-5545

MERCADO - vende-se, bem
estocado, ótima localização, c/
clientela formada.Tr: 370-9311

SUPERMERCADO

REMUNERACÂO; Condlzente com a função

(Ajr�� comb,USli1l91
+ Comissão)

, Int....ssado

if Enviar Cnrriculum com foto paro:

rn Procópio Gomes de Oliveira ll� 654 • sala 3

ou E-ml1i1: g.ífl�Wl,i.U'.!QyçJ.�@I.\!!'@:,,ÇmJt�f
FONE: 311·7931

COM CARNES TEMPERADAS

NOS F'INAIS DE SEMANA.

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

real. Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Ir: 372-

PRÉDIO - vende-se, 2 pisos, c/ 3235 c/ Ramos.
sala comercial, 2 aptos.R$
8O,OOO.OOTr: 37IJ-B929 ou 9125-

VENDE-SE -loja, no centro, c/

.

clientelaTR:275-1539. __
B-

··· .,

I A·'
PRECISA-SE - de frezadorTr:
376-2593 c/ Aleiomar ou

Eduardo, urgente.

SCHROEDER - vende-se, c/
200.000m2, 5lagoas, campo de PRECISA-SE - de empregada
futebol, quiosque, em ótimo

.

doméstica p/ pernoitar.Tr: 371-
esI.R$180.000,00 negoe.TR: 9556

371-9053
--------

1242 com Maieon

SORVETERIA - vende-se

eompta, ou troca-se por mal.
de eonstr R$15.000,OO. Tr.: 370-
3101.ou91351602

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do ElVino.
Ótima loealização.Tr.: 9101-
0467 c/ Cristiane

VENDE-SE - mercado c/
estoque, Tr: 370-9311 ,

CHÁCARAS?
ALEIERtêm
;i '

.

_ ,',.

s: Vendas:371.91�5

'�w...w,J.�i�r.çQI)J,p.i .

;' ". ueti 1462-J .

RIO CERRO 11- vende-se, c/ ±
4,800m', c/ chalé estilo alpino,
riacho, 5,000 pés de palmeiras

VENDO

OFEREÇO - ME - p/ trabalhar
como balconista, recepcionista
e auxiliar administrativo, c/
experíê-cla Tr. 273-6050 c/
Sehennia.

60.000 kilos de retalhos

para a confecção
de estopas (malhas costuradas).

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

grandes quantidades.
Valor a combinar aceitando

carro ou caminhão no negócio.

LEIER
lM.9l1J.LLáR!A

www.leier.com.br
Aqui você compra

os melhores
imóveis de

Jaraguá do Sul e Região OFEREÇO - ME - p/ trabalhar
como bibliotecária, c/ espee.
em tecnologia da informação, p/
trabalhar em escola, arquivo,
museu ou taculríade.Ir: 372-
0253 ou 9996-6434 Fones: (041) 3033-5510 ou

(041) 667'()366 cl Verônica.

Grecl 1 4�2 • J;

OFEREÇO-ME - p/ cuidar de
pessoas idosas. Durante-o dia
ou noiteTr: 9137-6992 OFEREÇO - ME - p/trabalhar

como jardineiro, zelador ou
easeiro.TR: 9111-6855 ou 373-
6695,

OFEREÇO - ME - p/trabalhar
como segurança, c/
experiêneia.Tr: 376-0085OFEREÇO - ME - P/ lavar

roupaTr: 371-0498

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como pedreiroTr: 275-1962 ou
de babá.Tr: 370-6371 c/ 9127-6491
Miehele

OFEREÇO - ME - p/ trabalhar
como motorista de caminhão
ou operador de rnáq.Ir: 9159-
6802 ou 9159-7852

PROCURA-SE - estágio área
de arq. e urbanismo, cursando
9' fase.Tr: 371-1847 ou 8802-
8963

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

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
OFEREÇO - ME - p/trabalhar eomodoméstieaTr: 370-0097
como babá.Tr: 273-0629 ou

9117-6782 c/ Fabiane.
,--_._--_._---

----_._---

I Aulas de ViolãoPRECISA-SE -;je farmacêutico,
p/trabalharemJaraguá.Tr; 379-
1287

Fone: (47) 27534 75

(anexo à Fellows)
(47) 9975 9646PRECISA-SE - profissional de

banho e tosa que se proponha a
adquirir o equipo tenho estrutura
local clientela e veiculo. Fone:
275-1852 até 16h.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

"Não importa se você tem 8, 16, 30 ou 60 anos,
depois que você fizer Fellows' Idiomas você vai

crescer, e crescer muito. Aprender não tem idade".

NATAliA • 9111·0491

I ClÁUDIA· 9136·9310 ���' ,acOse.,hopioraguQ,com,br
SEX SHOP JARAGUA

www .sex.hopior09uo.com.br
-'If,"frIIIIIfM""""_ ��'rilQCltlXlltrod�
............................................................................................. " .. _ .

,

�'s�abel ser�exy é �Qblltmech�
_ W Cllm Q Cllbeça doe homeM, W
, e I��o nóg �abemo� flIzel muito bernlll

'

,

V,nha pmar momantns ig/adá"j, ao j'do da,
!(atOlas mais "j,cionadas d, JatalNá do Suj

a,c,(Jmpa,n a.ntu
Estamos Convidando todos os dientel e

I'

amigos para conhecer a casa cl
lindas e belas acompanhantes I

24 hs 00 seu dispor.

275-0052 / 273.11741
Estornos recrutando mOfas acima de 18 onol

/�

Fellows1

NicoU e KetUn CRISTIBN
passIvo

l'HOt1Ulf
I '--'\ c

Il }�i ornes
i \

I �. Filiado no Conselho Regional Holístico . CRH • 0328 e no Conselho Nacional de Terapias Naturistas· CONATEN ·95103

I :�: você é uma pessoa Irisle, sofre d� de ressão, lem problemas familiares, a�orosos, �edo fobia, insônia, limid:. Falia alegr�de ViV:, quanto mais lula m:oos
I

'

lem sucesso, vive sempre sozinho (a) le �'erdas financeiras e lens problemas de ordem espiritual consulle com ele: Homar Moraes, através do taró kabala e aa
I
! fonosinesia o código da sua voz, ele vai des \rir as razões e os molivos destes acontecimentos. Mapa astral, carta numerologia, terapia tánlrica cura plánica ��

I imposição das mãos alinhamento dos chakra meridianos, Irabalhos espiriluais para todas as finalidades e consulta pessoal com o laró kabala. Regressão,
I '

reprogramação mental e chaveamento e chapem p '�eliminar a magoa.

i 'Em Jaraguá do Sul· Rua ÂngelõRubini,6 . :-Barra do Rio Cerro: Fone: (47) 273·1743 -Instituto do Corpo e da Mente INCO
� Joinville • Fone: (4IL437·7026 I 9119-9

'

, :.www.homar.com.br·homarexresso.com.br • BREVE NOVO ENDERE
, ,

AUTO AJUDA
TERAPIA DO CORPO E DA MENTE

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul •
Fone (47) 275-3475. E-mail: fellows@netuno.com.br

,

morena e rUIva

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

segurança e sigilo absoluto.

TR: 9103-5417

- GINECOLOGIA -

t f!:::::cfl:!:!!omHabl1!tação SOBRAClL 1.079

. Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme Wt'Cge, 50 - SL 406

Fone': 370-1705.
somnta@netllllO,COIll.br- Jaragud do Sul

��;���
..,rd- f:iíduntda(rlh/J-fU1/jaeúl�

,

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

�
.i'-"� �

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e
Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua 10jo Picolli 1 la - Centro

\��,�mt"TO� tfPI�/TUIl/J
. .nUI(.nHO�
Búzio Africano· Tarõ

Numerologia - Kabala Africana
* Tratamentos Espirituais
para diversos problemas

inclusiie droqa« e alcoolismo

Consultas cl hora marcada
(47) 372·0556 • 9912·'''4

ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSINESICO PARAPSICÓLOGO,

SAUDE " INFORMAÇAO
Corrimentos

Existem certos locais do nosso organismo onde
esta agressão é mais freqüente por serem
úmidos ou terem uma temperatura mais ele�ada. use roupas mais leves. Calças [eans e de
como o caso dos órgãos sexuais externos da laicra só facilitam o surgimento de lucorréias;
mulher (a vulva e vagina). As infecções neste
local são chamadas de vulvovaginites. Um tipo
de classificação se faz pela capacidade do
agente agressor produzir secreção, isto é,
corrimento (Ieucorréias = leuco/branco e

réia/secreção ).

Nossa pele é o tecido que separa o meio
ambiente dos nossos órgãos internos e está
sujeita a agressão de vários micrporganismos
que podem causar doenças como: fungos e

bactérias.

não cabe à paciente fazer outro tratamento pois,
além de poder estar tratando erradamente, ela
pode estar selecionando o agente agressor
fazendo que um tratamento posterior seja mais
difícil, porém existem alguns cuidados que
podem ser tomados para dificultar ou mesmo

impedir o surgimento de leucorréias como:

• não misture suas roupas com as de
outras pessoas;

não faça duchas vaginais, pois elas só
selecionam os microorganismos
patogênicos.

- .

1�h .. I'
�Cj:�.��o�!�b'I�I� .

!J)". jeal! .':8eno f:lcIfT'IIiIlBI' '1l11clll
CRM, 5457-TE.G.O. 30212081, RQE'4975
M<mb" do Sociedodo 8""iIo" Ú. O!urgio ÜJp,,,,,ôp"

CENTRO DE ATENDIMENTO À MULH�R
Ginecologia e Obstetrícia

Videoloporoscopio Ginecológico
2 7 5 - O 3 951

Rua: Preso Jucelino, 451- l' andor - centro '

jlucht@terra.com.br Jaraguá do Sul· S( .

Entre as leucorréias existem três agentes mais
comuns: fungos entre eles se destaca a Candida
albicans que produz uma vulvovaginite muito
irritadiça com fortes coceiras, dor para urinar e
um corrimento branco como "nata de leite". Uma
outra leucorréia comum é a Gardinella vagina/is,
um microorganismo que possui um órgão
locomotor: o flagelo, causador de uma leucorréia
de odor muito forte porém em pequena
quantidade e por fim temos o Tricomonas
vagina/is agente causador de um corrimento
sem coceira e sem odor forte porém em grande
quantidade. Ao surgimento de um corrimento

•

o tratamento correto das leucorréias só pode ser

feito pelo médico, além do mais, ele pode
identificar um outro tipo de corrimento, a
mucorréia, que trata-se do aumento da secreção
vaginal sem agente patogênico associado. Um
outro tipo de corrimento mais comum em

crianças é acusado por quadros alérgicos ao

sabonete ou ao tecido da calcinha. Deve-se
tratar todo o tipo de leucorréia, pois sabe-se que
a presença da mesma, além de causar o

desconforto, pode facilitar o contágio de outras
doenças como: a AIDS e o condiloma (verruga
vaginal). Fonte: Site Saúde Vida On Une

Saiba eMaSreoer seM
pal'ar de COMer.

Conheça o proSraMa·

DISCIPLItfA
'ALIMENTAR
Informa9ões: 9973-3814

D/fi DanieLla S. F CUI)'

I Fone/fax: (47) 370 8890

I daniel,tacury@globo.com,

LRu�, Olivio Domingos Brugnago,27�

ANUNCIE
AQ'UI

371-1919

,

yAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




