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Qê novE> mesmo, só
0$ nomes em 2005

Cerca de 300/0 dos bananais estão

abandonados, diz Compagnoni
• PAGINA 5

NEGOCIAÇÃO

Fechadoacordo
na construção

Sindicatos de Trabalha
dores e Patronal assina
ram convenção coletiva
de trabalho com reajuste
de 6,3%, referente ao
INrc.

_ PAGINA 4

INICIATIVA

':Apevi nos Bairros" mobiliza

empresários da periferia
Aproximadamente 100 empresários dos bairros Ilha da
Figueira, Vila Nova e Barra do Rio Molha participaram
da segunda edição deste ano.

- PAGINA4

TALENTOS'

Benedet (O) apresenta o documento que garante a reforma na laje do presídio. Secretário promete lançar, em breve, edital de licitação
Festival da Canção integra
programação da T" ExpofeiraBenedet elogia presídio de JS

I e entrega carro para a direção.
- PAGINA 5

, DIREITOS

o secretário estadual de Segurança e de Defesa do Cidadão,
Ronaldo Benedet, visitou o Presídio Regional de Jaraguá
do Sul, no início da noite de ontem. N a oportunidade,'
elogiou as instalações, afirmando que é "um modelo para o

Estado".

Benedet estava acompanhado do diretor estadual do

Departamento de Administração Penal, Mauro Dutra, do

delegado regional Djalma da Silva e de membros do Conselho
Carcerário. O secretário entregou um carro zero quilômetro
para a administração do presídio. - PAGINA 7

Empossadios OS novos conselheiros
Administrativo .e Fiscal do Issem

- PAGINA 6

OpçÃO
I')

VotQS nulos superain os obtidos
pelo vereador mais votado
o número/de votos' nu,los registrados nas eleições
municipais de 2.000 foi superior ao obtido. pelo vereador
ll1ais votado. Enquanto 1.787 eleitores optaram pela
parlamentar Maristela MeneJ, então no PMDB, 1.794
protestaram e anularam o voto. Outra maneira de se abster
foi Votar em branco, opção tomada por 768 pessoas. O
vereador menos votado, Jean Leuutprecht (PTB), conseguiu
14 Votos a mais e garantiu a vaga na Câmara. _ PÁGINA 3
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OPINIAO

Do outro lado
Com pompas e circuns

tâncias, o governo federal

anunciou que a retomada
do crescimento econômico

está permitindo 'o aumento

"expressivo das operações
.

de crédito no país". Para

justificar a declaração,
revelou dados do Banco

Central, em junho, que

apontam que o volume total
de crédito concedido pelos

. bancos e financeiras a

pessoas físicas e a empresas

_ chegou a R$ 442,4 bilhões,
um aumento de 8% em

,

relação a janeiro/2004. O
BC informou ainda que as

operações concedidas pelas
instituições privadas totali
zaram R$ 265,8 bilhões no

mês e as dos bancos públicos
somaram em junho R$ 176,6
bilhões.

Todavia, muitas empre
sas ainda aguardam na fila
os financiamentos concedi
dos com recursos livres -

que responde por 57% do

FRASES� ----------------------------------------------------------------------------------�G

total do, sistema financeiro
-, que segundo o BC,
atingiu R$ 252 bilhões em

junho. Na mesma situação
encontram-se as pessoas

jurídicas, ,que ainda não

viram os R$ 152 bilhões
liberados nas operações de
crédito. A se julgar pelo
anúncio do crescimento das
novas linhas de crédito para

pagamento. Essas opera
ções, que têm taxas de juros
menores, foram regulamen
tadas em setembro do ano

passado pelo governo
federal. O aumento no

número de operações de

crédito, deve-se, além de
outros indicadores econômi
cos, à redução das taxas de

juros pelos bancos. A taxa

.... Em junho, o volume de crédito concedido

pelos bancos e financeiras a pessoas físicas
e a empresas chegou a R$ 442A bilhões

empresas para administração
do caixa no curto prazo, a

queda nos índices de

emprega divulgada está

aquém do foguetório do

governo e aliados.

Segundo os anúncios

oficiais, os empréstimos para
pessoas físicas aumentaram

1,8% em junho - R$ 100
bilhões. Desse total, R$ 30,2
bilhões foram empréstimos
com desconto em folha de

'média de juros das opera

ções de crédito com recur

sos livres diminuiu 0,2 pon- ,

tos percentuais em junho,
atingindo 44 % ao ano.

Na esteira de otimismo,
o governo colocou a

inadimplência, com

trajetória de queda nos

últimos quatro meses.

Dados do BC .indicam que,
em· junho, os atrasos

superiores a quinze dias
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reduziram 0,2%. "Já temos

indicadores superiores a

2003 e até melhores que os

da última retomada na

economia, entre 2000 e

2001. O Brasil conseguiu
reunir três fundamentos

que raramente são agrupa
dos. O fiscal de boa qualida
de, inflação sob controle e

boas contas externas", disse
o empolgado ministro da
Fazenda, Antonio Palocci.
A superfície cor-de-rosa

pintada pelo Planalto deve
ser analisada sob dois

aspectos: da recuperação
da economia do país, que
no ano passado registrou
queda de 0,2%, e do
momento político delicado
que passa o governo. No

primeiro caso, pode ser uma

-bolha de crescimento. No

outro, a tentativa de desviar
a atenção da população de

questões mais complexas e

que divergem dos discursos
feitos na oposição.

, �
IINão somos nós os melhores do mundo. Eu prefiro falar que é o vôlei do Brasil o melhor do mundo.
Nós temos os melhores joqadores, o melhor circuito, e é por isso que ganhamos tudo lá foral:

• Ricardo, da dupla Ricardo e Emanuel, medalha de ouro no Vôlei de Praia nos Jogos Olímpicos de Atenas, dando uma lição de modéstia

:·Mun I· Pessoas & Fatos I
.... CHINA

Tufão obriga a remoção
de 320mil pessoas
A China retirou cerca de 320 mil pessoas da
costa Leste antes de o tufão Aere atingir sua
porção continental ontem. No norte de Taiwan,
a passagem do tufão provocou um

deslizamento de terra que resultou na morte de

quatro pessoas, elevando a 16 o número de
mortos no arquipélago. O Aere atingiú a China

por volta das 16h30 locais, entrando pela
província de Fujian,ao Sul de Xangai.Trata-se da

segunda grande tempestade a atingir a China
em poucos dias. Há poucos mais de uma semana,
o tufão Rananim deixou um rastro de 164mortos

e muita devastação no sul da China. (AE)
.

.... PALESTINA

Arafat resiste a reformas
e se sustenta no poder
o presidente palestino, Yasser Arafat, afastou
ontem mais uma contestação à sua autoridade
ao conseguir fazer com que parlamentares
recuassem de uma exigência para amplas
reformas e aprovassem uma carta de

recomendações. Enquanto isso, a onda de caos

que aflige os territórios palestinos fez mais uma
vítima, quando homens armados feriram

gravemente um oficial do alto escalão dos

serviços de segurança na Faixa de Gaza.
As duas situações estão relacionadas uma à outra:
Arafat sustenta-se no poder - em meio a denún
cias de corrupção e ineficácia por parte de doado
res internacionais e por reformistas. (AE)

.... EUA

Advogado da campanha
de Bush renuncia
Benjamin Ginsberg, advogado da campanha à

reeleição do presidente George W. Bush,
renunciou ontem ao cargo depois de ter

admitido que assessorou os Veteranos das
Lanchas Rápidas pela Verdade, o grupo
republicano que acusa o candidato democrata à
Casa Branca,senador John Kerry,deterexagerado
sua atuação como tenente da Marinha, na Guerra
do Vietnã. O objetivo do grupo é criar dúvidas
sobre fatos que valeram a Kerry o

reconhecimento de herói condecorado por
bravura, uma condição que reforça sua

credibilidade para discutir questões de segurança
nacional com Bush. (AE)

... ÁFRICA DO SUL

Thatcher é preso por
tentativa de golpe
Mark Thatcher, filho da ex-primeira-ministra
britânica MargaretThàtcher, foi preso ontem na

África do Sul sob suspeita de envolvimento em

uma tentativa de golpe contra o governo da
Guiné Equatorial, país rico em reservas

petrolíferas. Thatcher, 51 anos, declarou-se
inocente e foi libertado oito horas mais tarde

depois de pagar uma fiança de US$ 300 mil. Ele
deve voltar ao tribunal em 25 de novembro.
Thatcher foi detido pela manhã em casa na

Cidade do Cabo, onde mora desde 1995 com a

mulher e dois filhos. Ele é acusado de violar a lei
de assistência militar no estrangeiro. (AE)

.... FRANÇA

Paris festeja 60 anos
do fim da ocupação
Cerimônias que atraíram milhares às ruas da

capital francesa culminaram na prefeitura, com
um tributo solene aos heróis da libertação de
Paris dos nazistas, 60 anos trás. Depois, a festa
se transformou num enorme baile a céu aberto.
A libertação "abalou a França e renovou a

esperança no mundo" disse o presidente
Jacques Chirac na cerimônia de condecoração
dos veteranos e de membros da resistência.
Chirac fez referência aos atos racistas que vêm
chocando o país e pediu "vigilância" à nova

geração. "O ódio contra o outro, ainda

existente, é a face mais sombria da alma

humana" disse. (AE)

.... RÚSSIA

Misteriososacidentes

intrigamautoridades
Enquanto equipes de resgate recolhiam os

corpos e as caixas-pretas dos destroços de dois
aviões acidentados, especialistas reviravam os

pedaços de metal retorcido em busca de pistas
sobre o que teria feito os dois aviões caírem quase
simultaneamente depois de terem deixado o

mesmo terminal do aeroporto de Moscou.
Autoridades russas não descartam terrorismo
como uma possível causa das quedas que
resultaram na morte das 89 pessoas a bordo.

Apesar disso, nenhuma evidência que confirme
a teoria de atentado foi encontrada até o

momento. (AE)
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o desafio da tecnologia
José Álvaro de Lima Cardoso*

Um dos traços da concentração de poder em alguns países, ao

nível mundial, é o acesso à tecnologia. A divisão tecnológica do
globo, que não é um fenómeno novo, se agravou nos últimos anos,
com os avanços mais recentes, dividindo o planeta em três regiões:
as que produzem, as que consomem e as que estão excluídas do
acesso aos benefícios da tecnologia. Segundo estudo do economista

Jeffrey Sachs, uma pequena parte do globo, onde vivem 15% de
sua população, produz praticamente todas as inovações tecnológicas,
Uma segunda parte do planeta, com cerca de metade da população
mundial, apenas absorvem essas tecnologias, seja no processo de

produção, seja diretamente no consumo. Uma terceira parcela da

população, segundo o economista, está completamente à margem,
sem condições de gerar tecnologia internamente ou de importáls
do mundo desenvolvido.

Essa divisãomundial não segue necessariamente a divisão política
do mapa-múndi, A área de exclusão tecnológica compreende o sul
do México, bolsões da América Central tropical, os países andinos,
a maior parte do Brasil tropical, a África Subsaariana tropical e a

maior parte da antiga União Soviética. Algumas dessas regiões,
segundo Sachs, estão presas numa espécie de armadilha de pobreza,
na qual sofrem os efeitos das doenças infecciosas tropicais, a baixa

produtividade da agricultura e a degradação ambiental. Para boa

parte desses problemas existem soluções tecnológicas no exterior,

porém os países localizados nas regiões excluídas não dispõem de

recursos para obtê-las.
A população das regiões excluídas supera os dois bilhões de

pessoas. No mapa que acompanha o citado estudo, o Brasil
"tecnologicamente desenvolvido" vai de São Paulo para baixo, com
o acréscimo do Rio de Janeiro. A esmagadora maioria do território
brasileiro está na condição de excluído tecnológico. Mesmo a parte
incluída do Brasil está na condição de receptor de tecnologia e não

de inovador tecnológico, como é o caso do Canadá, dos EUA, de
uma parcela da Europa e da Oceania.

Ainda que o critério adotado tenha seus problemas, já que, por

exemplo, exclui nichos desenvolvidos tecnologicamente no Brasil
(em vários Estados do NE, DF, MG), a conclusão do estudo, se

correta, significa uma tragédia para o desenvolvimento mundial, já
que a exclusão tecnológica representa um inevitável alargamento
do abismo social existente hoje entre regiões ricas e pobres do planeta,

O economista mostra que as regiões que estão à margem dos

avanços tecnológicos não conseguirão nemmesmomanter os atua�

padrões de vida de suas populações, já que o recurso clássico de

desenvolver-se através das �xportações de matérüQ,primas vem se

esgotando devido justamente aos avanços tecnológicos. Por exemplo,
o cobre perde mercado para a fibra óptica, mais barata e

ecologicamente correta. A tendência é aumentar o "fossa

tecnológico" entre regiões ricas e pobres, visto que a inovação
. "eS

depende de retornos de escala, coisa que somente as reglOddesenvolvidas possuem. Além disso, novas idéias não surgem o

nada, e sim a partir da combinação de idéias já existentes, corno

demonstra o economista.
.

É por isso que o Brasil não pode abrir mão de realizar
investimentos pesados e crescentes em pesquisa e tecnologia n�s
próximos anos. Os superávits comerciais recordes do Brasil saO

fundamentais, mas excessivamente concentrados em commodtnes,
. (so]3como os produtos florestais (papel, celulose e madeira), cereaiS

d
e milho), manufaturados de ferro e aço, carnes e seus deriva ��
produtos têxteis, vestuário e calçados. Segundo estude reahz�J)pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industnal (IE ,;
somente 7,5% do aumento das exportações brasileiras no primSell1,' e a
semestre advém de setores com alta densidade tecno oglca.

,

r d d lf
. é mUltoestratégia ror a e crescimento sustenta o, essa po íuca

'e

arriscada, pois os produtos básicos sofrem maior concorrênCia
tendem a perder dinamismo ao longo do tempo.

* Economistae supervisor técnico doDIEESE emSanta�
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MOSAICO �Maurílio de Carvalho--------------------------------------,

...Bombeiros
A Comissão de Finanças e Tributação
da Assembléia Legislativa aprovou
na manhã de ontem o projeto que
altera dispositivos da Lei Com

plementar 253, sobre as subvenções
aos Corpos de Bombeiros Vo
luntários.
O mérito do projeto foi proposto
pelo deputado Dionei da Silva (PT)
para corrigir dispositivos da Lei 253,
de autoria do deputado Romildo
Titon (PMDB), que estabeleceu Um

teto nas subvenções destinadas pelo
Estado às corporações voluntárias.

... Plenário
Enquanto o plenário da Assembléia
não aprovar a alteração, a liberação
das subvenções previstas no

orçamento do Estado para os

bombeiros - cerca de R$ 2,5 milhões
em 2004 fica emperrada.
A lei em vigor fixou a distribuição de
recursos para todas as Cidades com

mais de 60 mil habitantes em R$ 36

mil. Assim, o Corpo de Bombeiros de

Concórdia, com população de 60 mil,
recebe o mesmo valor que o de

Jaraguá do Sul, com o dobro de
habitantes.

... População
A população brasileira deve chegar a 219
milhões até 2020, segundo projeções do

Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada). O número é 9% superior (18
milhões) que a última estimativa, feita em

meado dos anos 1990.
As principais causas para o aumento

populacional são: os avanços na medicina
e a queda na mortalidade infantil.Também
foram feitos ajustes nos dados do estudo'
anterior.
O Brasil terá 200 milhões de habitantes
bem antes do que se previa anterior-

"

�pra2005
�) , Asecretária regional Niura dos Santos

V IPSDB) disse que a decisão para a

I 'i11plantação ou não do "Consórcio das
,o �guas" caberá aos próximos prefeitos.

�i11 outubro, governador Luiz Henrique
da Silva (PMDB) virá a Jaraguá do Sul

para discutir com os prefeitos a questão.
Niura revelou que o governo estadual

pretende criar uma parceria entre a

Casan e o Samae de Jaraguá do Sul,

proposta rejeitada pelo município. Ela,
no entanto, admitiu que os investimen

'/W toS da Casan na região, nos últimos anos,
foram "precários':

� Alegria
o representante comercial Wanderlei
Cordeiro de Souza, 31 anos, desfilou
na tarde de ontem pelas ruas de

Jaraguá do Sul exibindo o Fiat Uno
zero que conquistou na promoção
"Sou louco pelo meu pai. Faço
qualquer loucura por um Fiat';
realizada pela revendedora Javel e

pela Studio FM.

Wanderlei resistiu durante 15 dias
dentro de um carro, saindo apenas
algumas vezes por dia. A prova reuniu
outros quatro concorrentes - dois

rapazes e duas moças. mente.

Candidatos têm prazo para
trocar fotos e dados na urna

no tribunal do júri.
As fotografias e os dados foram

enviados ao Cartório Eléitoral
previamente, mas podem conter

distorções e o candidato pode
rejeitar e solicitar mudança do
material. "Se o político está com

-

uma camiseta branca e fez a foto
num fundo da mesma cor, pode
ser que não fique bem visível e por
isso tem a alternativa de entregar
outra foto, dentro do período
estipulado legalmente", explica
Kremer, acrescentando que esta

é a única chance de efetuar

alteração. "A ausência do
candidato ou do representante do

partido que solicitou o registro da
candidatura será entendido pela
Justiça que o material está a

contento", avisa.
o

ARQUIVO/ALEXANDRE BOGa
==�---===----��

]ARAGUÁ DO SUL - Os

candidatos a prefeito e vereador

�ue concorrem às eleições
municipais deste ano terão

oportunidade de se manifestar

contra ou a favor das fotos ou dados

insôridos na urna eletrônica. Caso

opolítico considerar que a imagem
�igitalizada não ficou a contento,

oudiscordar de alguma informação
contida na,máquina, pode solicitar
aalteração para a justiça Eleitoral,
�entro do prazo previsto pela Lei.
O chefe do cartório da 1 7ª Zona

Eleitoral, Pedro Kremer, informa
�ueaaudiência para os candidatos

quedisputam emCorupá, tanto na
majoritária quanto na proporcional,
está agendada para hoje e, para os

que concorrem em Jaraguá do Sul,
será amanhã, ambas às 14 horas,

"

CESMAR PROMOVE REBU 2004

O CESMAR- Centro Educacional e' Social Marista, promove
no próximo sábado, dia 28 de agosto, no Ginásio Arthur Muller, o
REBU_ 2004, que tem como tema:"Cuidando da Vida':

d
O Rebu é um encontrão de alunos e professores, este ano

5
e 6', 7a e 8a série das Escolas Municipais e Estaduais de Jaraguá do
ui e região, parceiras do Programa Marista Vida Feliz. Este evento
COntará com a presença de aproximadamente 1.400 alunos.

O objetivo é:"buscar a integração entre as escolas, facilitar
a convivência entre grupos heterogêneos, possibilitar a troca de

�xperiências, bem como o desenvolvimento de atividades culturais,
e lazer e recreação; por meio de reflexões sobre temas da

atualidade, assistindo e participando de apresentações artísticas
música, teatro, dança... auxiliando no desenvolvimento dasaptidões
artísticas dos participantes e valorizando a cultura local:'

A equipe organizadora aguarda todos os alunos e

�o:esso�es inscritos para este momento que, com certeza, será
Ulto animado e proveitoso, pois, cuidar da vida é oportunizar às

�nanças e jovens de hoje a possibilidade de expressar seus ideais,

reus sonhos, de forma pessoal e coletiva. O cultivo dos valores, o

qeSpeito às diferenças e à vida passam por uma internalização do
Ue é eSsencial para o ser humano se realizar e ser feliz.

)

DISPUTA

Em 2000,votos nulos superaram
os obtidos porMaristela Menel'?:

FABIANE RIBAS

�Vereadora mais
votada teve sete

votos a menos que
os de "protesto"

]ARAGUÁ DO SUL -- O

nÚ11J..ero de votos nulos

reg;tstrados nas eleições
municipais de 2000 foram

superiores aos obtidos pelo
vereador mais votado. Enquanto
1. 787 eleitores optaram pela
parlamentar Maristela Menel,
então no' PMDB, 1. 794
protestaram e anularam o voto

por considerar nenhum
candidato apropriado para

ocupar vaga no Executivo e

Legislativo. Os nulos

representaram 2,8% do total de
votos válidos - 64.073-,91%
do número de eleitores aptos a

votar naquele ano.

O número de eleitores que
deixaram de votar foi de 768, 14
a menos do que o último
vereador a garantir vaga na .

Câmara Municipal, Jean
Leuutprecht (PTB). Os votos

brancos, que foram 1,2% dos

computados como válidos, são
registrados para fins de

estatísticas, não sendo atribuídos
a determinado candidato,
partido político ou coligação,
como era feito antes da Lei

9.504, de 1997. Trata-se de uma

manifestação de
descontentamento legitimada
pela Justiça Eleitoral por estar na
urna eletrônica como uma das

opções, com a teclà "branco".
O voto nulo também não 'é

.

Votos brancos e nulos são alternativas ao; eleitores descontentes com os candidatos
contabilizado a nenhum
candidato, mas não está na tela
da urna como uma das
alternativas. Para a anular o voto
é preciso digitar um nú�ero
errado ou inexistente e

confirmá-lo. Isso significa que se

o eleitor quiser protestar, deve
pressionar na urna eletrônica
quatro dígitos não relacionados

a algum candidato. Sob esta

ótica, votar em branco ou nulo
não significa deixar de
manifestar posicionamento com
relação aos candidatos, mas

demonstrar que não está de
acordo com a indicação de

qualquer político que concorre
à eleição.

Aqueles que concordam

com algum partido ou político
têm a opção do voto de legenda,
no qual se manifesta a vontade
de votar na sigla de preferência,
devendo digitar na urna os dois

primeiros algarismos que
identificam o número do partido.
Trata-se de voto válido para o

cálculo do quociente eleitoral e
partidário.

Camanha não diminui ritmo de atividades dos vereadores
Corupá - Cinco dos sete

vereadores vão concorrer à'
reeleição este ano. Apesar de
estarem se dedicando nas

campanhas eleitorais, a diretora
executiva da Câmara Mu

nicipal, Kida Solamon, garante
que os parlamentares estão

atuando com o mesmo empenho
e que o período eleitoral não
está prejudicando o ritmo de
trabalho no Legislativo. No
primeiro semestre, os vereadores

já encaminharam 62 indicações,

15 requerimentos e ci�co
moções.

As sessões ordinárias

prosseguem no mesmo dia e

horário - segundas-feiras, a

partir das 19 horas - e todos têm

comparecido nas reuniões.

N as últimas eleições
municipais, o parlamentar mais
votado foi Conrado Urbano
Muller (PP), que este ano

concorre como candidato a

prefeito. Ele registrou 778 votos,
552 a mais do que o último

vereador que garantiu vaga na

câmara, Amarildo Fontana,
então no PP. Além de Muller,
outro político que concorre à

majoritária é Alceu Gilmar
Moretti (PMDB), que disputa ao

pleito de vice-prefeito.
Três dos vereadores reeleitos

em 2000 vão tentar manter a

vaga na casa parlamentar por
mais quatro anos -'os peerne
debistas Amarildo Fontana,
Antônio Tureck e Herrmann
Suesenbach.

• Quando o vereador

Amarildo Fontana foi
f'\

eleito nas últimas eleições
municipais, estava no Par
tido Progressista. Este an6
ele concorre ao pleito pelo
PMDB, partido da situação.
• O candidato Herrmann

Suesenbach se afastou da

Ipresidência do partido .\

para poder .concorrer
mais

Iuma vez à reeleição. .\1
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Assinada convenção coletiva
da Construção e Mobiliário

ctSAR JUNKES

MARIA HELENA DE MORAES

...Piso da categoria,
passou dos atuais

ofé,�-
HS 362 30

, ,

para R$ 400,00
� .

,;�:, ,1'" }ARAGUÁ DO SUL ' Aumento

���real de 4, 1% no salário normativo
, "

da categoria, que subiu de R$
362,30 para R$ 400,00, foi a

principal conquista resultante das

negociações coletivas de trabalho
2004/2005 dos trabalhadores da

Construção Civil eMobiliário.A
quarta e última rodada de

negociações entre patrões e

empregados aconteceu na tarde
de "terça-feira, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. Os
mais de 2,5 mil trabalhadores da
Construção e do Mobiliário de

.
J aragu á do Sui e Região

, receberão o novo salário no

quinto dia útil do mês de

setembro, com um reajuste de

6,3%, referentes à variação do
INPC (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor) .

O presidente do Sindicato
dos Trabalhadores, Riolando
Petry, disse que a entidade
"canalizou todas as forças na

conquista do aumento do salário
normativo", que teve reajuste de
10,4%. "Nosso objetivo principal

Riolando Petry, do Sindicato dos Trabalhadores, afirma que objetivo foi atingido
foi atingido. No mais, não

conseguimos nada além da

inflação", conforma-se Petry, que
considerou a negociação difícil,
mas proveitosa, especialmente por
ter elevado o piso da categoria, que
era um dos menores na região. Os
salários dos profissionais pedreiro e

carpinteiro também foram

reajustados de acordo com a

inflação. Já o salário admissional da
categoria (pago àqueles com até

90 dias de trabalho na empresa)
obteve aumento de 13,71 ou 7,41%
"acima do INPC do período,
passando de R% 325,38 para R$

370,00. �
"Insistimos que o noriüatívo

chegasse aos R$ 400,00 para fazer
frente ao que se paga no Norte do
Estado e Vale do Itajaí. O salário
admissional também vem sendo

resgatado desde 1999, quando era
de apenas R$ 200,00", lembra Petry.

Alunos da EscolaGiardine Lenzi comemoram Semana do Folclore
,}ARAGUÁ DO SUL- Escola

Municipal Giardini Lenzi

promoveu ontem evento cultural
em função da Semana do Folclore,
comemorada de 22 a 28 de agosto ..

AprofessoraMara Hening explica
que a atividade valoriza a

criatividade do aluno e explora o

senso crítico, além de informar a
comunidade, estudantil sobre as

diversas manifestações do folclore
regional. "O mais importante é o

resgate da cultura, de costumes e

hábitos antigos que hoje não são

mais praticados", argumentaMara.
Participaram do projeto todos

os 528 alunos da Escola, divididos
em 28 equipes, sendo que cada

"
; . lima delas se responsabilizou pela

'.� pesquisa de um tema relacionado
ao folclore. O grupo de TalitaVolpi A utilização de chás e ervas medicinais também foi abordada no evento

optou por pesquisar dança
folclórica gaúcha e ontem

convidaram o acordeonista
Afonso Cristofolini para uma

demonstração ao vivo, profissional
na música e integrante do grupo
"Cinco Estrelas".

Já integrantes dó grupo de
Claudenir Vanderlinde, 13 anos,
escolheram o universo das

plantas medicinais e

apresentaram chás e ervas usados
na cura e prevenção de várias

doenças. De acordo com

Claudenir, todas as ervas

apresentadas no projeto foram
retiradas da própria horta da
família. "Quando estou com

algum probleminha leve, minha
mãe me dá um chá e tudo fica
bem", comenta o garoto.

QUINTA-FEIRA, 26 de agosto de 2004

Cristofolini abordou, em palestra, as estratégias de venda

Empresários da periferia de J�
conhecem 'Apevi nos Bairros'

(

}ARAGUÁ DO SUL - Os

empresários dos bairros Ilha da
e Figueira, Vila Nova e Barra do Rio
Molha tiveram a oportunidade de

ampliar seus conhecimentos e

informações relevantes à atividade
administrativa durante o segundo
"Apevi nos Bairros" deste ano,

ocorrido na noite da última terça
feira, no auditório da Escola
Holando Marcelino. Participaram
cerca de 100 empreencbydores, da
indústria a prestadores de serviços,
que foram brindados com a

palestra do especialista em gestão
de estratégica, lslair José
Cristofolini, que abordou as

atitudes e os comportamentos que
ajudam a vender.

Além da palestra, o público
também teve a oportunidade de
conhecer em detalhes os tipos de
financiamentos oferecidos pelo
Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal e Acrevi. Também
receberam informações sobre o

novoCódigoCivil Brasileiro e sobre
o Sebrae. Os assuntos abordados
foram escolhidos a partir de

pesquisas realizadas pela Apevi. O
presidente da entidade,
Alessandro Coelho, salienta que-a
intenção é aproximar o pequeno

empresário dos bairros, mostrando
que a entidade está aberta para
todos, especialmente para os que

necessitam de orientações qUi I

melhorem a gestão das empresa
o fortaleçam os negócios.

A "Apevi nos Bairros" foi criaao
ano passado, na gestão de Valério

Junkes. Até agora, praticamente
todos Bairros j á sediaram o

encontro, que sempre busca
oferecer ao público a oportunidal
de tirar dúvidas e amplia
informações. Os próximo!
encontros acontecem no

Sociedade Vierense (14 ae

setembro), Restaurante Malwee II
de outubro), Igreja Cató!icaNereu
Ramos (26 de outubro) e Centro

Empresarial (16 de novembro),

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

./
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... DEBATE EM JOINVILLE

Congresso de Pinus começa hoje
Começa hoje, no Centreventos Cau Hansen,
em Joinville, o Congresso Internacional de
Pinus. A promoção, do Governo de Santa

Catarina, por meio da Epagri (Empresa de

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural), vai
discutir temas da atuai idade e desafios da
silvicultura de pinus no Brasil. A escassez de

matéria-prima e a falta de políticas de apoio
ao reflorestamento comercial é uma das
maiores preocupações do setor. Em Santa

Catarina, o setor florestal é uma das mais

importantes, com o segundo maior peso
econômico. Responde por 8% do PIB

estadual, de R$ 42,3 bilhões, e por 23,3% das

exportações catarinenses. É composto por
5.343 empresas � gera 88 mil empregos
diretos.

... EL TROELETRÔNICOS
Abi eemostra evolução
No ês de julho, os negócios do setor

eletr eletrônico permaneceram em

cres imento, com resultados superiores aos

reali adas em junho de 2004 e, também, aos
ocor idos em julho do ano passado. A retomada
da at vidade econômica foi o principal fator que
cont ibuiu para a melhora do desempenho de
diver os setores da indústria. A baixa base de
com aração também colaborou com os

mel h res resultados apontados neste ano, uma
vez ue no primeiro semestre do ano passado
os n gócios do setor estavam reduzidos em

funç o das políticas fiscal e monetária restritivas
adot das naquele período. Além disso, as

exp rtações também colaboraram com a

melh ra do desempenho dos negócios do setor.

concurso: 592
13 - 14 - 42

47 - 55 - 59

concurso: 1342
21-35-61
69 - 80

� CORRESPODENTES BANCÁRIOS
CEF aumenta atendimento
Os moradores de diversos bairros de
Joinville e Jaraguá do Sul passarão a ter

uma maior proximidade de serviços e

produtos da Caixa Econômica Federal com
a entrada em funcionamento de
novos Correspondentes Bancários "Caixa

Aqui" nas duas cidades.
Os correspondentes bancários são
estabelecimentos que comercializam

gêneros alimentícios da cesta básica

(como supermercados ,e mercearias),
armazéns de construção localizados em

bairros de importantes cidades
brasileiras. Em Jaraguá do Sul, o "Caixa

Aqui" estará disponível nos Bairros Vila

Lenzi, São Luis e Ilha da Figueira.

concurso: 03861
1 ° Premio: 52.667

2° Premio: 53.053

3° Premio: 14.645
4° Premio: 31.022
5° Premio: 53.565

�------------�

.I
,
I"
\ '
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JO Festival da Canção abre

espaço para novos talentos
GuARAMJRIM - A Secretaria de

�ucação e Cultura promove no

'ximodia31, a partirclas 19horas, o
I �estivalMunicipal daCanção. O

erento integra a programação da 7a

Expofeira Agroindustrial
- que

começa amanhã e vai até o dia 5

ue setembro - e será realizado na

Tenda Shaw do Parque Municipal
�Event()5PerfeitoManoeldeAguiar.
Segundo a chefe de Cultura da

&creroria, Ceni.ra.Hohl, o festival teve

li inscritos, que participaram de

eliminatóriano dia 20, reduzindo para
líonúmero de candidatos, conforme

oregulamento.
Divididos nas categorias popular

esertaneja, os participantes,maiores
ue 14 anos, serão analisados por sete

jurados nos quesitos ritmo, afinação,
rucção e interpretação. Foi realizado
ensaio preparatório no dia 20 e o

próximo acontece na sexta-feira. ''A
intenção é promover a arte musical
no município e incentivar novos

talentos", afumaCenira.
oprimeiro colocado receberáR$

Q líO,OO, o segundo R$ 150,00 e o

O tcrceirolugarganharáR$l00,OO. Os
cincoprimeiros colocados receberão
troféu. Após o evento, haverá

apresentação da cantora Franciele,
II aeJaraguá do Sul.

DANÇA - Já no dia 19 de

setembro, aSecretaria de Educação e

Cultura realiza o 13° Festival

Municipal de Dança, que acontece

noGinásio deEsportesRodolfo [ahn a
partir das 14 horas.

As inscrições são abertas aos

alunos regularmente matriculados
nas escolas das redes municipal e
estadual de ensino e podem ser feitas
até o dia 20, na Secretaria. As

apresentações serão divididas nas

categorias pré-escola, primeira a

quarta série do ensino fundamental
e quinta a oitava série do ensino

fundamental. "Os primeiros
colocados de cada categoria vão

representar o município na fase

microrregional, que acontece dia 26
de setembro, emSchroeder", explica
a chefe de Cultura da Secretaria,
CeniraHohl.

Um grupo de cinco jurados vai
analisar os critérios ritmo, afinação,
dicção e interpretação. Além de
incentivar a prática da dança nas

escolas, oevento tambémproporciona
o desenvolvimento físico, rítmico e

integração social dos alunos. Até o

início da semana, 19 estudantes já
estavam inscritos para o festival, que
também terá três participações
especiais.

Todos os participantes receberão
troféu.

ARQUIVO/ctSAR JUNK2
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Um terço dos bananais estão'
abandonados ou mal cuidados

CAROLINA TOMASELLI

�Dado dificulta
medidas de

prevenção ao

mal da Sigatoka

CORUPÁ - Aproximadamente
30% dos 4,5 mil hectares de
banana cultivados estão

abandonados ou mal cuidados

pelos 'produtores, o que dificulta o
combate às principais doenças dos
bananais como a Sigatoka negra,
Sigatoka amarela e o moko da
bananeira. O dado preocupa a

administração pública e a.Epagri
(Empresa de Pesquisa Agrope
cuária e Exter:são Rural de Santa
Catarina), que começa a aplicar
medidas para que os bananicul
tores tomem consciência sobre os

danos causados por essas doenças
às lavouras e, conseqüentemente,
sobre a necessidade de medidas de
prevenção e controle.

Contratado pela Epagri há duas
semanas para trabalhar,
prid�palmente, com as questões
que envolvem a produção de
banana em Corupá, o engenheiro
agrônomo Miguel André

Compagnoni informa que
amanhã, durante reunião da

Compagnoni salienta a necessidade de adesão dos produtores às medidas de prevenção às pragas

Asbanco (Associação dos que tentam prevenir a chegada da folhas da bananeira de maneira
Bananicultores de Corupá), a Sigatoka negra. Em setembro, muito mais agressiva e destrutiva
Epagri e a Secretaria de também serão realizadas reuniões que a Sigatoka amarela, podendo
A'griculturae Meio Ambiente vão em cada comunidade reforçando induzir perdas de 100% da
solicitar 10 voluntários de cada a importância da adesão dos produção.No Brasil, foi constatada
comunidade para conscientizar os produtores, além de esclarecer pela primeira vez em 1998, no
demais bananicultores sobre a sobre O monitoramento das pragas. Amazonas, e atualmente' está
importância de aderir às medidas A Sigatoka negra ataca as presente em outros Estados .. t.

Iniciam obras para instalação da "Estação de pré-aviso"
A Asbanco (Associação dos

Bananicultores de Corupá)
iniciou as obras de terra

planagem na Estrada Francisco

Mess, na Vila Rutzen, para

instalação da chamada "Estação
de pré-aviso", que concentrará

as ações de monitoramento de

pragas que atingem os bananais.

Segundo o engenheiro
agrônomo da Epagri, Miguel
André Compagnoni, a estação
deve estar em funcionamento
até o final deste ano e indicará,
através de gráficos, se

determinada doença já atingiu
a lavoura, quando deve ser feita
a pulverização, além de medir a
eficiência das aplicações no

combate às doenças. No local,
onde também haverá uma

estação meteorológica, um

fungicidas que serão utilizados,
"até para que a doença não se

torne resistente ao prodüfo",
explica. O controle será fêitb,
ainda, com auxílio da Prefeitura,
da Epagri e da Cidasc. ,,,

Compagnoni afirma que o

município terá em torno de 18

pontos de leitura espalhados pelas
propriedades e que' as

informações serão repassadas à

"estação de pré-aviso", onde
serão investidos aproximada
mente R$ 30 mil. Os dois

primeiros serão instalado� em

setembro. na Vila Isabel, e' os

demais pontos entram em

funcionamento até o final de
outubro.

Sua Concessionária Renault agora é

Terreno começa a ser preparado com serviços de terraplanagem
engenheiro agrônomo e dois
técnicos vão controlar o sistema,
além de trabalhar no preparo dos

--��
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Darci afirma que evento promove uma disputa sadia entre os aiunb
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....ATRAÇÃO EXPOFEIRA

Carro de F 1 da BMW-Williams em exposição
As pessoas que visitarem a Expo Feira Agroindustrial de
Guaramirim, que inicia amanhã, terão a oportunidade de

f,onhecer o carro de Fórmula 1 da equipe BMW-Williams,
�laêntico ao utilizado pelo piloto colombiano Juan Pablo

-Montoya. A exposição do veículo, or,ganizada pela
':"AV;r�anspetro (Petrobras Transporte), ficará na entrada do
: ---Parque Perfeito Manoel de Aguiar, local do evento. O horário

de visitação é das 11 h às 22 horas (nos sábados) e das 10h
às 21 horas (nos domingos). De segunda à sexta-feira, a

visitação acontece das 18h às 22 horas. Até o dia 5 de

setembro, o público poderá conhecer a réplica do carro de
Fórmula 1 no parque localizado às margens da BR-280, em
Guaramirim. Esta é a terceira vez que o carro é exposto em

Santa Catarina - as outras aconteceram em São Francisco

do Sul, município em que a Transpetro possui o terminal da
empresa.

.... DOAÇÃO
Computadores serão doados em outubro

, I}: o núcleo de informática continua até dia 31 com a campanha de

:� coleta, recuperação e doação de computadores. Os equipamentos
� doados serão recuperados pelas empresas nucleadas, que irá repor

cias peças, deixando-os em condições de uso. As entidades com

� interesse em receber os equipamentos devem efetuar inscrição
�pelo fone 275-2005. A entrega dos computadores acontecerá no

�dia 4 de outubro durante reunião plenária da Acijs-Apevi. Os
��quipamentos poderão ser entregues em qualquer empresa
l'articipante do Núcleo ou para a Acijs.
�

�. k�LANÇAMENTO
l�l �. t�scritora e consultora lança livro

Dulce Ribeiro, a premiada escritora e consultora de recursos

, humanos, vai lançar o livro intitulado "Você: A Diferença na Era da
F:: ,:i'R�elação" no próximo dia 26 de agosto (quinta-feira), às 20h; na
1-;, ;T !:livrarias Curitiba Megastore do Shopping Mueller de Joinville. O
)1' ''1évento tem entrada franca. Neste segundo livro, Dulce utiliza a

B l. éfuetodologia de gestão chamada Jeito de Atender,técnica aplicada
()I 'i;em várias empresas de diferentes segmentos e que retrata a

:'�;{'f�,xperiência de seus trabalhos.

.... FESTA
.- '-Massaranduba realiza 2° Baile daTerceira Idade
�!: l'Mais de mil idosos são esperados para o 2° Baile da Terceira
'
..

' Idade, que acontece no próximo dia 4, a partir das 18 horas,
,no Pavilhão 'B' da Fecarroz, em Massaranduba. Haverá escolha

leIa Rainha, l' e 2' Princesa e Miss Simpatia durante o evento,
animado pela banda Kalla-Hay.lnqressos podem ser adquiridos

" :of.:,RS 5,00 com as coordenadoras dos Clubes de Terceira Idade

., ( = � no Departamento Municipal da Terceira Idade. Informações
pelo 379-1223. '

! 'i z

oL :Ih, Falecimentos
él[_ <Fáleceu às 22:15 de 24/8 o senhorAdão Kiatkowski,com idade de

. r,
(J!: 8'8 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Vila Lenzi.
<,L Faleceu às 3:30 de ontem o senhor Cabo Sérgio Luiz Simões,
,I cem idade de 40 anos. O sepultamento será realizado no Cemité
, Ir�b da Vila Lenzi.

o Boticário
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DIREITOS

Novos conselheiros do lssem
foram empossados ontem

CELlCE GIRARDI

....Eleição direta definiu
seis dos 13 integrantes
do conselho. Os sete

foram indicados

JARAGUÁ DO SUL - o Conselho
Fiscal e Administrativo do Issem

(Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais) foi
empossado na manhã de ontem.
Dos 13 integrantes do conselho,
seis foram eleitos diretamente por
1.245 servidores municipais, 46%
dos 2,7 mil beneficiários do sistema
de previdência. Os outros sete

foram indicados pelo governo. A
eleição, realizada nos dias 17, 18 e

19 de agosto, definiu ainda os

suplentes do Conselho
Administrativo e Fiscal. O órgão
deve deliberar sobre decisões

administrativas, financeiras e

questões a serem regularizadas.
O presidente do Conselho

Administrativo, Luderitz

Gonçalves Filho, prometeu
estudar "a fundo" todas as questões
da pauta. "Formaremos comissões

que irão pesquisar todo o histórico

Conselho Administrativo e Fiscal do Issem tomou posse ontem

do Issem, para que possamóxfazer
um trabalho correto e sem falhas",
discursou. A primeira reunião dos
conselheiros acontece nodia 15 de presidência do instituto no final de

"'Liderança competitiva' foi
tema da palestra de Lamaison

CÉSAR JUNKES

Lamaison apresentou temas relacionados a liderança e comportamento

JARAGUÁ DO SUL - O filósofo e

teólogo Adroaldo Lamaison
realizou na noite de terça-feira a

palestra "LiderançaCompetitiva
Como desenvolver emotivar pessoas
para obtermelhores resultados".Mais
de 350 pessoas estiveram presentes
no auditório do Cejas (Centro
Empresarial de [araguá do Sul) para
ouvir o professor Lamaison que
abordou temas importantes para o
dia a dia no aspecto profissional e
pessoal.

Segundo ele, a qualidade na

produtividade deve envolver
criatividade e flexibilidade para
mudar a mentalidade de

empregado para empregador.
Outro assunto destacado foi sobre

qualidade pessoal, onde Lamaison
incentivou a quebra de inibições e

timidez para se tornar uma pessoa

positiva. Saber tratar e se relacionar

com as pessoas, trabalhar em

equipe, criar um ambiente
harmonioso de trabalho e atender
bem os clientes são requisitos
importantes para desenvolver o

espírito de liderança no trabalho.
Junto de um violão, Lamaison
destacou a necessidade das pessoas
saberem escutar e compreender os
outros, sabendo vender as idéias,
com persuasão e objetividade. E
incentivou a busca do
conhecimento e da formação
permanente, atualizando através de
cursos e leituras. O coordenador da
Socion Treinamento Empresarial,
Valdicir Schwalbe, responsável pela
vinda de Larnaison informou que
ainda este ano, deve voltar a Jaraguá
do Sul, para apresentar palestra
sobre família. "Estamos agendando
uma data e em breve estaremos

divulgando", adianta.

setembro e será presidida por José
Benedito de Campos, que
substituiu Cláudio Winter na

maio deste ano. Na pauta estão,
aprovação do orçamen��
próximo ano, adequação�:
regimento interno, bem como06
previdência e assistência, resgateri
INSS da compensação I

pr�vidência dos 153 aposenta�"
que contribuíram anteriormente!
alteração do estatuto do órgão i

renegociação da dívida adquiril
desde a época da administraíi
Durval Vasel, em 1996 .

O Issem foi instituído em l�n
com objetivo de prestar assistên�

I
a 5,6mil segurados e dependenl�
No final de 1996, o entãoprefeim .

Durval Vasel enviou o projetopm
a Câmara de Vereadora

aprovado a toque de caixa-,q�
autorizou o Executivo a transferu
para os cofres da Prefeitura cer�

de R$ 4,4 milhões do Fl1n�o
Municipal de Previdência Social

Segundo o atual presidenes
Issem, desde de abril deste anOi

prefeitura vem pagando i

contribuição patronal, em tomo�

R$ 400 mil por mês. O Bancool
Brasil refez os cálculos da dívi�i

que hoje é de R$19 milhões, senil
que R$ 9 milhões são proveniers
do Fundo de Assistência e R� II

milhões do Fundo Municipsle
Previdência .

Clássicos da música mundial
serão' apresentados no sábado

JARAGUÁDO SUL - Um showpara
reviveros clássicos damúsicamundial.
AScar apresenta no dia 28, sábado, o
espetáculoUnforgettable, apartir das
21 horas. Dezessete canções
eternizadas nos palcos ou na tela do
cinema serão mostradas pelo
americano JeffKeller, integrante do

casting de "O Fantasma daÓpera",
na Brodway, há mais de dez anos.

Keller divide o palco com a cantora

catarinense Márcia Méll e o grupo
Phantom Band, sob a regência do
maestro José Antonio Mello. Jeff
Keller, primeiro americano a ganhar
o papel principal de "O Fantasma da

Ópera",mostra nos palcos brasileifos
porque faz tanto sucesso naBroadway.
O repertório.traz clássicos damúsica
internacional, sucessos que se

eternizaram através de filmes e

espetáculos da Broadway.A cantora

e compositoraMárciaMéll comeíOl
cedo a fazer música. Aos 13 anOíi
elaboravamelodias e aos 15 com�
"Sentimento Blues", que anos ma!

tardevirou faixa título do primeiroCD
Sempre querendo se aperfeiço�
MárciaMéll iniciou seus estudOí&
técnica vocal em 1999. Em julho�
2001, gravou o disco "Sentimenl r

Blues". O disco, 'gravado no MI

Stúdio, em joinville, passeiaentteo
blues, o jazz e aMPB. JeffKellerteill r

um respeitável currículo: foio

primeiro americano a interpretar °

papel principal de "O FantasmaO!
Ópera", na Broajway, e integra0

castingdomusical hámais de 16�

Ingressos podem ser adquiridos�
secretaria da Scar ao preço de

�
30,00. Quem trouxer um quilo

�alimento ou um agasalho paga
15,00. Informações 275-2477.

DIVULGA lO

ble'
Jeff Keller e Márcia Mell apresentam o espetáculo "Unforgettõ
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ESPORTIVAS
�SCHROEDER I

CampeonatoMunicipal de Futs�1Master

�SCHROEDER II

Municipal Futsal Adulto

2' Rodada - 21/08

(oremaco 10 x 1 ADC

Valência 5 x 4 Rio do Julho/Marechal

Grameyer 2 x 1 Farmareis

Banana Brasil 6 x 2 JGB

. Atlético/AM 8 x 4 Juventude
,

Kienen/Bartliê 4 x O SchroeCler I

Próxima Rodada - 04/09

farmareis x Famac

ADC x Posto Salomon

Rio do Julho/Marechal x União

Schroeder I x Grameyer
lú:

JGB x Coremaco

Juventude x Valência
� _

� �MOTOVELOCIDADE
m Divergências

1m informação passada por e-mail para a redação do Jornal Correio
do Povo, o assessor de imprensa da Federação Catarinense de

Motocross, Paulo Jorge Marques, disse que a 7a Etapa do

Campeonato Estadual de Motovelocidade, realizada no último fim

de-semana em Massaranduba, recebeu 86 pilotos. Já o organizador
da prova, Antônio Wurst, informou que a quantidade de atletas que
participaram das provas foi de 127_

�MASSARANDUBA I
( Inscrições para FutsalMenor

o Departamento de Esportes de Massaranduba está com as

inscrições abertas para a 2a Copa Dipil de Futsal Menor. A

competição englobará as seguintes categorias: Pré-Mirim
(nascidos até 1994); Mirim (1992); Infantil (1990) e Sub-17

(1987). As inscrições vão até o dia 17 de setembro, no DME ou

pelo telefone 379-1203.

�MASSARANDUBA II �

Inscrições para Futsal Adulto
ODME de Massaranduba está com as inscrições abertas também
para o Municipal de FutsalAdulto, O prazo final da entrega das
fichas de inscrição e o Congresso Técnico será no dia 26 de

agosto, às 20 horas, no Ginásio de Esportes Alfredo Jacobowski.

Oevento é voltado para as equipes do município e será aberto
o precedente de que cada time pode escrever um atleta de
fora. A premiação será até o quarto lugar e o valor da inscrição é
de RS 150,00. Maiores informações através do telefone 379-

1203 com Miriani ou Adima.

, �NATAÇÃO
.

Ajinc com bons resultados em Joinville
A nadadora Helena Gschwendtner de 10 anos foi o grande

I destaque da equipe Ajinc/Uurbano/FME na 3a Etapa do Circuito

Pró-swim de natação. A nadadora competiu na categoria 10 a

11 anos e conquistou cinco medalhas, sendo uma de ouro (SOm
peito), duas de prata (SOm borboleta e SOm livre) e duas de
bronze (rev3zamentos 4xSOm livre e 4xSOm medley). Além de

Helena, destacaram-se também a nadadora Gislaine Mello
corn três medalhas de bronze (SOm peito e revezamentos

4x50m livre e 4xSOm 4 estilos), e, Bruna Medeiros e Emily Scholl,
annbas com duas medalhas de bronze nos revezamentos 4x50m
livre e 4x50m 4 estilos. Este campeonato é destinado a nadadores

não-federados e tem como principal objetivo revelar os novos

talentos da natação catarinense. Além destas nadadoras, a equipe
participo'u também com Diogo Danna, Bruna Medeiros, Kayuã
de Andrade, Emily Scholl, Felipe Mathias, Pedro Comazzetto,
André Junkes, Ariana Félix, Francielle Deretti e Alexandre

Schumann. A competição que foi realizada no Complexo
ESPortivo do Colégio Bom Jesus de Joinville no dia 21 de agosto
Contou com aproximadamente 300 nadadores de todo o estado,
estando a equipe sob responsabilidade técnica de Iara Fructuozo

eVerônica Paciello. A 4a e última etapa será realizada no dia 27
de nOvembro em Blumenau.

JULlMAR PIVATTO

....Benedet elogiou as

instalações, afirmando

que é exemplo
para o Estado

}ARAGUÁ DO SUL - o secretário

estadual de Segurança e Defesa do

Cidadão, Ronaldo Benedet, esteve
no iníciodanoite de ontemvisitando
as instalações do Presídio Regional.
Na ocasião, ele elogiou o sistema de
recuperação de apenados, afirmando
que émodelo paraSantaCatarina, e
entregou um carro zero quilômetro à

administração que será usado para o
transporte de presos.

Benedet esteve acompanhado
do diretorestadual doDepartamento
de Administração Penal, Mauro
Dutra, do Delegado Regional,
Djalma da Silva, além de membros
do conselho carcerário e da Polícia
Militar. "É preciso também um

envolvimento da comunidade com
os j1esidiários, para que se criem

situações possibilitaridoque ele venha
a se reestabelecer dentro do cárcere",
comentouBenedet.

O secretário aproveitou para
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Sidnei Marcílio é o responsável pela fábrica de elásticos que se encontra dentro do presídio
r�'

informar que já assinou o termo para cuidar também da parte psicológica teve a idéia demontar a empresa, é a
a reforma da laje do presídio, que está tanto do preso quanto dafarnília. oportunidade que não tev9 fdra
com problemas de infiltração e que, EMPRESA - O presidiário do presídio. "Começamos c�m 30
em breve, será lançado o edital de SidneiMarcílioestáaumanodetido caixas por mês e hoje Ijá
licitação para a reformada obra. Sobre em Jaraguá do Sul e há dez meses produzimos 3 mil. Além do salário
as oficinas emini-empresas que têm vêm coordenando a empresa de que ganhamos,' temos a chance
dentro das instalações, Benedetdisse elástico que existe dentro das de ter uma ocupação", diz
que, além desse trabalho, é preciso instalações do cárcere. Para ele, que Marcílio. '"

SEGURANÇA
-

-I

Secretário visita presídio e� !
-,

[

promete reforma para breve:
JULlMAR �IVATTO

Cidade sedia rodada dupla
do Infanto-Juvenil de Futsal

Equipe masculina terá um difícil
desafio neste fim-de-semana

ano", comenta Ferrari.
Já as meninas entram em

quadra com a certeza da

classificação. Elas estréiam na

sexta contra Caçador e jogam
sábado com a Adiee/
Florianópolis e com o Cefet. Os

desfalques da equipe são as

jogadores Samantha e Natasha,
que estão em Gaspar disputando
os Jogos Escolares de Santa
Catarina.

}ARAGUÁ DO SUL - O Ginásio
da Arsepum recebe neste fim

de-semana, uma rodada dupla
do Campeonato Estadual
Infanto-Juvenil de Futsal. As

equipes jaraguaenses masculina
e feminina estarão disputando,
respectivamente, turno e returno

da competição. Os jogos
começam na sexta-feira à noite,
onde as meninas enfrentam

Caçador às 18h30 e os garotos
jogam contra a Anjo Futsal às
19h30.

O técnico Augustinho
Ferrari, que comandará as duas

equipes, diz que a parada mais

difícil é a do masculino, pois está
numa fase decisiva, onde os

adversários são cada vez mais

fortes. Os meninos estréiam

contra a Anjo Futsal, atual

campeã da Olesc e, no sábado

pegam Rio do Sul.itime que não.

perdeu para a ADJ/Wizard/CÉJ,
e Curitibanos, teoricamente o

mais fraco da chave.
"Os atletas amadureceram

muito durante a competição.
Alguns deles ainda têm um ou

mais ano na categoria e

trabalhamos com a intenção de
. formar uma base para o próximo

"

Seleções continuam na disputa
do Brasileiro Infanto-Juvenil,

.5
,

Rio Grande do Sul, que derrotou
o Paraná por 3 x 1 (25 x 2r; 25i x

22;23x25e25xI5). q I
A competição continua hoje,

onde serão d'efinidas as

colocações de cada chav_e.,_.Âs
14 horas jogam Paraná x Pfr
nambuco; às 16 Rio Grande ,elo
Sul x Minas Gerais; às 18 Rio'de
Janeiro x Paraíba e às 2,Q�S:ão
Paulo x Santa Catarina, 1,!.m 'do

jogos mais e sperados, ;da
competição. A en tradal é

}ARAGUÁ DO SUL - A

segunda rodada do Campeonato
Brasileiro Infanto-Juvenil de
Voleibol que aconteceu ontem

na Recreativa da Marisol não

apresentou muitas surpresas. A

equipe de São Paulo, consi
derada favorita ao título, não
encontrou dificuldades para
vencer por 3 sets a O o Rio de

Janeiro, que perdeu pelo mesmo
placar para Santa Catarina na

noite de terça-feira. Minas

Gerais venceu por 3 x 1

Pernambuco e Rio Grande do
Sul fez 3 x 1 no Paraná.

Na noite de ontem, os

catarinenses enfrentaram a
.

equipe da Paraíba, considerada
a mais fraca da competição, mas
até o fechamento dessa edição,
o jogo ainda não havia ter

minado. Pela mesma chave de
Santa Catarina, o time de São
Paulo venceu o Rio de Janeiro
por 3 sets a O, parciais de 25 x 18,
25 x 15 e 25 x 22.

J á pelo grupo B, os mineiros
assumiram a liderança ao vencer

por 3 x 1 os pernambucanos, com
parciais de 25 x 18, 26 x 24, 23 x

25 e 25 x 15. Em segundo está o

gratuita.
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I (HEVROLET 510 E BLAZER 2005

�
lOS nomes�
Isão novos
� �olDarlon Anacleto/Cromoart

�
� Aúltima reestilização do Chevrolet Blazer e linha S10 aconteceu em

� WOl e é bem verdade que o modelo ficou com essa aparência

� 1�qUlsita que hoje vemos nas ruas, totalmente diferente das várias

� versões a�ericanas do mesmo veículo: Bravata, da divisão

� Oldsmobtlej Envoy, da GMC e a própria Blazer, da Chevrolet. Aliás,

� na terra de Tio Sam o modelo foi substituído recentemente por

� outro mais moderno e de maiores dimensões. Enquanto o mesmo

� nào a,c�ntece p�r aqui, recebemos a linha 2005 da picape SIO � do

� utllttano esportivo Blazer. Tudo novo nos dois modelos? Nhéééé.
fi

� Resposta errada. Na verdade, de novo mesmo só as nomenclaturas a"

� exemplo dos demais modelos da marca. Os dois modelos agora

� rassam a ser: Colina (básica), Tornado (intermediária) e Executive

� (topo de linha�. Externamente, o que muda são a� E?:'��,?2e� e

� logotipos. E é só.

� Blazer

� Amontadora no e�tanto investiu em alg,umas mudanças que o

� consumidor não ve, como os amortecedores pressurizados, molas

� nlalS macias e barras de torçãoque têm por

� função proporcionar mais conforto e dar mais

� firmeza à suspensão. Aros com novo

� desenhos também estão entre as novidades.

! Mas, algo realmente novo são os novos

! racotes de itens de série disponíveis em cada

� versão, que assim já saem de fábrica pré-
� definidos. A versão mais barata, Colina 4x2 a

� gasolina, custa R$ 60,4 mil e sai de fábrica
� com direção hidráulica, ar-condicionado e

i freios ABS nas rodas traseiras. Já com tração
i 1x4 e movida a diesel, custa a partir de R$
: 90,7 mil. Desejando-se um pouco mais de
: luxo e conforto, há a versão intermediária

!ornado 4x2 a gasolina, que custa R$ 70 mil,
la com os opcionais da Colina e ainda freios
ABS nas rodás dianteiras, faróis de neblina e

trio elétrico: A mais luxuosa delas, a versão
�xecutive 2.8 turbodiesel possui todos os

Itens já descritos, mais rádio com CD player,
m! bag duplo, bancos em couro e os apliques
qUe se esforçam (e muito) para imitar
Illadeira. Assim equipado, o luxuoso modelo

��sta salgados R$ 106,2 mil.
Icape S10
Com ótima aceitação no mercado e confiável
Illec' .

anlca, a líder do segmento desde 1995

luta para se manter no topo,
frente a concorrentes mais

modernas e de desenhos mais

atuais como a Nissan

Frontier, a recém

remodelada Ford

Ranger e a

Mitsubishi
L200. Assim
como acontece

com a Blazer, a
versão de
entrada tem os

mesmos ítens

de série e foi
batizada de

Colina, custando
entre R$ 53,1 mil
e R$ 73,S mil, uma
vez que pode ser

disponibilizada tanto nas versões 4x2
quanto 4x4 e com motores movidos a

gasolina ou a diesel. A verão Tornado
custa entre R$ 61,7 mil e R$ 82,1 mil e é

vendida exclusivamente com cabine

dupla, porém com escolha de

motorização e combustível. Aos itens de
série somam-se os aros em liga-leve

R16".

Quem mais ostenta é a

versão Executive, que
custa entre R$ 83,1 mil
e R$ 88,9 mil, com os

acessórios também

presentes na Blazer,
entre eles, ajuste elétrico
dos bancos.
A SIO também ganhará
a edição comemorativa

"Sertões", alusiva ao

Bicampeonato no Rally
dos Sertões. Virá de
fábrica com santantônio,
aros em liga-leve R16",
pneus 'Wrangler, estribos
laterais cromados,
amortecedores de alta

performance, faróis de
neblina, tração 4x4 e o

logotipo "Sertões" na

lateral, mais ar

condicionado, direção
hidráulica e trio elétrico.
Serão apenas 1 mil
unidades do modelo.

BC)l\S N VAS
o b.reve, ir:nportado. .

.

rn
AUdl A3, fabricado no Brasil desde 1999 fala modelo que consolidou a

c
arca no país e rapidamente virou objeto de desejo. O modelo, é

aOnstruído sobre a mesma plataforma do Golf e, como na Europa, o VW

Aca�a de passar por uma grande reformulação, é claro, o carro-chefe da

a �dl acompan�?u � m,�da�ça. O modelo ganhou feições mais agressivas
e
xemplo dos rrmaos malares A4 e A6, com a grade avantajada que se

ps�e.nde pelo pára-choques. Ele também aumentou de tamanho para

N!iVllegiar o conforto dos passageiros, especialmente os do banco de trás.

i� Brasil, o �.ovo m�delo n�o .será fabricado, passando assim a ser

c POrtado,Ja a partir do proximo ano. Contudo, deve ficar com preço

I�mpetitivo a fim de não perder sua fatia no mercado dos médios de
xo, que fique na casa dos RS 90 mil.

Presentes no nosso mercado há quase uma década mantendo praticamente as mesmas

feições, os modelos continuam agradando, principalmente a picape SJ 0, líder no
segmento. A Blazer começa a perder terreno para o novato Ford EcoSport, com preços
menores e visual mais arrojado. No centro, S 10 Colina, a versão de entrada, a luxuosa

Blazer Executive e os apliques plásticos imitando madeira, que dão toque de
sofisticação ao modelo, ou ao menos, é isso queespera a GM
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. 2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

Telefone:

370-31 3
Av. Pref. Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

(47) 376-1772/ 273-1001
�utt. C.n"" LTIDA

CAMIHHOH...._

Santana CL 1.8 1996

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

.
Bege G

AAT

Uno EX

Tipo 1.61E

Branco

Cinza

G

G

1995

1995

FORD
.

Fiesta 4p.
'

Prata G 1997

GM

Corsa Hateh 4p
Corsa 4p. el ar
Monza SL4p

2004

1999

1993

1995

1993

1993

1992

1995

Branco

Prata

Cinza

Cinza

Cinza

Azul

Preto

Azul

Corsa Wind

Ipanema
Monza

Gol CL

Gol1000

Blazer DLX Prata G 2001

2001

2000
1996

1997

1997

1994
1993

1986

1984

2000

2001

Seenie RXE 2.0 kit gas Prata

Ranger 4x4 gablnada Preta
Blazer DL eomp. 2.2 Branca

Blazer DLX el couro eomp. Branca

Ranger XL el Ar vermelha

F-1000 est. de fábrica Vermelha

F 1000 gab turbo Vermelha

D 20 Gab Branca

Kombi Branca

Sportage Verde

F 1000 XLT Prata

GNV

D

G

G

G

D

D

D

A

D

G

275-37J J
372-19J"9

Temos toclaa linha de veículos
OKm, com osmenoresprBfos

,i

QUINTA-FEIRA, 19 de agosto de200�

Mitsubishi Pajero 01

Mondeo 2.0 97

Parati Plus

Gol 2p 1.0

Gol 4p 1.0

Gol 2p 1.0

Gol Special
Celta 1.0

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

,
Fone:'(47J

- 370-8622 .

00

01

00

98

02 I

03

01

97

97

96

97

96

Taurus gás
Fiesta

Ka 1,0

Ka 1_0

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

97

03

01

98

02

02

99

98

97

96

.93

91

BRASllIA - vende-se 8ij1.600,00.Tr: 370-4509' RI

�
FUSCA - vende-se, corbllrllano 85, em ótimo estadol'3.000,00.Tr: 273-6050

I

.�
FUSCA -

compra-se, d.
particular acima do ano li
pagamento a vista.Tr: 37t�lm
ou 9122-6233
�
FUSCA- vende-se 80, vel�
aro 14, .R$ 3.500,00 Tr,:Jli
3666 c/ Paulo.

---------
FUSCA - vende-se ou trota.
se, 70.Troca-se pormotO%l
376-3225

1

ESCORT - vende-se, GL, am�
Tr: 9134-6258

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

BLAZER OLX 1997 c/ KIT GAS
AZUL

KIA SPORTAGE 2000 COMP. VERDE

KOMBI- vende-se outrOCl-�
82.R$ 3.200.00.Trocapm�
Rey, Belina, ou UnoTr: 27�1i2
pela manhã
----

lOGUS _ vende-se, ano 96, II

a gasolina, bco, 87,mil Km,SI)
dono ótimo est.R$ 9.500,00
Tr 9922-4941 ou 371l-1633r1Íi
c/ Anderson
------=

PA�m - vende-se ano91,

compLR$16.300,00.Tr:!]961
3664

�
PASSAT - vende-se, B4.�
2.200.00.Tr: 9137-94260031'
�
SANTANA - vende-se,I;1. 91,Gls,compLR$8.100,OOI
�
SANTANA - vende.5�
quantum, GLS, 88.Tr:

21&34-

�
• SANTANA - vende-se,92,:
�.' iumbo,4p.R$10.500,OO.Tr.
� 4508 _./

---w
VERONA - vende-se, europeu, SANTANA - vende-seo�iJ)/.
96,4 p, gasolina. Vlor a comb. se, CU, 1.8, 95,4p., Plntuleill
Tr: 370-5627 c/ Paulo estofado novo,rodas Ilg�2l6;:P_3,9I�JJptteJl,u.ru,0��=-=-=-=-���

VectraCD

Omega CO 3.0manual

Corsa 4p c/opc. + ar

Corsa windc/opcs

S 10EFlc/opcs
Blazer DLX 4. 3 c/GNV

S 10 EFIc/opcs(nãotá na loja) 97

Corsa Wind2p c/�cs
KadetGLS complrta '

VW

GolG fff4p 16v Spart

Gol2p básico

GoI4pAI/aq/dt

Gol2pMI básico

Gol2pMlar/dh
GolCL 1.6

Gol

Voyage 2p GLS

Voyage4p
Fusca

FIAT

PalioEDX4p
Marea 4p SX +magazine

Tempra 4p completo
Palio 2p Fire c/opcs

FORD

Fiesta 4p GLX completo
Fiesta 4p básico / trava elet.

EscortGL

Verona 2. O IGhia completo
MOTOS _

Vulcan750

CG Titan KS 150 cc

CI3 TitanKS

BERNARDO DORNBUSCH, 330 PRÓX. CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI

Aldano Contabilidade �
.. Declaração de imposto
de renda

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

.. Abertura de firmas
I

.. Contabilidade I
t- 200 vende

se,98,comp.,4x4.R$39.000.ooTr:
9962-3664

.. Contratos
.. Custos

'" Distratos :
Fone: (47) 371 2425 - Fax 275 0197
E-mail: aldanossnetuno.corn.nr

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

�---"

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

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

371-5615 a noite c/ Cristiane.

MONZA- vende-se ou troca-se,
SU, 4 p, 90, comp. Tr: 276-0397
à norte ou 91 03-5991·

CORSA - vende-se, sedam, 99,
super.R$15.000.00.Tr: 9962-
3664

MONZA - vende-se, 90, em

ótimo est. R$ 5.300,00. n: 371-
2001 ou 9916-8927 c/ Frank.

CORSA - vende-se, Wagoll,
GLS, 1.6, 16 valv., comp.,97,
preto, + rodas esp. Tr: 371-8153
9122-6233

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

Atendemos linha, geral:

",®�"BIJ.
INJEÇÃO

... "'''I.�·''''''Ã I
11-����'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

9993-5946. S-10 - vende-se ou troca-se,
2000. Troca por saveiro, picape
corsa ou strada 99/2000.Tr: 372-
0665

9919-9409

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

VECTRA - troca-se, GLS,
comp., 99.Por Vectra GLS,
comp., 2000/2001Tr: 371-6262
c/ PatríciaSAVEIRO - vende-se, diesel,

OMEGA - vende-se, CO, 93, ano 89, corpreta.TR: 370-2324
piloto autom.,R$ 13.800.00 .Tr: ou 9952-0779
9962-3664

OMEGA - vende-se, CO, 94,_
bom estado, comp. R$15,000,00
ou troca por corsa sedam.Tr:
275-3650ou 371-0051

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
,alarme- GNV. R$20.000,00-Tr:
2731525.

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

PALIO - vende-se, EO, 97.R$ TEMPRA - vende-se, 95/
9.500.ooTr:371-3447 96.Vlor a combinar.Tr: 371-

3132

UNO -vende-se, turbo, preto, ano
94, comp., em ótimo est.Tr: 9135- TIPO - vende-se, prata, comp,
7729 94.R$ 7.800,00.Tr: 370-4508

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

UNO - vende-se, 98, comp.R$
9.500,00.Tr: 374-5881 c/ Cleber

UNO - vende-se, Mille, 95, cor
bordo.R$ 7.000,00.Tr: 275-6141

TEMPRA vende
se,95,8valv.,R$ 7.000 + 25 vezes
R$ 160.00. Acerto troca por carro
até R$8.DOO.Tr. 275-2784ou 9122-
2361

VECTRA-vende-se, 94, GLS, PALlO-vende-se,EX,98Tr:371- TEMPRA - vende-se, 96,
comp., c/a( OH.R$13.600.00.Tr: 4573 gasolina.Tr: 371-3132

SAVEIRO - vende-se, 2002,
comp.R$ 23.000.00.Tr: 9962- FIORINO-vende-se, furgão, 1.5,
3664 branca, 2000, c/ Kit gás.R$

13.000.00Tr: 275-0647
SllVERAOO - vende-se,
2oo1,OLXR$39.0oo.00.Tr:9962- MAREA -vende-se, 99/99, FX,
3664 ótimo estado.R$ 21.500.00.Tr:

_ 9973-5133
VECTRA-vende-se, 98, comp.,
grafite, pneus novos, revisado,
doc. Em dia.R$18.500.00.Tr:
9985-2648 c/Adilson

FIESTA - vende-se, Street, GL,
1.0, 4 portas, preto, 2002,
pneus novos, ótimo estado.R$
16.000.00Tr: 275-0647

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

trava elét.,R$1 0.800.00.Tr: 370-
1161

.

RANGER - vende-se, 00, cabo
simples, comp. (- trava),
diesel, 4x4, turbo. R$ 36.000,00.
n: 372-3235 c/Ramos.

iJ7

94

01

IE

95

iJ7

iJ7

IE

IE

iJ7

ESCORT - vende-se, ano9!
vermelho. Vlor a comb.ACI�
troca. Tr: 275-0402 ou 312{1)j

ESCORT -vende-se,GL,94,�
dir., hid., corazuI.R$1.51lO+1i
339 OOTr: 9975-5167

GOL - ano 84, motorrefii�1
água.R$ 4.000,00, acertotroo
em moto.Tr: 9955-4945.

GOlF - vende-se, verde,�
portas, 96.R$15 000 IlOIr. Jn
0626

GOlF - vende-se, GL, li,
comp., branco, 97,impecáva
Tr: 371-8153

GOlF - vende-se, GTI, canliJ
automático, 2001,com� ..

+couro. R$42.000.00IrJlI
3001

GOL - vende-se, 94, t .OOO.�
6.900.00.Tr: 9962-3664

Q2

GOL - vende-se, 96,T�1
comp.R$12.500.00.1373-,)))1

GOl- vende-se, Special,99,i
cond.R$12.500.00.Tr: 9�1·
5557

GOL - vende-se, ano94, Il
branco.R$ 7.500,00Tr:9tJi
7729

GOL - vende-se, 89, I.i,
álcool.R$ 5.000 ou Iroca�
carro maior vlor até R$ 9.00111
370-6266

GOL - vende-se, geração!
2000, comp., cinza, t6vall!
2Z5-3830 horário come�ij.

GOL - vende-se, 1000,91
quadrado.R$ 4.700 + inrud
274-8364

KAOET - vende-se, 92/93,1.&
álcool, ótimo esladoJI
7.500.00.Tr: 273-0946ou9t�
7753 c/ Ademar

94

04

Q2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

+41'"
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
crallJ IIleHo I aprouçlo. Titan KS 00 Vermelha Titan KSE 02 PrataIíIIcllmeilo ell40l deIS 1'2,00, é mereule I Ronda Bis Ms O MI.

�oros

(371-19,70)
Compra -- Vende
Troca - Financia
Motos acima de 1 998 até 2002 -

flnanc, em até. 36 x s! entrada

Motos de 2003 À 2004

Hnanc, Em até 40 X

Entrada de 1 O %

ua Fr�tz Bartel, 99 • Baependi
Jaraguá do Sul- se

CBX 750 lndy Cinza 19'90

Cli Azul_-"""....... .....

CBR 4W Branca

CB 45f.l TR Azul

Sanara 15() Roxa
----_

VI;:; ri .

CBX 250 lWãter P'rera

CBX :l50 1\.. ter Verm

XL 250 R Vermo

XR10J) B anc�

Roxa

VErmo
Azul

Vt"de
Vimn. 2001

Pl.llU 2001

Verde 2001

'</Ir:. I . 2001
Azul

CBX 200 Srnda

CBXlOOSnda
CBX 200 Srnda

TtImfl KS
Tkan KS

Tlran KS

Tltan KS

Tiran KS
Tiran KS

T1ran KS
Tlran KS

T1mnES
Prata

Wrm.

Tican m Azul 19'"

iican 115 Vfi!i'rf' I�

Timo ns Azul 199'8
Tlran 115 ve 1991

Tlran 12.5 Azul 1991
�--...........,

Tiu" 12.5 Cinza 199.5
---�

Todar
CG.lli _

C 100 Siz

Vefl!1il.

Branco

Branco

Vermo

Ve,;melna

Azul
---0._--- _

pr a

D 20

Bn'llilI.6

371·9333

circuito
ve i C u los

Rua: Relnoldo Rau 355
• Jaraguá do Sul·

drc:ultomotos@terra.com.br

Modelo Ano Cor Modelo Ano Cor c::i
=
RI

=
e
'"
tu
e
=
'CI
'"

;
e

�
RI
CI.

.!
=
tu
e
=
rr.I
«

rJ
PEUGEOT

60 meses

C 100 Biz ES······R$ 107,79
YBR 125 K•••••••• -R.$ 105,74
CG 150 KS········R$ 115,39
NXR 125 KS······R$ 136,02
Twister 2S0·······R$ 191,19
Tornado 250····· R$ 209,55

80 meses

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

Confira outros créditos
37-1-8153

Consórcio

UNIAO

compl CD e Rodas

R$ 38.500,00

Ipanema 97 2.0 cf direção
hidráulica IPVA pago
R$ 11.000,00

Blazer 992.2 completa cf
IPVA pago R$ 29.000,00

Kangoo RI 2003 completa + aro liga,
cd player cf comando de volante e
alr bog duplo IlS 32.800,00

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

54 meses

R$ 9.095,OO·····R$ 204,66
.

R$11.310,00·····R$ 254,51
R$ 13.925,OO·····R$ 313,35
R$ 15.282,OO·····R$ 343,90

761meses

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

Vectra 2000 GLS 2.2

completo R$ 29,800,00
Celta 2004 cf kit mais e IPVA Fiesta GL 2001 cf ar cond.

pago R$ 18.900,00 R$ 15.900,00

Eco Spor! 2004 XL 1.6 1
6v Ac, Dh, Air bago GNV

CONSULTE

Scenic RT 2001 1.6 16v completo
rodos R$34.900,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Gal MI
Gal MI
Gol I
Corsa Wind
Gol1.6
Gol Plus 4p
Gol1.0

GOl4p
Ka
Vectra GL

Blazer 2.2
Blazer DLX

Rural4x4

MS 710 c/ baú
MB c/ carroceria
Palio Weekend EX

Palio 4p o/ar cone.
Mondeo comp
Vectra GLS

Escort Hobby
Pampa 1.8

Gol1.6

Titan

99
97
95
98
91
01
01
99
02
97

98
97

75

98

89

03

04

97

95

96

94

branco c/ ar
branco

cinza
dourado
cinza
cinza
verde
branco
cinza

verde
branca

branca G

vermelho

branco

cinza

prata
prata

G

G

G

G

G

G

AI

G

azul

verde

azul

branco

preta04

Av. Waldemar Grubba Jaraguá do Sul • se
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
O KM
2000
1999
1999
1995
1994
1994
1993
1988
1995
2002
2002
2001
1996
199-8
1999
2003
'1998
2001
2000
1997
2004
2002
2000

FIAT bordo
branco
cinza

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

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

R$13.900,00
R$12.900,00

Tipo 1.64p
UnoMille

Un04p

94
93
94

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

96
98
97
93
94

prata
azul
vermelho
azul
azul
branco

94
93 Alcool

GM Vectra GLS cornpl,
Omega GLS tetol rodas

95
93

dourado

grafite

vw' bordo

bege
cinza

prata

R$17.500,00
R$7,500,00
R$10.000,00
R$I.500,00
+ 19x205,00

Gol4p8V
Goll.6

Santana4p
CGTitan

00
93
93

03MOTO

97
95
00
99
01
02
01
98
98
95
94
96
96
97
97
93

R$ 32.000,00
R$ 28.500,00
R$ 28.000,00
R$ 25.000,ÓO
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
Gol 16v 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

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

Kombi furgão

Tempra IE 8v, compl.

Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

Opala Diplomata

00

97

01

89

98

96

93

93

97

88

preto

Verde meto

cinza

verde

preta

branca

preto

branca

prata

cinza

Palio EDX compl.

Corsa Wagon 1.6

Corsa Wegon

Uno S 1.3.

Sundown Palío

Celta 4p ej ar
Celta super 4p.
S 10 Cj GAS
Corsa Wagon GLS 1.6 eompl.
Clio RN cornpl. - v.e.

Golf GL ej Opie.
Fiesta Class 4p
Corsa Sedam
Fiesta 4p cj som
Eseort Hobby 1.6
Eseort GL 4p
Goll000 I

Uno SX 4p ej ope.
Veetra GL 2.2
Veetra GLeomp.
Veetra GLS eomp.
GolG111
Goll.8
Palio 4p
Astra Sedam 1.8 GL eomp.
Parati 1.0 16v 4

prata
Preto
Azul

prata
vermelho
Azul

prata
verde
azul
vermelho
cinza
vermelho
bordô

prata
Azul
Branco
verde
branco
branco
Verde
verde

03
03
95
99
00
95
99
03
03
93
97
96
99
99
97
97
00
96
97

99

G
G

�GjNjV
'\ü
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Corsa Sedan 1.0 4p wind

Ranger 2.3 2p c/ GNV

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

Palio Fire

Blazer DlX 4.3

Tipo 4p comp. +Teto

Escort l 1.6

Corsa Sedam Mílenium 1.0

Corsa Hatch 4p 1.6

Kadet Sl

Paasati 2p

branco

preta
cinza

preto
Verde

prata

prata
cinza

Azul

prata

prata
Azul

branco

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

00

97

95

95

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

FIAT
Palio Wekend Stile
Uno ELX
Palio EDX 4p Opc
Tempra 4p Bv comp.
Uno S 1.3
Fiorino 1.5 furgão + GNV
Tipo 1.61E comp.
Tipo 1.6 IE cbmp
Uno S
FORD
Verona GLI
EscortXR3
GM
Vectra GLS comp.
Corsa Super 4p cf ar
C 10 Gasolina
Omega GLS 4.1 comp
Monza SLE 4p
Omega GLS comp+teto+GNV
VW
Santana 1.8 comp.
Gal MI c/Opc
Gol1000
Gol CL 1.6
Prati CL 1.6 c/ar
Logus
DAEWOO

Mercury Vilage GS comp.

03

97

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

1995
1997
1974
1995
1992
1993

2001
1998
1996
1990
1989
1994

1993

R$ 16.300.00
R$ 8.300.00
R$ 11.400,00
R$ 8.900.00
R$ 6.500.00
R$ 12.800.00
R$ 9.500.00
R$ 9.500.00
R$ 4.800.00

R$ 9.500.00
R$ 6.800,00

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

R$ 24.500.00
R$ 11.700.00
R$ 10.300.
R$ 5.900.00
R$ 6.800.00
R$ 9.300,0

R$ 21.000,00

Astra 2000 Sedam GL 1.8 comp.
Gol G III 2000 1.0 4p
Palio EL 97, 4p trio eletríco ar quente, Des.
Blaser DLX 2.5 turbo Diesel, 97
Fiat Siena 1.0 2002, fire, trio eletnco
Goll.0 94
Gol 1.6 I 95. kit GNV
Corsa Super 1.0, 2000, trio elet.
Gol 91, 1.6
Omega Suprema GLS 2.0 campo
Marajó SLE 1.6 Límpjdes.
Uno 1.0 98, 4p trio elet.
Corsa 1.0 4p Hmp/desyar
Estrada 2000 1.5 Cab.estendida
Clio trio elet.yair beg/ümo.rar q.
Astra GLS 99 2.0 comp.
Celta 2004j4pjllmpjdes.jar
Monza 90j2.0/comp.
Monza SL/2.0/2p básico
Fiesta 98j4pjl.0jlimp.jdesem.jar q.
Siena 1.6j99j4pj eomp.
Veetra GLS 2.0j98jeomp.
Astr GL 1.8j2000j2pjeomp.
Corsa sedam 1.0/99/ trio etet.yata-me
S102.2j96jdeluxejeomp.
cuo 2003j4pjeomp.

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

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

Courier 1.3 v.a/t.e
Ka compl. 1.0
Golf completo
Corsa com opc,

Voyage 1.6 A

Escort XR3 + teto solar

UNO 4P. + opctoraís
Uno 1.3

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

00

96

98

98

97

95

93

93

94
89

95

00

94

verde

bordo mel.

bordô

preto
branco

cinza mel.

azul met.

vermelho

preta
azul

roxa

• branca

OIlOHa

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

Mercedes C280 4p
Ford Ranger2.5 CD

Fiesta 4p OKm 1.0

Goll

UnoEX4p
Uno 1.0c/opc.
Vectra CD 2.2

Fiorino Fechada 1 ,O
GolSpecial
Golf2pcomp.
Fusca 1500

Omega GL cl Gas

Yamaha XT 600

CBX200

CriptorÍl05c

G

D

G

G

G

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

IBarra Veiculas I-MlIV
Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio cerrol

Audi A3 1.8
BlazerDLX
Frontier

Sportage
Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0

Logus GLS
Gol Plus 16v
GolCL
GolfGTI
Parati

TempraIE 8v
PalioEDX
Vectra
Verona GLX 1.8

2000
2001
2003
1995
1997
1996
1993
1998
1994
1995
1995
1995
1996
1998
1990

gas
die
die
die

gas
gas
ale

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas

verrn
verde
branca
prata
branca
prata
azul
azul
branca
verde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



370 ...7516
ompra Financia
iaWaller r.'!arquardJ, 1��O - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul- se

co

co

Pampa

Cinza
Verde

Bordo
Azul

Vermelha
Cinza

Cinza
Verde
Amarela

Verde
Azul

Prata
Prata

98
98

96
94
94

93
92

86
86

99
92

98
84

Golf2,Ocompl.
l�:t PickuP Corsa

CorsaWind 2p

ICO

nco
lia
lOCO
lia Pampa.

�: HiluxSw4, diesel
nro f.l000 diesel
:':' Monza, álcool

:,M'l f.l000

lo
I.
I,
100

Saara
Santana GlS compl.
Blazer Deluxe compl.
Parati álcool

lCO

B

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

cJ ar/dh/trio/couro/rodas/cd 2001 Vermo

ooaHalch Limp/des/ar quente/4portas 2000 Branco

Gl "

Trio Elet.ld�s/lirpp/ar q 2002 Branco

�i�eSL Dês/rodas de liga/pelicula 1985 Bege

ar/dh/trioeletrico 2001 Vinho

cinza/desemb. tras/aq 2001 Cinza

;

2002special2p Branca

5pilimp./desemb./ ar q. 2003 Prata

CG 150 Titan ESD OKm 2004 Preta

Faça parte da BV
financeira

você também

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

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

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

branco
branco
branco

prata
preta
vermelho
verm. mel.

preto
verm.

cinza

branco

eomp.
2p, Gas.
Gas.
c/ ar + pers. Gas
c/ ar, airbag duplo
4p, el ar
c/ dh Gas.
e/vidro,teto,dh
2p. Gas.
Gas.
Gas.

prata
branca

preta

4rduíno
Veículos 371·4225
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

Omega Suprema CD 3.0 Prata 1993

Palio EX 1.0 4p Cinza 2000

Uno SX 1.0 4p Cinza 2000

Uno EX 1.0 4p Branco 1999

Uno S 1.3 2p Branco 1990

Voyage GL 1.8 2p Azul 1989

Parati Plus Alcool 1.6 2p Bége 1986

Opala 4cc,4p Laranja 1973

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

Novos e Usados

2003/2003

2002/20)73
1999/1SJg
1997/1997
2004/2004
2004/2004
2003/2004
2003/2004
2002/2003
2002/2002
2001/2002
2001/2001
1999/1999
1998/1999
1998/1999
1998/1999
1997/1997
1996/1996
1995/1996
1995/1995
1993/1993

VW/8150
VW/17210 TRUCK
VW/8,140
F4000 TURBO 4.3T
GOL 1.0
CELTA 4PTS
CLIO PRI10 16V
KA
PALIO FIRE
PARATI16V
FIORINO 1.5B
KANGOO 1.6
CORSAWIND
MAREA WEEKEND
FIESTA
UNO MILLE EX
CORSA GL
UNO 4PTS
TEMPRA IE
GOL CLI
ESCORT GL 1,8

G

G

A

G

G

G

G

G

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

Veículos de Particulares

Volkswagen
Palo
Gol
Gol
Golf
Monza
Chevrolet
Corsa
Chevette
Chevette
Pick Up Corsa
Kadetl GSI
Fia!
Uno

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

Prata
Verde
Branco
Verde
Branco

99
90

99
2001
87

Branco
Branco
Dourado
roxo

Prata

96
88
88
96
93

Vermelho
Azul
Cinza
Bordô
Prata

93
96
2.000
98
2002

Bordô
Branco
Prata

96
84
86

Marrom 74

Amarelo 89

R$ 19,500,00
R$ 6.800,00
R$ 13,500,00
R$ 32.000,00
R$ 4,500,00

R$ 10,500,00
R$ 4.800,00
R$ 4,200,00
RS 11.200,'00
R$ 9.500,00

R$ 7.500.00
R$ 12,300,00
R$ 18.000.00
R$ 13.000.00
R$ 17,500,00

R$ 10,500,00
R$ 3.000,00
R$ 4,000,00

R$ 14.000,00

R$ 2.500,00

KAM'YAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018·9993·5854 ·'9973·3034· centro/Coru á
Celta 2p cl ar A.C.
Gol Power 1.0 4p cl A.C.
Corsa Sedam cl A.C.
Corsa Sedam cl A.C,
VT Shadom 600 cc I

Corsa 2pfl.0 campo
Celta 2p.
Fiesta GL 4p 1.0
Astra GLS Seoam/ccmp.
Blazer campo 2.2
Ducato Furgão 2.8 D
Silverado Blazer 4.1
Parati 1.0 16v 2p
Palio 1.0 4pjcomp.
Corsa 1.0
Palio ED 2p 1,0
Ranger 6cc campo
Suprema GLS 2.2 campo
Golf CL 1,0 4p comp
Omega GLS 4.1 comp.
Uno CS 1,8
L 200 4x4 comp.
Kadet SC 1,8
F 1000 Cab dupla
Monza SLE 1,8
Variant 74

Vermo
Bco

. Sco
Prata
Preto
Preto
Bco
Bco
Bco
Bco
Bco
Bco
Vermo

Bege
Bco
Cinza
Prata
Vermo
Vermo
Verde
Cinza
Azul
Verm
Vermo
Azul
Azul

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

Gas.
\

Gas.
GNV
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
GNV
GN
Die
Alc.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
GNV
Gas.
Gas.
Gas
Gas.
Die
Gas.
Die
Ale
Gas.

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280 - I<m 53 - Guaramirim (47) 373-0127

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

W/8.120 02/02 Baú branca R$ 62.000,00

W/ 18.310 02/03 c/ cabina spazio 3° eixo/branco R$135.000,OO

W/8,150 01/01 Amarelo Sunny/Chassi R$55.000,00

Piei( up corsa
Escorte Hobby
Monza
Fusca,

FiatUno
Verona
Gol L6

Pampa GL

Opala,
Premio álcool
KadeiTurim

Santana 4p -ar

Scoeter
Tltan
Titan
Monza
CG Titan

Tempra
Monza cornpl.
Go11,6
Escort

93
.

92
93
85
96
94
87
77
89
90
96
90
85
86
90
95
97
03
01
84
03

Azul
Azul
Branco
Vermelho
Verde
Prata
Azul
Azul Met,
Prata
Azul

Branco
Azul
Dourado
Vermelho
Pratâ
Prata
Azul
Azul
Vermo

preto
Vermelha

Escort GL 1.6 DH,AR,Trava
Fiesta 2p c/ opc.
Escort sedan completo
Verona Ghia completo
CeltaO-KM
Corsa sedan classic
Corsa sedan c/ opc
Astra sedan GL completo
Astra GL 2p c/ DH, trio
Corsa wind 2p c/ C'I?c.
Golf 1.6 completo
Gol 16v power completo
GoI1.8 ARlDH
Gol MI 4p
Palio Weekend completa
Palio weekend completa
Clio previlege(top de linha)
Clio expression OH/trio
Scenic RXE(lop de linha)
Clio RN cI trio
Clio RL cl Ar
Scenic RXE completa

311-0802
311-8281

cinza
azul

prata
bordo

prata
prata
branco
branco
branco
Cinza
prata

2000
1997
1997
1994

(preço especial)-

2003
2001
2001
2000
1996
2002
2001
2000
1999
2002
2001
2003
2003
2001

2001
2000
2000

branco
branco
cinza
branca

prata
azul
cinza

prelo
dourado
verde

Vectra GLS cornp

Fiesta Comp
Parati

Uno CS

Passti

Monza

YBR OKm

Ipanema GI Álcool

Asia Towner furgão
Kadet

Tipo Comp,
Palio Wikend GNV

Vectra GLS

Alfa Romeo 164

D-20

Trailler Angola cl 1 eixo

Trailler TurisCar

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

310-2381
94 R$ 12,800,00
97 R$ 11,800,00

86 R$ 4,500,00

88 R$ 4,500,00

T9 R$ 2.200,00
89 R$ 5,300,00
04 R$ 4,800,00

R$ 6,5dO,00
95 R$ 6.800,00
92 R$ 7,500,00
96 R$ 9,800,00
97 R$ 16,900,00
95 R$ 13,800,00
95 R$ 15.000,00

88 R$17.800,00

90 R$ 6,500,00
89 R$ 7.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUINTA-FEIRA,19dea

senac
(47) 275 -,8400 Wille (ar

'RIGRA.IÇAO DE eUR,SIS, SEBe 200

IETIQUETA PRIFISSIONAllE SOCIAL

CoH. 21 Penedo 04,11.18 e 25j9. Horário: 8:00 às 12:30 Sábados

C.H. 40 Penado 11/9 a 13/11. H'orflfio 8:00 às 12:00 Sábados

,
"

qVAL/FICAÇÃO'BASICA EM CONTABILIDADE
, ".z,,' ':.' ..? ·{'.1';A·.

c.s. 140 Período 13/09/04 a 16/02/05 HOfilírio 19:00 às 22:00jSeg· Qua. sex

"

����AUf�çA�"�Á5ICA EM LOGISJICA
- ---- - - - - - - - -- -- - - -

C.H: 110 Penooo:.14/09/04 a 24;02/05 Hornrio 19:00.às 22:00· Ter- Qui

• � T,� _

OPERADQR ,DE MICROCOMPUTA1DOR
. .'

C. H: 40 Período 15/09 a 10/12 f-iorMo 18:00 ás 20:00 . Si:g . Qua· sex,

C.H: 76 P��lúd{J 15/09 a 13/12 H'orátio 222: • Si:g. Qua· Si:x

�nac reserva-SB o direito de canoelar ou 'lrans'erir o e\'enro (·aso não atinja o número mínimo de partb::ipante<
- - -- - � -- -- - -- - - -- --- _- -- - --�- - --- -- - ---- - - - - - - - - - - -

v. Dos lmigrantes, 310 - Jaraguá do Sul - Santa Catarin

MONTANA
MULTI-MARCAS

IMPORTADOS

Ml\FUTE3 C zo W <XlIO verde

CNCEX 'J1 ai <XJl"!)ro branco

PEUCEOT1C6 ffi 1.0 éT q. Itl traz. azul

PEUCEOT:m xs 'J1� branro

PEUCEOT4C6 !B 4p\:J;bm prata
PEt.X3EOT 4C6 BAEAO< W ai� preta
·APA..AUSE W 4partAlb'16J branro

a-JARADE ffi 4pltxil3 preto

NACIONAIS
• F-1CXXJ ffi� éW

&10 'J1� bara

Brasilia 75 impecável venn.

FLOCA ss ien berro

ESPECIAIS

. FLOCA

KOVI3I

VARLANT

es PICCl.ECQ\JIl,[XJ

00 utn oro�
70 Lri:o dro�

ta
MONTANA
lo! U L T ! -, M A P. C A S

WALTER MARQUARDT, 2260
BARRA DO RIO CERRO

FONE: 376·1678

BIZ vende-se, 2003,
verde. Entrada a combinar +

24xR$ 21 O.OOTr: 9142-5491 ou

371-7803 após 18hrs

9919·1313
FONE/FAX: 310-5218

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

i Kombi ST 19]§ G SAHARA-an091.R$3.700.00
Vectra GLS 1995 GNV 276-3002c/Jair

GOL CL 1988 A
.....

XL-2_ÓO-P[TRiLAP,Eo-------- I988---- ----'!I�A:$�.��������9��-����a
>

Uno 1.3 CS 1985_�,_G -<

-------

� ..... �6���� Für�Oar- ... -I��� - � - ;!I;��ÕOV�;���-�:��2003.R$
Voyage 1986 GNV TITAN-vende-se, 97, cinza.R$
Gol 1983'- Ale, 2.500,00Tr:370-4508

Palio We_ekeos.L _ ---'QQP G __GQffiP o, TITAN - vende-se, 95.Tr: 371-
_ Parati.MI bola 1997 G i 4573

Wolksvagen 7-110 1989 D no baú
------

TITAN - vende-se, ano 96.R$

COMPRA-SE BIZ Financiada 2.300,00Tr9991-3300

Fones: 371 59 17 / 91490840
Joaquim Francisco de Pau]a . Lote l6

Fiat 147 80 Gas, Branco R$ 1.600,00
Corcel U 79 Gas. Bege R$ 800,00
Chevete 80 Gas, Prata R$1.30Q,00
Chevete 78 Gos. Azul R$ 10700,00
Passati 74 Gas. Azul R$ 1.700,00
Diplomata 4p comp, 90 GNV Bordo R$ 1 0.000,00
Caravan Diplomata 90 GNV rodos 17 Bordo R$ 10.000,00
Gol BX 81 Gas, Verde R$ 2,200,00
Scooter 97 Gas, Vermo R$ 1; ,500,00
VoyageGL 4p Preta R$ 6,300,00
Marajá Sl86 Marrom R$ 3.500,00

ACCESS

Venda e Assi'éncía Técnica em Computadores,
Redes e Periféricos em Geral

WINDOWS

WORD

EXCEL

POWER POINT

INTERNET

COREL DRAW

PAGE MAKER

WEB DESIGNER

. CURSOS ESPECíFICOS
A EMPRESÁRIOS

AUTO CAD

As 100pril1feiraspessoas inscritas ganh.arn brinde.
Na compra de um computador, ganhe 10 horas

grátis de treinamento.

� Rua Irineu Vilela Veiga, 128 - Centro - Guaranlirim

TWISTER-vende-se,preta, JEEP - vende-se, 63, _-----------------'11
2002, ótimo estado, c/22.000 desmontado.Troca por CG.R$
Km rodados.R$ 7.200.00.Tr: 4.500.00Tr:376-1293após 15hrs
372-1580 após 15hrs cl Claudecir

------

VBR - 2003, part. Elétr. R$ JEEP-vende-se, original, ótimo
1.500 mais financ. Tr: 370-9209 estado.Tr: 370-2370
após 18 horas

JIBATA - vende-se, modo

=�
Sertanejo, cabine alta, motor

� porkins, 75, pneus fronteira red,
.!.......-,.. 4x4ecarroceria.Tr:9979-1437

BMW - vende-se, 3801,
compacta, bordo, rodas 17,
Som.R$ 26.500,00.Tr: 374-
11170u9975-0117

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

CLlO - vende-se, RN, ano

2001, 1.6, 16 válv., cor preta,
dir., trio elétr..R$19.500,00Tr:
370-7467 ou 9103-6044.

CIVIC - vende-se, Honda,
2002, automático, prata,
50.000km cl GNV. Vlor a

comb. Tr: 371-4978 ou 91 09-
r:J:fJ7

INJECAR AUTO CENTER

Serviços de:
• Suspensão
• Freios
• Embreagens
• Mecânica em Geral
• Carburação e Injeção

AUla Ct�ítR Fone: (47) 371-3898
'z.,.,.kt4J4,ewI''''''''''''M- 9.21/-/5 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207· Baependi • Jaraguá do Sul- se

L-20D - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor vlor
no neg .. Tr: (47) 91 02-0009 cl
Santiago.

'

SUZUKI· vende-se Suzuki Swift
SD 1.616V 4p, compl., gas. R$
12.000,00 ou ou troca-se por
terreno de maior vlor. Tr.: 370-
7986.

SPRINTER - vende-se, 16

lugares, banco reclinável, ar

cond.,Tr: 275-1177 ou 9953-5676

1113 - compra-se, de

pref. financ. Tr: 372-0108.

1113 - vende-se, cf
munck, 81.Tr: 370-7144

Truppel Car
VEíCULOS MUlTIMARCA�

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

2001 f' branco

1997 prata
1999 prata
2000 prata
1997 vermelho

Celta 1.0 2p
Palio EDX 2p
Corsa 1.0 4p
Palio 1.0 2p
Gol1.82p
Saveiro 1.8 2001 branco

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

Uno Mille 4p o 2001 branco

Corsa Sedam Super 4p 2001 brancO

Rua E rwino Menegotti)530 - Vila Rau - Jaraguá do ��I
1113 - vende-se,
turbinado, carroceria.R$
zaccom'n 370-4863

F·350 - vende-se, 69.Tr:
370-0502 ou 9153-8407

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

370-7611
Walter MarquOrdt

nO 744 SL 5

1314 - vende-se,
Mercedes, 87,
reduzido.Tr: 370-7144

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Carro Cor Ano OPC Cor Ano OPC

Tempra Azul 1999 Completo Branco 1998 Completo
Uno Mille Verde 1996 AcrreNe Azul 1999 Completo4p
Palio OKm Branco 2005 limp/dt
Siena OKm Prata 2005 Aq/dt/kit vivace Cor Ano OPC

'Ü
Siena OKm Branco 2005 Aq/Des/kit vivace Grafiti 2001 Completo

O
UnoOKm Preto 2005 Aq/Des. Preto 2003 Completo
Palio OKm Branco 2005 Aq/des

00 Novos e Semi-Novos00 Cor Ano OPC

Consórcio - Seguro - Financiamento Carro Cor Ano OPC Prata 2001 Completo t:.
) Celta Preta 2003

,

) ( ) 1 Corsa Sedam Prata 1998 te/al/aq/dt/pllltl!ZII

) Vectra Cinza 1997 Completo :.'�,

R: Presidente Epitácio Pessoa,
Carro Cor Ano OPC

"'�

) 570
' ..

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

VENDO

60.000 kílos de retatnos
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"()366 cf Verônica.

Ae:A�AMEN-tOS ESPECIAIS

você MAISTRANQÜILO!
viu s6 como essa somo é

importante no hora de

produzir seus impressos?

370
79
19 GráficaCP

;;::;=<j>O�,"".fM».b,

APARELHO DE CD •

vende-se pi carro

Pioneer, cl MP3, modo
4650, cl controle, novo,
na caixa. R$ 585,00. Tr:
376-2206 ou 9111-9968
cl Alexsandro.

AROS - vende-se, 4, de
liga leve, 14, com

pneus.n-tsê. Vlor a

combinar. Tr: 372-0713
cl Fernando.

COMPRA-SE - carro.R$
3.500.00.Tr: 370-3223

RODAS - vende-se,
TSW, aro 16 rnod. VX1,
furação 4x100, cl pneu
Pirelli P7000 195x45.
Tratar: 372-3235 cl
Gláucia.

ACEITO - encomenda de BICICLETA - vende-se, filhote de rotwailler, CENTRIFUGA - compra
Strudel.Tr: 9957-3374 aro original, p/criança.Tr: puros.R$200.00.Tr: 275- se em ótimo estado.Tr:

370-9209
. 2949 9136-9353 cl Joice

ANTENA SKY - vende
se ou troca-se, Philips.R$
150.00. Troca por
parabólica.Tr: 276-3257

APARELHO DE
FISIOTERAPIA - vende
se, cl duplas placas
magnéticas e um jogo de
bastão, ·botão de

freqüência e potência. R$
300,00. Tr.: 371-4284.

AR - CONDICIONADO -

vende-se, só frio,
7500Vtus.R$ 430.00.Tr:
276-3866

ASPIRADOR - vende-se,
de pb,R$150.00.Tr: 275-
1715

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

BERÇO - vende-se,
madeira maciça
marfim, cf altura regulável
e duas gavetas. Tr: 370-
7381

BICICLETA - vende-se,
feminina, Calai, pneus
novos. R$1 OO.OO.Tr: 275-
1852

CADEIRINHA � vende-se,
para alimentação de
bebê, Burrigoto.Tr: 370-
5576 após 15 hrs

COLCHÃO MAGNÉTICO "

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

BINÓCULO - vende-se,
Sackura 10x90x50, novo

cl maleta e nota fiscal.
Tr: 276-0031 ou 276-0544

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

COMPUTADOR: vende
se Celeron 400mhz, Placa
de vídeo 8mb, Gabinete
2 baias, Disquete 3/4, HD
de 8gb, 128 de memória
RAM, Placa de rede,
Monitor 14" LG,
Microfone, Caixinhas de
Som Mtek,CD-ROOM
52x, Modem Motorolla
56k. R$ 650,00.
Impressora Lexmark
1100, R$ 80,00. Tr: 370-
8524 cl Vagner após
17:45.

CAMA - compra-se, de
solteiro.Tr: 9157-0275 à
noite

.

CACHORRO· vende-se
filhotes de Yorkshire, Shi
- Tzu, Poodle, Beagle,
Boxer, 'Labrador, Golden,
Dobermann, Rotwailler e

Pit Buli, com pedlqree ou

contrato de garantia +

vacina + consulta.Tr:
370-8563

CARO GAME - vende-se
Magic 1000 cartas +

pasta + folhas. Tr: 275-
0045.

CARRINHO- de bebê,
Borigotto.R$150.00.Tr:
275-2949CACHORRO - vende-se

filhotes selecionados com
.

garantia. Tr 275�1'852 dás
15hrs às 18h.

'

CACHORRO - vende -se
filhotes mestiços de

cofapp. Tr: 9993-7857 OU
370-8882.

CACHORRO - vende-se,

Sua Concessionária Renault agora é •••

compra - vende - troca
financia -

novos.,,'.·IEia·lr
.

Vectra GLS 95

Omega SupremaGLS 93
GoICL1.6 00
Fusca 82
EscortXR3 es
Gol 00
SantanaQuantumCLd.h. 00
VeronaGLX1.8c1d.h 95

Opala Comodoro compl. 89
GolCL 1.6 00
Escort Ghia 89
Ford Landal em couro 00
Go1M11.6 fJ1
F·1 000 c.dupla, MWM, C. 94
Del ReyGL 1.8 00

Opala Diplomata 6GC cornpl. 00
Monza 00

Voyage 86
Clio 98

Goll000 95
Go11.6 92
Astra comp. 00
Gol Special 89
Uno1.0
RD 135 95
VectráGLS fJ1
Savero 1.8 DHffrio elet 01
MotoCG 01

CGcomp 01

Tel: 371-7212

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

Cei: 9963-7641

azul
azul

grafite
verde
amarelo
branco
vermelha
Cinz
verdemel.
cinza
verde
azul.
azul
cinza
cinza
bordô
azul

grafite
bordo

preta
branco
azul
branco
branco

branco
cinza

prata
prata

BLUMENAU

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

·JARAGUÁ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"Nã", tome as
decisões pelos
outros. Não deixe
os outros tomarem
as decisões que

São suas.

TELEFONIA

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

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

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

,

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

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

telefonia e segurança

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA

Fone: 371-7007

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

FONE: 372-3680

o

SEGURANÇA E.TRANQUILIDADE
/I� de� (}t� dtu s� des� de�&� �

;e�, �e eH/,� C<mt �� des� da, /ledDtu

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1438 ... SI 03
Jaraguá do Súl - Santa Catarina

'

www.autotecseguranca.com.br

.' .'

., ... : .

"
'

.,'
<

,
'

I

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

. eletrônica e automação de condomínios.

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

Centrais telefônicas Intelbras

Kit Portão Eletrônico + Interfone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cozinha, bwc, lavanderia, Rua
Águas Claras, 436, Tr: 370-4594
após as 18:30,

�A� PLANET GAME
�.' • VENDAS 'LOCAÇÃO ; CONSERTOS EM GERAL

Breeze can, grava filmes, menor
que cartão de crédlto.as
280,00.1r: 372-7912

FAÇO FILMAGEM DE FESTAS
EM GERAL.- Tratar: 273-1826 SUPER MASSA

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

FREZA - vende-se, KF30, Koni,
90mm de mesa,ótimo
esado.lr: 375-3568 ou 371-0431

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
vioeo GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL,

• PLAVSTATlON 2
• xeol
• PLAYSTATION ONE
• DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLaR
• GAME eoy ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

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

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

FREEZER - compra-se, em bom
estado.lr; 372-3812��MPUTADOR - vende-se,

�lIbOokTOsGhiba 21 00 cds,

MiO - KE, 32 MB - RAM,

tariã0PCMCIA 32, acesso a

IiWmet, Cátor CD, cl pasta,
completo,R$ 1,900,00

�e�ociáveI.Tr: 371-7511 cl

)1áo,
-----

I��JUNTO SOCIAL - vende-

�wmenino.1r: 276-0340,

JOINVILLE - vende-se, alv" toda
murada, garagem p/2 carros,R$
25,000,000+ financ.Ir: 276-
3866

FREEZER _ vende-se, 230L,
MESA - vende-se, redonda, cl

ótimo estado.Ir: 371-4921 cl
4 cadeiras + fogão 4 bocas,R$
150,00.1r: 370-9787 a noite

VENDE-SE - de alv, cl suíte, 5
qtos, 2bwc, sala de estar, coz,
lav, garagem, área pi festas,
202m', terreno cl 2500m', rua
BertaWeege,R$ 260,000,00.1r:
375-1400

VILA RAU - vende-se, madeira,
cl 100,OOr'n',R$ 35,000,00,Tr;
371-2357 CRECI8054Marileni

" Economia
" Resistência
" Rendimento
., Impermeabilidade I

VENDE-SE -cl400m', 2 salas,
4 qtos, 4 bwc, 2 coz, garagem,
área de serviço, energia
trifásica, terreno c/1 05,000m',
6 lagoas, cachoeira, Tr: 370-
7481 à noite,

FOGÃO - vende-se, 6 bocas,
MOEDAS - vende-se,

ótimo estado,Tr: 370-7156 cl antgas,Tr: 376-3225
VILA RAU -vende-se, alv" c/3
quartos,R$ 45,000,00.1r: 371-
2357 CRECI8054Dolores

VENDE-SE - alv, 3 qtos, 2bwc,
sala, lav, área pi festa, varanda,
garagem, 144m', na praia do
Ervino, São Franclsco.Râ
50,000,00.1r: 375-1400

OURO - compra-se, qualquer

FOGÃO - vende-se, 4 bocas,R$ peça, arrebentada, quebrada,

50,00,Tr: 370-9367 Paga-se à vista, Tr: 9979-0605,
1�lmADEIRA - vende-se,

/fflJ,R$50,00.1r: 370-9367

VENDE-SE - de alv" próx, ao
escritório da SAMAE, com 5

quartos, 2 banheiros, garagem
pi 2 carros e demais depend,R$
75,000,00,TR: Rua dos
escoteiros 114, próx ao posto
marcolla MATRICULA 24320

VENDE-SE - próx. ao centro de
Guaramirim, alv, c/4 qtos, 2
bwc, garagem pi 3 carros.Râ
6O,00Q,oo.1é 371-6069
MATRICULA 24320

PORTA - vende-se, envemizada
cl dobradiça e tecnadura.Tr:
370-7381

MÁQUINA - vende-se, de
cobertura em bom estado, Tr:
371-3830

VILA LALAU - vende-se ou

troca-se, sobrado, Troca por
imóvel rnenorvorjr: 371-3132

�POSITORES - vende-se, pi
iilSeuma geladeira industrial

j�sR$1,900,00,Tr: 47-
1110785

VENDE-SE - próx. ao centro,
275m', cl suíte, garagem pi 3
carros, biblioteca cl escritório,
anexo sala comerciaI80m',R$
115,000,00 negoc.1r9137-5573
MATRICULA24320

MÁQUINA - vende-se, solda
RAQUE - vende-se, cormogno, TELHA - vende-se, capa VIDEOGAME - vende-se, c/20 AMIZADE - vende-se, cl 200,000,00, Aceita imóvel

elétrica ?50ANP,
bom estado,R$180,00.1r: 371- canal.R$ 300,00, milheiro,Tr: cd's, 4 memory card.Rs 130,00m', R: Orestes Tecilla,R$ menorvalo[ Tr:370-6624, CRECI

com 45,000,00,Tr: 371-2357 CRECI 88448800 275-0402 250,00.1r: 8803-5375caninho,R$ 270,00.1r: 370-8563 8054

ROUPA - vende-se, p/trilha,R$ TELEVISÃO - troca-se, 29 VIDEOGAME - vende-se, Play
GRAVATA - vende-se ou troca-

MÁQUINA DIGITAL - vende-se, BLUMENAU - vende-se ou se por casa em jaraguá, praia,
6oo,00.1r: 9132-4061 polegadas, Troca por TV 14 Station, c/2 controles, 3 jogos, troca-se por casa em Jaraguá, alv, 3 qtos, garagem,

poleqadas + R$ 350,00.1r: 371- R$ 250,00, Tr: 376-2206, alv c/3 qtos, 1 suite, demais churrasqueira.1r: 9983-1925
3655 ramal208 depend.1r: 9983-1925

VENDE-SE esta casa, em
estilo colonial com 4

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

47-91244061

I�USTORES -, vende-se,
i<\Icos, bom estado.Tr: 9136-

[ffi3
VENDE-SE - de alv" c/167m',
terreno cl 560m', na rua João
Planicheck,Tr: 370-8097 c/Tina
CRECI9839

CENTRO - vende-se, 325m', R$TORNO - vende-se, retifica, de
disco e tambor de freio e outros

equip. pi oficina ou

borracharia.Ir: 473-9818

VENDE-SE - curió. R$ 600,00,
Tr: 371-0495 cl Vilmar pela
manhã

ANTECIPE A COMPRA DA SUA PIS C I N A O E V I N I L
" S O O R A M A R " AQUI NA HENRIPiscinas

o c/iente é a razão de estarmos aqui...VENDE-SE - equipamento pi
fabricação de picolé, R$
6,000,00,Tr: 47-457-6783 CI
Emesto

POR CONTA DA LOJA;
- BOLSÃO DE VINil 0,6MM
- QUALIDADE SANSUY
- PERFIL PARA FIXAÇÃO DO VINIL
- MANTA PROTETORA PARA O FUNDO DA PISCINA
- KIT DISPOSITIVO ( 02 RETORNO. 01 ASPIRAÇÃO, 01 LADRÃo E 01 DRENO DE FUNDO
• KIT DE LIMPEZA (PENEIRA, CABO, MANGUEIRA, ASPIRADOR, ESCOVA)
- FilTRO DIMENSIONADO COM MOTOBOMBA E
- AREIA FILTRANTE
- 01 ESCADA DE AÇO INOX 03 DEGRAUS
- ESCAVAÇÃO DA PISCINA E RETIRADA DA TERRA ATÉ O CONTAINER
- MATERIAL CIVIL E HIDRÁULICO PARA CONSTRUÇÃO DA PISCINA E CASA DE MÁQUINA
- MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PISCINA E CASA DE MÁQUINA
· MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS
- EQUIPAMENTOS, HIDRÁULICA E VINIL
· ART (ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TECNICA) assinada por um engenheiro
POR CONTA DO CLIENTE;
• CONTAINER PARA RETIRADA DO BARRO
- PONTO DE AGUÁ, ENERGIA E ESGOTO NA CASA OE MÁQUINA
• AGUA PARA ABASTECER A PISCINA

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

Papel HD, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de\f'apel,
Bandejas, Fitas 3M, Suporte

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

e embalagens em geral

ÓTIMOS PRE�OS
TODA LINHA DE

MATERIAL ESCOLAR

NO ATACADO E NO VAREJO

VENDE-SE - ropeiro 3 metros,

camílde casal cl baú/04
gavetas, uma cômoda 5 gavetas
em cerejeira,gmadeira
maciça.Ir. 371-31::f2 ÁGUA VERDE - vende-se, alv"

nova,R$11 O,OOO,OO.1r. 371-2357
CRECI8054VESTIDO - vende-se, de prenda,

azul, comp. semi novo.Ps
250,oo.1r.372-0848ou 372-7912 ÁGUA VERDE - vende-se, alv,
ou 9135-8784 cl 1 06,00m',R$ 80,000,00,Tr:

371-2357CRECI8054

PROMOÇÃO VALIDA SOMENTE
PARA O MÊS DE A�OSTO

372-1813
Rua Bernrdo Dornbush, 1053· Baependi

VIDEO CASSETE - vende-se, 4
cab.lr: 372-1448 ALUGA-SE-qtos mobiliados, Tr:

370-3561,

VIDEOGAME - vende-se, ALUGA-SE-quartomobiliado,
Dreamcast, c/2 contr. e 3 jogos, + coz. livre água, luz e gás, pi
R$350,00, Tr: 375-2206, rapaz, R$1 OO,OO.1r: 370-5556

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

Informática
"U m c I ; c k v; da pessoal p ,r o f ; s s ; o n a I "em sua e

OfertaPeriféricos I Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00

I
d

Computadores
lCompletos

Financiamos em 6 / 9 /
12/ 15/ 18 e 24 meses.

Configurações: Duron I ,6 - 128 mb
de memória. Hard Disk 20GB. fax
modem S6k, cd rom LG S2x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

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

e rede integrada

�ormatizaçãoI d�'comércio e

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

M� de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
odos os controles
dministrativos de ges
ao empresarial.

SuprimentosAssistênciaTécn ica
Especializada

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

EXTERNAS - R$ 20 00 +

/1R$15,OO desloca�ento
.

.

Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

�_
..�"��-��-----""""

Promoção de
Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

IPromoção Monitor'
i NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA_

R$ 585,00

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIGUEIRA Micar, BONATTI � BonalliHAVEGMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
BARRA L.�

MAT. DE CONSTRUÇÃO '2-�da __��
Comércio de Materiais

ARTE LAJE1--310-4508
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Construção Ltda.

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

310-4991 275-3462 370-7294 312-1011
" . F ira 850,

R: Exp. AntOniO Carlos erre ,

sulBua José Theodoro RibeIro, 2193· SI 02 Rua Feliciano 80"0Ilnl. 1110- B. doRio C81Tl1 Rua Angelo SChiochet, 77· Centro Rua João Franzner, 153 - São Luiz sala 01 . Nova BrasHia - Jaraguá do

Associação dos Comerciantes
de Materiais de Construçao de

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

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

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

Associação dos Comerciantes de Material de

Construção � ACOMAC. "

Segundo Oldemar Bonatti, Presidente da
ACOMAC, no início os comerciantes de
materiais de cor:strução viam as outras lojas
do segmento como concorrentes, mas

descobriram que a verdadeira concorrência
estava em outros ramos. As pessoas investiam

em carros ou eletrodomésticos, que
proporcionavam condições de pagamento
mais facilitadas. "Com o surgimento da

ACOMAC, nós nos unimos e

conseguimos criar convênios com

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

consumidor voltasse a investir em

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

de material de construção, informa BO�':ltti,
já que o proprietário não precisa dispor de
financiamento próprio, podendo credenciar
se a bancos e financiadoras. Hoje, com as

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

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

Schroeder. Maiores informações sobre a

ACOMAC, as lojas associadas e as

formas de financiamento

podem ser obtidas com a

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

Brodo

O brodo nada mais é do que um caldo

claro e perfumado, feito geralmente com

carnes, legumes e ervas cozidos em água e

coados. Este caldo serve de base para

sopas. Pode serfeito com carne de boi ou

frango.

Sopa salgada
Se a sopa ou o ensopado ficou salgada
demais, é só adicionar batatas cruas

cortadas em rodelas. Elas cozinham e

absorvem todo o excesso do sal.

Pincel para untar

Além de ser meio anti-higiênico, também
til:

há quem não goste de usar os dedos para
untar fôrmas. O jeito então é ter um pincel
especialmente para este fim. Ouanto mais

largo o pincel,melhor.

8emfrio

Para fazer um chantilly perfeito, use creme

de leite fresco bem gelado, assim como

também deve ser resfriada a vasilha da

batedeira.

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

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

1J0 terreno.

1l�IJZA.�
Mf&MAlI ti ""'f.tlfiO

Fone/Fax
371-4139

Do fundamento 00 acabamento

_de
sua obra

.
.

Rua: João Planincheck, 1832
.

Nova Brasília· Jaraguá do sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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��GA.SE· quitinetes mob.,

IiJadadaAPAE, próx WEG II.

lil70.3561 c/ proprietária.
-----

Il�GA.SE· no, Cond, Resid.
�córdia, nas Aguas Termais
lil'rdluba. Tr: 372-3192.

ITIPEMA - vende-se, meia .. .......

plia,a50m do mar, c/ sacada,
sala, 2 qtos, todo mob,

�nR$75 OOO,OOlr: 9131-
1'&1

I p�OCURA-SE - rapazes p/
í�dir apto, que já possuam

�.1r9953-2345

IlIROEDER - vende-se, centro,
QJII. e resid, via r a comb. Tr:
111-3476. Creci 3476

IlIROEDER - aluga-se apto. no
�Itro,semi -mob ,c/ 3 suites
alisdepend. Vloracomb., Tr:
mlf3476 '

!IN10ANTONI0-vende-se,2
a�los,cfsala com. 300m'.R$
mOCO,OOTr: 9137-5573
!WlI1CULA24320

�BATUBA - vende-se, próx. a
�a, cf 1 suíte + 2 dorrn.,
dmasqueira. Tr: 372-3235.

YfHDE,SE -próx a carinhoso,
�2�uartos, garagem, moveis
embutidos e demais depend.,
unoomo apto.R$ 48.000,00.Tr:
JII-6069.MATRICULA 24320

VfNDE·SE - na praia, 95m',
rentro, COZ., sala, sala de jantar,
�ne, 1 qto, bwc, lav, sacada c/
churrasqueira.Aceita imóvel

emJaraguá.Tr: 9977-5960 c/
lJiIeffion

Escapamento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica- Mecânica em Geral

AUTORiZAdA:
GM � VW'
FiAT'" FORd

Auto-elétrica - Com. de Pneus

FONES: (47) 275,}7jO, 275,}605

ALTO DA SERRA - vende-se, c/ José T Ribeiro, em 20m defronte

área 92,5m'Vlor a eomb.Tr: Indumak. R$200.000,00. CRECI
376-1396 ou 9962-1809 8054.n: 371-5512.

BARRA DO SUL - vende-se, 2 ILHA OA FIGUEIRA - vende-se,
terrenos c/ casa de frente p/ c/ 350.00m'.R$ 30.000.00.Tr:

lagoa. R$35.000,00. Tr: 371-2001 371-2357 CRECI8054

c/ Frank.
JARAGUÁ 84 - c/ 76 margas,
na Tifa dos Húngaros, casa c/ 3
qtos, sala, copa, eoz., lav., bwe,
2 galpões C/ engenho de melado,
cf nascente de água. Tratar: 273-
1660.

.

CENTRO - vende-se comi, eond.
centro, c/ 3.900m', totalmente
aproveitáveis. Tr: 275-3070.
Creei 8950.

CHICO DE PAULA - vende-se,
C/easalr:371-3835após20hrs JOINVILLE - vende-se,

loteamento sto. A ntonio.R$
6.500.00.Tr: 91 02-1895 Fone: 376-0419 ou 376-0907FIGUEIRA - vende-se, c/

3.334.00m', de fronte Indumak,
servidão c/ 4mLR$
130.000.00Ir: 371-2357 CRECI
0054

NAVEGANTES - troca-se por
casa em guaramirim, próx. A
�raia.Tr: 371-0140 de sego a

sexta Alcides ou 370-3561 Cida

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, c/
614m', c/ eonst. 105m', base p/
2 pisos, alv. pré-acabada,
quitado, escriturado, astalto..
Aceita-se troca por casa em

Jaraguá. R$ 31.000,00. n: 370-
3357.

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

SANTO ANTÔNIO - vende-se,
c/ 380.00m',e/ eserítura.R$
1 O.OOO.OOlr: 371-2357 CRECI
8054

RIO MOLHA - vende-se, c/
969,480m', escriturado. R$
180.000,00. Tr: 9112-5501.

(proprietário).
ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
e/1900m', fazendo frente p/ Rua

SCHROEDER - vende-se, c/

-Nosso Grupo 1

1-

Participe do
nosso grupo
e pague só

RS' ,00 na compra
deste aparelho

Promoção válida por tempo índeterminado

�ALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

� Floriano Pe;xolo, r03 - Centro - em frente ao Bradesco 213-0888
JARAGUA DO SUL

634-0400/633-6660. São Bento do Sul � 644·5465 Rio Ne' rinho - 642-3004 Mafra

Saia ôo aluguel aôquira
sua CASA própria...

30.000,00 R$ 315,92 mensais (J

50.000,00 R$ 526,54 mensais
§
::n
'""1

75.000,00 R$ 789,54 mensais
p:i

s
100.000,00 R$ 1.053,08 mensais ã
120.000,00 R$ 1.263,70 mensais

(J)

(")

R$ 1.579,62
'""1

150.000,00
(1),

rrrerrsaas 8-:

R$ 2.106,16
.....

200.000,00 rnerrsars
o
(J)

CONSÓRCIO

.�-'v
� """i---.�

371-89122: 153
Repres.: Silver Serviços Ltda 6.233
Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

RODOBENS

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

Procura-se
E!cl!do. Volhmcmn perdeu
dtl"100fO, sObado pela
manhã no pQ5.tc Mime

do Rio Ceno II, arté ,o agropecuória
Açuora pt6�mo ao. Salão Aliança,

o 'IiOLor é de
R$ l.abo,ao até R$ 2.000,00
cf 2. cheques er!Jfiolados

num pláiStiCO quem encontrar
terá uma boa r,ecompens(Ji,

GALPÃO - aluga-se, e/150m',
na Rua: Felicia Bortolini, 210. R$
550.00. Tr: 370-8097

SCHROEDER - vende-se 2 LANCHONETE - aluga-se,
terrenos um e/620m' eouro C/ pesque e pague, Garibaldl.Tr:
500m',Vlor a eomb.Tr: 9962- 9973-3252ou 9973-8449
3664

LOJA - vende-se, Rua Reinaldo
SCHROEDER - vende-se, c/ Rau.Tr:9919-5545

8.500.00m'.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,
corrn, gas. R$
12.000,00. TR 370-7986.

VENDE-SE - próximo ao pama,
ótimo 400m', c/ rua calçada e

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

VILA LENZI - vende-se, c/
525.00m'.R$ 65.000.00Ir: 371-
2357 CRECI8054

RIO MOLHA - Vende-se c/ 452m', sítuado na Rua 135
escritura 20.000,00m'terreno Frederico Irapp. R$12.000,00.
de 2.000m' pronto p/ construir, Tl: 370-6847.
ampla área verde c/ nascente. _

riacho. Á 4km do centro c/
acesso asfaltado. R$ 65.000,00.
Aceita carro como parte do pg.
Finane. saldo c/ garantia. Tr:
370-8563

MERCADO - vende-se, c/ ótimo
estoque, em pleno func., boa
10ealização.Tr: 370-9311

PRÉDIO - vende-se, 2 pisos, c/
sala comercial, 2 aptos.R$
80.000.oo.Tr. 370-6929 ou 9125-
1242 com Maíeon

SORVETERIA - vende-se

eompta, ou troca-se pormal. de
eonstr. R$15.000,00. n: 370-
3101. ou 91351602

VILA LENZI- vende-se, casa c/ VENOE-SE -loja, no centro, c/
78m'.R$12.000.00.Tr: 9102- elientela.TR: 275-1539.
1895

SALAS COMERCIAIS?

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier_com.br
creci 1462�J

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

ALUGA-SE - centro de

uinagem, c/ fresa, plaina e

tomos, C/ galpão.Tr: 9973-9680
ou 372-1969 ou 372-0064 c/
Adriana ou Guida.

BAR - vende-se, eomp., na
Vila Lalau, c/ estoque.Tr: 275-
\3737

VENDE-SE - área eomereial,e/
270m', construído terreno c/
476m', na Rua: João

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

CHÁCARAS?
ALEIER têm

Vendas: 371.9165

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

RIO CERRO 11- vende-se, c/ ±
4.800m', c/ chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Tr: 372-
3235 c/ Ramos.

SUPERMERCADO

COM CARNES TEMPERADAS

NOS F'INAIS DE SEMANA.

R: .JosÉ TEODORO RIBEIRO, N° 540 - ILHA DA F'IGUEIRA

.r

residencial, 40.850m', de bem
estar e laser. C/ chalé c/ área de
festa, jardim. R$198.000.00.
Aceito carro e casa na praia c/
parte do negócio Ir: 370-8563

SCHROEDER - vende-se, c/
200.000m', 5lagoas, campo de
futebol, quiosque, em ótimo
est.R$180.000,00 negoe.TR:
371-9053

STA. LUZIA - vende-se,
15x1800, c/ casa, nascente de

água, 100.000 pés de

palmeira.Tr: 274-8141

LEIER
IM o B ILIÁ_RlA_

www.leíer.com.br

Aqui você com pra
os melhores

Greci '462 - J

lavação de carros c/
experiência, c/ carl. De

habilitação.Tr: 273-0074 Repres. Comercial
Empresa São Bento do SuL
necessita autônomo para

vendas de prOdutos
de informática

- Para grupo de pessoas que buscam I

maior economia e serviços per-
sonalizados !

. Plano para no mínimo 2 pessoas e no

máximo 5 pessoas.
.________

rVantagens
. Custo reduzido para conversação
entre o grupo

I ·*Mais 250minutos todo mês

I· Pague apenas R$ 112,50 mensais

'lpara 2 números, mais R$10,OO para
cada acesso.

iOS2;minutos são válidos para líga� um telefone da sua área de registro

VENOE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do Ervino.
Ótima loealização.Tl: 91 01-0467

VILA LENZI - vende-se, c/ cf Cristiane
1.940.00m2.R$140.000.00 -------

(negociável) .Tr: 371-2357 VENDE-SE - mercado c/
CRECI8054 estoque. Tr: 370-9311.

imóveis de

VENDE-SE _ sala comercial, Jaraguá do Sul e Região

Rua: Barrão do Rio Branco, Ed.

iJ_040
· ". lamil\ill

PRECISA-SE - de frezador.Tr:
376-2593 c/ Aleiomar ou

Eduardo, urgente.

PRECISA-SE - de corretor de
imóveis, necessárío veiculo

próprio, desejável
conhecimento em ínformátiea.
Tr: 9962-8154

PROCURA-SE - profissional de
banho e tosa, que tenha ou

compre equipamento completo,
tenha ponto, veículo e elientes.Tr:
275-1852 das 15hrs às 18hrs

PRECISA-SE - de empregada
doméstica p/ pernoitarIr: 371-
9556 I

. I Comissões elevadas
a�1
..mi'!ã'llJ.'I I Informações: (47) 633 2005

L_
ou note.Ir: 9137-6992OFEREÇO - ME - p/trabalhar

como balconista, recepcionista
e auxiliar administrativo, c/
experiência. Tr. 273-6050 c/
Sehennia.

OFEREÇO - ME - P/trabalhar
como diarista ou

OFEREÇO - ME - P/ lavar mensalista.TR: 372-0815 Jane
roupa.Tr: 371-0498 c/ referência.

OFEREÇO - ME - p/trabalhar OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como motorista de caminhão como operador de caixa,
ou operador de máq.Tr: 9159- recpção, c/ reterêncla.Ir: 370-
6802 ou 9159-7852 0656 c/ Fabíana

OFEREÇO - ME - p/trabalhar
como bibliotecária, c/ espee.
em tecnologia da informação, p/
trabalhar em escola, arquivo,
museu ou faeuldade.Tr: 372-
0253 ou 9996-6434 OFEREÇO - ME - p/trabalhar OFEREÇO - ME - p/ cuidar de

como jardineiro, zelador ou ertanças.Tr: 373-0489
easeiro.TR: 9111-6855 ou 373-
6695.OFEREÇO-ME - p/ cuidar de

pessoas idosas. Durante o día
,-_--_._-_._-_._-_._---_._-_

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

_--------,

FO��:!�) ��5��O;!Oi
,II(anexo à Fellows)

(47) 99759646

,

RIO MOLHA _ vende-se,
PRECISA-SE - de ajudante p/ i E:nt�ll: s�rgl�.ç�ll1Ia�ig�col11.br __IIII'.-�_..,��.;.ml!".=�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

"Não importa se você tem 8, 16, 30 ou 60 anos,

depois que você fizer Fellowsl Idiomas você vai

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

Desconto de * I 0%
nas mensalidades

para turmas no período
da manhã e tarde,
de segunda à sexta.

Fellows'
DOM A S

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

"Promoção válida para turmas iniciantes. até 3/108/2004.

- GINECOLOGIA -

"", sIlb-.os flJssl,i ..
Médtco - CRM/SC 1242 - TEGO 030/79
Habilitação SOBRACIL 1.019

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

Fone: 370-1705
solllota@netllllO.colII.br- Jnraguá do Sul

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

Manipulação de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua oão Picolli I 10 - Centro

Búzio Africano - Taro
Numerologia - Kabala Africana

* Tratamentos Espirituats
para diversos problemas

inclusive drogas e alcoolismo

Consultas cl hora marcada
(47) 372-0556 - 9912-8114

SAUDE Bc INFORMAÇAO

• � " ..�\ '�' .... ,-" ,.\' �t 't
.. '''::f.r'-;:::' "'�-"i; t< ! .... '� r." 1 ,

• �
•

50 A;CO·MPÀ'N'HÂN·TÉ:St:.,:'."'··:'"�11' ;,' "

': '

!c.1 � .�, �·."i.. ;,h'� '�'<\ ''''�'� �,t.;iJÚ�:"-h!;���·{��<�,�." ";;</{� . .' ' "'", 1 ;

�eifrute,
jaraguá do flue

�<u:�*f�II=I.·fii:,fP;;;;1Pt.,.1"2;j;";'lI,Fant.JSlifli ..__. .......
I

j �abet S�t �QXy á sab�t m�chlll
I í" \ com a cabaÇll dos homans,�J

� iS!lO n6s sabamog fazet muno bam!!!

r
o, o o

I

! SEX SHOP JARAGUA

NATAliA • 9111·0491
I

: ClÁUDIA· 9136·9310

Estamos recrutando moços ocima de 18 anol

g,)if1;!,il1Mmlll,niU('1
�(;(J,mft�n�4ntu
Estamos Convidando todos os clientes e

amigos poro conhecer o coso cJ
lindas e belos acompanhantes

24 hs ao seu dispor.

CRISTIBN:
passIvo

Nico/í e Ket/ín
,

morena e rUiva

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

segurança e sigilo absoluto,
TR: 9103-5417

275-0052 / 273-1174

ADTOAIDOA
TERAPIA DO CORPO E DA MENTE

Se você é uma pessoa triste, sofre de de�essão, tem probtemas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez. Falta alegria de viver, quanto mais luta menos

, tem sucesso, vive sempre sozinho (a) te/W'perdas financeiras e tens problemas de ordem espiritual consulte com ele: Homar Moraes, através do taró kabalaeaa
I fonosinesia o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos. Mapa astral, carta numerologia, terapia lántrica cura plánica �ela
I ' imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o laró kabala. Regressão,
j reprogramação menlal e chaveamento e chapem para eliminar a magoa.

I Em Jaraguá doSul· Rua Ângelo Rubini, 627 . Barra do Rio Cerro· Fone: (47) 273·1743 -Instituto do Corpo e da Mente
lII!1Aºi��i_lI�:_EºD!�_(m 43�?0261lm:9260-"_www.homar.com.br·homarexresso.com.br • BREVE NOVO ENDERE

Clinico de Ginecologia o Obstetrfclc

s». rfeun $en(} f:Ic/lreinel' :J:ucdt
CRM: 5457-1E.G.O. 302Í2001- RQE 4975
Membro do Iot;,d"" Br",OO" d. ruurQi' lop,,,,,,ópiro

CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER
Ginecologia e Obstetrícia

Videolaparos<opia Ginecológica
2 7 5 - O3 9 51

Rua: Preso Ju(elino, 45
- l' andar - (entro'

jludtt@terro.com.br Jaraguó do Sul· SC .

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

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

réia/secreção ).

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

bactérias.

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

/'

Saiba emagrecer sem
parar de comer.

Gonhe9a o prosramâ •

DISCIPLINA
.'

,

ALIMENTAR
Info(Ma�ões: 9973-3814

• não misture suas roupas com as de
outras pessoas;

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

•

Df1 Daniefla S. F OU)'

o tratamento correto das leucorréias só pode ser

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

crianças é acusado por quadros alérgicos ao

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

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

Fone/fax; (47) 370 8890
da niellacu ry@globo.com

Rua: Olivio Domingos Brugnago, 275 • Vila Nova

ANUNCIE
AQUI

371-1919'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




