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Marinei,do setor de imunização,
chama atenção para vacinação
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AWeg foi uma das primeiras empresas do Brasil a distribuir aos funcionários a participação nos lucros e resultados

Weg distribui R$ 23 milhões
, <

.t -

'.,

como participação nos lucros
o Grupo Weg distribuiu R$ 23,9 milhões para cerca de 11
mil funcionários das unidades do Brasil como resultado dos
lucros obtidos no primeiro semestre deste ano. Cada um dos
trabalhadores recebeu, em média, 1,63 salário.
O balanço dos seis primeiros meses apontou receita operacional

bruta de R$ 1,18 bilhão, crescimento de 25% em relação ao

mesmo período de 2003, quando foi registrado faturamento
de R$ 944,5 milhões. O lucro líquido do período foi de R$
200,8 milhões, 44% maior que obtido no primeiro semestre de

2003, quando foi de R$ 139,4 milhões. - PÁGINA 4

eONQUISTA

Caxias vence Gesso Jaraguá
e leva o título âO,Varzeano
Após empatar em o x o no tempo normal, o Caxias
venceu o Gesso Jaraguá por 2 x 1 nos pênaltis e

COnquistou Q título do 22° Campeonato Varzeano de
Futebol. O destaque da partida foi o goleiro Leonardo, do
CaXias, que fechou o gol e defendeu três dos quatro
�ênaltis perdidos pelo Gesso Jaraguá. O terceiro lugar
fiCOU com a Kiferro, que venceu por 3 x 1 o Água Verde/
Consistem. _ PÁGINA 7
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COMPETiÇÃO

Presidente da Liga fala sobre
4a Etapa doTênis de Mesa

• PAGINA 8

SCHÜTZENFEST

Eleitas a rainha
•

e as prIncesas

Samara Regina do Santos,
de Guaramirim, foi eleita
rainha da 16ª Schützenfest.
Daiana Oeschler, de Mas

saranduba, e Josiane
[unckes, de Schroeder, são
as princesas da festa.

- PAGINA6

ARTE

Concurso elege fotografias
que melhor retratam a cidade

CÉSAR JUNKES

Profissionais
analisaram

30 fotografias
para eleger as

três melhores
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A Fundação Getúlio

Vargas divulgou os

resultados de um est�do
que aponta que, apesar das
safras recordes de alimentos
nos últimos anos, os índices
de pessoas que passam fome
no país não foram alterados.
O que confirma a tradição
do Brasil em concentrar ri

quezas e manter uma

multidão de famintos en

quanto a pequena parcela
dos mais ricos desperdiçam
a porção dos mais pobre. A
ONU também tem pes

quisas que indicam que a

fome no mundo não é em

função da falta de comida,
mas da perversa e criminosa

distribuição de alimentos.
São constatações que

f envergonham e entristece.
I Os sucessivos recordes

t nas safras agrícolas têm

I'. garantido o saldo da

". balança comercial, mas

f significam impacto zero no

I combate à fome. O cori-

I

traste fica mais evidenciado

quando se sabe que, após
cinco anos de queda na

renda, aumentou a cha
mada insegurança alimen
tar' - as refeições dos
brasileiros pobres estão cada
vez mais minguadas e de pior
quaÜdade. Segundo a

professora Lena Lavinas, do
Instituto de Economia da

parte da não tem acesso a

estes alimentos - faltam
recursos para adquiri-los.
No país, os 5% mais ricos
detêm mais de 50% das

riquezas nacionais. A outra

metade é dividida de forma
extremamente injusta, o

que permitiu a geração de
um exército de famintos e

de uma classe média

� Vinte e um por cento da população
nacional, 32 milhões de pessoas, se
alimentam de forma insuficiente

Universidade Federal do
Rio de Janeiro, hoje, 21% da

população nacional, 32
milhões de pessoas, se

alimentam de forma insu

ficiente.
Embora nos último anos,

o Brasil tenha se tornado o

maior exportador de carne

bovina e está entre os

principais produtores de

frango, sucos, soja e outros

grãos do mundo, grande

covarde e conservadora.
Há Uma infinidade de

causas para o absurdo. A
centenária omissão dos
sucessivos governos e a

corrupção estão entre os

principais motivos. Todavia,
especialistas apontam
também a ineficácia dos

programas governamentais
de combate à fome que,

segundo eles, erram o alvo.
Para Lena Lavinas, o próprio

conceito de fome no país
está equivocado. "Em sua

esmagadora maioria, os

projetos que tratam da

questão se limitam à venda
subsidiada ou à distribuição
gratuita de alimentos, em

troca de contrapartidas
sociais, como matrícula de

crianças na escola ou

participação em programas
de inclusão" diz.

Para ela, estas condições
levam à evasão dos mais

carente, que muitas vezes,

por absoluta falta de
dinheiro, são incapazes de

cumprir exigências simples.
Durante mais de 500 anos,

as políticas oficiais privile
giaram a elite em detrimento
da grande maioria da

população. Quando um

governo tem o povo como

centro das ações, o eixo de

prioridades começa a se

inverter, acendendo uma luz
de esperança. Até porque,

alimentação é direito básico.

,

I
i

l, "Por que o hospital de Massaranduba funcionava bem até um tempo e depois passou a\ão�
� ter condições de manter as portas abertas?"

[' :. A�emirSprung, presidente do PMDB de Massaranduba, criticando o governo municipal pela falta de repasse dos recursos à

N:�; instituição. <'

t
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� NEPAL

Bomba explode no
Centro de Katmandu

I
\

Supostos rebeldes maoístas detonaram ontem

uma bomba em uma avenida de Katmandu no

sexto dia de um cerco à capital nepalesa que já
dura seis dias. Não houve vítimas. Os rebeldes

exigem a libertação de companheiros detidos

pelo governo do Nepal. Por sua vez, o governo
pede aos rebeldes que participem de

negociações de paz, mas alega não estar

preparado para atender à exigência."Precisamos
iniciar negociações sem o estabelecimento de
nenhuma condição prévia'; sugeriu o vice

primeiro-ministro Bharat Mohan Adhikari. "O

governo está pronto para ir longe no objetivo de
solucionar essa crise" completou. (AE)

Bush quer fim dos

ataques pessoais
O presidente dos Estados Unidos, George W.

Bush, pediu ontem o fim dos anúncios de TV

pagos por grupos independentes que lançam
ataques pessoais aos candidatos à eleição
presidencial de novembro. Bush se referiu

especialmente à campanha promovida pelo
grupo autodenominado "Veteranos das
Lanchas Rápidas pela Verdade'; que põe em

dúvida o heroísmo do candidato democrata,
John Kerry, durante a Guerra do Vietnã.
Mas pediu o fim de todos os anúncios eleitorais

patrocinados por grupos não vinculados aos

partidos. "Estou incomodado com isso e

qualquer outro anúncio deve parar'; disse. (AE)

� ISRAEL

Decisão deSupremaCorte
atrasa construção demuro
1\10 mais recente sinal de problemas para a

barreira que Israel está levantando na Cisjordânia,
autoridades locais informaram ontem que a

construção de um grande trecho sofrerá atrasos

significativos por causa de uma decisão judicial
que denuncia os inconvenientes que a estrutura

tem causado à vida dos palestinos.
Enquanto isso, Israel anunciou um plano para
construir 500 novas 'unidades habitacionais
em colônias judaicas da Cisjordânia depois
de uma aparente mudança de posição por
parte dos Estados Unidos que enfureceu os

palestinos. (AE)

� SUDÃO

Governo rejeita tropas
para desarmar rebeldes
O governo sudanês rejeitou ontem uma oferta
de tropas africanas para desarmar os rebeldes
durante conversações na Nigéria, insistindo que
é capaz de neutralizar tanto as milícias árabes

pró-governo quanto os rebeldes negros que
combatem na região de Darfur, oeste do Sudão.
Os rebeldes, por sua vez, disseram que não
aceitam serem desarmados pelas forças do

governo para encerrar os 18 meses de conflito.
Governo e rebeldes iniciaram ontem

conversações para tentar resolver a crise em

Darfur, uma semana antes do prazo dado pela
ONU para que as milícias árabes sejam
desarmadas. (AE)
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AMORIM

A polícia norueguesa informou ontem estar

j trabalhando em cima de várias pistas para

I' encontrar as obras-primas de Edvard Munch

( (1863-1944), O Grito e Madona, que foram
roubadas dornlnqo, por homens armados do

: Museu Munch de Oslo. Segundo a imprensa
(

norueguesa, as pinturas, cada qual valendo
dezenas de milhões de dólares, não estavam

seguradas contra roubo. Para alguns
especialistas O Grito pode valer 62 milhões. A

imprensa norueguesa suspeita de que as obras
tenham sido roubadas para um posterior pedido
de resgate, ou porque algum colecionador

desejasse tê-Ias em seu poder. (AE)
:;

Exército mata quatro
terroristas estrangeiros
Soldados paquistaneses atacaram ontem um

suposto esconderijo de terroristas em uma área
tribal do país, desencadeando um tiroteio que
resultou na morte de quatro "estrangeiros" e
deixou diversas pessoas feridas, disse um porta
voz do Exército.
A operação baseou-se em denúncias anônimas

segundo as quais "combatentes estrangeiros"
estariam escondidos na periferia de Miran Shah,
principal cidade de Warizistão do Norte, uma
região tribal no noroeste do Paquistão, perto
da fronteira com o Afeqanistão, disse o general
paquistanês Shaukat Sultan. (AE)
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"Terceira via": Solução para
P

os investimentos? (r

Marcos José Marques*
'CI

na

fi

Apesar de já um tanto superada, no que se refere ao contexro lei
político globalizado, a terceira via, comonova alternativa para omtXiel �I
de estruturação do setorelétrico nos diversos países, recebeu fervolUl1i oe

expressões de fé de diversos especialistas em recente encontro C�

intemacional realizado no Brasil. ti

Considero salutaro retomo à discussão dessa "nova" altemativa,sem le

reservas e sempreconceitosquanto àorigemdo capital, buscandoviabiliz! rr

a construção de novosmodelos de engenharia financeira e de gestáii C(

aproveitando a real disponibilidade e o potencial dos diversos agentes1re ri

forma articulada coma cultura setorial e as características do país. ai

Deve-se, a bem da verdade, reconhecer que esse foi o camin!lJ

preconizado por vários executivos e especialistas do setor elétriw o'

brasileiro, ainda em meados dos anos noventas, antes de iniciado! q\

questionável processo de privatízaçâo das empresas concessionás �i
[

estatais.

Apropostaalternativada época, apartirde uma estratégiaenergéfu �
bem definida, valorizava uma extensa parceria público-privada, sem

restrições quanto à propriedade do capital, favorecendo a entradaoo
investidor privafio, pouco habituado com os riscos, o porte em

especificidades dos projetos de expansão da geração, especialmentea
de base hidráulica.

Buscava-se, assim, uma sinergia absolutamente necessárii
valorizando apresença doEstado onde convenienrei e uma participa�
crescente do capital privado no setor. Isso alavancou, de forma efetiVl

o mercado de capitais do país, já que o setor estatal encontrava'�
limitado por uma geração interna insuficiente, pelo tratamento doR&
- FundoMonetário Internacional- aos investimentos estatais, poroulTl
demandas sociais e pela impropriedade freqüente da própria posi\Íl)
dogovemo como acionistamajoritário, impondo gestões incompetente.\
quando não aéticas, em vários níveis.

Entretanto, toma-se crítica, uma resposta positiva e efetivad�
diversos agentes à recente regulamentação da Lei 10.848/04. Sem
uma operacionalização criativa e clara dificilmente teremos agent�
ou investidores privados que se disponham a investir no setor, mesmJ
tendo como parceiro o poder público, com as próprias contradiçóel
inerentes, especialmente em um país onde a credibilidade do p<Xiel
judiciário, fiador dos compromissos, anda tão afetada pelas mazel�
intemas. �

No plano da realidademais imediata, a terceira viamatelializa'�
através da expansão da Geração Distribuída (produção de ene�elétrica próxima ao consumidor) , onde as parcerias público-pnv3 ;
podem se dar com menor risco para os diversos agentes, atende� .

interessesmais diretos domercado e viabilizando, parao país, as soluÇO'
I

mais adequadas e convenientes nomomento atual.
Essa linha é fortalecida pela presença crescente do gás naturalnJ1

. , .

I A' deste i rtI'culannent�matnz energética e pe a convergencia estemsumo e, pa ndIdabiomassa, nomercadoelétrico, semdesconhecero importantepJte
de outras fontes renováveis. Diversos aspectos preconiz�do�na:
regulamentaçãodo setorpodemser relevantespara aGeraçãoDistrib .

comoamaior liberdadeparaos chamados consumidores livres,05�
d - ea I il-

. . I rização dac�
e contraçao especmcos, os e oes cornpennvos, a va o

geração qualificada, o porte liberado das térmicas, etc. �
E ' , . .

I - I eJ'arnentOntretanto, e necessana especta atençao para o p an
�

expansão da transmissão que parece incorporar, ainda, em seUl
conceitos, uma filosofia de geração centralizada, impondo custosq

ti
podem ser desnecessários e, em alguns casos, tomar irrelevantes, o���
negativas, as vantagens econômicas e técnicas reconhecidas, '"

, jnl3"pela nova regulamentação no que se refere à produção prOl{
consumidor.

. ética
*Presidente do INEE -Instituto Nacional de EficiênCia�

011
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de �O�tOdllfonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o Ir

Ilioôl
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

CO

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Promessas
�urante o debate entre,os ca�didatos a

vice.prefeito de Jaragua do Sul, quan.do
estionado sobre transporte coletivo

qu
município, Valdir Bordin (PFL) da

nO
""d'ligaçãO "Jaragua no rumo certo, rsse

cO
de I I

ue a aliança preten e imp antar o

irojetoTransfácil. e mais linhas d� ônibus.

Ué, mas não fOI :xatamente ISSO que

roi prometido ha quatro anos pelos
mesmos partidos que integram a

coligaçãO dele?

Pelo jeito, o discurso tem muito apelo

popular e precisa ser repetido em

período eleitoral.

� Inversão
Por outro lado, a candidata da aliança
"Viva Jaraquá'Rosimeire Vasel (PTB),
disse que uma das atribuições do

vice-prefeito é fiscalizar as obras do

município e acompanhar o prefeito
nas atividades.

Ora, se fiscalizar é atividades do vice,
o que fazem os vereadores? E por

que o candidato a prefeito da

aliança, Moacir Bertoldi (PL), atual
vice-prefeito não exerce esse dever?

Segundo o próprio, um dos motivos
do afastamento tem relação direita

com fiscalização de obras,

� Discurso
Ao se apresentar, a candidata da

coligação "Jaraguá para todos'; Cecília
Konell (PMDB), disse que a aliança com
o PT busca unir forças e experiências
dos dois partidos para vencer as

eleições. Lembrou que, no segundo
turno de 2002, as legendas se uniram

e consolidaram a vitória de Lula (PT) e
Luiz Henrique da Silveira (PMDB),
Ela só não contou as traições que
ambos promovem nos governos
estadual e federal. Aliás, LHS que só se

elegeu com a ajuda do PT, apóia, em
sua rnaiorla, os adversários do PT.

� Ademais
A bem da verdade, o debate entre os

vices foi bastante importante no que
se refere à democracia e à

oportunidade dada ao eleitor para
conhecer os candidatos. Todavia, no
que diz respeito à questão
operacional foi inócuo.
Constitucionalmente, vices não têm

função específica. Apenas substitui o
titular na sua ausência, autorizada pela
Câmara de Vereadores, ou nas férias.
Valeu a iniciativa. Quanto mais debate
melhor. Mesmo sabendo que muita
coisa é só discurso de campanha,

� Panela de pressão
A construção de casas populares no

Jaraguá 84 causou mais conflito social do

que resolveu o problema habitacional.

Alguns imóveis foram invadidas e os

invasores - também sem-tetos -

continuam no local com a complacência
da Prefeitura, que decidiu, como represália,
não dar nenhuma assistência às famílias

invasoras, gerando outro foco de conflito,
Os donos das casas não se conformam e

ameaçam os invasores,' que prometem
revidar. Pelo andar da carruagem,o impasse
só será resolvido com a posse do novo

prefeito.

POLíTICA

PMDB rebate críticas feitas

ar ex-candidato a vereador
Ta

MASSARANDUBA - A desistên

cia do vigilante Ari Ramalho

(rMDB) de se candidatar a

'ereador para as eleições desse ano
ao prejudicou o partido. A
firmação é do presidente da

texID legenda, Ademir Sprung, que se

Wel mostrou descontente com as

lroo; �laraçiSes de Ramalho. Depois de

DnlJO cancelar o registro na Justiça
Beitaral, o vigilante alegou que o

1,&lI
recuo era resultado de falsas

oililr propostas feitas pelos candidatos da
�til coligação PP/PMDB, que

�� prometem a reabertura do hospital
da cidade.

ihh! "Não estamos garantindo nada,
trim oque há é a possibilidade, mesmo
�or que remota, de reabertura porque
áril estamos negociando isso com as

imlás responsáveis pela instituição",
'tkl argumenta, acrescentando que um

médico entrou em contato com as

irmãs para saber da viabilidade da

proposta.
Outro motivo apontado. por

Ramalho foi a falta de apoio do

partido para realizar a campanha.
Sprung alega que o vigilante não

apresentava respaldo para a

candidatura e que o partido não

ajuda com dinheiro. "Nós

entregamos um recibo eleitoral para
que cada um angarie verba para o
trabalho de campanha", salienta.

O presidente do PMDB vai

convocar a Comissão de Ética do

partido para avaliarem a conduta de 4t

três peemedebistas. "Se a comissão

considerar que devem ser afastados,
a decisão será levada à votação no
diretório municipal", comunica
Sprung, não revelando o nome dos
militantes que serão julgados.

CÉSAR JUNKES

METAS

Bertoldi distribui 40 mil
cartilhas com o 'Plano 22'

F ÁBIANE RIBAS

�Candidato reuniu,
domingo, cerca de
500 militantes na

Sociedade Vieirense

}ARAGUÁ DO 'SUL - A

colig9_'0 "Viva Jaraguá", que tem
Mot�ú Bertoldi (PL) como

candidato a prefeito, lançou
domingo o "Plano 22". A

apresentação das metas aconteceu
na Sociedade Vieirense, no Bairro
Vila Lalau, e reuniu

aproximadamente 500 pessoas. A

aliança produziu cerca de 40 mil
cartilhas que contém os 22

principais projetos para o

desenvolvimento socioeconômico
da cidade, O material será

distribuído nas residências,
instituições, entidades, reuniões
dos candidatos à majoritária e

proporcional, além de estar à

disposição no comitê da coligação.
A reunião do final de. semana

não contou com líderes políticos
em âmbito estadual e nacional,
mas envolveu os militantes e

simpatizantes das quatro siglas PL,
PTB, PPS e PDT "Foi excelente

porque pudemos explanar sobre
nossos programas, mostrar como

vamos agir para garantirmudanças
e melhorias para a cidade",
destaca Bertoldi, acrescentando
que a cartilha contém os planos

I

QUALIDADE NA PRODUTIVIDADE

QUALIDADE PESSOAL
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QUALIDADE DE VIDA
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Liderança
Competiti'va
Prof. Adroaldo Lamaison
Dia 24 de agosto de 2004
Horário: 19:30 horas
Local: Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul (CEJAS)
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Cerca de 500 militantes e simpatizantes participaram do lançamento do Plano 22

de governo, mas ainda pode ser

alterada para incluir outras metas,
"O plano não é estanque, se houver
idéias novas importantes para o

crescimento do município,
certamente serão inseridas e

aplicadas no nosso governo", diz,

Dentre os projetos apresen

tados, o candidato a prefeito
aponta dois compromissos como
os mais expressivos
humanizar e promover o

desenvolvimento econômico de

Jaraguá do Sul. "Pretendemos

firmar parcerias para conseguir
investir na infra-estrutura da
cidade, melhorar o atendimento
na saúde, a situação do trânsito,
com o propósito de dar melhores

condições de vida às pessoas",
promete,

Vices se auto-elogiam e evitam polêmicas
}ARAGUÁ DO SUL - O debate

eleitoral com os três candidatos a

vice -prefeito, Cecília Konell
(PMDB), Rosemeire Vasel (PTB)

.

e Valdir Bordin (PFL) apresentou
basicamente as mesmas perguntas
feitas aos cabeças-de-chapa. Os
concorrentes responderam
questionamentos da população
sobre projetos voltados amelhotias
da cidade em diversas áreas,
principalmente em infra-estrutura.

O debate foi marcado pelos
auto-elogios e pela falta de
criatividade. Os três candidatos
também evitaram polêmicas. Em
nenhum momento houve
qualquer tentativa de colocar o
adversário em situações difíceis .

Eles - todos ex- secretários

municipais - se trataram como

amigos e tiveram as atividades
administrativas elogiadas.

Em resposta à pergunta do

empresário EduardoHorn sobre as

obras mais importantes, a

candidata Rosemeire disse que
será a implantação do anel viário
"para aliviar o trânsito e reduzir o
índice de acidentes". Prometeu
ainda criar um centro de eventos
e se "dedicar a humanizar Jaraguá
do Sul".

Sobre a pavimentação de ruas,
questão elaborada pelo sindicalista
Gilda Alves, Cecília disse que a

coligação pretende firmar
convênio com os governos do
Estado e federal. ''As parcerias vão
viabilizar recursos para aplicarmos
em pavimentação de qualidade e

preços baixos", garantiu. "Muito
asfalto já está danificado, por isso
vamos adquitirmaterial bom, com
preço acessível", completou.

Bordin disse que a aliança

pretende implantar o Transfácil e
fiscalizar para que hajamais ônibus
circulando, mais horários para

garantir o atendimento e

comodidade da população.

• Bordin garante que vão

ampliar o condomínio
industrial e facilitarão o

trabalho dos empresários,
desburocratizando o

atendimento na

administração pública.

• Rosemeire é enfática ao

afirmar que vai mostrar o

papel do vice, fiscalizando
as obras e atuação dos

secretários,
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Funcionários daWeg recebem

participação nos resultados
..,Impresa registrou
faturamento de
RS 1,18 bilhão no

primeiro semestre

"

}ARAGUÁ DO SUL - o Grupo
Weg distribuiu, em meados do
mês, para cerca de 11 mil
6!mcionários das unidades do
Brasil (a empresa tem outros mil
(qra do país) R$ 23,9 milhões,
resultado dos lucros obtidos no

primeiro semestre deste ano.
Cada um dos trabalhadores
recebeu, em média, 1,63 salário.

A Weg está entre as primeiras
empresas do Brasil a distribuir
lucros aos funcionários, com a

�riação do Programa Weg de
."

Qualidade e Produtividade.
:)

O balanço dos seis primeiros
meses apontou receita

C;peracional bruta de R$ 1,18
bilhão, crescimento de 25% em

relação ao mesmo período de
2'003, quando foi registrado
fáturamento de R$ 944,5
milhões. O lucro líquido do

período foi de R$ 200,8 milhões,
44% maior que obtido no

primeiro semestre de 2003,
quando foi de R$ 139,4 milhões,

As vendas doGrupo Weg no
mercado externo entre Janeiro e

Junho tiveram crescimento de
42%, atingindo U$$ 161,1
milhões, contra US$ 113,4
li'Ç!gistrados em 2003. No mercado
fir].terno, o faturamento foi de R$
6101,7 milhões, aumento de 21%
.em relação a igual período do ano
fj:1assado, quando faturou R$
,5:80,3 milhões. As vendas no

JJlllercado externo representaram
fRO período 45% das vendas totais.
cc O Programa Weg de

·Qualidade e Produtividade foi
.iniciado em 1991 em

consonância com o desejo do

governo federal de promover o

�umento da qualidade e

produtividade do país, a fim de
inserir o Brasil no rol dos países
desenvolvidos.

J á as regras do governo para
a participação dos trabalhadores
nos lucros e resultados das

empresas surgiram somente em

1994, por medida provisória que
foi re-editada várias vezes até
virar lei em 2000. Nenhuma
empresa é obrigada a distribuir

. seus lucros entre os colaboradores
e há empresas que o fazem apenas

, para os administradores.
AÇÕES - O Grupo Weg

decidiu colocar no mercado mais

de R$ 40 milhões de ações
, preferenciais (sem direito a voto),
f cerca de 7% do total. Segundo o

presidente-executivo da empresa,
Décio da Silva, a medida visa

"pulverizar" mais a ações para
aumentar os negócios e chegar
aos pequenos investidores e aos

-fundos de investimentos. "O
objetivo é aumentar o número de
negócios com nossos papéis,
'brnando a Weg mais conhecida
riomercado de capitais", reforçou.

Décio da Silva diz que a empresa quer "pulverizar" as ações para aumentar os negócios

{'

EscolaPública Integrada.
EducaçãocompletadeAaZ.
Em JaraguádoSul:
Prof. Valdete Inês Piazera Zindars

A escola pública em tempo

integral já é uma realidade em

Santa Catarina. Com a jornada
ampliada, nossas crianças ganham
uma formação muito mais

completa. As disciplinas tradicionais
são integradas a atividades, como

teatro, artesanato, poesia, artes

plásticas, esportes, línguas, horta

escolar, extensão comunitária, entre

outras. Uma iniciativa que contribui,
através da educação, para o

desenvolvimento do Brasil.

escola
pública
Integrada

Educação em tempo integral

Secretaria
de Estado do Desenvolvimento
Regional- 'araguá do Sul
Secretaria
de Estado da Educação
e Inovação

SANTA CATARINA

t�
-,

/
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Biodiesel deve gerar 1 milhão �
de empregos a partir de 2005

l;

o
PAULO

implementação do biodiesel
deverá criar cerca de 1 milhão
de empregos no país a partir do
ano que vem, sobretudo em

regiões pobres como o semi-árido
nordestino. A estimativa foi feita
ontem por integrantes do

governo federal responsáveis
pela elaboração do programa,
tendo como base dados de estudo
feito pelo grupo interministerial
que analisou o tema e foi

apresentada durante seminário

promovido pela CUT (Central
Única dos Trabalhadores) em

São Paulo.
Toda a regulamentação

técnica e tributária para o uso

do biodiesel deve sair em

novembro, mas já está decidido
que a mistura inicial ao diesel
convencional será de 2% de

biodiesel, obtidos de mamona,

babaçu, palma (dendê), girassol
ou soja. "Entre 2004 e 2005,
pretendemos trabalhar com 30
mil famílias no Nordeste e oito
mil famílias nas demais regiões
somente para dar início ao

programa", afirmou o gerente de

Projetos da Secretaria da

Agricultura Familiar do Minis-

otério do Desenvolvimento

Agrário, Arnoldo CarnpOI.
A produção inicial Oé
agricultores inscritos no Pronal TI
(Programa Nacional de Ag' OIli· Icultura Familiar) será de 100 (I
milhões de litros de biodieseVanG.
Campos falou sobre as ne.
cessidades de padronização oa
produção nesse grupo Oe
agricultores e sobre a definição
do destino das vendas dos grãili
para cooperativas ou usinas Oé u

moagem.
O governo vai direcional ai

cerca de R$ 100 milhões Oe
recursos do Pronaf para o CUsteiG
dos primeiros projetos, cOrnjurili
anuais de 4% ao ano. Outros RI
10 milhões serão investidos em

assistência técnica para OI

agricultores, financiados basi. fi

camente pela iniciativa privada.

• O projeto Biodiesel é
conduzido pelo BNDES
(Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social) e

Petrobras e tem assistência
técnica da Embrapa.

i
-� . - -
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concurso:591
01-03-18
34 - 50 - 58

concurso: 1341
13 - 15 - 33
41 - 48

concurso: 445
03 - 07 - 19 - 22 - 25 - 26 - 30 - 31

34 - 35 - 41 - 43 - 46 - 55 - 57- 59 - 68 -

73 - 96 - 99

concurso: 03860
1 ° Premio: 18.460
2° Premio: 28.732
3° Premio: 70.963
4° Premio: 36.279
5° Premio: 60.570

Ensino Médio Marista
Diversidade nas atividades

Dentre as características relevantes do ensino em qualquer
etapa está a significação que os conteúdos escoeres tem em

relação à vida do aluno.
Por isso o planejamento deve estar pautado sempre em: para
quem ensinamos, o que ensinaremos e como fazê-lo. A

importância de estabelecer metas comuns entre professores
e alunos e oportunizar alternativas de aprendizagem que
envolva conhecimento prévio e posterior à aprendizagem
escolar.
É com este objetivo que os alunos da 1 a série do Ensino Médio
desenvolveram na semana passada atividades no Laboratório
de Química. Este espaço de aprendizagem é sem dúvida
altamente reconhecido pelos alunos, por ser equipado e estar

entre os melhores laboratórios escolares de Jaraguá do sul.
Durante a tarde de 3a feira, coordenados pela professora
Carmen A. B. Schwartz, os alunos além de experimentar e

analisar, puderam integrar-se aos conteúdos aprendidos.e
desenvolver conceitos, que aliados à Química do dia-a-d1a
podem trazer interesse maior pela pesquisa e observaçãO.,
Outra atividade interessante realizada por alunos das treS

séries do Ensino Médio é a Olimpíada Brasileira de Física:
coordenada pelo Professor Juscelino Sakai. A Olimpíada sera

realizada em etapas e a primeira contou com prova escrita
com questões objetivas. Outras etapas acontecerão ainda este

ano e para esta atividade estão previstas aulas de PlantãO e

atendimento tira-dúvidas para preparar os alunos para esta

importante competição incentivando mais uma vez o alunO
para a pesquisa.
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o bindicato, abre período para
5 declaração do Imposto Rural
lOI. GuARAMJRIM - o Sindicato dos
o,

� balhadores Rurais abriu ontem
) ( Ira
n. openado para declaração do ITRgn·

(Imposto Territorial Rural) e

1� renovação do CPF (Cadastro de

fu�a Física) , que podem ser feitos

até a final de setembro. A

oeclaração do ITR deve ser

entregue por todo contribuinte,

jtIlOa física ou jurídica, proprietário,
usufrutuário ou possuidor de

qualquer imóvel rural. Do total

arrecadado, a União repassa 50%

para as prefeituras em cujas áreas

�tiveremsituados os imóveis rurais.
O presidente do Sindicato

Rural, Antônio Albano, informa

que dos mil associados, cerca de

íO%, estão em dia com as
OI

mensalidades e por isso ganharão
oesconto na declaração do ITR e

CPF, onde pagam uma taxa de R$
i,OO.Os sócios em atraso pagamR$
IO,OCenão-sócios R$15,00."

Albano lembra que, entre as

vantagens de estar em dia com o

sindicato, estão os convênios com

farmácias e clínicas, além do sócio
receber atendimento gratuito em

dentista e clínico geral,
disponibilizado de segunda a sexta

feira. A cada três semanas, também
são oferecidas consultas com

oftalmologista, onde o associado

paga a metade do valor, o que

corresponde a R$ 30,00.
O presidente informa, ainda,

que o sindicato está realizando a

campanha para compra de insumos
agrícolas em gn),�o, barateando o

custo dos produtos ao agricultor. A
próxima entrega acontece no dia 25
e novo pedido de compra será feito
no dia 31. "Até essa data, os

interessados devem preencher uma
ficha enumerando os produtos.
Entãomontamos uma relação única
e passamos para a empresa", explica.

Antônio Albano ressalta as vantagens em associar-se ao sindicato

�ital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária
Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores (associados ou não do

:lndiCato) pertencentes à categoria profissional representada dosmunicípios de Jaraguá

AO Sul, Guaramirim, Massaranduba, Schroeder e Corupá, para comparecerem às

fi
SSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINARIAS que serão realizadas por cidade em dias e locais

tos conforme segue: em Massaranduba no dia 27 de agosto de 2004,na Recreativa da
ularroz, sito à rua Benjamim Constant, bairro benjamim Constant, às 12(doze) horas em
Pfllneira convocação com o quorum legal ou às 13(treze) horas em segunda convocação,

�Omqualquer número de integrantes presentes;em Schroeder, no dia 27 de agosto de
-ººi.nocentro deMúltiplo Uso, sito à rua Paulo Jahn,243, Centro, às 18(dezoito) horas em
Pnmeira convocação com o quorum legal ou 19 (dezenove) horas em segunda convocação,
com qualquer número de integrantes presentes, e em Jaraguá do Sul no dia 28 de

�na sede do sindicato,sito à rua José Emmendoerfer,240, bairro Nova Brasília,
as 08(oito) horas em primeira convocação com o quorum legal ou 09(nove) horas em

�:gUnda convocação, com qualquer número de integrantes presentes, com a finalidade
discutirem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

C
1. CONVENÇÓES COLETIVAS DE TRABALHO: discussão e aprovação das normas das

p
onvenções Coletivas de Trabalho a serem firmadas com as Entidades Sindicais Patronais,
ira o período de nov/2004 a out/200S.

tr b
2.DISSfDIOS COLETIVOS: no caso de insucesso nas negociações das Coletivas de

P

a alhO,delegar poderes para a diretoria requerer a instauração de DISsfDIOS COLETIVOS
erante a JUstiça doTrabalho, realizar acordos, em juízo ou fora dele.

c ' 3.CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PROFISSIONAL: discussão e deliberação sobre a

c�;tnbuiçãO Negocial profissional, em favorda entidade sindical paga pelosmembros da

9
egona profissional representada, para aplicação na administração geral e serviço,

rnar�ntindo aotrabalhador não associado o direito de oposição ao desconto da contribuição,e lante individual na assembléia.

Jaraguá do Sul, 20 de agosto de 2004

Sérgio Eccel
Presidente

CAROLINA TOMASELLI

� Disputa integra as

atividades do projeto
municipal de 'Turismo
nas Escolas"

GUARAMIRIM - Sete jurados,
entre eles quatro fotógrafos,
dois arquitetos e uma jornalista,
elegeram os três primeiros
colocados do "Concurso de

Fotografia", promovido pela
Secretaria de Educação e

Cultura e pela Secretaria de
Desenvol-vimento Econômico.

A aluna Tamaila Aparecida dos

Santos, da Escola José
Dequech, no Bairro Corticeira,
ganhou a primeira colocação
com fotografia de uma lagoa,
feita em julho durante passeio
no Bairro [acu-Açu, orientada

r pela professora Nadia
Hermann. O segundo lugar
ficou com a aluna da Escola

Lay/IJ Carneiro de Loyola, no
AúJtizade, Heloísa Bublitz, que
retratou uma paisagem na

propriedade rural de Onório

GERAL
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A foto de uma lagoa, da aluna Tamaila dos Santos, foi a vencedora

Sardagna, acompanhada da

professora Maristela da Luz. Já
o professor de artes Fermino
Prestes Júnior, da Escola Novo

Tibagi, ganhou o terceiro lugar
com a fotografia da ponte

pencil do Guaramiranga, .que
liga Guara-mirim e Araquari.

O ganhador receberá como

Selecionados os ganhadores
do "Concurso de Fotografia"

séries, das 27 escolas da rede

municipal e estadual de ensino
do município. Foram inscritas

um total de. 91 fotos, 30 delas

pré-selecionadas por uma

comissão para serem as

finalistas. Segundo a coor

denadora pedagógica, Patrícia
Ferreira Thives, todas as fotos
do concurso foram feitas a partir
de junho durante os passeios
turísticos pelo município em

cinco roteiros selecionados pela
Secretaria de Educação:
Centro, Brüderthal, Caixa
D - Água/ Corticeira,
Guamiranga e Rio Branco/jacu-

Controle da tuberculose é

prioridade em todo o país
BRASÍLIA - A tuberculose será

prioridade da Política de Saúde do

governo federal. O Ministério da
Saúde e a Secretaria de Vigilância
em Saúde encaram a doença, que
provoca, no Brasil, cerca de seismil
mortes por ano. Nos últimos anos,
a média de detecção no país foi de
85mil novos casos. Os esforços para
contê-la integram o PNCT (Plano
Nacional de Controle da Tuber

culose), que, entre outros pontos,
determina a avaliação do desem

penho das ações de controle, em
todo o território nacional.

A tuberculose é uma doença
grave, transmitida pelo paciente
quando ele fala, espirra ou tosse,

por meio das gotas de secreção
respiratória que se propagam pelo
ar. Causada por um micro-

, organismo, o bacilo de Koch,
cientificamente chamado My
cobacterium tuberculosis, a

enfermidade pode atingir todos os
órgãos do corpo, em especial nos
pulmões.

Para conter seu avanço no

Brasil, o Ministério da Saúde está
fazendo o maior investimento no

Programa de Controle da
Tuberculose dos últimos dez anos.
Até 2007, serão aplicados R$ 119,5
milhões.

Para reafirmar a posição
brasileira, o ministro da Saúde,
Humberto Costa, participou, em
Nova Delhi, na Índia, do II Fórum
Mundial do Programa Stop TB,
movimento global para acelerar

ações sociais e políticas para o

controle da doença no mundo.
Além do Brasil, participaram da

• Entre as prioridades do

Programa de Controle da
Tuberculose estão a

expansão da cobertura; a
capacitação de profissionais
de saúde para diagnóstico,
tratamento e vigilância
epidemiológica da doença.

• Também são metas a

integração das informações
com o Programa Nacional
de HIV/Aids; a aquisição de

equipamentos para os

laboratórios e a garantia de

transporte e alimentação
para os que estão em

tratamento.

reunião, entre os dias 24 e 26 de

março deste ano, outros 21 países.
Juntas, essas nações concentram
80% dos casos de tuberculose do

planeta.
Objetivos - Os objetivos do

programa Stop TB são: até 2005,
descobrir, no mínimo, 70% dos
casos estimados de tuberculose e

curar pelos menos 85% destes; até
2010, reduzir em 50% asmortes e a

prevalência da doença; e, até

2050, 'reduzir a incidência da

doença paramenos de um caso por
milhão de habitantes nomundo.

Atualmente, o Brasil apresenta
70% de índice de cura dos casos

tratados e cerca de 12% de
abandono do tratamento.

Aproximadamente, 8% dos

pacientes com tuberculose
também têm Aids.

prêmio uma máquina foto

gráfica, que ficará disponível à
escola, e um passeio para toda
a turma. Os segundo e terceiro

colocados ganharão uma

máquina foto-gráfica.
O concurso contou com a

I

participação de professores e

alunos de 34 turmas de 3as

açu.
Ela explica que o concurso e

os passeios integram às

atividades do terceiro ano do
I

projeto municipal "Turismo nas

Escolas", que pr e te nde
sensibilizar os estudantese

professores sobre a importância
do turismo, tanto economi

camente quanto para a

preservação do patrimônio
cultural, histórico e natural. "É
valorizar o que tem em nosso

município", acrescenta a chefe
de Cultura da Secretariar,
Cenira Hohl.

Sai dia 28 a última finalista

do 'Rainha das Sociedades'
CORUPÂ A última

eliminatória do "Concurso Rainha
das Sociedades" aconrece no

próximo dia 28, apartir das 22 horas,
na Sociedade Krüeger, no Bairro
Rio Novo. Promovido pelas
Sociedades de Caça e Tiro do

município com apoio da Secretaria
de Educação, o evento pretende
eleger a mais bela rainha para

representar a cidade em diversos

eventos, além de também receber
o título de Rainha da 12 a

Bananenfest, que acontece entre

os dias 8 e 10 de outubro, no
Seminário Sagrado Coração de

Jesus.
Das 26 inscritas até a penúl

tima eliminatória, quatro possíveis

(1

"

representantes já foram eleitas. A

primeira eliminatória aconteceu ria
Sociedade Guarani, do Bairro Vila
Isabel, onde foi escolhida Débora
Lemke. A Sociedade Carioca, na
Pedra de Amolar, elegeu Andressa
Marilin Finta. A terceira

classificada foi Simone Novak, da
Sociedade Hansa Humboldt, no
Centro e [ucélia Saudok

representará a Sociedade Águia
Dourada, da localidade de Ano
Bom.

A escolha da Rainha, 1 a

Princesa, 2 a Princesa e Miss

Simpatia será no dia 4 de setembro,
a partir das 22 horas, na Sociedade
Águia Dourada, seguida de baile
com banda a ser definida.

Secretária de Educação informa que a grande final será no di� 4-r
'I •
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�Eleitas rainha e princesas da
16a edição da Schützenfest

:.J \Ul

:'C6"L1CE GIRARDI

��;;:: f�' I

� ..s:

ii�Samara dos Santos

1'5� elegeu rainha e as

�;,F·incesas são:

iana e Josiane

;�. '?ARAGUÁ DO SUL - A

,:epresentante da Sociedade Diana,
�eGuararnirim, Sarnara Regina do
::.'aktos, foi eleita rainha da 16ª

k�c�ützenfest, A escolha aconteceu

�a�noite de sexta-feira, durante o

Itl.llçamento da Festa dos
,: ;..l

t\:tíradores, que aconteceu no

�Pf.:· que de Eventos. Foram

�-s§plhidas como princesas Daiana
iOe'schler, da Sociedade Tiro ao

f��.yo de Massaranduba, [osiane

IJ..u�.;,�..
ckes, �a Sociedade Alvor�da,�'a�iss Simpatia Kerlmg Fabiana

.!tiinburg, da Sociedade Bracinho,
de Schroeder.ARainha e Princesas
têm como compromisso até o

p'róximo ano a divulgação da festa� J(1I,

jaraguaense em outros eventos

c�í..turais, como a Feinso (Festa da, \[1

JF\�egração das Sociedades), Baile
_ d�{<\tiradores eEncontro das Festas
Catarinenses.Na oportunidade foi"ilP
qwesentado o material de Samara 'dos Santos foi eleita rainha na noite de sexta-feira

Projeto ABOlDuas Rodas abre
Semana do Excepcional naApae

,F:amiliares e alunos assistiram à peça "Júnior Bafão"

'.; :1 JARAGUÁooSUL-Compalestras
etteatros sobre saúde bucal, foiaberta,

, 'hoUltimo sábado, aSemanaNacional
dg Excepcional naApae de Jaraguá
,tôhSul. O projeto é uma parceria da
"regional da ABO (Associação
, 'Brasileira deOdontologia) e daDuas
';Rbdas, e envolveu os 250 alunos da
, esdola, que estiveram presentes com
seus familiares na sede da Apae.
,)[; O' O evento foi aberto com uma

'�(p"eça teatral de fantoches, chamada
"JúniorBafio". Logo após, houve uma

--

pãlestra com os pais sobre prevenção
da saúde bucal e também a

premiação do concurso de pintura,
que foi desenvolvido durante a

semana passada com os alunos.

"Queremos aliar educação, cultura e

lazer, trazendo a famíliaparaparticipar
também do projeto", diz a diretora da
Apae, CíntiaChiodini Schomockel.

O coordenador do projeto pela
ABO de Jaraguá do Sul, Sérgio Luiz
Pacheco, informou que a idéia existe
desde 2002 no município. "É
importante trabalhar com a

prevenção. Além das palestras,
distribuímos kits odontológicos para
as famílias, ensinando-as a melhor
forma de prevenção", comenta.

As comemorações da Semana
Nacional doExcepcional continuam
na sede da Apae. Hoje, a partir das
19 horas, haverá a I Mostra de
Trabalho em Educação da Escola de
Ensino Especial. Na quinta-feira, os
alunos das Apaes da Delegacia
Nordeste estarão participando de
umaGincana de Integração que será
na sede da escola jaraguaense. Na
sexta-feira, a entidade estará aberta

para visitação dos familiares de alunos
e funcionários.

1\

divulgação que será distribuído pelo
Estado.

O lançamento da festa reunici
as 21 sociedades de tiro dos cinco

municípios. As sociedades estão

finalizando as competições, que
apontarão as majestades que

disputarão, as três modalidades de
tiro (carabina 22, carabina
chumbinho e seta) em duas

categorias, juvenil e adulto durante
a Schützenfest, que acontece de 7
a 17 de outubro.

O presidente da Comissão

Organizadora da festa, Wilson
Bruch, informou que durante os dois
sábados da festa, haverá desfiles pelas
ruas centrais da cidade. "Este ano

queremos levar estandes de tiro e

venda de chope na área central da
cidade para levar a festa até as

pessoas", adianta Bruch.
Repetindo a aceitação do

público, a comida típica será servida
por Fritz Restaurante, de
Blumenau. Segundo Bruch, como
a procura por pratos típicos é grande,
durante os sábados e domingos da
festa o restaurante ficará aberto
durante omeio-dia. O valor do�toainda não foi divulgado. E a bebida
servida nesta edição será da
Antártica.

<'

Campanha contra a polio atinge
700/0 das crianças do município

JARAGUÁ 00 SUL - o sábado,
principal dia da campanha de

vacinação contra paralisia infantil,
não foi suficiente para atingir ameta
desejada, de 95%. Das 9.721 crianças
menores de cinco anos, apenas 6774
foramvacinadas, cerca de 69,7%.No
cronograma de vacina, 2946 crianças
ainda estão sem receber as gotinhas.

A supervisora de imunização da
Secretaria deSaúde,MarineiOstetto,
acredita que o baixo índice se dê pelo
prazo estendido da campanha e a

realização da dose de reforço para

rubéola, caxumba e sarampo.Outro
fator seria o pronunciamento
realizado na sexta-feira à noite,
véspera do "DiaD", peloMinistro da
Saúde, Humberto Costa, na qual
explicava que a campanha se

estendia mesmo depois do sábado.
"Penso que muitos pais resolveram
levar os filhos para passear e fazer
outros programas", frisou Marinei.
Nesta etapa, por se tratar de

campanha múltipla, não foram
montadas barreiras de imunização.
Além dos 16 postos de vacinação,
outras quatro unidades de saúde na
cidade estavam completando a

caderneta com as vacinas faltantes.
Mesmo com a campanha se

estendendo até dia 3 de setembro a

supervisora de vacinação solicita aos

pais que não deixem para o último
dia da campanha. "Quanto antes

conseguirmos atingir ameta, melhor
será, pois poderemos dar atenção a

outros programas tão importantes
quanto este", salientaMarinei.

ARQUIVO CP

Campanha de vacinação imunizou 6.774 crianças menores de 5 anos
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Sorteio da soc;iedade Vierense dia 07/08/04
1 ° Prêmio - nO 2201 - José Carlos da Rosa
2° Prêmio - nO 2381 - Alexandre Werner
3° Prêmio - nO 4330 - Diego Pommerening
4° Prêmio - n= 1539 - Lorena Eggert
5° Prêmio - n° 703 - Miguel D. Ottonelli

�PRÊMIO
Naira fica em 2° no concurso de declamação
A Aluna do Ensino Médio do Senai, Naira Demarchi dos Santos
conquistou o segundo lugar com a poesia Balada Para u�
Louco, de Astor Piazzolla, Horácio Ferres e R. Cardoso, no
concurso de declamação. O evento, organizado pela
Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, foi realizado na quinta.
feira 19, a partir das 19h30, no Centro Cultural Scar. No total,
concorreram na categoria C, cerca de 20 participantes das
escolas da rede pública e privada.

Falecimentos
Faleceu às 16:00 de 19/8 a senhora Maria Aparecida Zech,
com idade de 40 anos. O sepultamento foi realizado no Ce
mitério Guaramirim.
Faleceu às 11 :40 de 20/8 a senhora Veneranda Kohler
Calazans, com idade de 72 anos. O sepultamento foi realiza
do no Cemitério Vila Lenzi.

Faleceu às 16:10 de 21/8 o senhor Germano Hatechel,com
idade de 81 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério
Chico de Paula.
Faleceu às 22:30 de 22/8 a senhora Melania Dornbush
Kuchembecker, com idade de 83 anos. O sepultamento foi
realizado no Cemitério Vila Lalau.

.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Jaraguá do Sul

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 120/2004

SECRETARIA DE GESTÃO

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para
fornecimento de materiais e instalação de um conjunto de

aparelhos de Ar Condicionado para climatização das novas

instalações administrativas da Prefeitura Municipal �}e Jaraguádo
Sul, localizada na Rua Walter Marquardt n° 1.111, na cidade de

Jaraguá do Sul/SC, com fornecimento de materiais e mão-de
obra.
TIPO: Menor Preço Global
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações
posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 11 :00

horas do dia 09 de setembro de 2004, no Serviço de�
desta Prefeitura.
ABERTURA dos ENVELOPES: 13:30 horas do dia 09/09/2004 na

sala de reuniões.
,

RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: 1) O edital e anexos estara

disponível na Internet no endereçowww.jaraguadosul.sc.�
sem qualquer custo; 2) O edital e anexos (gravados em CD) podera
ser retirado na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, telefone (47) 372-8085, no seguinte ender:��RuaWalterMarquardt nO 1.111 - Barra do RioMolha-�aragua 's).Sul- Se, mediante pagamento de taxa de RS 20,00 (vinte re�1
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos
por escrito no endereço acima; pelo Fax (0**) (47) 370-7253;OU
pelos e-mail.slicitacoes@jaraguadosul.comJu oU

contratos@jaraguadosul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 23 de agosto de 2004

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICP RONDA
�COPA CLlO

KreisJr.mantém ga colocação
Não foi desta vez que o piloto jaraguaense Kreis Jr. (BV Financeira/

Marisol/Raumak/CosmosTurismo/SimilarNian Consultoria/Romaço
Rolamentos/Studio FM), conseguiu melhorar sua classificação na

Copa Clio. O fim-de-semana inteiro não foi suficiente para a Equipe
Carreira Racing conseguir deixar o Clio 25 em perfeito estado para

a prova do Rio de Janeiro. Seu melhor tempo nos treinos livres de

sexta e sábado foi de 2'17"430 obtendo a décima quinta posição.
Nos treinos classificatórios, conseguiu o décimo sexto tempo dos

vinte e nove carros que foram inscritos. Desde a largada da corrida

de domingo, Kreis Jr. sabia que seria difícil pontuar, mas procurou

fazer uma corrida estável. O carro estava vibrando muito e o

desempenho nas retas caía repentinamente. Conseguiu escapar

de alguns toques o que fez ganhar algumas posições, chegando
em décimo segundo. Agora o piloto estreante da categoria ainda

ocupa a nona colocação do campeonato com vinte e três pontos. A

próxima corrida será dia 26 de Setembro em Londrina.
.

�MASSARANDU BA

Resultadosdasequipes
No Moleque Bom de Bola, a cidade de Massaranduba ficou em P

lugar na fase regional, classificando-se para a próxima etapa, que
será nos dias 5 a 10 de outubro na cidade de Rio Fortuna. O

CampeonatoMunicipal de Veteranos já tem definidos seus campões:
o Glória ficou em primeiro lugar, seguido de Butuca/Kajota, Dipil e

'

Santa Clara/Karemar. O artilheiro foi Idelcio Casagrande (Dipil) com
13 gols e o goleiro menos vazado foi Nelson da Silva (Dipil), com 19

gols sofridos. Já a Escolinha de Futebol do DME (Departamento
Municipal de Esportes), categoria Mirim, conquistou o 1° Lugar no
Campeonato Blumenauense de Futebol Menor.

�COMPETIÇÃO
Torneio deTruco noGaribaldi
No dia 11 de setembro, haverá um Torneio de Truco no Salão da

IgrejaSanto Estevão, no Bairro Garibaldi. A premiação será a seguinte:
I' Lugar - um boi de 15 arrobas; 2° Lugar - um boi de 12 arrobas; 3°

lugar - um boi de oito arrobas; 4° Lugar - dois porcos de 70 quilos;
5' Lugar - um porco de 100 quilos. Mais informações pelo telefone
9963-0803 com Raul ou Gilmar.

A Seleção Catarinense de Voleibol Infanto-Juvenil participou
na noite de ontem da Cerimônia deAbertura doCampeonato

Br�sileiro dI Seleções. A competição começa às 14 horas de
hOJe no Ginásio da Recreativa da Marisol. Os jogos de hoje
serão os seguintes: 14 horas - RioGrande do Sul x Pernambuco;
16horas-MinasGerais x Paraná; 18 horas - São Paulo x Paraíba
e às 20 horas terá Santa Catarina x Rio de Janeiro

Academias
Corpo &Mente

Para ficar de bem com a vida!
• BODY BALANCE

• BODY COMBAT

.BODY JAM

• BODYPUMP

• GINÁSTICA LOCALIZADA

• MUSCULAÇÃO
• NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

.POWERPOOL
• HIDROGINÁSTICA

�LEXlBILlDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

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

JULlMAR PIVATTO

� Na disputa do
terceiro lugar,a '

Kiferro venceu Q

Água Verde por 3 xl

}ARÂêmÁ DÇ>: SUL .:_ Numa
final que-não refletiu os números
gerais do.campeonato, o Caxias

venceu o G'ésso Jaraguá nos

pênaltis � ficou com o título dó

Campeonato Varzeano 2004.
Numa competição onde a média

"

d.e gols ficou 'em 3,4 por Jogo, o
placarde o X;D no tempo normal
deixou a desejar.par�quem esteve

no Estádio [oão'Marcatto.na tarde
de domingo. '. _: .

. Na partida 'preliminar, que
valei a terceira colocàção, a

equipe da Kíferro venceu a Água
Verde/Consistem por) -x 1. No

jogo final; após G empate em o x o

no tempo nórmal, o. destaque
ficou com o goleiro Leonardo, do
Calias, que. fechou o gol �a
céilfrança de pêrtaltis e garantiu a

vitória por 2 x, 1. A equipe do
Bairro Santa Luzia levou para casa
o troféu "Raul Valdir Rodrigues"

GERAL/ESPORTE

DECISÃO

.Caxias (branco) e Gess� Jaraguá fizerem jogo apático, que foi decidido nos pênaltis

e se tornou o maior vencedor da
história do Varzeano.

I

.
_

·-Os artilheiros da competição
foramClenilson da Rocha (Gesso
Jaraguá) e Alexsandro Abreu

{Caxias) com dez gols cada.

.
Quem levou o troféu de defesa

Cobrança de pênaltis decide o
Campeonato Varzeano/2004

.
Caxiasempata e continua na

liderança isola:dá da 1 a Divisão

}ARAGUÁ DO SUL - Com o

empate e1)1 O x O cem o Tupy, a
equipe do Caxi�s alcança os sete

pontos e contih'ua na liderança
isolada da competição. Já o
Flamengo vencêu sua primeira
partida na competição, jogando
em casa com. o, Botafogo pelo
placar deJ x 1. No ouiro jogo da

rodada, [cão Pessoa e 'Cruz de
Malta empataram em 1 x 1.

J ogarido -for a de .casa, a

equipe dó Ca�ia� empatou em O
. x O como Tupy, em partida sem

grandes' emóções. Já nos

aspirantes, o Caxias venceu por.
1 x O, com gol de Leonardo. Na
partida entre João Pessoa e Cruz
de' Malta, Arno- abri� 2> placar
para os donos-da casa e o empate

veio no início do segundo tempo
com Machado. Os aspirantes
empataram em, O x O, -rnesmo
resultado de Flamengo x

Botafogo.
No jogo principal da tarde no

campo do Flamengo, a equipe
da casa saiu na frente do placar
com Marinaldo. Adilson e

Janelinha ampliaram o placar e
aos 46 do segundo tempo, o

Botafogo diminuiu com Fábio.
A próxima rodada será no

sábado, 28, com as seguintes
partidas: Vitória x Cruz de

Malta, Caxias x Flamengo e João
Pessoa x Tupy.

menos vazada foi o goleiro
Alexandre Ortiz (Kíferro) que,
em dez partidos, sofreu apenas
cinco gols. Já o título de destaque
da competição ficou para o goleiro
do Caxias, Leonardo Fiamoncini.

O troféu de equipe disciplina

ficou com a Kiferro, que duniRte
toda a competição teve apenas'Z!
cartões amarelos e dois vermelbós.
O torneio reuniu 26 equipes e 575
atletas, e teve 249 gols marca:dfis
em 72 partidas realizadas, dl�ue
dá umamédia de 3,4 gols por jCfgb.

Trânsito deixa três mortos ,q

no fim-de-semana na região}
}ARAGUÁ 00 SUL - Três pessoas

morrem em conseqüência de
acidentes de trânsito neste fim-de
semanana região.Nanoite de sexta
feira, Sérgio LuisSimões, 40 anos, sofre
um acidente com suamotocicletano
BairroEstradaNova e não resiste aos

ferimentos, vindo a falecernohospital.
Na madrugada de sábado para

domingo, um capotamentonaSC-
413 tira a vida de Claudionor

Machado, 33. Pouco depois, Osmar
Moreira de Lemos colide sua moto

contra uma árvore emorre ao chegar
no hospital.

O primeiro acidente aconteceu
no início da madrugada de sábado,
quando o policial Sérgio Luís Simões
sofreu um acidente com suamoto na

rua Camilo Piccoli, bairro Estrada

Nova, vindo a falecer no hospital. Já
namadrugada de domingo, porvolta
das 3 horas damanhã, o capotamento
do Fiat 147, placaGLJ-2821 de São
Francisco do Sul tira a vida do

passageiroClaudionorMachado, 33
anos. O motorista do veículo, José
Antônio daSilva, 26, nada sofreu.

Uma hora depois, na ruaBertha
Weeg, Barra do Rio Cerro, o jovem
OsmarMoreira de Lemos, 19 anos,

morre ao colidiramotocicletaCG 125

Titan, placaMBJ-7028 de Jaraguá do
Sul, contra umB: árvore. Lemos foi

• Os acidentes vêm a

engrossar o quadro de
estatísticas de Jaraguá do

Sul, uma das cidades com

maior índice de
ocorrências do Brasil.

• O caso da morte do

jovem Wellinei José da
Costa está sendo

.,"

investigado pela Delegacia �
de Polícia de Guaramirim. ! .Ó

encaminhado ao ProntoSocorro d�
Hospital São José, mas, devido às
gravidades dos ferimentos, não resistiu
e veio a falecer logo após dar entrada.

ACIDENTE - Por volta' dàs
18h30 de domingo, o agricultor
WellineiJosé daCosta, 23 anos,�ql7!'e
em conseqüência de ferimentos.de
um facão. O fato aconteceu na ]\)la
Adeli Bru, em Massaranduba,
quando o jovem estava com" seu

sogro num bananal e, segundoo
sogro, ao tentar cortar uma

bananeira,Wellineicaiu sobre a faça,
que veio a ferir seu tórax .

Encaminhado ao Pronto Socorro de

Massaranduba, ele não resistil\ji<ps
ferimentos e faleceu. r'r\

Arniqos da Informação
t::=:'\

PONTOPISO

�s
376 4040 371 6524
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Jipeiros de Santa Catarina
percorrem 65 Km de trilhas

JULlMAR PIVATTO

....Prova válida pela
t» Etapa da Copa
Catarinense, durou
mais de cinco horas

}ARAGUÁ 00 SUL - Mais de 100

jipeiros estiveram presentes na 14"

edição do Jipe Raid, que aconteceu
no último sábado e percorreu várias

trilhas no interior do município. A
prova, que tambémvaleupela 7a etapa
da Copa Catatinense e recebeu o

nome de "Trilha da Bituca", prezou
pela disciplina de todos os :

participantes, não tendo nenhum
incidente durante todo o percurso.

A organização da prova foi

elogiada pela maiori� dos

participantes, como também os

obstáculos que encontraram pela
pista. "A trilha era muito boa,
ptincipalmente a parte final. Nós
erramos no início e não nos saímos

bem na prova", diz Frank Spranger,
de Blumenau, navegador da

categoriaMaster.
A Copa Catarinense foi

disputada em três categorias, com
equipes formadas por motorista e

navegador, tendo os seguintes
resultados: na Master, os campeões

Juniores do Juventus vencem
São Bento em jogo tumultuád

Jipeiros passaram por várias trilhas no interior do município na prova que foi realizada no sábado

foramAcyr daSilva eRonaldJunkes,
de Corupá, seguidos de Walderniro

Veiga e Fabio Baeumle, de Brusque.
Na categoria Graduado, os

primeiros colocados foramFrancisco

JaureguieVilson Ferreira (Ioínvílle),
tendo na segunda colocação
Vanderlei Couto e Alan Tamovski

(Indaial). E naJunior, os vencedores
foramGláucioVanderlinde eAndre

Frensch (Mafra), seguidos de
Alexandre Tomasi e Vanderlei
Kienbn (jaraguá do Sul).

Ainda houve a categoriaCidade,
que não valia pontos para a

competição,mas que envolveupilotos
de Jaraguá do Sul e foi vencida por
Robson Garcia e Alencar Konell,
ficando na segunda colocação a dupla
Orlando Fernandes e Rodrigo

Schmitt.
O presidente do Jipe Clube de

Jaraguá do Sul, Valderes

Kuchenbecker, comemorou 0('
sucesso do evento. "Tanto na parte
técnica quanto na\parte
organizacional não ocorreu nenhum
incidente que pudesse atrapalhar no
andamento da competição",
comentou.

(,

Torneio de Tênis de Mesa reúne 52 alunos de escolas da cidade
aSAR JUNKES

}ARAGUÁ DO SUL - Dez
escolas estiveram representadas
por 52 atletas, no último sábado,
na 4" Etapa do Torneio da Liga
Norte-Catarinense de Tênis de
Mesa. A competição acontec�u
no Centro de Treinamento' de
Jaraguá do Sul, que fica em

anexo ao Estádio João Marcatto.
A etapa contou com um número

reduzido de atletas em

comparação as três primeiras da
Liga, que já chegou a reunir

mais de 70 atletas.
O presidente da Liga Norte

Catarinense, Rodrigo Tolentino
Luz, diz que toda a equipe que

representa Jaraguá do Sul em

competições estaduais foi
formada nessa competição. "A
maioria dos participantes faz

parte dos nossos pólos, que Atletas revelados podem distribuir competições pelo município

----·1 L TIM DO ES ·OR ... �"""...,.".", .. ,-, .. ,,"' .,."." ......... " ... " .... , .• , ...."'""', .. "" .. '_,,,...,,,,,,,,,.,, .. ,.,,,,,,"" .. ,"",.,... ".,

'� JESC

Cenesp avalia
atletas em Gaspar
o Cenesp (Cerítro Nacional de Excelência no

Esporte) está com uma equipe em Gaspar, no
mesorregional dos Jogos Escolares de Santa

Catarina, para levantamento de dados e capacitação
de técnicos e professores visando detectar talentos
entre atletas de faixa etária de 10 a 15 anos. Neste

evento, organizado e executado pela Fesporte,
trabalharão técnicos da Udesc, coordenados pelos
professores Tamir Freitas Fagundes e Lílian Wagner,
mestrandos em Ciências do Movimento Humano.

Os técnicos da Udesc, uma das universidades

integrantes da rede Cenesp (oito centros no país),
coletarão informações e distribuirão kits para que o

teste possa ser aplicado pelos professores em seus

, municípios.

� OLIMPíADAS

Incêndio próximo ao
parquede competições
Um incêndio florestal ocorreu nesta segunda-feira
nas imediações do aeroporto Eleftherios Venizelos

dacapital grega, numa região próxima das instalações
eqüestres dos Jogos Olímpicos. De acordo com as

informações dos bombeiros, nem o aeroporto e nem

as instalações olímpicas se encontram em perigo.
Para o combate as chamas estão sendo utilizados

três hidroaviões e 12 carros-bomba, além da

participação de 60 bombeiros. "Acreditamos que

poderemos controlar o fogo em pouco tempo';
afirmou um porta-voz dos bombeiros em entrevista

para uma emissora de rádio local. Os incêndios

florestais são habituais na Grécia por causa da forte

estiagem nesta época do ano. Além disso, hoje fortes
rajadas de vento estão castigando a cidade.

mantemos nas escolas do

município", informa.
Os campeões, nas devidas

categorias, foram os seguintes:
Rafael Silva (Emef Cristina
Marcatto) 11 anos; Jéssica
Formigari (EEB Giardini Lenzi)
13 anos; Fabiana Gross (EEB
Giardini Lenzi) 15 anos; Éder
Borges (Emef Jonas Alves) 15

anos; Tiago [aciel (EEB Giardini
Lenzi) 18 anos e Iderjeferson da
Silva (Angeloni) no adulto.

Juniores do Juventus conseguem boa vantagem para partida devo�

}ARAGUÁ DO SUL - Num jogo sábado, no campo da Sociedail

marcado por sete expulsões, os Guarani, em São Bento do Sul,el
Juniores do [uventus venceram o [uventus precisa apenas doema

São Bento por 1 x O, com gol de para se classificar para as quarlai

Rodrigo. O jogo, válido pelo de-final. Os outros resultadcd

Campeonato Estadual, aconteceu rodada foram os seguinte
na tarde de sábado, no Estádio João Blumenau O x 3 Merropoliaa
Marcatto. As expulsões Fraiburgo 1 x 2 Concórdia,Real(
aconteceram aos 23 minutos do x 5 Carlos Renaux e BrusqueOxl
segundo tempo, após uma briga União. As partidas entrl

generalizada entre as duas equipes, Camponovense x Intemaciccá

que tirou quatro jOfadores do Canoinhas x Operários Mafren.1l

tricolor e três do time adversário. foram adiadas em data ainda a

O primeiro tempo foi marcado definida.

pelo domínio do time jaraguaense,
que perdeu muitos gols. O placar
foi definido aos dois minutos da

etapa complementar, quando
Rodrigo fez o gol do Juventus. Aos
23, um tumulto deixou a partida
parada por mais de dezminutos, e
causou a expulsão de Rafael,
Richard, e Ricardo por parte do São
Bento, além de Cícero, Rodrigo e

Jackson do Moleque Travesso.
O jogo de volta será nopróximo

ACOM.PAtiHE... 1��L)�a/�
���
'II'

APROVE/TE. O HORÁR/(í) IMPULSO
Das 6h às 23h30

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Associação dos Comercia!1tes
de Materiais de Constru��o de

Jaraguá do Sul e Região

275-7000 / 275-7019

Is�;;cla'd�;
-ACÔMAC õie;ê�en; fin�n�lâmentos pela Caixa Econômica

ederal em ate 60 vezes com juros de 0,5% ao mês;
elo Banco Bradesco em 24 vezes com Juros a partir de 1,99% ao mês;
nanciadora Losango com cheque em 12 vezes e carnês em 15 vezes
@1'@%f\IK1H'é,ilj ii1�_�Jutqr,.fB;" �iY"; �f�

ACOMAC
. ""'"

umao e c
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,
unirarn-se para discutir próblemas
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 corno 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

consêguimos criar convênios com

a Caixa Econômica Federal,
Bradesco, Banco do Brasil.
e Financíadora Losango,
oferecendo outras formas
de financiamento,
fazendo com que o

•

•

edibtlídade
Brodo

Obrado nadarnals é do queum caldo

claro e perfumado, feito geralmente- com
carnes, legumes e ervas cozidos em água e

coados. Este caldo serve de base para
sQpas. Pode �erfeito com çillme de ?oi ou
frango ..

consumidor voltasse a investir em

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

.

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

Velha, Bela Vista do Toldo, Caçador,
Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Mafra,
Massaranduba, Pomerode, Rio Negrinho,
São Bento do Sul, São João do Itaperiú e

Schroeder. Maiores informações sobre a

ACOMAC, as lojas associadas e as

formas de financiamento

podem ser obtidas com a

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

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
há quem não goste de usar os dedos para
untar fôrmas. O jeito então é ter um pince.1
especlalmentespara este fim.Quanto mais

largo o pincel/melhor.

Bem frio

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

também deve ser resfriada a vasilha da
batedeira.

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

plantas, basta triturar no liqüidificador
cascas de batatas e colocar nos vasos ou

no terreno.

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Micar

MAT. DE CONSTRUÇÃO"'310-4508
r 310-4991

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

1l)J)!lIJ�A.�
MUNA" '" COHHa'fÃO

Fone/Fax
371-4139

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

Te/. 47. 376·2929

Rua: João PLanincheck, 1832 .

.

Nova Brasília - Jaraguá do SuL

BONATTI � Bonalli
BA R·RA L��EG .

Comércio de Materiais
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

�ieada. ....�i4i40d�

Construção Ltda. ARTEL.AJE

�216-2000 275-3462
Nosso negócio é concreto

370-7294 312-1011
R: Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850,

Rua Feliciano Bonollol mo- B.do RioCena Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro Rua João Franzner, 153 - São Luiz sala 01 - Nova Brasilia - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
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'_It"
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PROCAVE/FG
EMPREENDIMENTOS

Localização da Obra:
Rua Leopoldo Mahnke
(Próx. ao Clube Beira Rio) construsol

Empresa do Grupo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�UA VERDE -

ence-se, alv.,
R$110.000.00.Tr:
1-2357 CRECI

�UA VERDE -

nce-se, alv, cf
�6. O ° m 2

. R $
.�OO.OO.Tr: 371-
lCRECI8054

UP VERDE -

nce-se, 140m2,
OI. São Judas.R$
�í.OOO.OO.Tr: 370-

IZADE - vende
,c/130.00m2, R:
restes Tecilla.R$
.�OO.OO.Tr: 371-
álCRECI8054

HIr.O DE PAULA -

ende·se, alv., cf 3
os. R$55.000,00.
EC18054. Tr.: 371-
12.

ENTRO· vende-se
5m2. R$
0.000,00. Aceita
óvel menor valor.
r.�70·6624. CRECI

AVATA - vende
e ou troca-se por
as.a em jaraguá,
rala, alv, 3 qtos,
aragem,
�urrasqueira. Tr:

05tO de 2004 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
VENDO

60.000 kilos de retalhos
para a confecção

de estopas (malhas costuradas).
Neles estão retalhos

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

grandes quantidades.
Valor a combinar aceitando

carro ou caminhão no negócio.

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

9983-1925 115.000,00 negoc.Tr
9137-5573

ILHA DA FIGUEIRA - MATRICULA 24320

aluga-se, casa mista

ct 02 qtos, sala,
cozinha, bwc,
lavanderia. Rua

Águas Clara�, 436. Tr:
370-4594 após as

18:30.

ILHA DA FIGUEIRA
vende-se, 3 casas,

alv., portão de ferro,
estrut. Pf 2 pisos. Tr:
372-3277 clVeroni

JOINVILLE - vende-
se, alv., toda murada,
garagem pf 2

carro's.R$
25.000.000+
financ.Tr: 276- 3866

SCHROEDER
vende-se, cf
Artur1 00m2 , terreno

cf450m2,R$
40.000.00.Tr;
Jucilene após
17:00Tr: 374-0591

7481 à noite.

VENDE-SE - próx. ao
centro de

Guaramirim, alv, cf
4 qtos, 2 bwc,
garagem pf 3
carros.R$
60.000,00.Tr: 371-
6069 MATRICULA
24320

VENDE-SE - próx. ao
centro, 275m2, ct
suíte, garagem pf 3
carros, biblioteca cl
escritório, anexo sala
comercial 80m2.R$

VENDE-SE - de alv.,
cf 167m2, terreno cf
560m2, narua João
Planicheck.Tr: 370-
8097 cf Tina CRECI
9839

VENDE-SE - de alv,
cf suíte, 5 qtos, 2bwc,
sala de estar, coz, lav,
garagem, área pf
festas, 202m2,
terreno cf 2500m2,
rua Berta Weege.R$
260.000.00.Tr: 376-
1400

VENDE-SE - alv, 3

qtos, 2bwc, sala, lav,
área pf festa,
varanda, garagem,

_ 144m2, na praia do

Ervino, São
Francisco.R$
50.000.00.Tr: 376-
1400

APARTAMENTOS?

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
(reei 1462-J

ALUGA-SE

ALUGA-SE - 2 qutos.
R: Francisco
Hruska,276, São
Luis.Tr: 370-2365 OU
9953-61321

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

CENTRO - vende
se, ed. Jaraguá, 2

qtos, 1 suite mais 1

depend.R$
88.000.00.Tr: 9119-
7683

CENTRO - vende-se
ou aluga-se, grande,
cf sala, comercial.
Acena troca por
imóvel em

Jaraguá.Tr:�11-
6976-9448

VILA LALAU - vende- ITAPEMA - vende
se, meia praia, a

50m do mar, ct
sacada, sala, 2 qtos,
todo mob,
garagem.R$
75.000,00.Tr: 9131-
3784

se ou troca-se,
sobrado. Troca por
imóvel menor vlor.Tr:
371�132

VILA RAU - vende-se,
alv., cf 3 quartos.R$
45.000.00.Tr: 371-
2357 CRECI8054

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

SAMAE, com 5

quartos, 2 banheiros,
garagem pf 2 carros

e demais depend.R$
75.000,00.TR: Rua
dos escoteiros 114,
próx. ao posto
marcollaMATRICULA
24320

PROCURA-SE
rapazes pf dividir
apto, que já
possuam apto. Tr
9953-2345

PROCURA-SE -

moça pf dividir
aluguel, bairro São
Luis.R$ 65.00.Tr:
9132-7489

PROCURA-SE -

UBATUBA - vende
se, próx. a praia, cf 1
suíte + 2 dorm.,
churrasqueira. Tr:
372-3235.

FIGUEIRA - vende

se, cf 3.334.00m2, de
fronte Indumak,
servidão cf 4mt.R$
130.000.00.Tr: 371-
2357 CRECI8054

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, cf1900m2,
fazendo frente pf Rua
José T. Ribeiro, em

20m defronte
Indumak. R$
200.000,00. CRECI
8054. Tr.: 371-5512.

VENDE-SE - na praia,
95m2, centro, coz.,
sala, sala de jantar,
suíte, 1 qto, bwc, lav,
sacada cf
churrasqueira.Aceita
imóvel em ------

Jaraguá.Tr: 9977-
5960 cf Anderson

TERRENOS?

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creei 1462-J

ÁGUA VERDE -

vende-se, 14x33.
Troca por
carro.R$33.000.00.Tr:
370-4826

ALTO DA SERRA -

vende-se, cf área
92,5m2.Vlor a

comb.Tr: 376-1396
ou 9962-1809

moça pf dividir BARRA DO SUL -

aluguel.Tr: 370-7967 vende-se, 2 terrenos
cf casa de frente pf

S C H R O ED E R -

lagoa. R$ 35.000,00.
vende-se, centro, Tr.: 371-2001 cf
com. e resid, vlor a Frank.
comb. Tr: 9133-

AGORAE' 2 EN�EREÇOS PAU MELHOR ATENDER VOCÊl!!
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161

Barão do Rio Branco, 620

Centro

Centro

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

JARAGUÁ 84 - cf 76
margas, na Tifa dos

Húngaros, casa cf 3
qtos, sala, copa, coz.,
lav., bwc, 2 galpões
cf engenho de
melado, cf nascente
de água. Tratar: 273-
1660.

JOINVILLE - vende
se, loteamento Sto.
A ntonio.R$
6.500.00.Tr: 9102-
1895

NAVEGANTES
troca-se por casa em

guaramirim, próx. A

praia.Tr: 371-0140 de

sego a sexta Alcides
ou 370-3561 Cida

NEREU RAMOS -

vende-se, cf 530m2,
casa mista, a

1.200m2 da Br 1 01.R$
15.000.00. Tr: 275-
2522 ou 9159-4404

PiÇARRAS
OPORTUNIDADE - 5
terrenos de 400m2
cada, próx. ao

Candeias. R$
6.000.00 cada Tr.:
372-1395.

RIO CERRO II -

vende-se, lindo, as

margens SC 416,1
Km após chocoleite,
ÁGUA, LUZ,
ESGOTO.R$
12.000.00.Tr: 376-
3386

RIO MOLHA
vende-se,

969.480m2,
escriturado. R$
180.000,00. Tr: 9112-
5501. (proprietário).

RIO MOLHA - Vende
se ct escritura
20.000,00m2 terreno
de 2.000m2 pronto pf
construir, ampla área
verde cf nascente

J '

riacho. A 4km do
centro cf acesso

asfaltado. R$
65.000,00. Aceita
carro como parte do
pg. Financ. saldo cf
garantia. Tr: 370-
8563

SANTO ANTÔNIO -

vende-se, cf
380.00m2,cf
escritura.R$
10.000.00.Tr: 371-
2357 CRECI8054

SCHROEDER
vende-se, cf 452m2,
situado na Rua 135
Frederico Trapp. R$
12.000,00. Tr.: 370-
6847.

SCHROEDER
vende-se 2 terrenos
um cf 620m2 e outro
ct 500m2.Vlor a

comb.Tr: 9962-3664

SCHROEDER
vende-se, cf
8.500.00m2.R$ ,

35.000.00.Tr: 371-
2357 CRECI8054

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

Suzuki Swift SD 1.6
16V 4p, compl., gas.
R$ 12.000,00. TR
370-7986.

VENDE-SE - próximo
ao parna, ótimo
400m2, cf rua

calçada e

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

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

VILA LENZI- vende
se, cf 1.940.00m2.R$
140.000.00
(negociável) .Tr: 371-
2357 CRECI8054

VILA LENZI- vende
se, casa cf 78m2.R$
12.000.00.Tr: 9102-
1895

SALAS COMERCIAIS?

A LEIER têm

Vendas: 371,9165

www.leier.com.br
creci 1462-J

ALUGA-SE - ponto
comercial, na Rua:
Bernardo Dorbusch,

_ Baependi, cf
cl 150m2Jr: 9992-4214

CORREIO DO POVO 3

VENDE-SE - cf
400m2, 2 salas, 4

qtos, 4 bwc, 2 coz,

garagem, área de
s e r v i ç o , e n e r g i a VILA RAU - vende-se,

trifásica, terreno cf madeira, cf
1 05.000m2, 6lagoas, 1 O O . O O m 2

. R $
cachoeira. Tr: 370- 35.000.00.Tr; 371-

, 2357 CRECI8054

3476. Creci 3476 CENTRO - vende-se
comi, cond. centro, cf

SCHROEDER - 3.900m2, totalmente
aluga-se apto. no aproveitáveis. Tr:

centro, semi -rnob ,cf 275-3070. Creci
3 suites mais 8950.

dependo Vlor a comb.
,Tr: 9133-3476 CHICO DE PAULA -

vende-se, cf casa.Tr:
SANTO ANTONIO - 371-3835 após 20hrs

-

vende-se, 2 aptos, cf
quitinetes mob., sala com. 300m2.R$
entrada da APAE, 78.000,00.Tr: 9137-
próx. WEG II. Tr: 370- 5573
3561 cf proprietária. MATRICULA 24320

FOZ DO IGUAÇU -

vende-se, cf 614m2,
ct const. 105m2,
base pf 2 pisos, alv.

VENDE-SE - próx. a p r é - a c a b a da,
carinhoso, cl 2 quitado, escriturado,
quartos, garagem, asfalto,. Aceita-se
moveis embutidos e troca por casa em

demais depend., um Jaraguá. R$
ótimo apto.R$ 31.000,00. Tr.: 370-
48.000,00.Tr: 371- 3357.
6069. MATRICULA
24320

HUMANA

URGENTE

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:
VAGAS ABERTAS

23/08/04

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - (0001 M) ambos os sexos, com e
•

sem experiência, residir nas regiões: Barra do Rio Cerro, Rio da
.

Luz, Tifa Martins, Tifa da Mosca, Garibaldi, Tres Rios do Norte,
Nereu Ramos, Jguá Esquerdo, Vila Lenzi, Vila Nova, Ilha da Figueira,
Vila Lalau, Baependi, Ana Paula, Chico de Paula, Santo Antonio, :
João Pessoa, Schroeder, Guaramirim, Guamiranga, Corticeira,
Estrada Nova, Vila Rau, Rodeio
- SUPERVISOR DE VENDAS NO RAMO TÊXTIL - (6563 EL)
- SECRETÁRIA COM CONHECIMENTO ALEMÃO - (6553EL)
- ENGENHEIBO MECÂNICO- (6551 M)
- PROFESSOR DE INGLÊS - (6562 M)
- SECRETÁRIA - (6564 M)
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (6561 M)
- MECÂNICO DE EMPILHADEIRAA COMBUSTÃO - (6542M)
- PINTOR DE ESTRUTURA METÁLICA - (6543 M)
- ENCARREGADO DE SETOR DE DESTOPADEIRA - (6490 M)
- MAITRE - (6549 EU6249M) com exp. para coordenar equipe de

garçons
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - (6539 EL)
- VENDEDOR - (6524 EL) conhecimento em decoração,
ambientes

desejável conhecimento em Auto Cad.
- GOVERNANTA - (6508 EL) para trabalhar em Hotel.
- VENDEDOR DE VEíCULOS - (6535 ES) com exp. e CNH
- CONFEITEIRO - (6545 ES) com experiência.
- AUXILIAR TÉCNICO III - (6527 ES) possuir curso técnico
eletrônico, conhecimento em elétrica, eletrônica, interpretação de

esquemas elétricos.
- ATENDENTE DE PADARIA - (6462 ES)
- TORNEIRO MECÂNICO- (6504 M) (6512 EL) (6544M)
- FRESADOR / FERRAMENTEIRO - (6505M) (6453ES) (6314EL)
(6528 EL) (6520M) com experiência na função.
- OPERADOR DE CALDEIRA - (6506M) (6547 M)
- TALHADOR - (6514M) experiência na função
- FARMACÊUTICO - (6509M) (6546 M) curso superior completo.
- AUXILIAR FINANCEIRO - (6491 EL) contas a pagar, receber e
fluxo de caixa.
- VENDEDOR DE SEGUROS - (6443 EL)
- VENDEDOR - (6489 M) com experiência de dois anos em

vendas.
- VENDEDOR CONSÓRCIO - ( 6469 M) experiência de seis
meses.
- ESTAMPADOR - ( 6406 M) - com experiência de dois anos
em malharia.
- SOLDADOR - (6547M) ( 6390EL) com experiência.
- PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO "PCP" (6434 M) experiên-
cia mínima de quatro anos na área Têxtil.
- AUXILIAR DE LABORATÓRIO - (6548 EL )
- COSTUREIRA - (6424 ES) (6472 M) com experiência.
- PINTOR DE AUTOMÓVEIS - (6448 ES) (6526 el)conhecimento
em pintura automotiva, preparar peças e recuperação da lataria,
sistema de lixamento a seco, massa poliester e fundo ph.
- PROFESSOR (6451 ES) - Professor para as áreas de: Artes
Gráficas/ Web Design/ Auto Cad 2D, 3D e Solid Works.
- MARCENEIRO (6418 M) - dois anos de experiência, saber
desenvolver o projeto.
- FARMACÊUTICO/BIOQuíMICO - (6446 EL) experiência em.
fabricação de xampús, sabonetes, cremes e afins.
- RECREADOR - (6412-EL ) irá coordenar jogos, atividades
físicas
- ASSISTENTE DE VENDAS - (6358EL) conhecimentos em

informática (Çorel Draw) e exp. em vendas.
- ASSISTENTE EXECUTIVA - (6359EL) exp. em rotinas

administrativas, financeiro, RH e atendimento.
- AUXILIAR DE TECNOLOGIA MECÂNICA - (6084 M)
- AUXILIAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ- (6318 M)
- OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)
- RECEPCIONISTA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel possuir
curso de oratória.
-'SERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (591 O M) (6552M)
- CASEIROS - (6020M) para Guaramirim
- BORDADEIRA (O) - (6291 EL) com exp, para trabalhar em
Guaramirim.
- rMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6248 M) - Confecções de

. etiquetas adesivas.
- OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção
do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau
completo, sexo masculino. (Jaraguá do Sul e Guaramirim)
- COORDENADOR DE PROJETOS- (6575EL)
- AUDITOR CONTÁBIL- (6573EL)
- CONTATO PUBLICITÁRIO (VENDAS EXTERNAS)- (6572EL)
- AUX. FINANCEIRO COM EXPERIÊNCIA EM COBRANÇAS
(6560EL)
- TELEMARKETING- (6579EL)
- REVISORA (6578EL)-Experiência na função, residir nas
proximidades do bairro Jaraguá Esquerdo.
- PROJETISTA- (6574EL)

_

- MONTADOR DE MÓVEIS-(6570EL)
I_ ZELADOR-(6581 M)

- AUXILIAR DE DEPÓSITO- (6577M) Experiência mínima de 06
meses.
- MOTOBOY-(6582M) Habilitação AB.

Rua Jorge CzerniewiCl, 1245 IRua do Hospital]
Cx. Postal 200 • CEP 89255·000

Fone Im 371·4311 Fax Im 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.human...co.:.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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c c4 CORREIO DOPO--VO-------------- l'4W11
Rua Reinaldo Rau.Tr:
9919-5545

sorveteria e

lanchonete na Praia
do Ervino. Ótima
loealização.Tr.: 9101-
0467 cl Cristiane

BAR - vende-se,
eomp., na Vila Lalau,
cl estoque.Tr: 275-
3737 PRÉDIO - vende-se,

2 pisos, el sala
comercial, 2

aptos.R$
80.000.00.Tr: 370-
6929 ou 9125-1242
com Maieon

.GALPÃO - aluga-se,
el 150m2, na Rua:
Felieia Bortolini, 210.
R$ 550.00. Tr: 370-
8097

Planieheek, 176, próx.
Weg I.R$160.000.00
negoe. Tr: 370-8097
CRECI9839

VENDE-SE - sala
VENDE-SE -

comercial, Rua:
mercado el estoque. Barrão do Rio
Tr: 370-9311. Branco, Ed. Klein, el

54m2Jr: 9975-1177

VENDE-SE - área

eomereial,e/270m2,
construído terreno el
476m2,naRua:João RIO CERRO 11-

vende-se, ct ±
i-:------------------------...... 4.800m2, el chalé

estilo alpino, riacho,
5.000 pés de
palmeiras real.
Aceita-se troca por
automóvel ou

imóvel. Tr.: 372-3235

OFEREÇO - ME - pi
RIO MOLHA - trabalhar como

vende-se, resid., b a I c o n i s ta,
40.850m2, de bem recepcionista e

estar e laser. CI cale a u x i I i a r

ct área de festa, administrativo, el
jardim. R$ experiência. Tr. 273-
198.000.00. Aceito 6050 el Sehennia.
carro e casa na praia
el parte do OFEREÇO - ME - pi
negóeio.Tr: 370-8563 trabalhar como

bibliotecária, ctRua Mal. Deodoro da Fonseca, 1438 - SI 03

FONE 372' 3680 Jaraguá doSul-Santa Catarina SCHROEDER - espee. em

:. www.autotecseuranca.com.br vende-se, el tecnologia da
................ ;,;",;;,;,;ioiiííoiío__oíioíiI.íio.......';;';"O"';..... ......

informação, pi

VENDE-SE -loja, no
_ centro, ct

elientela.TR: 275-
1539.

LANCHONETE - SORVETERIAALUGA-SE - centro
,j
,

de uinagem, el fresa,
pjaina e tornos, el
galpão.Tr: 9973-9680
ou 372-1969 ou 372-
OQ64 el Adriana ou

Iq�ido.

vende-se eompta, ou
troca-se por mat. de
eonstr. R$15.000,00.
Tr.: 370-3101. ou

91351602

aluga-se, pesque e

pague, Garibaldl.Tr:
9973-3252 ou 9973-
8449

LOJA - vende-se,
VENDE-SE

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista

;; Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
\

,l/ntu de� a� tÚJ4,S� deS� de 4«4 &Htft'te44 04

1<�, eHtu em� C6m UHt� deS� daA�

s (.Ir .

Rusticidade
e requinte... ,

CHÁCARAS?
A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creei 1462-J

el Ramos.

...para seu am6iente.

Entre em contato conosco e anuncie

I..+a���:;�;�sso
site

plus@plusservice.com.br'

920
RuaJoão Planincheck, 293 - Sala 15
Nova Brasília - ara u

á

do Sul - se
-

�������
'aMA-

200.000m2,5Iagoas,
campo de futebol,
quiosque, em ótimo
est.R$ 180.000,00
negoe.TR: 371-9053

STA. LUZIA- vende
se, 15x1800, el casa,
nascente de água,
100.000 pés de

palmeira.Tr: 274-

LEIER
IMOBILIÁRIA

www.leier.com.br
Aqui você compra

os melhores
im óveis de

J araguá do Sul e Região
Greci 1462 - J

TERÇA-FEIRA, 24 de agosto de 200
, �

•

ACESSE E CONFIRA
www.plusservice.com.br

INTERNET

Ehcorltre 110s canais-de nosso site os melhores negócios de Jaraguá do Sul e Região
> Automóveis"(Compra, 'VendI, Acessórios e Consórcios)

• o • • • •
> Casa e Decora�ao. (!II II:
> Comércio ( Todos os am ) • � • •
> Construção e ReforQ)a (fjntur.lJo M�eriali de Onstrução e Reforma)
> Esporte, Turismo e LaZer Une: net ,Con tM:1'/ Excursões)
> Moda e Beleza (Salões de fkt�rodutos para ]j:atamento Corporal)
> Restaurantes
> Serviços Gerais ( Eletricista, CO'1t� es I u

o

veiros, Gráficas, Financeiras,
Despachantes, Corret�res de Seguros, "t�-'Esc Ias o •• )

�e mUitos outros II II li II r.

II Anuncie no canal de

CLASSIFICADOS
e faça.bons negócios

• •

Para o lar
e para a IndústriaTECN.

CALHAS
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

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

- Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QU�DADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO CALHAS

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

�:ABAMfNTOS ESPECIAIS

VOCÊ MAISTRANQÜILO! �

. , ,

VIU so como essa soma e

importante na hora de

produzir seus impressos?

GráficaCP
groficacp@terra.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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garantia. Tr 275-
1852 das 15hrs às
18h.

SUPER MASSA
GRAFITADA

CO M PUTAD O R: MÁQUINA DIGITAL

vende-se Celeron
400mhz, Placa de

CACHORRO - vídeo 8mb,
vende -sefilhotes Gabinete 2 baias,
mestiços de cofapp. Disquete 3/4, HD de
Tr: 9993-7857 ou 8gb, 128 de
370-8882. memoria RAM,

R: \VI ando Menslin - Bae endi 275-1101/9104·2393 Placa de rede,
L::.----------------- CACHORRO - Monitor 14" LG,

vende-se, filhote de M i c r o f o n e ,

r o t w a i I I e r, Caixinhas de Som
puros.R$200.00.Tr: Mtek,CD-ROOM
275-2949. 52x, Modem

Motorolla 56k. R$
PROCURA-SE _

APARELHO DE CACHORRO - 650,00.lmpressora
estágio área de arq.

FISIOTERAPIA - v e n d e - se, Lexmark 1100, R$
e urbanismo vende-se, cl duplas Rotwailer, aprox., 8Ó,00. Tr: 370-
cursando 9a fase.Tr: placas magnéticas e 60dis vacinado e 8524 ct
371-1847 ou 8802- um jogo de bastão, desverminado. Vagner após
8963 botão de freqüência Fêmea R$ 220.00 17:45.

e potência. R$ Tr; 372-4058 ou

300,00. Tr.: 371- 273-5542o�9118- C O N J U N T O
� 4284. 0313 SOCIAL - vende-
nbmmnm se, pi rnenlno.Tr; PORTA - vende-se,

AR CONDICIONADO' CADEIRINHA - 276-0340. - envernizada . cl
-vende-se, só frio, vende-se, para dobradiça e

PRECISA-SE - de 7500Vtus.R$ alimentação de ENCERADEIRA _
fechadura.Tr: 370-

frezador.Tr: 376-2593 430.00. Tr: 276- bebê, Burrigoto.Tr: vende-se, Arno.R$ 7381
ct Alciomar ou 3866 370-5576 após 15 50.00.Tr: 370-

-----

�fCREÇO - ME - PI Eduardo, urgente. hrs 9367
I�var roupa.Tr: 371-
M�8

rlBRAPlANAGEM - vende-se, Breeze
can, grava filmes,
menor que cartão
de crédito.R/$
280.00.Tr: 372-
7912

R� de Pedras e Concreto

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

0,1 Economia
v Resistência
v Rendimento
0,1 Impermeabilidade j

MESA - vende-se,
centro,
espelhada.Tr: 372-
1448OFEREÇO-ME-pl se, Philips.R$

cuidar de 150.0�: Troca por

crianças.Tr: 373- parabólica.Ir: 276-
0489 3257 MESA - vende-se,

jardim, artesanal.Tr:
372-1448

LN
Grafites Jaraguá LIda = (47) 275-4081 e 275-1961:

cômoda 5 gavetas
em cerejeira,
madeira maciça.Tr:
371-3132

PLANET GAME'
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL'"

OURO - compra-se,
qualquer peça,
arrebentada,
quebrada. Paga-se
à vista. n. 9979-
0605.

- ��oalhar em escola,
�I�uivo, museu ou

l�culdade.Tr: 372-
�1í3 ou 9996-6434

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

* PLAVSTATION 2

'XBOX
* PLAVSTATION ONE
* DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE h6rario de atendimento: segunda i segunda das 10:00 is 22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087- Barra- Jaragua do Sul- E-mail planetaameibest.com.br.

VESTIDO - vende
se, de prenda, azul,
comp., semi
novo.R$ 250.00.Tr:
372-0848 ou 372-
7912 ou 9135-
8784

�fEREÇO-ME - pi
widar de pessoas
i�osas. Durante o dia
ou�oite.Tr: 9137-
ôW2 Aulas de Violão

Fone: (47) 27534 75

(anexo à Fellows)
(47) 9975 9646

VIDEO CASSETE -

vende-se, 4 cab.Tr:
372-1448

ROUPA - vende-se,
pi trilha.R$
600,00.Tr: 9132-
4061

ASPIRADOR
vende-se, de pó,
Electrolux.R$
50.00.Tr: 370-
9367

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

------ 034áJ.

CARO G�E -

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

FAÇO FILMAGEM
DE FESTAS EM
GERAL.- Tratar: v e n d e - se,

273-1826 TELEVISÃO - Dreamcast, cl 2
v e n d e - se, contr. e 3 jogos.
mithubisch, 20 R$350,00. Tr: 376-
p o I e g a das. R $ 2206.

.

130.00.Tr: 370-
9131

VIDEOGAMEcorretor de imóveis,
necessário veiculo
próprio, desejável
conhecimento em

informática. Tr:
9962-8154

�fEREÇO - ME - pi
tr�oalhar como

motorista de
c�minhão ou

o�erador de máq.Tr:
�159-6802 ou 9159-
l&i2

BAINER - vende
se,cl suporte, pi
salão de
beleza.Tr:370-9209

FREZA - vende-se,
KF30, Koni, 90mm
de mesa,ótimo
estado.Tr: 376-
3568 ou 371-0431

E·mail: sergio.guima@lg.com.br
.... , _ .. _ ,_ ,-_ .. _ ,-, , _ _ _ _ _------_ __

Advocacia .:PRECISA-SE - de

ajudante pi lavação
de carros cl
experiência, cl cart.
De habiitação.Tr:
273c0034

VIDEOGAME
vende-se, ct 20
cd's, 4 memory
card.R$ 250.00.Tr:
8803-5375

I OfeREÇO - ME - pi
trabalhar como

D�oá.Tr: 273-0629 ou
�117-6782 ct
f�oiane.

TELHA - vende-se,
capa canal.R$
300.00,
milheiro.Tr: 275-
0402

BERÇO :- vende-se,
embuia,cl
colchão.R$
6�.00.Tr: 370-
9131

-""�-���-=---------I
Dário Strelt I

----------���----�-�-�l
O.I\BlSC 163701

FREEZER
CARRINHO -

compra-se, em bom
vende-se, bebê, estado.Tr: 372-
Borigotto.R$150.00.Tr: 3812
275-2949

VIDEOGAME
vende-se, Play
Station, c! 2
controles, 3 jogos.
R$ 250,00. Tr: 376-

PRECISA-SE

profissional de
banho e tosa, que
tenha ou compre
equipamento
completo, tenha

ponto, veiculo e

clientes.Tr: 275-1852
das 15hrs às 18hrs

OfEREÇO - ME -- pi
Iraoalhar c om o

jardineiro, zelador ou
caseiro.TR: 9111-
ô855 ou'373-6695.

OfEREÇO-ME - pi
trabalhar de babá.Tr:
370-6371 cl Michele

OfEREÇO-ME - pi
trabalhar c o m o

doméstica.Tr: 370-
rm7
------------

OfEREÇO - ME - pi
trabalhar c,omosegurança,

.

cl

:riênCia.Tr: 376-
------

OfEREÇO-ME _ pi
trabalhar como
�edreiro.Tr: 275-1962
ou 9127-6491
------------

OfEREÇO - ME - pi
Irabalhar como
dia'.

.

nsta nas terças -

lelrasTr: 371-5311 ou

175-2662 cf Vilma
...________

�fEREÇO - ME _ PI
rabalhar como
diarista ou

i8ensalista.TR: 372- A N T E N A
15 Jane cl PARABÓLICA -

relerência. troca-se, cl controle
.....__________ remoto, por uma

�fEREÇO_ME _ pi e s t e i r a

rabalhar como ergométrica.Tr:
operador de caixa 371-7390
recpÇão I' -------lei" c

06erencia.Tr: 370-56 cf Fabiana

,

BERÇO - vende-se,
madeira maciça -

marfim, cl altura
regulável e duas
gavetas. Tr: 370-
7381

TORNO - vende-se,
retifica, de disco e

tambor de freio e

outros equipo pi
oficina -ou

borracharia.Tr:
473-9818

FOGÃO - vende-se,
4 bocas.R$
50.00.Tr: 370-
9367

Roberto Seídel, 50 I ,. Centro - Corupá ... se
Fone: (47) 375�2S7J/Cel: 9973=9355

CELULAR - vende
se, Motorolla. Pré -

pago.R$120.00.Tr:
370-9131 .

c�J�,�m�,g
(047) 371-0972/275-0323

Revenda de balanças indurstriais e comerciais
Toledo e toda linha de máveis
pi escritório, Kroll e Metalfrizzo

MÁQUINA - vende-
CELULAR - vende- se, de cobertura em

- se, Erickson. Pré bom estado. Tr:
aro pago. R$ 60.00.Tr: 371-3830
pi 370-9131

370-

BICICLETA
vende-se,
original,
criança.Tr:
9209

VENDE-SE - curió.
R$ 600.00. Tr: 371-
0495 cl Vilmar pela
manhã'

PRECISA-SE - de

empregada
doméstica pi
pernoitar.Tr: 371-
9556

MÁQUINA - vende
se, solda elétrica
250ANP, com

-����

c a r r i n h o . R $ VEND(SE-ropeiro
270.bO.Tr: 370- 3 metros, cama de

8563 casal cl baú/04
gavetas, uma

CELULAR - vende
se, Erickson, pré

BICICLETA - pago.R$ 70.00.Tr:

PRECISA-SE - v e n d e - se, 9154-7336 Glaucy
profissional de feminina, Calai, ou 9154-6775

banho e tosa que se pneus novos. R$ Aderson

proponha a adquirir 100.00.Tr: 275-

o equipo tenho 1852
estrutura local ---

clientela e veículo. BINÓCULO - vende

Fone: 275-1852 até 5 e , S a c k u r a

16h. 10x90x50, novo cl
maleta e nota fiscal.
Tr: 276-0031 ou

276-0544

Rua: CeI. Pro-cópio Gomes de Oliveira, n° 400 - centro"
Cep 89251-200 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

CELULAR - vende
se, LG, Dm 120gm,
ótimo estado.R$
150.00.Tr; 9124-
6460

.. > AÇOUClUSIIlIU)
.MUMN1rE .tm (,)�lU!.
AJUS1:AOOft }kfOCANIOO
A1MOXAlU��
ANAll'1."1:A ,C;O'N'tJ\Jill :SElNIO�
,�AU.':."1:A �INAN($ntO
AUX. AnM1N1s.�L'tl\1'1:\lO
A1JX. (''OMr:m.cIO t::X'ruR!OfR:
AUX. ('<;liNtAIlIJL
A1.JX. L,{líftE
AUX. {,,1f.lZINHA
A1JX. OE (;(JR"tE. .fi VINCO
A1JX. LAMRAltm.tú
AUX. PIU1DUÇ;;'O
AUX. ViEíIilOA$

!t!rrAiLL EM! Aum CAD i SOltO
WOltL"iJ
1:!S'tu;t. OESElNVOf}í,lIMHN1'íJ
Elc,1'AíL Il:M lAliIiOlt.q.:Jt()!iUO
El>'1'/w(.t MA.kKltIrJNtt:J

EM EOIFICAÇ,.i;'O
I!XJ�EnIOOR
ft:f.tjlAl\4EN1�HUw
(ll!Jt<�OM
IMI"RlI!Síi:OR K,kSifL'{)
fNsl'ltU1'()t>I; ws� lilE$líJNllJt
U06iR ,O.fi ��fl·trj.r;l
MiJ21CAN'I(:'O É}!; C.wINHAO
M:BCANICO DEM>\.Nlí'i'ffi..lÇAO
M:BCANK:O
I'vU)[>,,'1'AlJOt>!: OI:; MAQU.lNA$
Môul'R.i:S.1:q._
O�fICÊ.•(lIi!:l
OP. EX1�U:Si(lltA
OP.. FR.II:S"'!, � T()�O

,.. OP. nUlUIOTINil.
'ti>. OF.. M1AQUlNA bE, l�ORàAR

()'Ii'.. M1AQ. flIl:XWORAr�CA

Nn)'llruI�o
N«)f. DE SECRllTAIUA!Je)
N!i'(Hfi'.i:1UA tlE !I.{l\(�.
RECEPCíôNls'tA IlÊ H(ytl!fL
REPit_ ,CO.MltRC�Al
$1::1tÍ(,lIitAI"O
SEl!tlitAmJ"lrul
SOl:l'AOO1t
SIJI>IlIWISOIt OONTAml
SlJp. DE lI'E:lRlw\tEJN"tAllU..

SUP. IJi! :t.1J!.NU'tEJNç:ÃO
rsc, I!I.J'l.'l'RcJNI\Q()
TEíC. Iíl:I..:snONICO StiNJOk
TEt::.l'NfOItMA'nCA
1·íSC. Stt:lQUM:NÇ;A
Tlü\J3/lLHú
TIS.C. 1'IN(:IIMffi..I'tQ
1:15CSLAO
roJ(Nll:IltO CNC
t"O�EIItO Ml!CAN'�C()"
'VElND.l!iI:IOIt
"tEJNDE.bOIi: :1:!X1'.!!�O
lílLAIX}:IUt.

CENTRIFUGA -

vende-se, de
roupas Arno, em

..........lIiIIiilllíiílfl CACHORRO - bom estado. Tr:
vende-se filhotes 370-5576 após

-

de Yorkshire, Shi - 15rs
encomenda de Tzu, Poodle,
Strudel.Tr: 9957- Beagle, Boxer, C O L C H Ã O
3374 Labrador, Golden, MAGNÉTICO

Dobermann,
Rotwailler e Pit Buli,
com pedigree ou

contrato de garantia
+ vacina +

consulta.Tr: 370-
8563

ACEITO

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

CAr.'iAREUlA

Cl\RPINt'E.m.O
Ci\;SEI.RÚ
COMI'AADtlR
(,,"O.Jt1"AOOl�
CC)S1'UlllLEIAA$.
CIWNôMI:!;titBS'fACOMPRENSOR -

CACHORRO - compra-se.Tr:371-
ANTENA SKY -

vende-sefilhotes 9993 ou 8805-
vende-se ou troca- selecionados com 1508

Av, Marechal Floriano Peixoto, 79 IRuo do Banco do Brasil) fone: 371.6543 to. "

Slte: Y/w'w,orlbeiten,com,br - E-mail: ioraguo@arbelten.com.lbr

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

CLASSIMais

* Dlstratos

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

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
nQ 288 - centro - jaraguá do Sul

U PERM ERCAO [] T-Aldano Contabilidade
* Declaração de imposto'
de renda

* Abertura de firmas

PINTURAS €M GERAL: PRf:DIAL - COHERCI�L - R€SIDtNCl1.L
MASSA CORRIDA, €POX, T€XTUR�, GRAflADO

sem compromisso
VLB - Responsável pela pintura
do Jornal Correio do Povo

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

.,_,

�
Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 - Centro - Jara uá do Sul - SC

*Contratos * Contabilidade
* Custos

���
��
��

Rua Águas Claras, 2'
Rua José Theodoro Rlbeito,291',1S (lateral-fundo$l
Ilha da Figueira - Centro - Jaraguádo $ul- se

Procura-se
Elcldo VoIhmann pen:feu
dll"lhe!lto, sábado pela
II'nCJnhã no posto Mime

do Rio Cerro U! ·até a agropecuária
Aurora próximo ao Salão Aliança,

o vaiar é de
R$ 1 .800,00 até R$ 2.000;,.00
cf 2 cheques enrolados

num plósflco q�em. encontrar
terá uma boa recompe'1sal.

Fone: 376-0419 ou 376-0907

(j)��
.Gestor de Negócio Próprio
(Representante Comercial]

RequIsitosnecessários:
• experiênciale coohecimeotosde ReCllr50s H.nnanos (Serviços,
BenefICias, El'Icargos Sociais e Depto_ Pessoa!), para gestão
de negócio próprio;

• vivência ou c�acidade em gestâo denegócio próprio;
• alllar ii res idir e Ir) Bragança Ps uH!lta e conhecer (Imeroado
local para prolSpooção comercial;

• pqssuirou abrir uma empresa de RepresJl!01ação Comereia!
e regi$lro no Core.

'

Buscamos profissionaJ,masculino
ou feminino. que tenha seu próprio
negócio ou que queíra atuar eemo:

Enviar "Curricuium Vitae".

I. Ale Antonio FaMno, para:
Rua 24 demaio, 36
r andar - CEP 01041-001

j Jaragué do Sul - se ati E-mail:
IJ afalvlno<&gel:re.can.br

Venda e Assitência Técnica em Computadores,
Redes e Periféricos em Geraf

WINDOWS

WORD

EXCEL .

POWER POINT

INTERNET

COREL DRAW

PAGE MAKER

WEB DESIGNER

CURSOS ESPECíFICOS
A EMPRESÁRIOS

AUTO CAD

As 100primeiras pessoas inscritas ganham brinde.
Na compra de um computador, ganhe 10 horas

grátis de treinamento.

·!tua I�ineu Vilela Veiga, 128 .. Ce�,'tt,C? .. Guaramirim

······Oferta·····

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

Informática
0-

I
"

"Um c t i c íc em sua vida pessoal e prófissiona

Computadores •

completos ...E==='==�:::::::�

Periféricos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Suprimentos
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 585,00

Promoção de

Micros Usados
AMO K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280.00

�ormatização
I d�' comércio e

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

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

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /
12/ IS' / 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb

de memória, Hard Disk 20GB, fax

modem 56k, cd rom LG 52x, Placa

mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

'vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"

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

som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

Assistência Técnica

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

R$ 1.5,00 deslocamento

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Av. Getulio Vargas, 594 - SI. 2 - Centro - PROX. MILLlUM - FRENTE CÂMARA VEREADORES Fone/Fax: 275-2684 - email: infoclick@ibest.cot11.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CARGAS E ENCOMENDAS AEREAS

371.03631

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-CROMOART

É tão útil, que o número
de telefone deveria constar

na seção de utilidade pública.

� ,

! SEX SHOP JARAGUA
I • di

20 anos, olhos claros, total

segurança e sigilo absoluto.
TR: 9103-5417

! 275-0052 / 273-1174
j Ilj,jUi4il;;;i!!itifl!••m,Mi,!;!l'ui.ll.i.!Mi :1

I
I
i endereço. atendimento e entrega com total privacidade
L��E.®�.!!.��.�'?J!I.�r�f!�.�.:.�_�_�:_l!t._� ...�.�.�!!?J!PJ!!�t�f!y�.:.�glE:.!!.�..

,. ",
�

. NATAliA • 9111·0491

ClÁUDIA • 9136·9310

Há 84 anos, o número mais útil da região.

Nicoli e Ketlln CRISTIBN
-passIvo,

morena e ruiva

TR. 91 22 2t49

Vende-se BOXER CHomar
� ..

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

- GINECOLOGIA -

� •� (-j.J..J.,;
I

�
lillóilon .cbí/'Ii.C1l..� "1'000 lt:Hl,'N
Ha'I!tlIlIi1Ç.iíl' 'SOWIlJt.I.'1f lr.oi

j •

Vfd.eo-eirurgh'l,
M�I\i)pi!lusa - Pr�vençãi)
do Cinrer, Endofi1e-tciose
Ruu: Gliil)�mf� 1".'"";\",,, 5íl SL 11)'

fone: 370-1705
�f1hl�1I'etIo!IiO.ClJIlI.[!r JUlTJ;"lIlI di> SUl

275-3387
R: RE!ll'I(lldO Ra!.l, 289 - sr, 01
Ce-rrtrc - Jaraguá do Sul· SC

Medicamentos em geral
Ma�J(l d� fórnllll'ar mêdllCar

f"LS1'orer.ip.!ros e

COf.�:lérk&I m�u.!ados

Fone: 171..aZ18
.Rua (,tão PicoHi 110· Cerrrro

,\\\,�mtHTO f, '�PlJlllllllltIfll{�Hm
'

Bdzio AtIcano - TarO
Nu�ra-KâlaAtblnl

• 'f'ruÍlIJI1<'f1f1fl> Ev,jríwai,
J!fU'tl tli('.!r�lJ� pr"litl"!flU;o,

l)ld!lstr�' Jmp(!}I e <Jb li�m"

COl'\$ultas elhara man:ada
(47) 3n� l7.U6 - ,,"..,114

._-------��-----�

.

tr:rtl2I�
� _�Qbet set �exy é sabet mechet

'L"!� com a ClIbeça dos homens, \
e isso nós sabemos faZei' muito bem!!!

Venha pa..a, momentos ag,adáveis ao lado tlalf
ga,ota. mais salecionada. d. JamgulÍ do liul

Ptotnoção �Ó, e�t,a. getnana!!!
Pague'UrDa e"reve DÚ3g'PO;
·g;�H"'�i���tR·�·�?Q/OO�'.-

Estamos Convidando todos os clientes e

amigos poro conhecer a casa cl
lindas e belas acompanhantes

24 hs ao seu dsper.

Se você é uma pe;so�-triste', sofre de depressão, te� problemas familiares, amoros��, �edo fobia, insônia, timidez. Falta alegria de viver, quanto mais luta m�nos
tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens perdas financeiras e tens problem�de ordem espiritual consulte com ele: Homar Moraes, através do taró kabala e da
fonosinesia o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes'tcontecimentos. Mapa astral, carta numerologia, terapia tántrica cura plánica pela
imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kabala. Regressão,
reprogramação mental e chaveamento e chapem para eliminar a magoa,

Em Jaraquá do Sul- Rua Ângelo Rubini, 627 - Barra do Rio Cerro- Fone: (47) 273-1743 -Instituto do Corpo e da Mente INCORP
_,;m J_ºi'!l.. ,!ill_�__�B?_n.. � J�lL437· I�_§_L .. ª_1j_ª-9260_: �.hc?_!!Iar�_Q���r -

.. homar@exp-resso.com.br • BREVE NOVO ENDERE O

- Branca,
- Fêmea,
- 2 meses

- Desverminada
- R$ 120,00

Tr: 9919 ..D386
, 9135-5854

SAUDE & INFORM
Dê um sorriso de

satisfação.
Você merecel

apinhados ou tortos, e também caso necessário
poderá corrigir a estrutura óssea,
Este tratamento pode ser feito em qualquer idade.rnas
época ideal é após o surgimento dos primeiros dentes
permanentes, pois assim é mais fácil Interferír não
apena s nos dentes,mas na estrutura óssea do pacíente,
o que é fundamental em alguns casos,
Os avanços tecnológicos também benefkíararn a

ertodontía com o desenvolvimento de materiais e

técnicas com alta performance, fazendo com que as

pessoas possam permanecer o menor tempo possível
com o aparelho Ortodôntku o. desenho dos novos

acessórios possibilitam maior eficácia no

reposklonamento dos dentes, e os fios de última

geração garantem movimentos suaves e quase
indolores, o que também torna o tratamento mais
curto. Estes fios são. feitos de níquel, titânio, são
termoatívados e foram desenvolvidos pela Nasa, são
mais flexfve i 5, portamo aplicam a pena s um sexto da

tração comparado aos de aço inoxidável. Embora
muita gente �ance mão dos aparelhos po,r motives
estét iCOSI para o espedali sta em ortodontia a forma e a

função das arcadas são estéticos, para o especialista
em ertodontia a forma e a função das arcadas são
essenciais. Porém, algo é muito importante para a sua

saúder O< uso incorreto do aparelho pode causar

desgaste dentãrio e problemas articulares, entre
outros. Por isso antes de iniciar um tratamento cheque
se o profissional é Especialista emOrtodontia.

A crtodontía procura resolver os problemas da
arcada dentária reposicionando os dentes
apiahados ou tonos, e também caso necessário
poderá corrigir a estrutura óssea"

.

Este tratamento pode ser feito em qualquer idade,
mas época ideal é após o surgimento dos primeiros
dentes permanentes.poís a!ssim émais fácil: interferir
não apenas nos dentes, mas na estrutura óssea do
padente,o que é fundamental em alguns casos,
Os avanços tecnoléqícos também beneficiaram a

ortodcrrtia com o desenvolvimento de materiais e

técnicas com alta performance. fazendo com que as

pessoas possam permanecer o menor tempo
possível com o aparelhoOrtudôntlce.O desenho dos
novos acessórios possibãltam maior eficácia no

repostdonarnento dos dentes, e 05 fios de ú'ltima
geração garantem movimentos suaves e quase'
indolores, o que também toma o tratamento mais
curto. Estes fios são feitos de níquel titânio, são
termcatlvados e foram desenvolvidos pela Nasa, são
mais flexlveis, portanto aplicam apenas um sexto da
tração comparado aos de aço inoxidável. Embora
muita gente lance mão dos aparelhos por motivos
estéticos.para o esp Dra.TalqeMontei roCelupplGonça lves

Especta lista em Odontoped latria e

Ortodontla
A ortodontla procura resolver os problemas da
arcada dentária reposicionando os dentes

Cl'ni.l;Q de O.i�UQia li o íBalit6S

:l'L JhfIJ ,r/J'{N(' ·

..4:liI<!IJJfl' '1;ttil
CíUd; 1i4�1 r.aGo. :>.:1t.11�I. �t:4!!I�
JiaI:." ........... !.... li�'tç....

(11TH ,'E A1fENDIMENTO À lutHII
Gille(Qlog!c e Ob�tellI'icíQ

Videoloporoscopiâ Gfnetolg�tll

27S-039r.]. Roo:pf&.Jufl!tn�45
�

. 1� nnoor • [miM'

� Jlrll<iuodoSul·S(·

Saibil *tldSye.tU seltl

pifar. �OIí1léf.

C(ll!� Q< ptQ,gra�'

D'ISCIPLINA
AliMENTAR
Infoona�ões:: 997 J-JS14

FOliél'f.llC (4]) 370 8.89(1
d�1I íl!lldt 1J"y�gII>IIHI.(.tillí

Rui!: OiI<io [lnmlngos lkugnago. m·· 1m. NOII!

ANUNCIE
AQUI

371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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iiCORREIO DO POVO

CLASSIMais

HONDAIIIMotos

- vende-se,
, ,GL, MPFI99/
�erde, trio, toca

I ,�ir"hid" e ar.Tr:
�i702 ou 9125-
1��Cláudio após

��A-vende-se
�,1.6, 16 valv.:
m�" 97, preto, +
as esp, Tr: 371-
�9122-6233
- 20 - vende-se
o 87, cabin�
�Ia, Cor branca.Tr:
12·0779 ou 370-
�

ONZA - vende-se
fi 650, 93 2p'
ordô, v,e" 'tOd�
n�lnal, d.h. R$
,100,00, Tr,: 371-
117oU371-5615 a
�ec/Cristiane.

MONZA - vende-se,
90, em ótimo est. R$
5.300,00; Tr.: 371-
2001 ou 9916-8927 c/
Frank,

MONZA - vende-se,
ClE, 90, ótimo est.R$
5,500.00.Tr: f73-6364

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

OMEGA - vende-se,
95,GlS, compl., +

teto, azul. Negoc. Tr:
370-5918

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

OMEGA - vende-se,
CD, 93, automático,
bordo.R$
14.500.00.Tr: 273-
1018 Renato

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

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

S-10 - vende-se, CS,
97, De luxe c/ Ar, OH,
capota, cd, trio
.alarrne- GNV.
R$20.000,00- Tr: 273
1525.

TEMPRA - vende-se,
95/96.Vlor a

combinar.Tr: 371-
3132

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

SAVEIRO - vende
se, 2002, comp.R$
23.000.00.Tr: 9962-
3664

SllVERAOO - vende

se, 2001,OlX.R$
39.000.00.Tr: 9962-
3664

VECTRA - vende-se,
98, comp., grafite,
pneus novos,
revisado, doc. Em

dia.R$18.500.00.Tr:
9985-2648 c/Adilson

VECTRA - vende-se,
94, GlS, comp., c/ ar,
OH.R$13.600.00.Tr:
9919-9409

VECTRA - troca-se,
GlS, comp., 99.Por
Vectra GlS, comp.,
2000/2001.Tr: 371-
6262 c/ Patrícia

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

MAREA - vende-se,
99/99, FX, ótimo
estado.R$
21.500.00.Tr: 9973-
5133

PALIO - vende-se,
2000, comp.,
26000Km.R$
16.500.00.Tr: 373-
3001

PALIO - vende-se,
EX,98.Tr: 371-4573

371-9333

circuito
e i c u I os

RUa: Relnoldo Rau 355
• Jaraguá do Sul.

cIrÇllftomotos@torra.com.br

turbo, preto, ano 94, 9122-6233

comp., em ótimo
estTr: 9135-7729

UNO - vende-se,
91.R$ 5.600.00.Tr:
370-1161

TEMPRA - vende

se,95,8valv.,R$ 7.000
+ 25 vezes R$
160.00. Aceito troca

por carro até R$
8.000.Tr: 275-2784 ou

9122-2361

TEMPRA - vende-se,
96, gasolina.Tr: 371-
3132

m'
FIESTA - vendólse,
Street, Gl, 1.0, 4

portas, preto, 2002,
pneus novos, ótimo
estado.R$
16.000.00:Tr: 275-
0647

KA - vende-se, 98,
c/ vidro e trava

elét.,R$
10.800.00.Tr: 370-
1161

RANGER - vende

se, 00, cabo

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

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

Vectra 2000 GLS 2 2

completo RS 29.800,00

FUSCA- vende-se

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

ESCORT vende se,

Gl, ano 88. Tr: 9134-
6258

ESCORT vende se,
ano 98 , vermelho.
Vlor a comb.Aceito
troca. Tr: 275-0402 ou
372-0098

ESCORT vende se,
GL, 94, ar, dir., hid.,
cor azul.R$ 1.500 +
36x339.00.Tr: 9975-
5167

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

GOLF - vende-se,
verde, 4 portas,
96.R$15.000.00.Tr:
373-0626

GOLF vende se,
GTI, cambio
automático,
2001 ,comp., +couro.
R$ 42.000.00.Tr: 373-
3001

-GOL - (I'Emde-se, 94,
1.000.R$ 6.900.00.Tr:
9962-3664

GOL - vende-se,
96,TSI, comp.R$
12.500.00.Tr: 373-
3001

GOL - vende-se,
Special, 99, ar

cond.R$
12.500.00.Tr: 9997-
5557

Modelo Ano Cor Modelo Ano Cor

_G_()JJ._,L_C:Lª-l__ 1999 G
---j

"IQWQ?LfLJrgª,º_",_ :!,���" G,'" '"

Voyage_ 1986 GNV
_ _

,':��lj,Q�e;;jSend�',:���=ia,��==�=,�'�·GQã}p:'�:"J
_Vltolks.\lageo_I:i1_Q_j.989_,_j)_no"baL__,_

GoLPowerG3 4p 2Q02.R$J,B.2OD,O,O, ,

Gol1000 4p GL...?QOO R$J.§.800,,_00
,

, __ çº.MPB�=§�,,�I,�_fi,QªQçiªg__ª, ,�
7.500,00.Tr: 9135-
7729

COMPRE
9919-1313
FONE/FAI: 310-5218

Biz KS 99 Vermelha Titan KS-- 00 Verde
Biz KS 01 Azul Titan KS 01 Vermelha

+41. ds
Biz KS 01 Preta Titan KS 02 Prata
Biz KS 01 Verde Titan KS 02 Vermelha
Biz KS 02 Preta Titan ES 00 Vermelha
Biz ES 01 Preta Titan ES 01 Prata
CG 125 98 Azul Titan ES 01 Azul
CG 125 99 Azul Titan ES 03 Vermelha
Titan KS 00 Vermelha Titan KSE 02 Prata

,-----

PALIO - vende-se,
EO, 97.R$
9.500.00.Tr: 371-' FUSCA-compra-se,
3447 de particular acima

do ano 78,
UNO - vende-se, pagamento a

vista.Tr: 371-8153 ou

GOL vende se, 89,
1.6, álcool.R$ 5.000
ou troca por carro
maior vlor até R$
9.000.Tr: 370-6266

G..O.L vende-se,
1000, 95,
quadrado.R$4.700 +
financ.Tr: 274-8364

lOGUS vende se,
ano 96, 1.8, a

gasolina, bco, 87 mil

Km, sego dono, ótimo
est.R$ 9.500,00.
Tr: 9922-4941 ou

370-1633 noite, c/
Anderson

PARATI vende se

ano 97, cornpl. R$
16.300,00.Tr: 9962-
3664

PASSAT vende se,
84.R$ 2.200.00.Tr:
9137-9426 ou 371-
8611 após 14;30hrs
c/ Pedro

POLO - vende-se, 99,
vermelho. Tr: 9985-
0761 ou 370-9131

GOL - vende-se, ano
$ QUANTUM - vende-94, 1.6, branco.R

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

"·"''''·''1
I

R

1
i
�

.. Atendemos frotas e particulares}
- ii! convertedora de se

.. Mais de 2 mil veículos convertidos

REGIÃO NORTE em:

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

Rio Branco, 230 - centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:
São José - Fone: (47) 258 - 0036 / Rua Abelardo Manoel
Peixer-150- Barreiros

USADAS

•

mauJU/����

�oros

(371-1970)
VendeCompra

Troca - Financia
Motos acima de 1 998 até 2002 -

financ. em até 36 x si entrada

�-----_._---

Motos de 2003 À 2004

Financ. Em até 40 X

Entrada de 1 O %

ua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

Blazer 99 2.2 completa ct
IPVA pago RS 29.000,00

Kangoo RT 2003 completo + aro liga,
cd píover cl comando de vctonte e
olr bag duplo R$ 32.800,00

Zatira 2001 2.0 8v completa
IPVA pago RS 38.000,00

Eco soorr 2004 XL 1,6 1
6v Ac, Dh. Air bag, GNV

CONSULTE

Celta 2004 cl kit mais e IPVA Fiesta GL 2001 ct ar cond.

pago RS 18.900,00 RS 15.900,00
scenic RT 2001 1.6 16v completa
rodas R$34.900.00

I ,.--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

Gol4p
Ka
Vectra GL

Blazer 2.2

Blazer OLX

Rural4x4

MB 710 c/ baú
MB c/ carroceria

99
97
95
98
!'l1
01
01
99
02
97

98

97

75

98

89

branco c/ ar
branco

G
G
G
G
G
G
G
G

G
G

G

O

G

O

O

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 CO 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
OKM
2000
1999
1999
1995
1994
1994
1993
1988
1995
2002
2002
2001

.

1996 c-

1998
1999
2003
1998
2001
2000
1997
2004
2002
2000

MOTO

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3?47 - Jaragúá do Sul
FIAT 94

93
94

bordo
branco
cinza

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

Tip01.64p
Uno Mille

Un04p

FORD prata
azul

R$10.500,00
R$ 14.500,00
R$14.500,00
R$8.000,00
R$10.500,OO
R$12.500,00
R$9.900,OO
R$ 7,700,00

R$13.900,00
R$12.900,00

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

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

96
98
97

93
94

vermelho
azul
azul
branco

94
93 Alcool

GM Vectra GLS compl.
Omega GLS tetol rodas

95
93

dourado

grafite

00
93
93
03

bordo

bege
cinza

prata

vw Gol4p8V
Go11.6

Santana4p
CGTilan

'Amaj.;ld,! 3"0:2769
� UrOMOVEIS

Av. Prefeite> Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

branca
Cinza
verde

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

F 1000 HSD XLT Diesel
Mercedes C180
Scenic RXE

Laguna 2.0 RXE
Clio RL c/ 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 Cornp.ycouro
Gal MI
Towner SDX
Uno Mille

97
95
00
99
01

cinza 02
vermelho 01

98
98
95

azul
branco

Cinza
vermelho
branco
azul ,94

96
96
97
97
93

branca
vermelho

prata
azul
branco

Sundown Palio

Kombi furgão

Tempra IE 8v, cornpl.

Pampa ll.6

Escort Zetec Gl 1.8

Opala Diplomata

00

97

01

89

98

96

93

93

97

88

preto

Verde met.

cinza

verde

preta

branca

preto

branca

prata

cinza

Palio EDX cornpl.

Corsa Wagon 1.6

Corsa Wegon

Uno S 1.3.

Celta 4p c/ ar
Celta super 4p.
S10C/GAS
CorsaWagon GLS 1.6 cornpl.
Clio RN compl. - v.e.

Golf GL c/ Opie.
Fiesta Class 4p
CorsaSedam
Fiesta 4p c/ som
Escort Hobby 1.6
EscortGL4p
Gol 1000 I
Uno SX 4p c/ opc,
Vectra GL 2.2
Vectra GL comp.
Vectra GLS comp.
GolG1I1
Gol1.8
Palio4p
Astra Sedam 1.8 GL cornp.
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

G
G O

G/N/V

\�
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

oe
Veículos

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

prata
Preto
Azul

prata
verde
azul
vermelho
cinza
vermelho
bordô

prata
Azul
Branco
verde
branco
branco
Verde
verde

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - ]araguá do Sul

00

97

95

95

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

FIAT
Palio Wekend Stile
Uno ELX
Palio EOX 4p Ope
Tempra 4p Bv campo
Uno S 1.3
Fiorino 1.5 furgão + GNV

Tipo 1.6 IE comp.
Tipo 1.6 tE comp
UnoS
FORD
Verona GLI
EscortXR3
GM
Vectra GLS campo
Corsa Super 4p cJ ar
C 10 Gasolina

Omega GLS 4.1 comp
Monza SLE 4p
Omega GLS comp+teto+GNV
VW
Santana 1.8 comp.
Gol MlcJOpc
Gol1000
Gol CL 1.6
Prati CL 1.6 c/ar
Logus
OAEWQO
Mercury Vilage GS comp.

03

197
95

94

01

97

96

79

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

Verde
Azul
Bordo
Branco
Branco
Branco
Cinza
Prata
Azul

Branco
Bordo

Bordo
Bordo
'Bege
Azul
Azul
Prata

Branco
Branco
Bordo
Branco
Branco
Azul

Verde

1997
1994
1996
1993
1991
1997
1995
1995
1988

1995
1991

R$16.300,00
R$ 8.300,00

• R$11.400,00
R$ 8.900,00
R$ 6.500,00
R$12.800,OO
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 4.800,00

R$ 9.500,00
R$ 6.800.00

R$12.900,OO
R$12.500.00
R$ 7.500,00
R$15.800.00
R$ 7.900,00
R$ 14.500.00

R$ 24.500.00
R$11.700,00
R$10.300.
R$ 5.900,00
R$ 6.800.00
R$ 9.300,0

R$ 21.000,00

1995
1997
1974
1995
1992
1993

2001
1998
1996
1990
'1989
1994

1993

bordo
ver�
branco
Prata -

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936
Astra 2000 Sedam Gl 1.8 comp.
Gol G III 2000 1.0 4p
Palio El 97, 4p trio eletrico ar quente, Des.
Blaser DLX 2.5 turbo Diesel, 97
Fiat Siena 1.0 2002, fire, trio eletrico
Gol LO 94
Gol GIII 2000 1.0 4p
Corsa Super 1.0, 2000, trio elet.
Go191,1.6
Omega Suprema GlS 2.0 comp.
Marajó SlE 1.6 límp/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, Lirn/des/ar
Estrada 2000, 1.5, cabine estendida comp.
Clio 1.0, 2000, trio eletrico air bag, ar
Astra GlS 99, 2p, 1.8, comp.
Celta 2004, 4p, 1.0 ar quente, ar cond.
Monza 90, 2.0 SlE, COMP.
Monza si 2.0, 2p
Fiesta 98, 4p, Ilmp., Des, ar quente
Fusca 1.3, 80, vidros,travas, reliquia
Astra Gl 1.8, 2001, 2p, comp.

bro-o
illIJl,.
br""
oo@
Pra,
br""
Praia
M.",
bra",
Azul
CinIa
brarm
Br""
cinza
Azul
Pra!a

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

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

Voyage 1.6 A

Escort XR3 + teto solar

UNO 4P. + opcionais
Uno 1.3

Uno ELX 1.0 4p
CBX 200 strada (FINANCIADA)
Suzuki swift 1.6 SD

verde

vermelha

verde

bordo me\.

bordô

preto
branco

cinza rnet,

azul met,

vermelho

preta
azul

roxa

branca

01

00

96

98

98

97

95

93

93

94

89

95

00

94

MN AU,.OMÓVEll
FONE/FAX: 373-013] ou 373-3J�

G
D

G
G

G

1990
2(OJ
2001
1991
1999
1993
1991
1995
1999
1994
19U
1995
1995
2(!)J
'tfJl

Mercedes C280 4p
Ford Ranger2.5 CD
Fiesta 4p OKm 1.0
Goll

Uno EX4p
Uno 1.0c/opc.
Vectra CD 2.2
Fiorino Fechada 1 ,O
GolSpecial
Golf2pcomp.
Fusca 1500

OmegaGLc/Gas
YamahaXT600
CBX200

CMpt.." 105c

Preta
Vermelho

prata
verde
cinza

Azul

branco
Branca

cinza

G

G
G

G

G

Gas
G

G
G

bordo
Branco

Preta

Vermelha
Verde

Barraca pi camping completa

-

:')&1'\. 310-31
x \�e rct.llOs '1, .

, ,.'

"" ""'�,' '�
Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - centenário - Jaragua

Gal MI 97 prata

Tempra compl. Único dono 97 prata

Uno 4p 96 prata

Logus 94 verde

Uno 2p 93 branca

Escort Guarujá compl, 92 cinza

Chevette + rodas 87 branca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Árd-uino
Veiculos

VEíCULOS
370-7516

Compra Financia
!Va Walter Míuquárdt, 1-850-· �iirrã-dõ Rio Molha· Jaraguá dcfSul :�s�,: 1

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

Astra, GLS,4p· 95 Verde

97 BordôVectra GLS

Corsa Wind 1.0
Cinza 98
Verde 98
Bordo 96

Pampa Azul 94

Pampa Vermelha 94

HiluxSw4, diesel Cinza 93

f·1000 diesel Cinza 92

Monza, álcool Verde 86

f·1OOO Amarela 86

Saara Verde 99 Uno S 1.3 90
Santana GlS cornpl. Azul 92

Clio RN 1.6 cornpl. 01
Blazer Deluxe cornpl. Prata 98 Preto

P8rati álcool Prata 84

VEICUL.ClS

I� 370-4224
� CLASS IC Rua Erwino Menegotti, 869,
�I�
-

vEicUl:OS Vila Rau - Jaraguá do Sul- se

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

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

14.1708T 99/99 Chassi, branca R$ 58.000,00

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

VW 18.31002/03 c/ cabina spazio 3° eixo/branco R$135.000,00

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

Novos e Usados 370-0013
2003/2003 VW/8150 BRANCA DIESEL
2002/2002 VW/17210 TRUCK BRANCA DIESEL

1999�9 VW/8.140 BRANCA DIESEL
1997 97 F4000 TURBO 4.3T VERMELHA DIESEL
2004/2004 GOL 1.0 PRETA GASOLINA
2004/2004 CELTA4PTS PRETA GASOLINA
2003/2004 CLlO PRI10 16V BEGE GASOLINA
2003/2004 KA BRANCA GASOLINA
2002/2003 PALIO FIRE VERMELHA GASOLINA
2002/2002 PARATI16V CINZA GASOLINA
2001/2002 FlORINO 1.5B RANCA GASOLINA
2001/2001 KANGOO 1.6 CINZA GASOLINA
1999/1999 CORSAWIND PRATA GASOLINA
1998/1999 MAREAWEEKEND VERDE GASOLINA
1998/1999 FIESTA PRATA GASOLINA
1998/1999 UNO MILLE EX VERDE GASOLINA
1997/1997 CORSA GL BRANCA GASOLINA
1996/1996 UNO 4PTS VERDE GASOLINA
1995/1996 TEMPRA IE BRANCA GASOLINA Titan

1995/1995 GOL CLI BRANCA GASOLINA Monza
1993/1993 ESCORT GL 1.8 AZUL ALCOOl CG Tltan

275·1184 Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

Rua Angelo Schiochet 99 310-238189251-600 - Jaraguá do Sul
�i�li�a2& 1!oa4cp Verm 2003 Gas

Bco 2001 Gas
Vectra GlS eomp 94 R$ 12.800.00��t;r��:gl����.l Amarelo 2000 Gas

Bco 1998 Alcool Fiesta Comp 97 R$ 11.800.00cf ar cond. 2003 branco Goll.0 I Prata 1996 Gas
Parati GL 1.8 Cinza 1994 Gas. Parati 86 R$ 4.500,00cf dh 4p 2002 branco L·200 4 x 4 comp Azul 1993 Dle

4p, Gas. 2002 branco
Monza SL/E 2p Azul 1988 Gas Uno CS 88 R$ 4,500,00Gol GL 4p 1.8 comp verm 1995 Gas

2001 prata
Corsa Sedam cl a.c. Bco 2002 GNV Passtl 79 R$ 2.200,00
Celta 2p Bco 2002 Gas

comp. 1999 preta VT Shadom 600 c.c greta 2002 Gas Monza 89 R$ 5.300,00
Astra GLS Sedam Campo co ��88 GNV

2p, Gas. 1997 vermelho Blazer Comp. 2.2 Bco GNV YBR OKm 04 R$ 4,800,00

Gas. 1998 vermo meto
Ducato Furgão Bco 1999 Die Ipanema GI Aleool R$ 6.500.00Blazer Comp Bco 1998 Gas

cf ar + pers. Gas 2001 preto
Parati 1.0 16V Vermo 1998 Gas Asia Towner furgão 95 R$ 6.800.00Palio 1.0 4p ��f' Bege 1998 Gas

cf ar, airbag duplo 2000 vermo Corsa 1.0 Bco 1997 Gas Kadet 92 R$ 7.500.00
Pampa 1.6 L Bco 1997 Gas

4p, cf ar 1996 cinza §�rl�á�c[ corno, Prata 1997 GNV Tipo Comp. 96 R$ 9.800,00
cf dh Gas. 2001 branco

Verde 1997 Gas
Suprema GLS campo Cinza 1996 Gas Palio Wikend GNV 97 R$ 16.900.00

cfvidro,teto,dh 1992 Omega GLS 4.1 comp, Verde 1995 Gas
Vectra GlS 95 R$ 13.800.00Kadet Llte 1.8 Cinza 1994 Gas

2p. Gas. 1993 prata Kadet SL 1.8 Vermo 1993 Gas Alfa Romeo 164 95 R$ 15.000.00Savero CD Bco 1991 Die
Gas. 1997 branca �TgSg g�sslc 2p comp Azul 1991 Alcool D·20 88 R$ 17 .800.00
Gas. 2002

Verde 1990 Die

preta Escort 1.6 Bco 1992 Alocai Trailler Angola cl 1 eixo 90 R$ 6.500.00Escort 1.6 prata mg Gas
Varlant Azul Gas Trailler TurisCar 89 R$ 7.500.00

liIlva
Co!laHatch

Vermo2001

�Gl

special2p 2002

tl<onGlX 4p. 16vIAr cond.lDHITE; J997
(,lia 5pllimp.ldesemb.(ar q. 2003

r�lla ,..O/limp./deiemb�ái'q�trio elet.zp, 1998

Honda CG 150 Titan Esliii 2004
ttk.'l

Veículos de Particulares
R: 28 de Agosto -

Guaramirim
(em frente a Rodo

ferroviária)
Volkswagen
Palo Prata 99 R$ 19.500.00
Gol Verde 90 R$ 6.800.00
Gol Branco 99 R$ 13.500.00
Golf Verde 2001 R$ 32.000.00
Monza Branco 87 R$ 4.500.00
Chevrolet
Corsa Branco 96 R$ 10.500.00
Chevette Branco 88 R$ 4.800.00
Chevette Dourado 88 R$ 4.200.00
Plck Up Corsa roxo 96 R$ 11.200.00
KadeU GSI Prata 93 R$ 9.500.00
Fiat
Uno Vermelho 93 R$ 7.500.00
Tempra Azul 96 R$ 12.300.00
Palio Weekend Cinza 2.000 R$ 18.000.00
Palio BordO 98 R$ 13.000.00
Palio Prata 2002 R$ 17.500.00
Ford
Escort Bordô 96 R$ 10.500.00
Escort Branco 84 R$ 3.000.00
Escort Prata 86 R$ 4.000.00
Caminhão
Caminhonete D 10 Marrom 74 R$ 14.000.00
Moto
XLX motor 350 Amarelo 89 R$ 2.500.00

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 U Vendemos seu' veículo a preço de mercado!"

311-0802
311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira. 130 • Centro· Jguá do Sul
Escort 1.6 clDH + AR + trava cina 2000
Escortsw completa prata 1997
Fiesta 2p cl cpc. Azul 1997
Celta O·KM pretafpreço especial)
Corsa sedan classic prata 2003
Corsa sedan c/ opc. branco 2001
Astra sedan GL completo branco 2001
Celta c/opc. branco 2001
A,traGL 2p c/DH, trio branco 2000
Corsa wind 2p c/ opc. prata 1996
Golf1.6 completo prata 2002
Gol special cinza 2002

Parati 1.6 clDH bege 2000
GolMI 4p branco 1999

Golplus c/ opc, verde 1996
Palio ELX completo cinza 1999
Uno mille SX c/ trio azul 1997
PalioEL c/trio 2p bordo 1997
Clio expression DH/trio azul 2003
ClioRN c/ ar prata 2001
ClioRN cl trio preto 2001
Scenic RXE completa verde 2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA, 24 de agosto de 2004

INJECAR AUTO CENTER

EI FORD

Carro Cor Ano OPC Carro Cor Ano OPC

Tempra Azul 1999 Completo Fíesta Branco 1998 Completo
Uno Mille Verde 1996 Ac/TeNe Mondeo Azul 1999 Completo4p
PalioOKm Branco 2005 limp/dt RENAULT
SienaOKm Prata 2005 Aq/dt/kit vivace

I
Carro Cor Ano OPC

Siena OKm Branco. 2005 Aq/Des/kit vivace Clío$edam Grafiti 2001 Completo
UnoOKm Preto 2005 Aq/Des. Clio RN Alise Preto 2003 Completo
Palio OKm Branco 2005 Aq/des

Novos e Semi-Novos
MERCEDES
Carro Cor Ano OPC

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

(
Celta Preta 2003

) 7 ..3 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 ----------------

)/éctra GL$ 95 azul G

O�ega SupremaGLS 93 azul G
Fusca 82 verde G
Escórt XR3 88 amarelo A

Gol ',. 90 branco G

$.8j1tâna Quantum CL d.h. 90 vermelha G
. VeT{)na�$.LX 1.8 cld.h 95 Cinz G

Qpala Comodoro cornpl. 89 verde mel. G
Eseort Hobby 1.6 93 branco A
GolCL 1.6 90 cinza G
Escort Ghia 89 verde G
Kormbi Carater 92 branca G
Ford Landal em couro 80 azul GNV
Go1M11.6 97 azul G

f·,tOOO c.dupla, MWM, c. 94 cinza O

0€11 Rey GL 1.8 90 cinza A
Che.vette Junior 92 vermelho G

Org.ala Diplomata 6cc cornpl, 90 bordô G
MOlllza 90 azul G
Fl:i:sca 74 branco G

VQiy,age 86 grafite A

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila lalau

SOM

se, 1.8, 92, c/Paulo
vermelho, gasolina, í

-----

étimo estado.R$ VOYAGE - vende-se,
15.000.00. Tr: 376- ano 83, branco, 1.6,
3386 ou 9985-2302 gasolina.R$ 2.500.00

ou troca-se por uma
biz.Tr; 370-8526 c/
Airton

CLlO - vende-se,
Hateh, 00, 1.6 RT,
prata, airbag duplo,
d.h., a.c., CD oriq.,
controle satélite de
som, t.e. 5p, trava p/
crianças, rodas de
liga leve. R$
21.000,00. Tr: 370-
8928.

SANTANA - vende
se, ano 91,GLS,
eompl.R$
8.100,00.Tr: 371-
6238

VOYAGE - vende-se,
76, plus, c/ GNV.R$
5.500.00. Troca-se,
por moto.Tr: 9997-
5557

SANTANA - vende
S@, guantum, GLS,
8S,Tr: 276-3433
Jàime

CLlO - vende-se, RN,

_
ano 2001,1.6,16

� válv., cor preta, dir.,
trio elétr.. R$
19.500,00.Tr: 370-
7467 ou 9103-6044.

V�RONA - vende-
se, europeu, 96, 4 p, BESTA _ vende-se,gasolina. Vlor a

eomb, Tr: 370-5627 GS, grand, 2003/
2004, eomp., c/

Honda, 2002,
automático, prata,
50.000km c/ GNV.
Vlor a eomb. Tr: 371-
4978 ou 91 09-5067

Serviços de:
• Suspensão
• Freios
• Embreagens
• Mecânica em Geral
• Carburação e Injeção

CtN\tR Fone: (47) 371-3898
"z,..",...-_ ... 4<IIi,.' � e4-15 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do Sul- se

6.000.00 + finane. TIf

9985-076;l..,ou 370-

9131 "

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P o R T A DOS

MlIF03JES C 22) 94 coro verde

CI\IC EX 'J7 aí <XJ11iID branco

PEU3EOT 100 00 1.0 ar q. 1t111aZ. azul

PEU3EOTasxs 'J7 ax.ro'Gr.tí;tx! branco

PEU3EOT 4<E ro 4p'aí!t:xBs prata
PEU3EOT 4<E l3REACK 94 � preta
APA..AUSE 94 �EW branco

a-w:w::JE 00 4pIabs preto

NACIONAIS

F-1cro 00� él2U

\&10 'J7 �lTcro:l
Brasilia 75 impecável verm.

R..S::A ss 1® baco

ESPECIAIS

R..S::A es P/�

KCMlI 00 lliDoro�
V.AfllANT 70 lliD nro�

,.
MONTANA
M I) L T 1· r.\ A R C'" S

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376-1678

BIZ vende-se, 2003,

linha.Tr:376-22170u verde. Entrada a

9905-6162 c/ Carlos combinar + 24xR$
21 O.OOTr: 9142-5491

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

Tr: (47) 9102-0009 c/
Santiago.

SUZUKI - vende-se
Suzuki Swift SD 1,6
16V 4p, eompl., gas .

R$ 12.000,00 ou ou
troca-se por terreno
de maiorvlor: Tr.: 370-
7986.

SPRINTER - vende

se, 16lugares, banco
reelinável, ar

eond.,Tr: 275-1.177 ou
9953-5676

ou 371-7803 após
18hrs

BIZ - vende-se,
2003, vermelha,
semi nova.Tr: 372- ,

7912 ou 9135-8785

CBX 200 - vende-se

strada, verm., 98,
impecável. Aceito
troca. Tr. 9103-7895

ou 91 03-2613.:

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

SAHARA - ano 91.R$
3.700.00Tr: 276-3002

c/ Jair

TITAN - vende-se, c/
partida elét..R$
4.300,00.Tr: 9953-
2627.

TITAN - vende-se,
ano 2003.R$
4.100,00.Tr: 370-
6526

TITAN - vende-se,
95Tr: 371-4573

TITAN - vende-se;
ano 96.R$
2.300,00.Tr: 9991-
3300

Sua Concessionária Renault agora é

FALCON" vende-se,
2002, vermelha.R$ ....----------.....

Truppel Car
VEíCULOS MUlTIMARCAS

Fone: 275-1183
Comp�a - ve!lde - troca - financia

Celta UJ 2p
í1

2001 branco

Palío EDX 2p 1997 prata
Corsa 1.0 4p 1999 prata
Palio 1.0 1p 1000 ,prata
Goll.82p 1997 vermelho
Saveiro 1.8 2001 branco

Omega Suprema enmp], 1993 prata
Omega GLS 2.0, compl.(-teto) 1994 azul
únoMille 4p 2001 branCO
Corsa Sedam Super 4]> 2001 branco

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

Escapamento - Geometria - Balanceamento
.......... , _ .. __ .. __ . __ . .. �._...

,-,',0,-

Injeção Eletrônica � Mecânica em 6ieral
. Auto-elétrica - Com. de Pneus

AUTORiZAdA:
GM, vw' •

FiAT,i FORd

BLUMENAU · ITAJAí • JOINVILLE • JARAGUÁ

\ 1
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




