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DESTAQUE

Marcelo França faz um dos gols
do Juventus contra o Real

• PAGINA 7

Participantes da abertura da Semana da Comunicação são convidados a interagir com o palhaço "Amarelo'; num momento de descontração

Semana da Comunicação quer
discutir o foco da informação

A 4ª Semana da Comunicação, aberta ontem na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), pretende discutir o
foco da informação e a importância do marketing empresarial para
o sucesso dos empreendimentos.
O evento, que se estende até a próxima quinta-feira, contará com

palestras de profissionais de diferentes áreas de atuação e

empresários da região, além de mesas de debates.
Na abertura da Semana da Comunicação, o Correio do Povo foi

homenageado em nome do jornalista, escritor e empresário Eugênio
Victor Schmôckel, que empresta o nome ao evento. • PÁGINA 5
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DEBATE

Dávio é alvo
de adversários

Prefeito Dávio Leo,
candidato à reeleição, foi
o alvo de ataques dos
adversários no debate
eleitoral realizado, no

sábado, pela RBN .

• PAGINA 3

EXPERIÊNCIA

Jaraguá do Sul sedia Simpósio
de Administração da Educação

aSAR JUNKES

1.60

profissionais da

educação -'".

participam do
evento na Unerj

até amanhã

_\
I
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Visões obtusas
A 12 dias das eleições

municipais, as três coliga
ções que disputam a

Prefeitura de Jaraguá do Sul
ainda não conseguiram
mostrar um projeto consis

tente para administrar a

cidade nos próximos quatro
anos. As propostas até agora

apresentadas são pontuais,
atacam deficiências de
tectadas, sem contextualizar
a problemática. A novidade
é a promessa do PT de

implantar o Orçamento
Participativo. Assim mesmo,

nada do que se possa
chamar de "revolução".

o

Afinal, a população tem o

direito de participar das
decisões administrativas. As
outras. alianças repetem
propostas anteriores.

'Preocupados em manter

a batalha das palavras nas
r

o propagandas eleitorais, os

candidatos se esquecem de
transmitir ao distinto público
a plataforma de governo que

I.

FRASES

pretendem implantar caso

sejam eleitos. Limitam-se a

apontar o óbvio, saúde,
educação e social, como se

o discurso fosse o bastante

para resgatar a dignidade de
milhares de cidadãos que
sobrevivem à margem da
sociedade. Aliás, às vezes,

sequer admitem as mazelas
causadas pela omissão

llr.!

objetividade, as plataformas
admirlistrativas cumprem

apenas o ritual (fictício)
exigido pelo processo elei
toral, sem, no entanto,

apresentar consistência. Não

quer dizer que sejam uma

espécie de engana eleitor,
somente que carecem de

adequá-los à realidade do

município e de submete-los

�As opções do eleitorado são em função da
afinidade com os candidatos, projetos políticos
ou concepção de vida, e não pelo programa

centenária de sucessivos

governos municipais. Acre
ditam que prever seja su

ficiente para prover as

necessidades.
As opções do eleitorado

são em função da afinidade
com os candidatos, projetos
políticos ou concepção de
vida, e não pelo programa de

governo. Salvo algumas
incursões pelos caminhos da

à analise da exeqüibilidade.
Até porque, não se pode
repetir as velhas e desgas
tadas promessas tipicamente
eleitoreiras.
A antiga e atualíssima

disparidade de comporta
mento, principalmente da
classe política frente aos

inúmeros problemas e vícios

do município, revela a

imaturidade e a falta de
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coragem em admitir as

dificuldades e apresentar
alternativas ou projetos para
combatê-los. O tão propala
do discurso da qualidade de
vida cai por terra quando se

conhece a realidade da

periferia de nossa cidade,
mergulhada no ócio imposto
pelas exigências tecnológi
cas, na falta de infra-estru
tura e de perspectivas.

Existem políticos em

penhados em reverter o

atual quadro, tentando pôr
fim ao jogo de faz-de-conta
nos programas de governo.
Na mesma intensidade,
outros lutam para manter o

estado de coisas. Todavia,
a apatia da população
continua incentivando a

geração de projetos mira

bolantes e de promessas
absurdas sem nenhuma

relação com a realidade. Os

grupos políticos agem de
acordo com o grau de

exigência do eleitorado.

.Leone Silva, coordenador da campanha Dionei/Cecilia, sobre o recurso impetrado por uma coligação para evitar a publicação de uma
.Ós Ó, ./ o

pesquisa de intenção de voto para prefeito de Jaraguá do Sul encomendada pela aliança"Jaraguá para todos".

"Os nossos adversários tentam evitar que o povo conheça os números da nossa pesquisa, que
revela a verdadeira intenção de voto':

Mundo I Pessoas & Fatos I
� INDONtSIA

Pesquisas apontam
vitória de general
o general da reserva Susilo Bambang
Yudhoyono, que prometeu combater o

terrorismo e fortalecer a economia da

Indonésia, é o virtual vencedor das primeiras
eleições presidenciais diretas no país. Apurado
um quarto das cédulas após o segundo turno
das eleições, Yudhoyono tinha 59,5% dos
votos. Sua rival, a presidente Megawati
Sukarnoputri, tinha 40,5% dos votos.

Pesquisas indicam que Yudhoyono deve
vencer com 61,2% dos votos. Megawati deve
obter 38,8%. Estima-se que 80% dos cerca de

. 151 milhões de eleitores foram às urnas. (AE)

o� EUA

Kerry volta a criticar
'política da guerra'
o candidato presidencial democrata, o senador
John Kerry, que autorizou a invasão do Iraque
em votação no Senado, disse que erros

cometidos pelo presidente George W. Bush

n� invasão do país árabe pode levar a uma
o

gClerra sem fim e que nenhum comandante

chefe responsável teria ido à guerra sabendo

que Saddam Hussein não tinha armas de

destruição em massa nem era uma ameaça
Iminente para os Estados Unidos.

"t'!0 entanto, o presidente George W. Bush disse
recentemente que voltaria a fazer tudo de
novo. Como pode falar sério?'; disse Kerry, num
discurso na Universidade de Nova York. (AE)
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� HAITI

Maisde 300morrem
em enchentes no país <'

Mais de 300 pessoas morreram por causa da pas
sagem da tempestade tropical Jeanne no Norte
do Haiti. Milhares estão desabrigados e mais da
metade de Gonaives, a cidade mais afetada no

Noroeste, ficou submersa. A maioria das vítimas
foi levada para um hospital municipal, também
atingido parcialmente. Desde domingo, um pelo
tão com 30 militares brasileiros e argentinos aju-

, dam no socorro à população. Canais de esgotos
entupidos e grande desmatamento dos últimos
anos contribuíram para aumentar a gravidade da
passagem de Jeanne. A timidez nas medidas

preventivas também ajudou para o estrago. (AE)

� LíBIA

Bushsuspendesanções
para liberar lndenlzação
o presidente dos Estados Unidos,GeorgeW.Bush,
assinou ontem uma ordem executiva na qual
suspende as sanções contra a Líbia, recompen
sando o país africano porter aceitado desmantelar
seu programa de armas nucleares.

Espera-se que a medida, anunciada pelo
secretário de Imprensa da Casa Branca, Scott Mc
Clellan, acelere a liberação de mais de US$ 1 bi
lhão a serem pagos pelo governo líbio a 103 famí
lias de vítimas do atentado contra um avião da Pan
Am sobre a cidade escocesa de Lockerbie, em 1988.
A Líbia ameaçava cancelar o pagamento da

compensação se as sanções não fossem

suspensas até 22 de setembro. (AE)

� AFEGANISTÃO

Vice-presidente escapa
de atentado no Norte
o vice-presidente afegão Nayiamatullah
Shahrani escapou ontem de um atentado no

Norte do Afeganistão. Enquanto isso, dois
soldados dos Estados Unidos e um número
incerto de afegãos morreram em choques
ocorridos no Sudeste, expondo a frágil

. segurança nas semanas que antecedem as

eleições gerais de 9 de outubro.
O atentado contra Shahrani ocorre apenas
quatro dias depois de o presidente Hamid Karzai
ter escapado ileso de um ataque em meio a

uma onda de violência que se agrava na medida
em que se aproximam as primeiras eleições
presidenciais diretas da história do país. (AE)

� EUA

CBS pededesculpa por
reportagem sobre Bush
A rede de TV CBS retratou-se ontem de uma

reportagem do programa 60 Minutes, que
levantava dúvidas sobre a passagem do

presidente George W. Bush pelo serviço militar
na Guarda Aérea Nacional do Texas, nos anos 70.
A emissora admitiu que quatro documentos que
serviram de base para a reportagem, levada ao ar

em 8 de setembro, não tiveram a autenticidade

comprovada. liA comprovação da autenticidade
dos documentos era o único critério

jornalisticamente aceitável para justificar seu uso

na reportaqerrr'diz uma declaração assinada pelo
presidente da CBS, Andrew Heyward. (AE)
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SUA OPINIÃO 1------
Você lembra de ter visto os candidatos
a prefeito e vereador de sua cidade em

seu bairro nos últimos 4 anos?

Gerson Costa*

É impressionante, mas nesta época de eleições, você até se

surpreende com a quantidade de "caras" estranhas em seu bairro
pessoas que você nunca imaginaria visitam seu bairro, sua vila, sua
casa. Estas pessoas estranhas que estão freqüentando seu lar
demonstram uma preocupação, que se você não fosse bem informado'
acreditaria que é verdadeira e que você é super importante para eles:

Pois é meus amigos, não se surpreendam, pois esses "abutres"
estão interessados mesmo é em seu voto, pois você assim como eu

temos em nossas mãos o poder de colocá-los no poder. Bendito seja
nosso país democrático, que nos dá esse direito e esse poder de decisão,
Por isso mesmo devemos refletir, discutir, opinar e avaliarmuito bem
os candidatos para que possamos fazer a escolha certa e colocar nas
mãos deles o nosso futuro por 4 anos.

Eu já recebi inúmeras visitas em minha casa, justamente no meu

momentomais precioso, omomento de descanso, após meu árduo dia
de trabalho ou no meu merecido dia de descanso no final de semana,

Mas afinal, voltando ao título desta matéria, você lembra de
ter visto esses candidatos nos últimos anos em seu bairro? Acredito
que não, pois de todos esses candidatos que visitaram meu bairro,
eu não lembro de nem um deles terem ido a minha casa fora
desse período de eleição e me perguntado se eu estou bem, se

minha família está bem, se meu cachorro, piriquito ou papagaio
estão bem. É isso mesmo, nesta época de eleição, os candidatos se

preocupam até com o bem estar de nossos bichinhos de estimação.
Realmente, nenhum deles passou em minha casa nestes últimos

anos me questionando se meu bairro estava precisando de alguma
melhoria, se eu estou sendo bem atendido nos postos de saúde dos

bairros, se quando eu estou enfermo e me dirijo aos postos de saúde eu

sou bem atendido ou se tenho que esperarmeses para ser atendido por
algum especialista.

Pois é, esta preocupação só aparece neste período de eleição, porque
depois desse período a minha importância como cidadão eleitor se

resume a uma importância de simples cidadão que só sabe reclamar e

que se deve se dar por satisfeito por ter onde morar e que a prefeitura
não é um lugar para se pedir esmolas, se eu quero alguma coisa eu devo
trabalhar e conseguir sozinho.

O tempo passa e os donos do podernos considerammais um simples
eleitor e que não tem muita importância. Engana-se o candidato que

pensa assim, pois ele entrano poder com omeu e como seu voto, se eu

tentar impedir a entrada desses candidatos sozinho, eu não terei força,
porém se eu unir forças com os demais cidadãos de meu bairro, de

minha região, de minha cidade, nós conseguiremos evitar com que
esses "sangue-sugas" damáquina pública sejam extintos do poder para
nunca mais se atreverem a almejar um cargo público .

Por isso cidadão comum assim como eu, chegou a hora de

mobilizarmos nosso bairro, vamos nos reunir e discutir as propostas
dos candidatos, avaliar seu desempenho como "homem" comum,
avaliar seu histórico como pessoa, pesquisar seu histórico e descobrir
se este candidato lutou pela nossa região, pela nossa cidade, pelo
seu povo, para aí sim fazer a escolha certa e votar consciente, pois
somente desta forma nosso voto terá seu valor, colocando no poder
realmente quem merece e quem tem o desejo de ajudar e tem

ética para manipular o bem público da melhor forma em prol da
coletividade e não em prol de seu próprio benefício.

Portanto, quando esse candidato chegar em sua casa,

comprimente-o, ouça suas propostas e depois discuta com seu

grupo social 'sobre as idéias propostas para que dessa forma,

possamos escolher corretamente, sem ficarmos com a consciência
pesada depois das eleições de ter sido responsável em parte por
este ou aquele candidato estar no poder e não estar fazendo nada

pelo seu povo.

*acadêmico da 7"fase do curso demarketing doCentro Universitário
de Jaraguá do Sul (Unerj). I

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Dura lex?
�

ém - talvez os responsáveis pelo
Algu'to_ precisa avisar alguns motoristas
trân��raguá do Sul que na faixa de
de

eStre onde não há semáforo a

p�d 'dade é das pessoas, Pelo menos é
Priori ,

214'
,

1determina o artigo ,InCISO 0,
o q��di90 Brasileiro de Trânsito,

dOf Ita de respeito é tamanha que a
A � riá esmagadora dos motoristas,
maio lndaxl d t
é denão parar,am a xinga o pe es re

ai m f 'I
.

N
se arrisca a azer cumpnr a ei. em

quemo motoristas de táxis ou de ônibus
mes , I Impresa responsave pe o transporte
da e

. f' d d
coletiVO respeitam a aixa e pe estre.

� Buracos
Está cada vez mais diffcil de se circular
pelas ruas de Jaraguá do Sul. Se não
bastasse a violência do trânsito, as vias

públicas estão cada vez com mais buracos.
Para completar o quadro de desolação,
nem mesmo o perfodo eleitoral, quando
os governos aproveitam para a

maquiagem das cidades, motivou a

operação tapa-buraco para agradar o

prezado eleitor. A continuar como está,
em breve, as ruas ficarão intransitáveis, já
que a tendência é só aumentar. O que
começa com pequeno buraco acaba
numa cratera.

� Críticas
o vereador Petras Konell (PMDB) acusou
a Prefeitura de Jaraguá do Sul de
devolver ao governo federal RS 110 mil
do Programa Saúde Bucal. Segundo
Konell, a administração municipal não
dispunha dos 30% exigidos em

contrapartida.
"Quando denunciei a compra do Omega
por RS 91,S mil, me responderam que a

Prefeitura tinha dinheiro. Mas agora, estão

prejudicando muita gente por causa de
RS 33 mil';disparou,afirmando que a falta
de dinheiro está inviabilizando até
consertos de máquinas.

� Pesquisa
As coligações "Jaraguá no rumo certo" e
"Jaraguá para todos" registraram no

Cartório Eleitoral do municfpio, na sexta

feira passada, pesquisas de intenção de
votos para prefeito.
A primeira é do Instituto Bonilha, de
Curitiba, encomendada pela aliança
PSDB/PFL/PP. A outra é da Agência
Tendência, de Itajar, solicitada pela
coligação PT/PMDB/PCdoB/PSB.
Se as coligações quiserem divulgar os
números das consultas populares, terão
apenas até o final da semana para
depositar o resultado no cartório.

� Empregps
Segundo o Caged (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados),
de janeiro a agosto deste ano, foram
criados 1,466 milhão de novos

empregos com carteira assinada; o
maior volume de vagas formais já -r

' i
geradas para o penedo desde 1992,
Desse total, 229.757 postos de

I .. '

trabalho foram abertos em agosto,
. f,

o que elevou em 0,94% o número
de trabalhadores com carteira
assinada. O volume de contratações
também foi recorde para o mês de

agosto,

POLíTICA
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Luci considera aprovação da

PEC da previdência urn avanço
GUARAMIRIM - A deputada

federal Luci Choínacki (PT)
resentoU no sábado à tarde oprojeto

: lei que defende o direito à

previdência às donas-de-casa. No

discurso, ela destacou a aprovação,

emprimeirotumo, da PEC (Proposta
de EmentaConstitucional) Paralela

da Previdência, na Câmara dos

Deputados,Aementa acrescenta dois

parágrafos ao artigo 201 da

Constituição Federal, atribuindo às

donas,de-casa de famílias de baixa

renda ° direito de se aposentar.
"Há pessoas que não concordam

queoserviçodiário das donas-de-casa
'

sejamerecedor de aposentadoria, por
não considerarem um trabalho

propriamente dito, mas esse

pensamento faz parte de uma cultura

machista, retrógrada e desrespeitosa
com a mulher", critica a deputada,
acrescentando que já conseguiu
mobilizarmais ummilhão de pessoas,
que assinaram baixo-assinado. Luci
vai levar o documento ao Senado e

aoCongresso para obtermais lobbyna
luta pela causa. "Acredito na

viabilidade desse projeto porque aos

poucos as lideranças têm se

conscientizadoque são essasmulheres

que ficam em casa que educam os

filhos, não para elas, mas para a

sociedade", avalia.
A PEC ainda precisa ser votada

em segundo turno na Câmara e em

mais dois turnos, no Senado Federal,
para em seguida ir à sanção
presidencial e ser inclusa na

Constituição.

Luci diz que a PEC precisa ser votàda em segundo turno na Câmara

30/09· Abertura às 19h e visitação até às 22h

01110· Visitação das 8h às 11h30;
13h às 1'7h e 18h30 às 21h

02/10. Visitação das 8h30 às 11h

30 de setembro a 02 de outubro de 2004
Colégio Marista São Luís

�"Pequen(1S prt1;el,spa,a um "ande 'ufurt1"
Jaraguéi do Sul· se

www.marisla-jaragua.c:om.br

FABIANE RIBAS

�Candidato à

reeleição falta
ao programa
transmitido sábado

}ARAGUÁ DO SUL -- o

prefeito Dávio Leo (PFL),
candidato à reeleição, faltou ao

debate eleitoral promovido
sábado pela RBN, rádio e TV, e
acabou sendo o alvo dos ataques
dos dois adversários que

participaram do programa. Os

prefeituráveis Odenir Deretti

(PP) e Giovanni Tonei (PT)
aproveitaram para criticar a

atual administração pública. À
medida que respondiam aos

questionamentos da população,
apontaram falhas e soluções
para ações que consideram
incoerentes na Prefeitura.

N o primeiro bloco, os

munícipes fizeram perguntas
sobre melhorias na saúde e na

área de infra-estrutura, como
pavimentação asfáltica e

saneamento básico. Tonet

aproveitou para lembrar a

comunidade a respeito das

cobranças indevidas feitas por
uma servidora pública, que
cobrava de aposentados con

sultas médicas realizadas pelo
SUS (Sistema Único de

Saúde). "Ela era subordinada a

pessoas que delegavam tarefas
e a quem devia prestar contas,
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Adversários aproveitaram a ausência de Dávio Leo(foto) para criticar a administração municipal
por isso considero questionável
o serviço prestado pela secretaria
de saúde", avalia.

No segundo momento, os

candidatos efetuaram perguntas
entre si, e utilizaram o espaço

para questionar condutas que
consideram duvidosas na

prefeitura. Deretti revela que há

cobrança indevida das patrulhas
agrícolas do município e que a

primeira medida, se eleito, será

uma auditoria para investigar o
que está sendo feito de irregular
no poder público. "Por este

I

motivo a renovação é necessária,
para a gente acabar com os

desvios do dinheiro do povo",
diz, enfático.

Nas considerações finais,
Tonet salienta que a ausência

do candidato à reeleição no

debate é sinônimo do descom

prometimento daqueles que já

estão no poder. "Quando Derettic
era prefeito da cidade também.»:
faltou a um debate eleitoral, el.1}:.'C,j
época de eleições municipais, o'<>
que mostra a mesma prática':"
política de quem está à frente da : ;�

administração pública", critica.;' '�
Davio Leo encaminhou'"

ofício à emissora alegando que:' :

-" '

não poderia participar do debate' ,:
devido à falta de tempo na'::
agenda.

'.,

Oávio Leo é alvo de ataques
de adversários durante debate

------------------------------------------------------------------------------------------------------�

Políticos criticam depredação em mini - placas de propaganda �;':
j
I

CORUPÁ -- As placas de

propaganda política em postes e

pontes foram proibida este ano,

depois de acordo firmado entre

representantes de partidos e

coligações. A intenção é manter

a cidade limpa e organizada,
mesmo em período de

campanha eleitoral. Entretanto,
os mini-outdoors têm sido
distribuídos pela cidade como

recurso de d ivu lgação de
candidatura e acabaram se

tornando o alvo de vândalos. A

pichação e destruição de placas
têm irritado aos coordenadores
de campanha. Na sexta-feira

passada, o presidente do PMDB,

Bonifácio Gonçalves, foi à

Delegacia de Polícia Civil para
prestar queixa contra depredação
no material de campanha do

partido.
"Em eleições anteriores já

tivemos problemas desse gênero,
mas este ano a situação está

ainda pior", reclama Gonçalves,
dizendo saber que o problema
ocorre em todas as cidades da

região e em todos os partidos. Ele
. critica as pessoas que estão

rasgando as placas do PMDB .e

pede que a população respeite o

material de campanha, já que
estão trabalhando 'conforme os

limites e imposições da Jus tiça

Eleitoral. "Não estamos fazendo

propaganda irregular, então não
prejudiquem nosso trabalho",
solicita.

O assessor jurídico do
candidato a prefeito Dávio Leo

(PFL), de Massaranduba, Almir
Trevisani, destaca que os

postulantes daquela cidade
também estão enfrentando

problemas semelhantes. "É
complicado trabalhar desse jeito,
sabemos que está ocorrendo com
todos os candidatos, por isso
pedimos a compreensão da
comunidade porque o processo
eleitoral é muito importante e

deve ser respeitado", considera.

.,''':'.

• Polícia Civil vai investigar
o caso e punir os
responsáveis pelo estrago
nas placas de propaganda
eleitoral.

','

�\

• Fiscais do cartório

eleitoral também estão

fiscalizando o material de

campanha dos candidatos
a prefeito e vereador

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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4a Semana da Comunicação
homenageia família Schmõckel

MARIA HELENA DE MORAES
"

t,r'

"�Evento deve

:;(eunir público
"de, no mínimo,mil

'pessoas
'Oe': JARAGUÁDOSUL-A4°edição
jía Semana da Comunicação, que
-:s:omeçou ontem e prossegue até

.ó quinta-feira, deve reunir cerca de
"Q1i1 pessoas, público que será

:;,prestigiado com palestras e

",debates, programação organizada
,';com o objetivo de oportunizar aos
,;gmpresários, executivos, pro
,Jissionais liberais e acadêmicos uma
jdiscussão sobre o uso estratégico
..da comunicação e do marketing
:,como recurso na conquista,
jinanutenção e desenvolvimento
do mercado em que atuam.

.r-.
Nesta edição da Semana da

.. Comunicação, os organizadores do
��vento prestaram homenagem ao

c- jornalista e historiador Eugênio
:Victor Schmõckel, que durante
'�ais de 50 anos foi o diretor do

: :iornalCorreio do Povo. Schmõckel
,

faleceu em maio, exatamente na

: semana em que o CP completava
""85 anos de existência e na véspera
.do jornal passar a circular cinco
vezes por semana. A viúva de

Schmõckel, Brunhilde, recebeu a

homenagem em nome da fatnília.
Ao final do evento, foi passado um

o presidente da Bretzke Alimentos, Guida Bretzke, apresentou o case "Muky" na primeira noite da Semana

vídeo institucional sobre o Correio seguida, o empresário Guido porativa.
do Povo. Bretzke e o gerente de Marke- O Núcleo da Comunicação

Ontem, na abertura da Se- ting da Bretzke Alimentos foi fundado em 23 de fevereiro

mana, o ator Rubens Franco, falaram sobre o sucesso da de 2000 e conta atualmente com

usando da comunicação não- empresa, apresentando o case 15 integrantes, entre empresários
verbal, brindou o público com "Muky". O diretor de Marketing e profissionais liberais que atuam
exercícios de interatividade, da Marisol, Giuliano Donini em agências de propaganda,
motivando' a platéia que pra- apresentou o case "Lil ica emissoras de rádio e televisão,
ticamente lotou o salão nobre da Ripilica", Nádia Kessler, diretora empresas jornalísticas, editoras,,

Acijs (Associação Comercial e de Planejamento da CMC produtoras de áudio e vídeo e

Industrial de Jaraguá do Sul), Comu.nicação e Marketing outros profissionais das áreas de

que tem 350 lugares. Em falou sobre Identidade Cor- comunicação e marketing.

Alunos da Escola Valdete Piazera ganham prêmio nacional
JARAGUÁ DO SUL - As alunas

:Jéssica Aparecida Cerutti, 7 anos,
:e Letícia Decker Mannes, 6, da
.Escola Estadual Valdete Piazera

!Zindars, tiveram seus desenhos
.classific ados em primeiro e

:segundo lugar, respectivamente,
.no Prêmio Denatran de

;Educação para o Trânsito,
;lançado em maio pelo
:Departamento Nacional de
Trânsito e dirigido a estudantes
'do ensino fundamental de todo
;0 Brasil. Amanhã, elas viajam até

!a capital federal para receberem
o prêmio de R$ 1.500,00. A escola
-também receberá o valor de R$ 2

.mil.dínhetro que Será usado Jéssica e Letícia viajam à Brasília para receberem o prêmio

.... MODA
· ,

Tendências para o inverno 2005
'"
"Tendências para o inverno 2005" é ° tema da

'.

edição deste ano do 27" Painel de Moda
-',
Marcondes Tavares, evento que acontece a partir

.r. do dia 5 de outubro, na cidade gaúcha de Caxias
do Sul e depois prossegue em mais 33 cidades.
O evento contempla ainda a realização da VIII
Painel de Moda Internacional, XXXI Painel de
Moda-Feiras e IV Panorama da Moda. Entre os

·
assuntos a serem tratados, destaque para as

; �. novidades do mercado, tendências e novas
·

, coleções. No dia 18 de outubro, o painel será
,

. apresentado em Jaraguá do Sul, a partir das 20
"

horas, no auditório da Unerj.

INFORME CP

.... OTIMISMO

Fórum Nacional Lojista
o Fórum Nacional do Empresário Lojista, que
acontece nos dias 18 e 19 de outubro, deve avaliar
os reflexos de duas situações que marcam o

comércio nestes últimos meses do ano. O setor já
trabalha com a expectativa de um incremento nas

vendas de Natal estimando que 60% do 13° salário
deverão ser utilizados para compras no varejo, mas
em todo o Brasil os lojistas apostam que esta

previsão possa se materializar em desempenho.
Contribui para este otimismo antecipado
principalmente a melhora na oferta de crédito, o
que significa facilidade na hora do pagamento,
aliada à redução no número de inadimplentes.

provavelmente na compra de
material pedagógico, segundo
informou a diretora da unidade
de ensino, Salma Regina Cardoso
Machado.

As pequenas estudantes

produziram o desenho durante as

aulas de Artes, ministradas pela
professora e artista plástica Cristina
Pretty. Segundo ela, foram
utilizadas as técnicas de pintura
com lápis de cor e giz de cera. A
realidade vivenciada pelo aluno e

o comportamento dosmotoristas e

pedestres no trânsito serviram de
tema para os alunos.

TERÇA-FEIRA, 21 de setembro de 2004

Assembléias definem adesão

Greve na Caixa Econômica continua por tempo indeterminaa�
JARAGUÁ DO SUL - A adesão à paralisação.A categoria reiv'

greve da Caixa Econômica nas 25% de aumento real relativ�
agências de Guaramirim e Corupá perdas e mudanças no critén�
deve ser decidida provavelmente pagamento da participação
hoje, em assembléias distintas lucros, além de 13°salárioemti'
promovidas pela diretoria da subsede alimentação e piso salarial b
do sindicato da categoria. Em no salário mínimo do Dieese.
Jaraguá do Sul, a paralisação
continua por tempo indeterminado.
A greve, que começou semana

passada em âmbito nacional, já
atingiu 65% do quadro funcional
da Caixa, segundo informou ontem
o diretor sindical que representa a

região, Odilon Fernandes.
De acordo com Fernandes, o

movimento de greve pretende
ainda conseguir a adesão dos
funcionários do Banco do Brasil e
de bancos privados, a exemplo do
que já vem acontecendo em outras

regiões do país. O sindicalista
acredita que até quarta-feira,
bancários de várias cidades da

região Norte devam aderir à

Para Vereador - PP

Dieter lanssen
Congoç,do Joroguó 00 pumo certc • f':SDB'Pfll�

'&d�y�. �1

36 - 43 - 47 52 - 54 - 56 - 59
, 68 - 72 - 74 - 96 - 99 - 00

......mAinmNiU.,.·11
concurso: 03868
1 ° Premio: 19.519
2° Premio: 49.233 .. ,

3° Premio: 17.941
4° Premio: 27.931
5° Premio: 37.713

Pesquisa realizadsplÍ
Instituto Bonl�

Registro n0445 (04I0.1�
Justiça Elelll"
Zona Eleltoralll

Comarca'
JaraguádO�

Contratante: Ademir Izidoro • coordenadg;
campanha da Coligação Jaraguá no Rumo

d6írJI
Pasquisa reeüzeae nos dias 29, 30 a 31 de egosto

: J/I
Total de enlrevístadO$: 900 JMargem ae ��. �III

fndecísos: 19,33% - Branco/Nula

Em quem você vai votar para'
prefeito de Jaraguá do Sul?

Prefeito

Dr.Vicent�
Vh;6 _ Valdir SorJ
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��, Jaraguá do Sul .sedia evento

� 'uternacioIlal de Moda
I�I

GuÁJ)() SUL-De 11 a 15 de palestras e workshops que
JARA cidade recebe profissionais acontecerão no Cejas (Centro

utub�:dos países que integram o Empresarial de [araguá do Sul) e no
eM "Identidades Latinas". campus da Unerj, acontecerão

prOJetoadoempalesrrás, workshops exposições da ONG Artesanato
EstrUtur b S lidá

. o - d C L'
o -es oevento usca discurir o 1 ano e a mauguraçao o are

exp0S1ÇO ,

Id íd d L
.e

volvimento da cadeia têxtil. entt a es atinas, um espaço

odese�denadora do curso de Moda localizado no terceiro piso do Bloco

�C�erj (Centro Universitário de "H" da instituição, com móveis

a' do Sul) e representante do especialmente desenvolvidos por
laragu o d 1::--1
Brasil oo projeto, Celaine Refosco, esigners. Sem III is ucrativos, oProjeto

explica que a idéia
é abordar aspectos "Identidades Latinas" é formado por

ão da conjuntura domercado, instituições educacionais da

���o�ação acadêmica: processos�e Argentina, Brasil, Chile e Uruguai,

anufatura, as questoes culturais reunidos poruma visão compartilhada
<, :lacionadas com a irtdústria têxtil e em tomo da evolução das linguagens
I'. -

t de moda com forte identidade latino-u, de confecçoes e o artesana o.

Além do conteúdo científico, com americana.

Apresentação durante o segundo "Festival de Manifestações
Folclóricas�promovido pela Scar (Sociedade Cultura Artística)
no último final de semana. O evento procura resgatar a

tradição das diversas etnias através da dança e música, com
partiCipação de 20 grupos catarinenses e paranaenses.

GERAL

EDUCAÇÃO

•

Im
, . .

.

,

OSlO catarínense reune

160 profissionais do Estado
CAROLINA TOMASELLI

� Encontro está sendo
realizado na Unerj
desde domingo e

termina amanhã

}ARAGUÁ DO SUL - Desde

domingo, 160 professores e

administradores da educação,
entre diretores, secretários de
escola e funcionários das
secretarias municipais de

educação, participam do 16°

Simpósio Catarinense de

Administração da Educação e do
4° Seminário Estadual de Política
e Administração da Educação,
que está acontecendo no

auditório da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul).

Promovido simultaneamente

pela Aaesc (Associação dos
Administradores Escolares do
Estado de Santa Catarina) e

Anpaesc (Associação Nacional de
Política e Administração de

Educação - Seção Santa

Catarina), o evento pretende
oportunizar aos profissionais da
área espaço de fundamentação e

Mesa redonda promove troca de experiências entre profissionais
socialização de pesquisas e

experiências em tomo de políticas
de gestão do trabalho.pedagógico.

"Mediação pedagógica:

Coral da Scar abre inscrições
}ARAGUÁ DO SUL - O Coral

da Scar (Sociedade Cultura

Artística) está em busca de novas
vozes para incluir no grupo, que já
completou 30 anos de existência.
As inscrições estão abertas e a

partir de outubro se inicia o

processo de seleção para os novos

cantores. Os testes serão

realizados no dia de ensaio do
coral, todas as quartas-feiras, das
20 às 22 horas.

O coral foi fundado em 6 de

junho de 1974, em [araguá do Sul,
com o objetivo de expandir a

cultura do canto coral no

município e regiões próximas e

através de apresentações em

diversos eventos e projetos em

escolas. Atualmente o grupo
conta com 35 cantores.

Entre as apresentações mais

recentes, o grupo participou do 7º
Festival de Corais de São José, no
último dia 11, ficando entre os

quatro melhores colocados, sob a

regência do Maestro Luiz
Fernando Melara. O evento

também contou com a participação
de corais de Joinville, Florianópolis,
São José, Criciúma e Frederico

Westphalen, do RioGrande do Sul.
Mais informações sobre o processo
seletivo podem ser obtidas com Luiz

Lanznaster, no 275-1267.

: Dr. Vice,!!! 45
Vü.e - ValdirBorditt ��u.J.,*,'1� �"R>< .. ,,,<::.,,.. -P$OO,PH I"�/""

relações entre conhecimento,
realidade e aprendizagem";
"Relação Escola Comunidade:

colaboração e co-responsabilidade

dos profissionais da educação e 'dk
comunidade no trabalho

pedagógico"; "Tecriologiasje
Limites: desafios e perspectivas do
uso e inovações no trabalhb
pedagógico", e "Autonomia da
Gestão da Escola: descentralizaç�f'
autonomia, parcerias e co

responsabilidades" são os temas

abordados nesta edição. Além das

palestras, debates e mesas redondas,
também estão acontecendo miái

cursos sobre Introdução �'à

informática no Processo Pedagógico,
Autonomia da Escola como Ponto
de Partida, entre outros assuntos,
apresentados por profissionais cle
universidades catarinenses e uma

gaúcha. "Através de pesquisas,
relatos e trabalhos, o simpósio propêe
ações para àmelhoria da gestão em
educação", explica um dos

organizadores do evento, Valdir

Nogueira. P

Realizado pela primeira vez em
[araguá do Sul, o simpósio facilitdu
a atualização dos profissionais que
atuam na cidade. "Vejo que

,

precisamos buscar altemativas, além
de socializar com aqueles que estão

,

atrás de conhecimento emediando
isso com os colegas", afirma
Terezinha Rodrigues, que trabalha
há 27 anos com educação. j

Professores 'devem receber
abono a partir de outubro

FWRIANÓPOUS - o govemo do
Estado pretende conceder abono
de R$ 100,00 para 27 mil

professores efetivos e temporários,
para"estimular o exercício em sala
de aula". Projeto de Lei para a

concessão do abono será en

caminhado à Assembléia Legis
lativa ainda neste mês, estabe
lecendo o seguinte cronograma de
pagamento: R$ 50,00 a partir de 1º

de outubro; R$ 25,00 a partir de 1º

de janeiro e R$ 25,00 a partir de 1º

de fevereiro.
A decisão foi tomada na última

sexta-feira, em reunião colegiada
entre o governador Luiz Henrique
e os secretários da Educação, Jacó
Anderle, Administração, Marcos
Vieira e da Fazenda, Marcos
Bornholdt. Com o abono de R$
150,00 concedido em agosto de
2003, o incentivo à regência de
classe chegará a R$ 250,00,
implicando um aumento

percentual médio de 100% para os

menores salários.A repercussão na
folha será rle R$ 2,2milhões. Oficio
comunicando os termos do
benefício e outras medidas que
favorecem o magistério foi
encaminhado ontem pelo secretário

• Outra.ação é a realização ,[
de novo concurso público .;

para suprir vagas no �

magistério estadual,
,

principaimente em

disciplinas como Química,
..

�

Física, Matemática e );..-,

Biologia. .,

• O edital também deve I
oi

estar pronto em 30 dias í

para que o ingresso seja ,
i:

feito no início do ano �J
letivo. "

de Estado da Educação e Inovação,
Jacó Anderle, a todos os secretárias
do Desenvolvimento, Regional,
gerentes regionais de Educação.e
diretores de escolas. Entre as outras

medidas está a realização da quarta
chamada do concurso de ingresso
promovido em 2001 para os cargos
de professor, consultor educacional
e assistente técnico pedagógico. Até
o final deste mês deve ser publicado
o edital normativo do concurso, que
ainda tem 10 mil horas
remanescentes, correspondentes �
cerca de mil vagas.

Dia: 28 de SETEMBRO
II Ú nica Apresentação I"

Horário: 20 horas
Local: Grande Teatro SCAR

o tAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CiDADANIA

Voluntários da ga AçãoWeg
atenderam a 20 mil pessoas

FABIANE RIBAS

III- Público fez exames

de saúde e obteve

informação sobre

documentações
: }ARAGUÁ00SUL-A 9ª edição

da Ação Comunitária Weg
surpreendeu aos organizadores
devido àmovimentação no Parque
Municipal de Eventos, no domingo.
Aproximadamente 40 mil pessoas
visitaram os três pavilhões e cerca de
20mil aproveitarampara usufruir dos
serviços expostos pelos 60 parceiros e
609 voluntários que contribuíram
para a realização do evento. A

população encontrou atendimento
na área da saúde, informações sobre
diversos tipos de documentos, além
de: atividades recreativas, como
apresentações cuiturais.

: O gerente de Recursos
Humanos da Weg, Afonso
Agostinho Bortolini, informa que a

atividade foi promovida para
comemorar os 43 anos de história da

e�presa, completados na última
semana. ''AWeg é a aniversariante,
mas a população que é presenteada.
Temos consciência de nossa

responsabilidade e compromisso com

Público recebeu informações sobre plantas medicinais, além de levar mudas para casa

a cidadania e por isso incentivamos circulação era maior, as pessoas aposentadoria, OAB (Ordem dos
o espírito de voluntariado", destaca, encontravam serviços como exames Advogados do Brasil), Cre a

acrescentando que a intenção é laboratoriais (colesterol, glicemia, (Conselho Regional de Engenharia
envolver pessoas de todas as idades, triglicerideos), também podiam e Arquitetura), com informações
desde crianças até idosos. "Emgeral, conferir a pressão, fazer sobre construção; Polícia Militar
o público da terceira idade é o que audiometrias, exames de vista, da explanou sobre o combate às drogas,
mais aproveita essa oportunidade mama, entre outros. No pavilhão além de haver serviços de corte de
para fazer exames e ter controle da B, os voluntários apresentaram

.

cabelo, pintura facial, tudo gratuito.
saúde", observa. informações sobre carteiras de No pavilhão C, aconteceram as

No pavilhão A, onde a identidade, profissional, apresentações de dança.

CP NOTAS
�FESTA

Comunidade Santa Terezinha
A comunidade católica Santa Terezinha, no Rio Cerro II, real'
no próximo domingo a tradicional festa anual. A programaçl�i C
começa às 9h30 com a santa missa, seguida da abertura dio
festejos a partir das 1 Oh30. Haverá almoço e sorteio de rifa eOS
prol dos bancos da igreja 111

�RELlGIÃO
Festa da Fé
O Padre António Maria estará em Jaraguá do Sul no dia 26
realizando show no ginásio do Sesi, a partir das 16 horas. Os
ingressos são limitados e podem ser adquiridos nas

paróquias da cidade.

N
9
fa
R.

�RESULTADO
(

Sorteio do Concurso "Príncipe e Princesa" vi
Andressa Bueno da Silva foi a vencedora do Concurso "Prrncip v

e Princesa'; promovido pela Escola Municipal Vereador Arl11i� h

Bylaardt, em Guaramirim. O prlnclpe eleito foi Jefferson Buss o

Também foram sorteados três prêmios: um forno elétrico par�
Alexandre Torres, um liquidificador para Maria Leonardo
Gonçalves e um ferro elétrico para Cristian Verbinen.

Falecimentos
Faleceuàs4:00de 18/9 a senhora Hilda Mantau Wackerhage,com
idade de 90 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério da Barra.
Faleceu às 7:00 de 18/9 o senhor Afonso Fischer,com idade de69
anos.O sepultamento foi realizado no Cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 12:00 de 19/9 a senhora Irmgard Hedwig Berta Becker,
com idade de 85 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério
Municipal do Centro.
Faleceu às 19:00 de 19/9 o jovem Diogo Reinert, com idade de 5
anos.O sepultamento foi realizado no Cemitério Rio Branco.
Faleceu às 21 :00de 19/9 a senhora MarciaTerezinha Narciso,com idade
de 35 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério Rio Branco.
Faleceu às22:00 de 19/9 o jovem Andrey Rodrigues com idade de
12 anos. O sepultamento foi realizado noCemitério da Vila Lenzi.
Faleceuàs5:00 deontem o senhor Erich Zils,com idadede81 anos.

O sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de Schroeder.

AÇÃO DESCENTRALIZADA DO GOVERNO DO STADO
LEVA DESENVOLVIMENTO AOS MUNiCíPIOS CAI RINENSES.

'"

Nos últimos 17 meses, o BADESC liberou recursos próprios para 125 municípios de S, nta Catarina, num total contratado
de mais de 110 milhões de reais. Só para SCHROEDER (SECRETARIA DE E TADO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - JARAGUA DO SUL) foram contratados R$ 400.000,00. Esses recursos, do ndo de DesenvolvimentoMunicipal
(FDM), mostram a ação descentralizada do Governo do Estado nos nossos municípios, viabilizando calçamentos, - viadutos,
equipamentos, escolas e saneamento básico, dando mais qualidade de vida aos catar in en s es .

BAD..SC
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS SANTA CATARINA

L,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CPRONDA
C�R�P� 1110'rre em acidente
cna 'de sábado, um acidente envolvendo o Corcel li, placa LXM

Natarde Corupá, causou a morte do menor lR.G5., cinco anos. O

9455, de
u na Rua Roberto Seidel, centro deCorupá, onde omotorista

s; ocorre"to
os, perdeu o controle do carro e capotou. O condutor do

R,G,49/� encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, por estar
corcel o

nte embriagado e com a Carteira Nacional de Habilitação

Visive:eA ocupante do carro V.L.R., 19 anos, foi encaminhada para o

venO a'l com escoriações generalizadas. O motorista e o outro

hospltate do carro (não identificado) nada sofreram.
ocupan

�ATROPELAMENTO •

nor sofre acidenteMeenor D.PL, cinco anos, foi atropelado, no início da noite de

O,m do na Rua Bertha Weege, Bairro Barra do Rio Cerro, e foi
aba i�hado ao Pronto Socorro do Hospital São José com lesões

nca�lizadas. Ele foi atropelada pelo Fiesta, placa ANE-2907 de

gene�á do Sul, conduzido por S5.R., 37 anos, que foi conduzido à

Jarlag aeia de polícia onde foi acusado que o motorista estava em
Deeg I' d

-

devid h bili ddode embriaguez, a em e nao estar eVI amente a I tta o.

eQstando a polícia Militar chegou no local, os moradores estavam
ua .

tentando bater no motorista.

�A55ALTO
Homem sofre tentativa de furto

Na manhã de sábado, L5., 56 anos, info�mou a Polícia Militar que

dois rapazes o haviam agredido e tentaram roubar sua carteira, na

Avenida Getúlio Vargas, Centro de Jaraguá do Sul. Os dois fugiram
em direção à Rua Epitácio Pessoa, onde foram abordados pela
polícia Militar e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil,

após serem identificados pela vítim�. A.R., 21 .a�os,. e R.CD.P., 17,

foram detidOs e levados para as devidas providências,

Academias
Corpo &Mente

Paraficar de bem com a vida!
t BODY BALANCE

t BODY COMBAT

tBODY iAM
tBODYPUMP
t GINÁSTICA LOCALIZADA

t MUSCULAÇÃO
t NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL

tPOWERPOOL
t HIDROGINÃSrlCA

'\fLEXIBILIDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

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

GERAL/ESPORTE

AMADOR

Caxias perde para o J. Pessoa,
.

"

e continua líder na 1 a Divisão
JULlMAR PIVATTO

... Nos aspirantes, o
Vitória ganhou mais
uma e continua na

primeira 'posição

}ARAGU4 DO SUL - Mesmo

perdendo por 4 x 3 em casa para
o João Pessoa, a equipe do Caxias
continua n a liderança do

Campeonato Amador da 1 ª

Divisão, O jogo aconteceu

sábado, juntamente com

Botafogo e Vitória, que ficou 1 x
1. No jogo de domingo, Flamengo
e Cruz de Malta também

empataram, em 1 x 1 e ambos
estão com nove pontos na

segunda posição.
O João Pessoa começou

aprontando para o Caxias aos 11
do primeiro tempo, com Cilico.
Aos 34 minutos, Fabiriho
empatou para o time de Santa
Luzia e aos 41 Vaninho virou o

jogo. No segundo tempo,
Betinho, aos 11 minutos, empata
mais uma vez e, oito minutos

depois, marca o terceiro. O

quatro gol saiu aos 25 comCilico.
Buscando a reação, o Caxias

parte pra cima e marca com

Paulinho, aos 35 do segundo
tempo, mas não foi o suficiente e

o jogo terminou em 4 x 3 ..

Na outrapartida de sábado,
os gols saíram somente no

segundo tempo. Gomes marcou
aos 30 minutos para o Vitória e,

sete minutos depois, Evandro
empatou pará o Botafogo, dando
números finais à partida. No
domingo, Flamengo e Cruz de
Malta também ficaram no 1 x 1,
com gols de Machado (43 do

primeiro tempo) para o Cruz de
Malta e Miro (21 do segundo)

Botafogo e Vitória ficaram no 1 x 1. O Botafogo é o lanterna com cinco pontos e o Vitória é o 3° com nove' ...

para o Flamengo.
ASPIRANTES - A liderança

da categoriaAspirantes está com o

Vitória (16 pontos), que ganhou de
2 x 1 do Botafogo com gols de

Jackson (12 do segundo tempo) e
Dirceu (26 do segundo). Nando,
aos dez do primeiro tempo, fez o

. gol do time da casa. Em segundo
está o João Pessoa, com 14, que

venceu o Caxias por 1 x O com gol
de Nelson, aos três minutos do

primeiro tempo.
No outro jogo, o Flamengo

ganhou de 1 x O para o Cruz de
Malta com gol de Elias, aos três
minutos do segundo tempo, O
returno começa no sábado, com
as seguintes partidas: Tupy x

Flamengo, Caxias x Vitória e

Botafogo x Cruz de Malta. O�"��'
Aspirantes começam às 13h30 �,:,
os Titulares às 15h30.

,'-""

.Amigos da
Informação

371 6524 371 2322
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ESPORTES

JULlMAR PIVATTO

�Diferenças entre os

primeiros colocados

ficaram entre um e

cinco pontos

JARAGUÁ DO SUL - o 3º

Regional Ponto Certo de Skate

reuniu, no último sábado, 60

competidores de Santa Catarina
e do Paraná na pista que fica ao

lado do Ginásio Artur Müller.
Cerca de 500 pessoas acom

panharam o evento durante toda
a tarde, que tinha como data
inicial 12 de setembro, mas

precisou ser adiado em virtude
do mau tempo. Como é

característica do esporte, as

provas foram acirradas nas duas

categorias disputadas.
,Os competidores se a

presentavam três vezes, onde

eram avaliados pelos juízes e

quem faz a melhor nota

conquista o prêmio. Na

categoria Iniciante, o vencedor
foi Lucas Poyer, de Itapema, que
fez 122 pontos. Na seqüência,
com um ponto a menos,

Douglas, de Jaraguá do Sul e a

terceira colocação ficou com

EQUILlBRIO

TERÇA-FEIRA, 21 de setembro de 2004

Rafael Ártico, de Curitiba, com
275. Foram premiados os cinco

primeiros de cada categoria,
com medalhas e acessórios de

skate, oferecidos pelas empresas
que apoiaram o evento.

Vítor da Silva, de Blu

menau, ganhou a categoria

Campeonato de Skate é

marcado por disputa acirrada

Atletismo feminino fica em

quarto nos Joguinhos Aberto�
JARAGUÁ DO SUL - A equipe

FME/Malwee Malhas/CRJ
Fisioterapia de Atletismo voltou
dos Joguinhos Abertos com o

quarto lugar geral no feminino e

o sétimo no masculino. Os

destaques ficaram com a atleta

Sally Mayara Siewerdt, que

conquistou duasmedalhas de ouro

(100m e 200m). Os jaraguaenses
conquistaram quatro medalhas de

ouro, duas de prata e uma de

bronze, além do troféu noOctatlo

masculino, conquistado por Sérgio
Burgardt.

As outras medalhas da equipe
foram: Priscila Fritzke - ouro no

Lançamento de Dardo e prata no

Heptatlo; [éssica Caglioni - prata
nos 800m rasos; Cíntia de Souza
- bronze no Salto com Vara; Sally
Siewerdt, Kamila Glowatski,

Djéssica Barbosa e F
Alb 'b rancielerti - ronze revez
4 100 N arnen�x m rasos. o masculin '

do troféu do Octado, conq���
por Burgardt, o atleta l
R d k J-

' aUI
a t e umor conquistou b

no Salto Triplo.
lO '

Pelos bons resultados S

conq�istou oTroféu "O Jorn�e:
que e entregue para o atleta
melho: _

índice técnico�:
compençao, mesmo prêrnio qu

'

b -1
. e�

rece eu na u tlmaediçãodos)a,\
GagosAbertos de Santa Cata' \
Ela fez seumelhor tempo nas:
provas de velocIdade - 11'11
segundos nos 100m e 25'26nl
200m. Segundo o treinadol�
equipe, Adriano Moras, Sallytet
grandes chances de conquiS\1
medalhas na edição do Jascdes�
ano.

Juventus vence e se garante nas,quartas-de-final
JARAGUÁ DO SUL - Com a

vitória de 2 x O sobre o Real, na
tarde de domingo em Gaspar, o
[uventus garantiu a vaga para as

quartas-de-final do returno do

Campeonato Catarinense da Série
B 1. Os dois gols da partida saíram
no primeiro tempo, com Marcelo

França e Paulo Sérgio. Com a

vitória, o tricolor alcançou os 20

pontos e ocupa a vice-liderança da

competição, atrás apenas do

Concórdia, que tem o mesmo

número de pontos, mas uma vitória

a mais que o ]uventus.
AlémdoMolequeTravesso e do

Concórdia, as outras duas equipes
que garantiram vaga para as quartas
de-final são a Camboriuense, que
empatou em 1 x 1 com o Figueirense
B, e o Fraiburgo, que venceu os

Operários Mafrenses por 2 x 1. Nos

Competidores mostraram boas manobras, em torneio marcada pelo disputa pelo título

Kleywin Mello, também de

Jaraguá do Sul, com 118 pontos.
Já na categoria Amador, o

vencedor foi João Alexandre

Nunes, de Guaramirim, que fez
280 pontos. Em segundo ficou

Felipe "Gordo", de Jaraguá do

Sul, com 278, e em terceiro

outros jogos da rodada, oConcórdia
venceu o Bmsque fora de casapor 2
xl, mesmo placar de Blumenau e

Canoinhas, onde o tirne do vale do
Itajaívenceu fora de casa. Em Lages,
o Internacional bateu o Carlos
Renauxtambém por 2 x l.

A próxima rodada do

campeonato promete ser

emocionante já que apenas o Real
e os Operários Mafrenses não têm
mais chances de classificação.
Estão na briga pelas quatro vagas

Figueirense B, Internacional,
Canoinhas, Brusque, Blumenau
e Carlos Renaux. Os jogos serão
os seguintes: Internacional x
Camboriuense, J uventus x

Concórdia, Figueirense x

Canoinhas, Carlos Renaux x

Fraiburgo, Blumenau x Brusque
e Operários Mafrenses x Real.

• No próximo domingo,
Juventus e Concórdia

decidem a liderança no

Estádio João Marcatto.

• Com a vitória, o tricolor

.j<lraguaense alcançou a marca

de 22 partidas sem derrota.

SOL TIM DO ESPOR E1----
.... BICICROSS

Pilotos da região
dominam etapa
o piloto de bicicross Carlos Miguel Strelow
(Prefeitura de Schroeder/Maicon Confecções/
Coremaco) sagrou-se campeão da Copa Metal

Ciclo, na categoria Boys 8 anos, realizada no fim de

semana em Rio do Sul. O segundo lugar ficou com

o jaraguaense Leonardo Spredemann (Posto
Marechal/Hotel Etalan/Sacolão Economia). Com a

vitória nas três baterias em que participou, Carlos
Miguel lidera a competição com quatro pontos de

vantagem em relação ao segundo colocado. Ele

também é líder de sua categoria no campeonato
estadual. O maior compromisso do mês de

setembro está marcado para os dias 25 e 26, que é

sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Bicicross.

.... JOGUINHOS

Basquetemasculino
na segunda fase
Um erro de organização da equipe de Balneário

Camboriú proporcionou a classificação da Equipe
AJAB/Jaraguá,para a segunda fase dos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina. Por descumprir o artigo
4.3.3 das Regras Oficias de Basquete, a equipe do

litoral foi punida com umWO no jogo contra Jaraguá.
A equipe de Balneário compareceu no Ginásio Saul

deOliveira com seu uniforme branco (claro), utilizado

pelo mandante da partida segundo as regras da

Fédération Internationale de Basketball. Como o

mandante da partida era a AJAB/Jaraguá do Sul e a

equipe de Balneário Camboriú não conseguiu
providenciar a troca dos uniformes em tempo hábil,
os jaraguaenses foram declarados vencedores.

'

"Best Trick", que premia a

melhor manobra, avaliando-se
em nível de dificuldade. Ele
levou para uma casa uma

prancha de surf, desenvolvida
pelo "shaper" David Morgan,
que está começando seu

trabalho na cidade.

ACA,f)H.u ... HU'UlSO

2 O O '"

DIA 11116 • tmatlÇÕES AtE
681.t0 NAAtADI!M_aso

f Impulso
---

�--------_.__ ._--------"----------Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



: JU\r�

Associação dos Comerciantes

de Materiais de Construção de

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

I •

ues exóticos
Os decoradores têm buscado
influências no oriente para tornar

os ambientes mais acolhedores.
Materiais trazidos de países como
Indonésia, Tailândia e Índia,
quebram o estilo moderno que
tem sido tendência nos últimos
anos e dão personalidade e

exotismo, trazendo para o plano
atual traços da cultura dos povos
antigos.
Os tons quentes normalmente
usados nas pinturas das paredes e

nos tecidos decorativos ficam
ainda mais valorizados quando
combinados com os móveis

artesanais feitos em materiais

como fibras, vime, ráfia e madeiras
escuras. Dentre essas madeiras,
destaca-se a Teca, originária da

Indonésia, mais escura e muito

resistente à água e ao sol.Os
entalhes na mobília e os-panôs
com estampas de temáticas

hinduístas dão o toque religioso.
Assessoria: Florisval Enke Junior

Arquitetura, Paisagismo e Interiores

Esp. Em planejamento e gestão urbana e regional
Fone 47 9992 - 4577

BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

.216-2000
Rua Feliciano Bortollnl 1111). 8. do.Rio Cerro

Do fundamento ao acabamento
de sua obra.

Tel. 47. 376-2929

Rua: João Planincheck, 1832 -

Nova Brasília - Jaraguá do Sul

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

· ... 310 ..4508

r 310-4991

Rua José fheodoro Ribeiro, 2193 - SI 02

275-3462
Rua Angelo SChiochet, 77 - Centro

É importante frisar que nada é proibido. Seguir
uma linha de decoração apenas impede que a

casa vire um varal de móveis e objetos
descoordenados. Mas não há nada como dar o
seu toque pessoal, acrescentando um objeto de
estima, ou aquele móvel herdado de família,
contanto que estes não destoem demais da
harmonia do ambiente. Para isso, ouça o seu bom
senso e se preferir, a opinião de um decorador.

Il.JlJZAO"
"'lUAJI " etll�a'fio

Fone/Fax
371-4139

Rua Roberto llemann,491- Czemlewlcz

onalli
Comércio de Materiais

Construção Ltda.

370-7294
Rua João Franzner, 153 - São Luiz

Micar
MAT. DE CONSTRUÇÃO

Rua 11 de novembro, �567
Centro· Massaranduba

ARTE LAJE
Nosso negócio é concreto

312-1011

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, ASeLARAs-vende-se, alv,::,R$20 OOO.OOTr: 370-5786

�
AMIZADE' Casa Nova com

03

ualtoS
. 75,00 m2. R$

j�oco,oo, Tr 99972020
�
AMIZADE-vende-se casa em

I enalia c/130m', 03

��s.R$45,000.00.Tr: 371-
001600371·9464
::.:---

BARRAVElHA- vende-se, alv,

3qulOS, sala e coz ampla.�$
26 OCO.OOll: 371-5592 c/ Joao
=---
BLUMENAU - vende-se ou

uoca.se pOI casa em Jaragua,

aN,d3qlos,1 suíte, demais

�T[99B3-1925
�

cENTRO. vende-se, 325m'. R$
2OO.0c0,00. Aceila imóvelmenor
\II:!1[370·6624. CRECI8844

ESTHADANOVA-vende-se, ao
lIlliXWdesaúde, casa rnsta cf
31JW1oS.R$55,000,00- nego
ci),ljT[371-2357 -CREC14936

GRAVATA-vende-se ou troca
sepolcasa em jaraguá, praia,
alv, 3 qtos, garagem,
cilrn3Sliueira.Tr: 9983-1925

JARAGUÁ ESQUERDO -

Condomínio Flamboyant,
m�c/225m' em terreno c/
600m', em construção.R$
I�OCO.ooJ[371-2357 -CRECI
.IJ!i

PROCURA·SE - casa pi alugar
ooGei1lro.Vlolalé R$ 500.00.Tr:
37m17CRECI9889

PROCURA-SE - 2 casa pi
IUgM, Vila Nova, Vila Lenzi,
romeçoJaraguá Esquerdo. Tr:
��71!li

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

�usticiáade
e requinte...

"

AGORA EM 2 ENDERECOS PAU MELHOR ATENDER VOCE!!!
l

.

Rua Exp. Gumercindo da Sllvarl ô l Centro

3,'76· 6'7
Barão do Rio Branco, 620 - Centro

37,2·2677

PROCURA-SE - moça pi dividir Planicheck.Tr: 370-8097 c/Tina
aluguel.Tr: 372-0327 à noite CRECI9839

RIO MOLHA - vende-se,
madeira, c/2 qutos, terreno c/
350.00m'.R$ 8.000.00.Tr: 371-
2357 CREC14936.

SÃO BENTO - vende-se ou

troca-se, troca por casa em

Balneário Camboriú.R$
6O.000.00.Tr: 635-2871

SCHROEDER 1- vende-se, alv,
1 DOm', c/laje piso, próx. posto
de saúde, esccila.R$
30.000.00.1r: 374-5444

VENDE-SE - c/400m', 2 salas,
4 qtos, 4 bwc, 2 coz, garagem,
área de serviço, energia
trifásica, terreno c/I 05.000m',
6 lagoas, cachoeira. Tr: 370-
7481 à noite.

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

VENDE-SE � próx. ao centro,
275m', cl suite, garagem p/3
carros, biblioteca cl escritório,
anexo salacomerciaI80m'.R$
115.000,00 negoc.Tr9137-5573
MATiRICULA 24320

PROCURA·SE- rapaz pi dividir
alugu�,jápossui casa.Tr: 9134-

VENDE-SE - de alv., c/167m',

7599apósl7horas terreno c/ 560m', na rua João

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

quartos, 2 banheiros, garagem
p/2 carros e demais dependoR$
75.000,00.TR: Rua dos
escoteiros 114, próx. ao posto
marcai Ia.

VENDE-SE - cf 120m', alv, nova,
1 suíte, 2 qutos, terreno cl
410m'.Parcela-se.Tr: 9977-
5408, MATiRICULA24320

VENDE-SE- alv., 1 quto, 1 suíte,
sala,copa,coz, lav., bwc,
área.Rua: Artur breithaupt,
503.Tr: 273-1620

VILA LENZI - vende-se,
kitinetes. Rua: Arquimedes
Dantas.Aceita carro.Tr: 371-
1947

VILA LENZI- vende-se casa de
madeira cl terreno de 525m'.R$
65,000.00.Tr 371-2357 -CRECI
8054

VILA LALAU - vende-se ou

troca-se, sobrado. Troca por
imóvel menor vlotTr: 371-3132

VILA RAU - vende-se, madeira,
c/I OO.OOm'.R$ 35.000.00.Tr;
371-2357 CRECI8054

VILA RAU - vende-se casa de
alvenaria cl 3 quartos.R$
52.000.00.Tr: 371-2357 -CRECI
8054

10.2
APARTAMENTOS

APARTAMENTOS.

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creei 1462-J

ALUGA-SE - no Cond. Resid.

Concórdia, nas Águas Termais
de Piratuba. Tr: 372-31 92.

ALUGA-SE - kitinete, centro,
Rua Guilherme Weege.R$
265.00.Tr: 8802-1180

ALOJAMENTO ': aluga-se.R$
8.00 pordia c/ café da manhã.Tr:
370-3561

RIO MOLHA - vende-se, próx.
a gruta, c/374m' construção
.R$ 10.000.00.Aceita
proposta.Tr: 371-3830

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

SCHROEDER - vende-se, cl
620m', 150m após, R$
16.000.00. Aceita carro.Tr:
9962-3664

SCHROEDER - vende-se, cl
480m', 150m após
prefeitura.R$13.000.00. Aceita
carro maiorvlor.Tr: 9962-3664

SCHROEDER - vende-se, cl
8.500.00m',R$ 35.000.00.Tr:
371-2357CRECI8054

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

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

VENDE-SE - morro do Boa

Vista, cl 804m', cl casa,
murado.Troca por outro terreno
ou mini sitio.Tr: 9975-9415 após
15hrs

� VENDE-SE - terrenos 101.

� Geranium, pronto pi construir,
420m'.Aceita carro. R$
9.oo0.00.Tr: 372-1274

TERRENOS?

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creei 1462-J

VILA LENZI - vende-se, cl
525.DOm'.R$ 65.DOO.DO.Tr. 371-
2357 CRECI8054

VILA �ENZI - vende-se, cl
1.940.00m'.R$ 140.000.00
(negociável) .Tr: 371-2357
CRECI8054

FONE: 372·3680
CENTRO - vende-se, ed.

Jaraguá, 2 qtos, 1 suite mais 1

depend.R$ 88.000.00.Tr: 9119-
7683

CENTRO - vende-se ou troca-se,
grande. Troca por imóvel em

Jguá Joinville ou Itajaí.Tr: 011-
6976-9448

ITAPEMA - vende-se, meia

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

PROCURA-SE - casa pi
temporada 1 quto, Balneário
Camboriú, de 26/12/04 à 08/011
05.Tr: 371-8153 ou 9122-6233.

PROCURA-SE - moça, pi dividir
apto.Tr: 371-5968

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rlHtu de� 4-� M4- s� des� de4«4 ZmftM4a- �
'I?�, eIttIte CIn�� «ffl-� des� d4 rI�

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

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.autotecseuranca.com.br

JOINVlllE· vende-se, alv" toda
murada, garagem p/2 carros.R$
25.000.000+ financ.Tr: 276-
:mi VENDE-SE-madeirap/tirardo

local, 9x7 + varanda, madeira
de lei.Tr: 371-9959

...para seu ambiente.
PROCURA-SE - moça pi dividir
apto no cerrtro.Tr: 370-8391

SCHROEDER - aluga-se apto. no
centro, semi -rnob ,c/3 suites

mais dependo Vlor a comb. , Tr:
9133-3476

SANTO ANTONIO - vende-se, 2
aptos, cl sala com. 300m'.R$
78.oo0,OO.1r: 9137-5573
MATRICULA 24320

UBATUBA - vende-se, próx. a
praia, c/l suíl.ê + 2 dorm.,
churrasqueira. Tr: 372-3235.

VENDE-SE - próx. a carinhoso,
c/2 quartos, garagem, moveis
embutidos e demais depend., um
otrno apto.R$ -8.000,00.Tr: 371-
6069. MATRICULA 24320

VENDE-SE - 104m', novo,

3qutos, 1 suíte, sacada cl
churrasco. Entrada+ financ. Tr:

9977-5408.

ALTO DA SERRA - vende-se, cl
área 92,000.00m'. Vlor a

comb.Tr: 376-1396 ou 9962-
1809 cl Marlene

BARRA DO SUL - vende-se, 2
terrenos cl casa de frente pi
lagoa. R$ 35.000,00. Tr.: 371-
2001 cl Frank.

BARRA VELHA - vende-se, a
200m' da praia, cl escritura.
Aceita carro no neqócio.vlnr a
comb. Tr: 370-4810 ou 8803-
7468

CENTRO-vende-se comi, cond.
centro, c/3.900m', totalmente
aproveitáveis. Tr: 275-3070.
Creci8950.

FIGUEIRA - vende-se, cl
3.334.00m', de fronte Indumak,
servidão cl 4mt.R$
130.000.00.1r: 371-2357 CRECI
8054

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
c/1573m', fazendo frente pi Rua
José T. Ribeiro, em 20m
defronte Indumak. R$
150.000,DO. CRECI8054. Tr: 371-
5512.

� 10.4
SALAS COMERCIAIS

SALAS COMERCIAIS?

A LEIER têm

Vendas: 371.9165

www.leier.com.br
creei 1462-J

ALUGA-SE - centro de

usinagem , cl fresa, plaina e

tornos, cl galpão.Tr: 9973-9680
ou 372-1969 ou 372-0064

CENTRO - vende-se ou troca

se, sala comercial. Troca por
imóvel próx. a cidade.Tr: 011-
6976-9448

ESTOQUE - vende-se, de
confecções. Preço de Ocasião.
Tr: 371-8772 ou 91 01-3494

FLORICULTURA - vende-se
participação societária 20%,
próx. ao centro.Tr: 9147-6169

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

ITAJUBA-vende-se, 200m da

praia, pronto p/ construir, cl LANCHONETE - aluga-se,
escritura.R$10.000.00.Tr: 373- pesque e pague, Garibaldi.Tr:

0710 9973-3252 ou 9973�8449

NAVEGANTES _ troca-se por
LANCHONETE - vende-se ou

casa em guaramirim, próx. A troca-se por restaurante, no

praia.Tr: 371-0140 de sego a
centro.Tr: 276-2214

sexta Alcides ou 370-3561 Cida
LANCHONETE - vende-se, em

PIÇARRAS _ OPORTUNIDADE fronte a câmara de vereadores

- 5 terrenos de 400m' cada, Jguá.Tr:9131-7627
próx. ao Candeias. R$ 6.000.00
cada tr: 372-1395. LOJA - vende-se, Rua Reinaldo

Rau.Tr: 9919-5545

RIO MOLHA - vende-se, cl
969.480m', escriturado. R$
180.000,00. Tr: 9112-5501.

(proprietário).

LOJA - vende-se, de roupa, c/
estoque e móveis.R: Pref. José
Bauer/Vila Rau.Tr: 371-7222 c/
Elizete.

TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (6619 EL)
VENDEDOR (6610 ES / 6524 EL / 6489 MO /6469 MO)
FRESADOR (6609 ES / 6528 EL / 6520 MO / 6505 MO)
PINTOR (6608 MA)
SERRALHEIRO (6607 MA)
MONTADORA DE PAINÉIS (6604 EL) para Schroeder
PINTOR DE MÓVEIS (6600 MA)
AUX, DE MODELAGEM (6598 MO) para Guaramirim

. ASSISTENTE DE VENDAS (6597 EL)
MECANICO DE EMPILHADEIRA (6595 ES / 6542 ES)
TELEMARKETING (6594 MO / 6579 EL)
AJUDANTE DE COZINHA (6587 ES)
AUX. DE ESTAMPARIA (6585 MA)
ARTE FINALISTA - TEXTIL (6583 EL)
REVISORA (6580 EL)
AUDITOR (6573 EL)

,

CONTATO PUBLICITÁRIO (6572 MA)
MONTADOR DE MÓVEIS (6570 EL)
SECRETÁRIA (6554 MO)
SUPERVISOR DE VENDAS (6563 EL)
PROFESSOR DE INGLES (6562 MO / 6515) ambos sexos
ANALISTA FINANCEIRO (6559 EL)
SOLDADOR ELÉTRICO (6552 MA)
ENGENHEIRO MECANICO (6551 ES)
MAITRE (6549 EL)
FARMACÊUTICO (6549 MA / 6446 EL)
CONFEITEIRO (6545 ES) ambos os sexos
MECANICO DE MANUTENÇAO (6539 EL)
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO (6537 MA)
VENDEDOR DE CARROS (6535 ES)
AUX. EXPEDiÇÃO (6523 EL)
GOVERNANTA (6508 EL)
OPERADOR DE CALDEIRA (6506 MO)
ENCARREGADO SETOR DE (6490 MO)
PREPARADOR PARA PINTURA (6448 ES) ,

RESPONSÁVEL PELA (6434 MO)
RECREADOR (6412 EL) ambos sexos
SOLDADOR (6390 EL)
ASSISTENTE EXECUTIVA (6359 EL)
ASSISTENTE DE VENDAS (6358 EL)
OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (6291 EL)
RECEPCIONISTA (6251 EL)
GARÇON (6249 MO)
TECNICO EM ELETRONICA (6150 MA)
TECNICO MANUTENÇAO DE TELEFONIA (6041 MO
CHACREIRO (6020 MA)

-

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas;

COSTUREIRA (6665 EL / 6656 MA / 6643 MA / 6550 EL!
6472) ambos os sexos
ZELADORA (6666 EL)
CONTAQOR (6664 EL / 6661 MA)
ENCARREGADO OU LlDER DE TECELAGEM (6663 ES)
AUX. RECURSOS HUMANOS (6662 MA)
ATENDENTE DE FARMÁCIA (6660 MO)
AUX. CPD - SUPORTE (6659 EL)
MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E

RECEPCIONISTA (6654 EL)
VENDEDORA (6653 EL /6641 ELj'
AUX. PCP (6652 ES)
PESADOR DE PRODUTO QUIMICO (6651 ES)
AUX. ACABAMENTO (6650 ES / 6649 ES)
TECELÃO (6648 ES / 6647 ES)
MARCENEIRO (6644 MO / 6599MA /6418 MO)
APRENDIZ DE COSTURA (6642 EL)
MODELlSTA (6640 MO)
AUX. ESCRITÓRIO (6639 MA)
ALMOXARIFE COM INFORMÁTICA (6638 MA) para Corupá
MODELADOR (6637 MA)
MONTADOR (6635 MA)
CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MA)
PROJETISTA (6632 ES / 6575 EL / 6574 EL / 6417 EL)
FERRAMENTEIRO (6631 ES / 6528 EL / 6314 EL)
SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 ES)
SUPERVISOR OU LlDER DE PRODUÇÃO (6629 ES)
COORDENADOR DE MARKETING (6627 EL)
SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)
TÉCNICO DE LABORATÓRIO (6622 EL) ambos sexos
TORNEIRO MECÂNICO (6620 MO /6544 ES / 6504'MO )

Humana Urgente
Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - (Após Hospital Jaraguá-do

morro) - 371-4311

ou nas Associações Comerciais dos Municípios de Schroeder,
Guaramirim, Corupá e Massaranduba.

Rua Jorge Clerniewicl, 1245 (Rua do liospiral)
Cx. Podal200 - CEP 89255-000

Fone (41) 371-4311 Fax (41) 215-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
TERÇA-FEIRA, 21 de setembro de2004

_'' ' futebol, quiosque, em ótimo PRECISA-SE - de empreiteiro
estR$ 180.000,00 negoc.TR: 371- pi corte de pinus. Tr: 47-374-

" , "

0053 1196 cl Dartagnan

MERCADO -vende-se, cl ótimo Sítio- com 160.000,00m2 distante
estoque, em pleno func., boa aproximadamente 9km do centro.
10c.Tr: 370-9311 R$ 47.000,00. Tr: 9997.2020.

creci7402
PRÉDIO - vende-se, 2 pisos, cl
sala comercial, 2 aptos.R$
80.000.00.Tr. 370-6929 ou 9125-

STA. LUZIA - vende-se, 15x1800,
cl casa, nascente de água,
100.000 pésde palmeira.Tr: 274-
8141

SALÃO CABELEREIRO - vende-
se, e clinica. Vlor a comb.Tr:

371.-9399

1242 com Maicon

SORVETERIA - vende-se comp,
ou troca-se pormal. de constr.
R$15.000,00.n: 370-31 01 ou

91351602

VENDE-SE - sorveteria e

lanchonete na Praia do Ervino.
Ótima 10c.Tr.: 9101 -0467 cl
Cristiane

VENDE-SE - mercado cl
estoque. Tr: 370-9311.

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

VENDE-SE - área comercial,cl
270m', construído terreno cl
476.m', na Rua: João
Planicheck, 176, próx.Weg I.R$
160.000.00 negoc. Tr: 370-8097
CRECI9839

LEIER
IMOBILIÁRIA

www.leier.com.br

Aqui você compra
os melhores
im óveis de

Jaraguá do Sul e Região
Greci 1462-J

PRECISA-SE - rapazes pi
auxiliar de produção, sem OFEREÇO-ME - pi trabalhar OFEREÇO - ME - pi trabalhar
experiência para o ramo

como doméstica.Tr: 370-0097 na área de informática, cl

metalúrgico.Tr: 376-2224 experiência e referência.Tr:
dFEREÇO - ME - pi trabalhar 9914-2014
como segurança, cl
experiência Tr: 376-0085

Precisa-se - corretor de
imóveis. Necessário veiculo
próprio. Desejável
conhecimento em informática.
Tratar9962-8154.

PRECISA-SE - de montador de
móveis cl prática.Tr: 376-0679

PRECISA-SE - represo
Comercial pi Jaraguá do Sul e
região, no ramo de publicidade,
ótima Comissão. E-mail: fixxa

magnetos@yahoo.com.br

em
OFEREÇO - ME - p/trabalhar
como bibliotecária, cl especo
em tecnologia da infonnação, pi
trabalhar em escola, arquivo,
museu ou faculdade.Tr: 372-
0253 ou 9996-6434

OFEREÇO-ME - pi cuidar de
pessoas idosas. Durante o dia

PRECISA-SE - de corretor de ou noite.Tr: 9137-6992

imóveis, necessário veiculo

própno, desejável conhecimento
em informática. Tr: 9962-8154

PRECISA-SE - de moça que
tenha, fluência pi falar em

público, de 20 à 35 anos, cl
disponibilidade de horário, boa
aparência e 2' grau completo.Tr:
276-3837

PRECISA-SE - de serralheiro
profissional cl especialidade na

linha arquitetônica.Tr: 275-6463
ou 9991 -6664

GARIBALDI - vende-se, cl PRECISA-SE-de costureira e

20.000m', a 1 O km da Malwee. aux. Costura plllha da Figueira.Tr:
Aceita troca por carro.Tr: 371- 370-6872
6702 ou 9973-�253

MAFRA - vende-se, sitio, cl
30.000m', todo cercado, 3

lagoas, casa alv, 1DOm'.R$
65.000.00.Tr: 47-642-2448 ou

9906-3209

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

SCHROEDER - vende-se, cl
200.000m', 5lagoas, campo de

OFEREÇO-ME - PI cuidar de
pessoas idosas ou doentes.Tr:
9153-8224 clAna.

OFECEÇO-ME- p/lavar roupa e

passar, pagamento mensal, não
importa contidade.Tr: 376-3740
ou 9902-3397

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

OFEREÇO - ME - pi trabalhar
como jardineiro, zelador ou

caseiro.TR: 9111 -6855.

ADMITE-SE:
.

Marca solida no segmento de deo colonias e

cosmeticos, com produtos modernos e 20
anos no mercado, contrata pessoas
dinâmicas, boa aparência, que goste de

conversar, para cadastrar revendedoras.
- REMUNERACÃO COMPATIVEL
- PLANO DE CARRERA
- SUPORTE P/DESEMVOLVER ATIVIDADÉS

EXIGE:
- experiência em dep. de vendas externas
- condução própria
- celular e computador
OFERECE:
- Treinamento na empresa
- Fixo + comissão

TELEFONE:(47)273-6264 -

FALAR Cf CLAUDIA

OFEREÇO-ME - pi trabalhar de OFEREÇO - ME - pi cuidar de
babá.Tr: 370-6371 cl Michele crianças.Tr: 373-0489

PROCURA-SE - estágin área de

arq. e urbanismo, cursando 9'
OFEREÇO-ME - pi trabalhar fase.Tr: 371-1847 ou 8802-8963
como pedreiro.Tr: 275-1962 ou

9127-6491 OFEREÇO - ME - pi trabalhar
de diarista.Tr: 275-3440

OFEREÇO - ME - pi trabalhar
como diarista nas terças -

OFEREÇO :- ME _ pi cuidar defeiras.Tr: 371 -5311 ou 275-2662.
cl Vilma pessoa doente, estudante de

enfermagem.Tr: 371-7372

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como operador de caixa, OFEREÇO-ME - p! trabalhar
recepção, cl referência.Tr: 370- como secretária, recepcionista.
0656 cl Fabiana Tr: 370-8312 ou 9133-7805

TRABALHO NOS
ESTADOS UNIDOS

- - - - - - - C-ONV ITE - - - - - - --

Se você é universitário,tem entre 18 e 28

anos, Conhecimento intermediário de

inglês, você esta convidado(a) a participar
da palestra e entrevista com o

EMPREGADOR AMERICANO

Tratar: 9114-2024 c!Mônica

Em JARAGUA DO SUL:
Dia 25/09- Sábado as 1 Ohs .

Fone(47) 275 0312 - Cel:99695690
Local: Escritório da SIS-Intercambio Cultural
- Rua Luis Kienen,67 ,(rua da Rozzaco pnes.)
Em JOINVILLE:
Dia 24/09- AS 18.30 HS.
Local: Recriar Idiomas - F: 433 5925

<'

Venda e Assitência Técnica em Computadores,
Redes e Perífé.ricos em Geral

�.". M .. ". .... .
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CYasg&IlÃSIGO&-n
WINDOWS

"

ACCESS

WORD CORELDRAW

EXCEL PAGE MAKER
I

POWER POINT WEB DESIGNER

INTERNET

I,

II

CURSOS ESPECíFICOS
A EMPRESÁRIOS

AUTO CAD

As 100primeiraspessoas inscritas ganham brinde.
,

.

Na compra de um computador, ganhe 10 horas
grátis de treinamento.

�} Rua Irineu Vilela Veiga, 128 - Centro - Guaramirim

(47) 275-.8400
senac

Faça a diferença no mercado de trabalhaii '

Participe do c�rso SECRETARIADO!
Desenvolva atividades relacionadas ao setor administrativo:

»- Sistemas de informação,
»- Informática,
»- Sistemas de informação gerencial,
> Marketing pessoal,
»- Técnicas de secretariado,
»- Arquivo e protocolo,
»- Controle de agenda,
»- Postura profissional,
»- Comunicação e expressão, entre outros.

Aulas 2º, 4º e 6º feiras, das 14h30min às 17h30min.

Investimento: RS 57,00 (cinqüenta e sete reais mensais - incluso materiel didático).

PROGRAMA

D-®LH®
NA.Q�E

Você vai aprender a evitar o desperdício,
começando por não, perder esta

palestra grátis.

Venha assistir gratuitamente à palestra "O-Olho na Qualidade",
.. ,

Você vai saber com� tornar sua empresa mais orqanizada,

limpa, produtiva: e competitiva. Ligue e reserve já a sua vaga.

Benefícios do Programa SEBRAE O-Olho na Qualid�de:
• Ambienté de trabalho mais organizado, limpo e agradável

• Solução mais ágil de problemas internos • Maior produtividade
• Consciência pela busca da qualidade • Otimização dos

recursos • Redução dos desperdícios •Clientes mais satisfeitos

Quando:
23 de setembro, às 19h.

Onde:
ACI de Jaraguá do Sul.

Informações e inscrições:
Agência SEBRAE: (47) 371-7848
ACIJSfAPEVI: (47) 275-7003

-
-

SEBRAE
-
-

se
SDfuçbet para $lia t'mpma pconlecer.

0800483300
wvvvv.sebrae-sc .com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sua Concessionária Renault agora é ...

•

BLUMENAU · ITAJAí · JOINVILLE · JARAGUÁ

371-933.3

circuito
veiculas

ASTRA - vende-se, 95, comp -

ar.R$ 11.800.00Tr: 9962-3664

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

CORSA - vende-se, sedam,20011
2002, branco, 4p, trava e alarme,
único dono.R$17.000.00.Tr: 370-
4810 ou 8803-7468

CORSA - vende-se, sedam,
prata,2000.R$ 15.000.00.Tr:
9975-0161

CORSA - vende-se, Wagon, GlS,
1.6,16 valv., cornp., 97, preto, +
rodas esp. Tr: 371-81539122-
6233

D - 20 - vende-se, ano 87, cabine
dupla, cor branca.Tr: 9952-0779
ou 370-232�

l-2DD-vende
se,98, cornp, ,4x4. R$39. 000.00. Tr:
9962-3664

MONZA - vende-se, EFI 650, 93,
2p, bordá, v.e., todo original, d.h.
R$ 8.500,00. Tr.: 371-5157 ou 371-
5615 a noite cl Cristiane.

MONZA - vende-se, 90, em ótimo
est. R$ 5.300,00. Ir: 371-2001 ou

9916-8927 cl Frank.

MONZA - vende-se ou troca-se,
SlE, 2.0, 90,4R comp, 2� dono .n:
276-0397 ou 9103-5991

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

OMEGA - vende-se, CO, 93,'piloto
autom.,R$ 14.000.00.Tr: 9962-
3664

OMEGA-vende-se,
CD,93,compLR$12.800.00. Troca
por carro menor vlor.Tr: 273-1018

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

branca, equip. Tr: 9993-5946 ou

376-1678.

S-ID - vende-se, cabine

estendida,97, prata, cornp +

acessórios.Ir: 8802-7428

SAVEIRO - vende-se, diesel, ano

89, cor preta.:rR: 370-2324 ou

9952-0779

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

SI lVE RADO-ven de- 5 e,
2001 ,OlX.R$ 39.000.00.Tr: 9962-
3664

VECTRA - vende-se, GlS,95,
rodas esp, comp.R$13.300.00 ou

R$ 3.900+ 36x418.00.Tr: 9123-
7355

VECTRA - vende-se, CD, 97,
menos teto e banco de couro,
ótimo estado.Tr: 371-2666 ou

9125-7399

VECTRA CD - vende-se 16 V, 2.0
97, branco, com som lindíssimo,
porta malas todo personalizado,
e com "dvd" e interior do carro

personalizado, vendo tudo por R$
28.000,00 ou somente o carro por
R$21.000.00. Tr: 9118-0313, 273-
55420u 372-4058 até as 14:00 h

COMPRA-SE - picape.Tr: 371-
5917

FIORINO -venoe-se, furgão, 93.Tr:
376-4253

-F -1 000 - vende-se, 93, comp.R$
25.000.00.Tr 9953-9966

PALIO - vende-se, 2000: cornp.,
26000Km.R$16.500.0ÓTr: 373-
3001

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

PALIO - vende-se, 1.6, 16 valv.,
98, comp.R$ 18.000.00Tr: 373-
2672 cl Daniel horário comi ou
373-1404.

PALIO - vende-se, EX, 2000,
comp - ar e OH. R$14.000.00Tr:
8803-0181.

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

UNO - vende-se, smart, 2p,
2000/2001, branco.R$
10.500.00.Tr: 275-0647

SIENA- vende-se, 2001,comp,
16valv.R$ 19.500.00. Aceita
carro menor vlor.Tr: 376-1737

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

TEMPRA-vende

se,(perua),97,comp. Tr: R$
12.500.00.Tr: 371-0947 cl
Fabrício

FIESTA - vende-se,95,2p,
vermelho, oríginaLR$ 7.500.00.Tr:
371-8772 ou 9101-3494

FIESTA - vende-se, Street, 2002,
4p, trava elétríca, desembl
limpador traseíro, unico dono.R$
14.500.00Tr: 275-0647

KA - vende-se, cl limpl desemb,
ar quente, vidro e trava elét.

ImpecáveLR$ 13.300.00Tr: 9961-
0343

KA - compra-se, acima do ano-

2000.Tr: 371-2666 ou 9125-7399

KA - vende-se, vermelho, 98,
personalizado.R$ 10.500.00:Tr:
370-9922

RANGER - vende-se, Xl, 2cc,97,
vermelha, cl ar. Aceita troca.Ir:
376-1772

BELlNA - vende-se, Del Rey II,
OH, reformada, branca,88.R$
5.900.00.Tr: 276-2434

BRASILlA - vende-se, 80.R$
1.600,00.Tr: 370-4509

COMPRA-SE-carro
financiado.Entrada + Saldo ano

2000 - 2003.Tr:, 9602-6953 cl
Clovis ou Eliane

FUSCA - compra-se, de particular
acima do ano 75, pagamento a

vista, preço pi revenda.Ir: 371-
8153 ou 9122-6233

FUSCA - vende-se ou troca-se,
73, cl som, Troca por moto menor

ou maior vlor.R$ 2.900.00.Tr:
9139-9523 cl Zeca

FUSCA - vende-se, 75, branco,
1500.R$ 2.300.00Tr: 275-2034 cl
Augusto

FUSCA - vende-se, 78, todo

reformado, bateria, estofamento
novo cl som. Carro de mulher.R$
3.300,00.Tr: 9102-5220

FUSCA- vende-se 80, verde, aro
14, .R$ 3.500,00 ou troca por gol
89 até R$ 5.000.00, n: 376-3666
cl Paulo.

FUSCA - vende-se, 84, branco,
aro brasilia, ótimo estado.Rs
3AOO.00Tr: 370-5577

ESCORT - vende-se, Hobby,96,
10DO.R$ 8AOO,OOTr: 9962-3664

GOL - ano 84, motor refrig. a

água.R$ 4,000,00, aceito troca
em moto.Tr: 9955-4945.

GOL - troca-se, 1000, 94, Troca

por corsa ou Celta.Ir: 374-1117
ou 9975-0117

GOL - vende-se, 99,1000, 16v,
4p,alarme, único dono.R$
13.800.00Tr: 9962-3664

KOrv)BI- vende-se, furgão, diesel,
82, branca.Tr: 371-6702 ou 9973-
9253

GOL!' - vende-se, Gl, 4 portas,
1.8, cornp., branco, 97,
impecável. Tr: 371-8153

lOGUS - vende-se, 96, 2',
dono.Aceito carro menor

vlor.Tr:9962-5885

GOlF _ vende-se, Gl, 95, comp,
bordá.R$ 12.000.00.Tr: 9973-
5813

PAMPA - vende-se, 86.Tr: 374-
5023

PASSAT - vende-se ou troca-se,
81, bom estado Troca por carro
maior vlor.R$ 2.600,00,Tr: 372-
1543

GOlF - vende-se, GTI, cambio
automático, 2001,comp"
+couro, R$ 42,000,00.Tr: 373-
3001

PARATI- vende-se, 97, comp.R$
16.300.00.Tr: 9962-3664GOL - vende-se, 96,TSI, comp,R$

12.500.00Tr: 373-3001

GOL - vende-se, ano 94, 1.6,
branco.R$ 7,500,00,Tr: 9135-
7729

PARATI - vende-se, Gl,I.8, 4p,
2000, cl rodas de liga leve, único
dono.R$ 24,000.00.Tr: 9103-5991
ou 276-0397

Consórcio

Breifko f
Há 38 anos realizando sonhos.

(J8íJ) AuórBreiíkopf
Crédito acima de

R$ 47.000,00 cl taxa de

9,5% pI 60 meses.
(solicite-nos uma visita)

Reinaldo Rau, 530 - Fone 371-7887 I 371-8309

GOL - vende-se, 1,6, gasolina,
todo reformado, pintado.R$
3.500.00,Tr: 9115-2195 cl Celso

SANTANA - vende-se, ano

91,GlS, compLR$ 8.100,00,Tr:
371-6238

GOL � Semi novo j Moto
a partir

' � a partir .� a partir� "

de R$ 3'70,00; R$ 200,00 í R$ 85,00 ',:

GOL - vende-se, 89, 1,6,
álcooLR$ 4.900.00Tr: 370·6266

SANTANA - vende-se, 92, cinza

jumbo, 4 p,R$ 1 0,500,00Tr: 370-
4508

KADET - vende-se, cinza,93, cl
OH,limp/desemb trasetro.jts
5,000,00 + 47 127,00,Tr: 273-
6511 c! Joceli

SANTANA - vende-se ou troca

se, Cll, 1.8, 95, 4p, rodas

esportivas, pintura e estofamento
novos.R$I1.000,00,Tr: 276-0397

.

ou 9103-5991

SANTANA - vende-se ou troca-se,
CLI, 96,4p' -' ar, dourado,1.8,
gasolina.Troca por carro menor

vlnr.Ir: 273-1001

-
KADET-ve n de-se, 94,
lightEntrada + 10 parcelas.Ir:
376-1960 ou 9955-1875 cl
Ademir

SANTANA - vende-se, 89 Gas.,
born estado, ct ar quente .e

desemb, traseiro + jogo de

rodas, R$ 5,500,00, Podendo-se
conversar sobre o valor, Tratar

com Glaucy no 9154-7336.

SANTANA - vende-se ou troca

se, CLI, 1.8, 95, 4p" pintura nova,
estofado novo, rodas liga leve.Ir:
276-0397 à noite ou 9103-5991

BMW - vende-se. 3801,

compacta. bordo, rodas 17,

Som.R$26.500,doTr. 374-1117
ou 9975-0117

�SA[)AS
cssoo Vermelha 2001

NX 400 Falcon Azul

Tornado 2S0 Vermelha

�oros XL 250 R Vermelha 1983

csx 200 Strada Roxa 1997

cex ISO Aero Vermelha 1989

(371-1970)
Compra Vende
Troca Financia

Motos acima de 1998 até 2002 -

financ. em até 36 x si entrada

Motos de 200'3 À 2004

Financ. Em até 40 X

Entrada de 10 %

Rua Fritz Bartel, 99 • Baependi
[araguá do Sul- se

financiamos motos
em até 36 meses

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Silverado
Corsa Wind

Gol4p
Gol4p
Palio Ar 4p
Palio 4p
Blazer DlX

Rural4x4

Palio 4p c/ar cond.
Mondeo comp

Falcon 450

Premio

Fusca

Opala

98
98
99
98

04

00

97

75

04

97

02

87

87

75

bordo
cinza
verde
verde

cinza

azul

branca

branca

prata

prata
cinza

marrom

branco

branco

D
G
G
G

G

G

D

G

G

G

G

A

G

G

CLlO RL 1.0 AR
CELTA 1.0
BLAZER DLX 4.1 COMPL.
VECTRAGLS
CORSA WAGON GLS
UNO 1.5
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSA WAGON GL 1.6
GOL 1.0 16V, 4P
PEUGEOT 106, COMPLETO
PEUGEOT 206 1.6 PASSION
VECTRA GLS 2.2
PALIO 1.616V, COMPLETO C/ TETO
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO
CORSAWIND
IPANEMA SUE, 4P
ESCORT HOBBY 1.6
MONZA GL, C/ TRIO 4P
OMEGA CD 3.0 AUTOM.
'ESCORT XR3 CONVERCIVEL
MONZA SLlE

PRATA
.

VERMELHO
BRANCA
PRETO
CINZA
CINZA
AZUL
VERDE
PRATA
PRATA
BRANCO
BRANCO
BRANCO
CINZA
BORDÔ
AZUL
CINZA
AZUL
BORDO
PRATA
VERDE

2003
2002
1997
1997
2000
1995
1999
1999
1999
1999
1999·
1999
1998
.1998
1997
1995
1994
1994
1993
1988
1988

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 � Jaraguá do Sul
Fiat Branco

Cinza

Grafite

azul

vermelho

prata
dourado

Chumbo

Prata

cinza

azul

Bordo

Bordo

Branco

Branco

Verde

Prata

Preta

Vermelha

R$ 7.000,00
R$ 7.800,00
R$ 6.800,00

.
R$ 13.000,00
R$ 14.500,00
R$ 9.500,00
R$ 13.000,00
R$ 16.500,00
R$ 15.400,00
R$ 12.900,00
R$ 4.900,00
R$ 12.500,00
R$ 16.800,00
R$ 7.500,00
R$ 7.000,00
R$ 8.800,00
R$ 33.000,00
R$ 7.000,00
R$ 3.500,00

Uno mille

Uno Mille

Uno Mille

Eséort GL
Escort CL cl ar
Fiesta

Vectra GLS completo
Vectra

Celta

Omega GLS

Chevete

Corsa

Gol 8v 4p
Goll.6
Goll.6

Goll.6

Golf comp+bco couro

Parati GI

Biz

93

94

93

97

98

97

95

97

01

93

89

99

00

92

91'
92

01

90

03

Ford

GM

VW

Amari'cI!' 370-2769
U70MOVEI.

Av. Pre�eito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

cinza 00

cinza 95

verde 00

branco 02

verde 98

branco 01

Preto 02

Cinza 98

prata 98

azul 94

prata 97

branco 93

marrom 89

R$ 29.000,00

R$ 28.500,00

R$ 28.000,00
R$ 19.500,00

R$ 18.500,00

R$ 17.800,00

R$ 17.300,00

R$ 15.800,00

R$ 15.800,00

R$ 9.500,00

R$ 11.800,00

R$ 7.300,00

R$ 5.500,00

Mercedes A 160

Mercedes C180

Scenic RXE

Gol GIII 8V

5-10 cl Kit Gás

Clio RL cl ar

Celta cl opc.
Escort GL 16v cornp.

Escort GL 16v

Escort 1.8

Gol MI

Uno Mille

Monza SLE

\
\

Faça parte da BV,
financeira

você também

prata 03
prata 99
vermelho 00

99
01
03
00
03
93
96
99
99
97
97
00
00
96
97
99
99

Celta 4p cl ar
CorsaWagonGLS 1.6 compl.
Clio RN compl. - v.e.

Fiesta Class 4p
Corsa Sedan ac /te
Corsa Sedan
Corsda Serdan
Fiesta 4p cl som
Escort Hobby 1.6
Goll000 I
Uno SX 4p cl opC.
Vectra GL 2.2
Vectra GL corno.
Vectra GLS comp.
GolG111
Goll000 16v cl opc.
Goll.8
Palio 4p
Astra Sedam 1.8 GL comp.
Parati 1.0,16v 4p

prata
cinza
verde
Prata
azul
vermelho
vermelho
bordô

prata
Azul
Branco
verde
Cinza
branco

.

branco
Verde
verde

G.
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

<'

1.8/2p/GLX c/ AR preto 90

Astra

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Veículos

Verona Gl

1.8/2p/compl. azul 00

1.8/4P/Gl preto 95

1.8/4p/Sl cinza 95

4P/cdmpl. preto 02

1.0/4p/Milenium prata 01'

2p branco 03

1.6/4p/ comp. cinza 95

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Ipanema GL

Corsa Sedam

Corsa Sedam

Celta

Tipo

Uno SX/2p

1.0/4p/8V

dourado 00

branco 01

LD veíeulos 373-4047

Gol

Verona

BR 280KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)
FIAT

Marea 2.0 compl. Branco

Uno S 1.3 Branco

Palio EX c/ opc. 4pts Verde

Tipo 1.6 tE campo 4p Cinza

Tempra 4p 8v campo . Branco

FORD

Ka CLX Vermelho

Fiesta 1.0 4p verde

Ranger XL compl.+couro, cabo Dupla, Diesel Branca

Escorl GL prata
VW

Galf GLX 2.0 compl. 4p champ
Passa! (alemão) 4p compl. Cinza

Gol CL1.6 completo branco

Gal 1.0 MI Preto

Gal 1.0 MI Branca

Go11.0 I Plus Branca

Passat Pclnter
. Cinza

Logus GL Azul

Gal 1000 Branco

GM

Astra completo Vermelho

Omega GLS 4.1 compl. Azul

Ipanema Dourada

Monza SLE 4p Marrom

1999

1991

2000

1995

1993

1998

1996'
2000

1993

1995

1996

1999

1998

1997

1996

1986

1994

1994

1999

1995

1991

1989

1990

RS 19.900.00
RS 6.700,00
RS 12.900.00
R$ 9.900.00
RS 8.900.00

R$ 10.900,00
R$ 9.800.00
R$ 45.000,00
R$ 8.900,00

R$ 15.500,00
R$ 15.900,00
R$ 13.500.00
R$11.700.00
RS 11.500.00
R$ 10.300.00
R$ 4.500.00
RS 8.500.00
RS 7.300.00

R$ 23.500,00
R$ 12.900.00
R$ 6.900.00
R$ 6.300,00
R$ 4.500,00Monza SLE Branca

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

Astra 2000 Sedam GL 1.8 comp.
Gol G III 2000 1.0 4p
Uno 1.0 1996 - 4p, Trio eletr., Limp., Desemb.,
Uno 1.0 1996 . 4p, trio eltre.fl trnpe desemb.
Fiat Siena 1.0 2002, fíre. trio eletrico
Gol 1.0 94

anco
Branco
aZUl meL
Preto
Azulmet.
Branco
Branco
Prata
Branco
Prata

Gol 1.6 I Kit GNV
Golf 1.6 2003, bcas de" couro

GoI91,1.6
Omega Suprema GLS 2.0 campo

Ranger 2002 4p turbo diesel, compl.
Omega 3.094
Pick Up Corsa, 1.6,99, rodas de liga
Corsa 1.0 4p limpjdesjar
Estrada 2000 1.5 Cab.estendida

Clia trio elet.jair begjlimp.jar q,
Astra GlS 99 2.0 comp.
Celta 2004j4pjlimpjdes.ja,
Monza 90j2.0jcomp.
Monza SLj2.0j2p básico

Fiesta 98j4pj1.0jlimp.jdesem.jar q.
Siena 1.6j99j4pj comp.
Astra GL 1.8j2000j2pjcomp.
Regeo cj ac, 2001
Renaut Ctlo. 4p, compl., 2003

azulmet.
Branca
Branco
Branco
Cinza
AzuIM�
Prata

Bordo
Verde
Verde
Prata
Azul
Preto

Clio 1.0 compl.

Palio Wekend completa 1.0

Uno Mille 1.0

Gol GTI compl.

GOL GIII completo. (-V.E.)

Courier 1.3 v.e/t.e

Uno 1.6 MPI

01

00

91

89

00

98

93

93

95

00

94

verde

dourada

branca

azul

vermelha

bordo met.

preto

azul met.Escort XR3 + teto solar

azulUno ElX 1.0 4p

CBX 200 strada (FINANCIADA)

Suzuki Swift 1.6 SD

roxa

branca

MN AU,.OMÓVElli
'FONE/FAX: 373-013'1 ou 373-33�:

Mercedes C280 4p
Ford Ranger 2.5 CD

GoIGII14p
Saveiro

Belina Oel rey 1.8

Goll.8

Uno Mille Smart 1.0 4p
Fiesta 4p OKm 1.0

Uno 1.0c/opc.
Vectra CD2.2

Golf2p comp. GTI

Omega GL cl Gas

Fusca 1300

Yamaha XT 600

CBX200

Cripton 105c

Preta G

Vermelho D

Cinza G

branca GNV

verde A

prata G,

azul G

prata G

Azul G

branco G

preta G

Branco GNV

Branco G

Preta G

Vermelha G

Verde G

1995

2000

2000
2000

t990

t994

200t
2004
t993
t997
1994
1995

.1982
1995

2000
2002

Barraca p/ camping completa

BARRA VEICULOS Fone:37619�!
Fax: 376-14�f \

,

Rua: Angelo Rubini-sjn. Barra do Rio Cerro

brancO
brancO
brancO
'prata
verde
verm
brancO
) prata
prata
azul
azul
brancO
cinza
prata

2000
2001
2003
1995
1997
1996
1998
1994
1995
1995
1996
1998
1985,
1992

Audi A3 1.8
Blazer DCX
Frontier
Sportage
Cors.a Wagon
Corsa Wind 1.0
Gol Plus 16v
GolCL
Parati
Tempra IE 8v
Palio EDX
Vectra
Monza SL/E 1.8

Kadett

gas
die
die
die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Financeira

,

VEICUlOS
370 ..7516rr�

ol11pra Vende Troca Financia

aWalterMarquardt,
1850 • Barra do Rio Molha· Jaraguá do Sul· se

Cinza 98

Verde 98

Bordo 96

Preto 98

Vermelha 94

Bege 89

Cinza 93

branca 96

Cinza 92

Amarela 86

GOlf2.ÜcomPI.
Pick up Corsa

compl.

CorsaWind 2p

KadettGLscompl. 2.0
pampa
Saveiro Diesel

Hi1UXsw4, diesel
Rorino furgão
f·iOOOdiesel
f·iOOO Verde

Azul'

Prata

Cinza

branco

99

92

98

97

86

Saara
SantanaGLS compl.

courierl.3
Parati2pl.6
fusca 1300

Aq/Iirn/dernb/ atarme 2002 Prata

4p/edx/compl.-ar 1999 AZUL

orsa Hatch

ectraCD

elta

Limp/des.lar qte/4portas 2000 Branco G

ar/trio/ abs/air bag/Cd player 1997 verde GNV/G

Sp/limp.ldesemb.l ar q. 2003 Prata G

rava c/ ar/dh/trio/couro/rodas/cd 2001 Vermo G

011000 special2p 2002 Branca G

(orsa Sedan

(orsa GL 1.6

Honda

cinza/desemb. tras/aq 2001 Cinza G

ar cond.lte/al/lim/des/ar qte 1998 Prata G

CG 150 Titan E5D OKm 2004 Preta

Faça parte da BV
financeira

você também

275-1184.
Rua Angelo Schiochet 99

89251-600 - Jaraguá do Sul

Gol SPecial1.0
Gol trend GIl!
Resta
Marea HLX
Celta 1.0
Uno EP 1.0

Saveiro 1.8
F 1000 motor MWM
Monza SL 2.0
IR 200

2001 prata

eomp. 1999 preta

c/ ar + pers. Gas 2001 , preto

4p, c/ ar 1996 cinza

c/ dh Gas. 2001 branco

c/vidro.teto.dh 1992

.2p. Gas. 1993 prata

Gas. 1997 branca

Gas. 2002 preta

2003

2002

branco

branco
c/ ar eond.

c/ dh 4p

2001 prata

Árduíno
Veículos 371·4225
'Av. Pref. WaldEimar Grubba, 1033 - Baependi

Clio 16v Joven Pan 4p Preta 2002

Uno SX 1.0 4p Cinza 2000

Uno EX 1.0 4p Branco 1999

Branco 1998Gol MI.l.0 Plus 2p
Cinza

Prata

1998

1993
Palio EX 1.0 4p

Suprema CO 3.0 4p

Uno S 1.3 2p

Voyage GL 1.8 2p

Parati Plus Alcool 1.6 2p

Opala 4cc 4p

Uno 1.01E

0-20 diesel

Branco 1990

Azul 1989

Bege 1986

Laranja 1973

Branca

Branca

1996

1988

G

Novos e Usados

2003/2003
2002/2002
1999/1999
1997/1997
2004/2004
2004/2004
2003/2004 .

200312004
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

CLlO PRI10 16V

KA·
PALIO FIRE
PARATI16V

FlORINO 1.5B
KANGOO 1.6
CORSAWIND

MAREA WEEKEND

FIESTA

UNO MILLE EX

CORSA GL

UNO 4PTS

TEMPRA IE

GOL CLI
ESCORT GL 1.8

BRANCA

BRANCA

BRANCA
VERMELHA

PRETA

PRETA

BEGE

BRANCA
VERMELHA

CINZA
RANCA
CINZA
PRATA
VERDE
PRATA
VERDE

BRANCA
VERDE

BRANCA
BRANCA
AZUL

G

G

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL
GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA

GASOLINA
GASOLINA

GASOLINA

ALCOOL

Particulares

Marca
Vojkswagen
'o.
Fusca
Fusca
F"",
Belina
GoIPlus

�Si'.�
GolPlus
L!J9uS
Monza
Sant�na
Saveiro
Chevrolet
CorsaWagoo
Vectracd
Cheveíe
Vectra
VectraCD

s=neveüeíat
U"O
U"O
U"O
U"O
n""
Tipol.6ar
PalloWe1lkend
Palio
Palio
Foro
Escort >

Esoort
EsoortXRJ
Escort
Mavenck
Verona
Pampa
Importado
Renautt19RN
Caravam
Jeep
8��i���ete O 10
Moto·
MoloXlXmotorJ50
HondaBiz

Coe

Prata
Verde
Amarelo
Branco
, raia
A,"'
Verde

��g�
"'"'
Branco
Branco
Verde
Bege
Verde
Branco
Vermelho
Grafite
Branco
"'"'
Preto

Verde
Branco
Prata.
Vermelho
"'"'

g���
Branco
Prata

R���
Vermelho
Prata
Verde
Branco
Prata

Bordõ
''!l'
Branco

Marrom

t27x267

+28x267

.+15x241

.+22ll217

.+27x370

.+JJxJ70ABN

KAMYAUTOMÕVEIS
Fone/Fax: 375-2018 • 9993-5854 • 9973-3034 • centro/Coru á

Vermo

Bco
Bco
Prata
Preto
Preto

Bco
Bco
Bco

preta
azul
azul
Bco
Vermo

Bege
Bco

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

Celta 2p c/ ar A.C.

Gol Power 1.0 4p c/ A.C.

Corsa Sedam c/ A.C.

Corsa Sedam c/ A.C.
VT Shadam 600· cc

Corsa 2p/ 1.0 campo
Fiesta GL 4p 1.0

Astra GLS Sedam/campo
Blazer campo 2.2
Blazer camplet
Fiesta 4p
Corsa Super
Silverada Blazer 4.1

Parati 1.0 16v 2p
Palio 1.0 4P/comp.
Vectra GLS 2.0 campl.
Corsa 1.0
Ford Ka c/ opc.
Palio ED 2p 1.0

Ranger 6cc campo

Suprema GLS 2.2 campo

Omega GLS 4.1 comp.
L 200 4x4 campo
L 200 4x4 compl.
F 1000 Cab dupla
Ka 1.0 c/ trio
Variant

Bco
Prata
Cinza
Prata
Vermo
Verde
Azul
Azul
Vermo
Prata

Azul

Gas.
Gas.
GNY'
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
GNY
GNV
Gas.
Gas.
Gas
Arc.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
GNV
Gas.
Gas
Die
Die
Die
Gas.
Gas.

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

BR 280· Km S3· Guaramirim (47) 373-0127

VW :18.3:10 02/02 Titan Tractor - Branco R$ :1:15.000

VW14.170BT Chassi, branca R$ 58.000,0099/99

Eq. Chassi - branco R$ 55.000,OD
VW 8.120 01/02

Faça parte da BV
financeira

você também

311-0802
311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira. 130 • Centro - Jguá do Sul

Escort GL 1.6 DH,AR,Trava

2p c/ opc.
completo
completo
O·KM

classic

c/ opc.
GL completo branco

completo
completo
power completo
AR/DH
4p
completa
completa
4p com trio

(top de linha)
OH/trio
(top de linha)
c/ Ar
completa

cinza

azul

prata
bordo

prata
prata
branco
2001

prata
prata

2000

1997

1997

1994

(preço especial)
2003
2001

Fiesta
Escort. sedan

Verona Ghia
Celta

Corsa sedan

Corsa sedan

Astra sedan

Astra GLS

Golf 1.6

Gol16v

Goll.8

Gal MI

Palio Weekend

Palio weekend

Palio EX

Clio previlege
Clio expression
Scenic RXE
Clio RL

Scenic RXE

1999

2002

2001

2000

1999

2002

2001

2000

2003

2003

2001

2000

2000

branco

branco

cinza

branca

cinza

prata
azul

cinza
dourado

verde

Rua Pref.Waldemar

Grubba, 3121
BairroVieiras

310-2381

Palio Wekend Style

Omega GL compl.

Kombi Stander

Corsa 4p compl.

Tempra 16v ouro

Verona LX 1.8 alc

Palio EDX

Perua Swcompleta +GNV

Vectra GLS comp

Fiesta Cornp

Passat

Monza

Asia Towner furgão

Alfa Romeo 164

Trailler Angola c/ 1 eixo

97

94

95

98

93

94

98

98

94

97

79

89

95

95

90

R$ 16.000,00

R$ 12.800,00

R$ 8.800,00'

R$ 13.000,00

R$ 9.000,00

R$ 9.000,OÓ

R$ 12.000,00

R$ 16.500,00

R$ 12.800,00

R$ 11.800,00

R$ 2.200,00

R$ 5.300,00

R$ 5.500,00

R$ 15.000,00

R$ 6.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

Veículos

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

FIAT.�

Carro

Tempra
Uno Mille

Uno OKm

Cor

Azul

Verde

Preto

Ano

1999

1996

2005

2000

2002

1999

1999

OPC

Completo
AclTe/Ve

Aq/Des.
4p/lt/dt/aq,
1.6 completa
dh/ve/te/al/dt

completa

Uno Prata.

Palio Wekend adventuri

Siena cinza

Marea Wekend Cinza

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

FORD

Cªrro__
Ka

Fiesta

Cor Ano ºPc:
cinza 1998 básico

prata 199 , ar condicionado

TERÇA-FEIRA, 21 de setembro d e 2001

Corsa Super RI!
(00
(011
Rei
OI!
ra'

Branco 1997
. 4p/lt/dt/aq

Ano OPC
---------Cor

! Gol branco 1997 básico

'RENAULt __

Carro

,
Clio RN Alise
ClioRN

Cor
Preto

Cinza

Ano OPC
2003 Completo
2001 ac/te/alJab/cd

.HONDA
: Moto

• NXR125 Bras

Cor Ano

Verme! 2003

1'IAuMICA

Sua habilitação
com maior rapidez

Centro de Formaç�o
'de Condutores

- P Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação.
- Carteira provisória

- Segunda via

Fone (47) 374-0548 c autounica@pop.com.br
Rua: Mal. Castelo Branco, 1889- . ·Schroeder·SC

CLlO - vende-se ou troca

se,sedam, 1.0, 16v,
comp,200{preto.Aceita carro

menorvlorTr: 9103-0030

L-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor vlor
'no neg .. Ir: (47) 9102-0009 cl
Santiago.

PEGEOUT - vende-se, 306, 96,
comp.R$12.800,00Tr: 9962-
3664

, CIVIC - vende-se, Honda, 2002,
automático, prata, 50.000km cl PEGEOUT -vende-se, 206, rally,
GNV Vloracomb. Tr: 371-4978 1.6, 16v, 2001, cornpleto.vlcr a
ou9109-5067 combinar.Tr: 371-3737

CLASSIC - vende-se, furgão,
diesel,91, branco.Ir: 371-6702
ou 9873-9253

F-1000 - vende-se, cabine

dupla, 90, modeloXK, comp.Tr:
9111-9406 ou 372-3667

RENO TRAFFIC - vende-se,
ótimo estado.Ir: 371-6702 ou

9973-9253

F-4000-vende-se, 76, MWM, 1113 - compra-se, de pret.
carroceria gran'eleira novaTr: financ. Tr: 372-0108.
9979-1437

JEEP - vende-se, 63,
desmontado.Troca por CG.R$
4.500.00.Tr: 376-1293 após
15hrs c/ Claudecir

JEEP - vende-se, original, ótimo
estado.lr: 370-2370

JEEP - vende-se, 62,4x4,
6cc.R$ 6.800.o0.Tr: 374-1290 ou
9991-8825

1113 - vende-se, cl munck,
81,1600Kg.R$36.000.00Tr: 370-
7144

1113 - vende-se, turbinado,
carroceria.R$ 28.000.00Tr: 370-
4863

1314 - vende-se, Mercedes,
87, reduzido, toco. R$
45,000.00.Tr: 370-7144

608 - vende-se, diesel,
carroceria, doe, Em dia.Vlor a
combTr: 9142-6629

SCOOTER - vende-se, Sundow
Akros 50, vermelha, 98, baixa
km.Ir: 370-8942 ou 9902-8505
cITânia

TITAN - vende-se, c/ partida
eléLR$4.300,00Tr: 995.3-2627.

TITAN - vende-se, ano 2003.R$
4.1 OO,OOTr: 370-6526

TITAN - vende-se, 2001.R$
3.700.00Tr: 9962-3664

TITAN - vende-se, 95.Tr: 371-
4573

0-60 - vende-se, 81, c/ TITAN-vende-se, an096.R$
muncky,R$18.000.00. Tr: 9953- 2.300,00Tr: 9991-3300
9966

TITAN - vende-se, 125, 2003,
SCANIA 110-vende-se,75, Krt prata.R$ 1.500.00 + 18x

111, referencial comp.R$ 205.00Tr:9123-7355

34.000.00Tr: 370-7144
TlTAN - vende-se, CG, ES,
(partida e freio a disco), 2000,
ótimo estado.R$ 3.600.o0Tr: 47-
9117:5839 Eder

DIZ - vende-se, 2003, vermelha,
semi nova.Ir: 372-7912 ou 9135-
8785

TWISTER - vende-se, preta,
2002, 250cc, ótimoest, c/24.000

DIZ _ vende-se,OKm, cor a
Km rodados.R$ 7.500.00.Tr:
9104-6677

escolher entrada .R$ 3.300.00 +
18x R$1 06.00.1'r: 370-2385 ou nNlSTER _ vende-se ou troca-
9973-8955

se, 2002, 2° dono. Troca por
terreno.Vlor a cornb.Ir: 374-

DIZ - vende-se, 2004, preta, 1483c/Maicon
partida elétrica, pouco uso,
único dono.Ir: Elizabete 373-
0032 XL - 250 - vende-se, 83,

vermelha. Vlor a comb.Tr: 376-

CBX 200 - vende-se strada, 0307

verrn., 98, impecável. Aceito
------

troca. Ir. 9103-7895 ou 91 03- YDR - 2003, part, Elétr. R$
2613. 1.500 mais financ. Tr: 370-9209

após 18 horas
GS - 125 - vende-se, 2000,
prata, ótimo estR$ 2.000.00.1r: YAMARA -' vende-se,
275-3317 crypton,2002, cl partida.R$

3.300.00.Tr: 273-1034 após
NX FALCON - vende-se, 400, 18hrs cl Sandro
ano 2000, corverm.Tr: 9955-
4945

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

Tel: 371-7212
Av_ Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila lalau

SantanaQuantu,
Voyage
OmegaSupremaGLS
Omega CD 3.0

Go11.8 (bola)
GolSpecial
Gol4p dh/trio
Go1M11.6

Go11.6

GolSpecial
Kombi

ChevetteSLE

Chevene
BelinaL 1.6

Fusca

Escort Europel GLX completo
EscortXR3

EscortGhia

OpalaComodoro comp!.
Opala Diplomata 6cc comp!.
Ford Landal em couro

F-1 000 c.depla, MWM, c. '

Monza

Monza Classic Automatic 4p
Astra cornp.'
Uno·1.0

RD135

Moto CG KS comp

SON

00

00

m

94

95

00

00

<;J7

92

00

92

f37

89

00

B2

00

88

89

89

00

00

94

00

00

00

91

95

01

azul

preto
azul

bordo,

preto
verde

branco

azul.
branco

branco

branca

preto
bege
bege
verde

821'1
amarelo

verde

verdemet

bordô

azul

Cinza

azul

marron

azul

branco

G

A

G

GNV

G

G

G

G

A

G

G

G

A

A

G

G

A

G

G

G

GNV

D

G

G

G

G
G

Gprata

Cei: 9963-7641

�
�

APARELHO OE CO - vende-se

pi carro Pioneer, c/ MP3, modo
4650, c/ controle, novo, na

caixa. R$ 565,00. n: 376-2206
ou 9111-9968 cl Alexsandro.

INJECAR AUTO CENTER

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

t\lrro _ CtN\tR
"Z,'�""""4�M�' f/424-IS

APARELHO DE CO- vende-se,
PIONEER, MP3, modo 1600w, sub
12 pOlg, 1 par69.R$1.500.00.1r:
374-5881 cl Cleber

APARELHO DE CO - vende-se
ou troca-se, c/ frente destacável,
digital. Troca por TV 20
polegadas. Tr: 9142-6629

APARELHO DE CO - vende-se,
Pioneer, auto falante 69, semi
novo.fr: 372-0187

AROS - vende-se, 4, de liga
leve, 14, com pneus,n'185. Vlor
a combinar. Tr: 372-0713 cl
Femando.

AROS - vende-se, brasília, c/
pneus Radial, semi novo.R$
450.00Tr: 370-5577

MODULO - compra-se, acima
de 1600w.1r: 371-2666 ou 9125-
7399

MODULO - vende-se, Booss
1600w, caixa selada dotada, sub
12.R$ 600.00Tr 275-2768

VENDE-SE - peças pi toyota,
luva do cardan e ponteira do
cordan,novas.R$ 150.00 o

jogo.1r: 370-0863

IMPRESSÃO

.ACABAMENTOS ESPECIAIS

VOCÊ MAISTRANQÜILO!
viu só como essa soma é

importante na hora de

produzir seus impressos?

370
79
19

0ÇOES INT€GR4o/� D"1s

(ij
GráficaC
groncocp@terro.oom.br

BIC
aIO
31�

BIC

'Fone: (47) 371-3898
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do Sul- se

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCA�

Fone: 275-1183

Celta 1.0 2p .

PalioEDX2p
Corsa 1.0 4p
Palio 1.0 2p
Gol1.8 2p

Compra - vende - troca - financia
2001 branco

1997 prata
1999 prata
2000 prata
1997 vermelho

MONTANA
MULTI-MARCAS

I M P O R T A DOS

M<\R:BJES C 22) 94 mro verde

CMC EX 97 ai. ClJT!Íl!O branro

PElXi8JT 1a3 93 1.0 ar q. ItlIJaz. azul

PElXi8JTX6 XS 97 cruu'arü,w branro

PaGEOT 4ài !Xl 4çl{rÁl.Xb3 prata
PaGEOT 4Q5 BREACK 94 aJt� preta
APPlAUSE 94 4çl{rüAld16v branro

OW'ADE 93 4pi1:x:l:f:; preto

NACIONAIS

F-1CXXJ

&10
Brasilia

93� azJj

97 �aar-ca

75 impecável vem

83 1ffXl Ilam

Saveiro 1.8 2001

Omega Suprema compl, 1993
Omega GLS 2.0, compl.(-teto} 1994

UnoMille 4p 2001

Corsa Sedam Super 4p 2001

branco

prata
azul

branco
branco

ESPECIAIS

FUSCA

KO'VBI

VARIANT

65 PI cx::tECO\IAJXlR

00 irrn dro�
70 irro oro�

Rua Erwino Menegotti)530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

WALTER MARQ ,

BARRA DO RIO CERRO
FONE: 376-1678

,

Escapamento - Geometria - Balancearnentc

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus
AUTORiZAdA:
GM, VW,
FiAI' FORd

Rua: Prefeito José Baúer,826
Vila Rau - Jguá do Sul- se

Wille Car
Omega GLS+teto 93

Diplomata 4p comp. 90

Caravan Diplomata 90

Gol BX 81

Marajá SL 86

Escort GL 86

Bellna 78

CGTitan 96

Fones: 371 59 17 / 9149 0840
Joaquim Francisco de Paula - Lote 16

prata

Bordo

Bordo

Verde

GNV

GNV

GNV

Gas.

R$ 16.000,00

R$ 9.500,00

R$ 8.800,00

R$ 2.100,00

R$ 3.600,00

R$ 3.500,00

R$ 1.700,00

R$ 1000.00 + finan

Marrom meto Ale
Prata Àlc.

Gas.

Gas

Bege

Grafite

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rf88APlANAGEM Vargas
--w de Pedras e Concreto

Rl:I1ctadores de Solo Serviços com Retroescavadeiras

(ompa. de TubO$ de Concreto
Tratores e Esteiras

(oll)(açao Caminhões Basculantes

Remoíáo de Rochas Compressores de Ar
Drenagem, L I

'mentação c/ Lajotas
oteamentos comp etos

Pa� .

fr nela Menslin
- Bar' iendi 275-1101/9104-2393

H:\1" a .

-

BICICLETA - vende-se:
aroonginal, pi criança.

Tr.

370-9209
-----

BICICLETA - vend,e-se,
leminina.R$ 50.00.Tr:

911H447
----

BINÓCULO - vende-se,

�acuffi I0x9OX50 cl zoam,

noVO na caixa, cl NF.Tr:

276.0031 ou 276-0544

CACHORRO· vende-
,

se filhotes de:

I Yorkshire, Shi - Tzu,

I poodle, Beagle,
Cocker, Sharpei,
Bom, Labrador,
Rotwailler,

Dobermann: R$

I 400,00 e pit Buli: R$

I
400,00, Maltês: R$
750,00. Todos cl

I vacina, contrato de

garantia e ou

I pedigree, l' consulta
velerinária

graluila.Tr: 370·8563

a

iMarque horário e mude seu visual

9131-8648
! R: Major Julio Ferreiro, 170 - Vila lalou

CELULAR - compra-se 376-3568 ou 371-043.1
ou vende-se.Tr: 370-2059

ou 9975-8760

COMPUTADOR - vende

se, Notbook Toschiba

2100 cds, AMO - KE, 32
MB - RAM, cartão

PCMCIA 32, acesso a

Internet, Cátor CD, cl
pasta, completo.R$
1.900.00 NegociáveLTr:
371-7511 cl João

COMPUTADOR - vende

se, AMOK6500MHZ.R$
900.00.Tr: 9113-2095 cl
Silvano

COMPUTADOR - vende

se, Notbook, Intel, novo,
1 ano, çarantía.as
3,200,00 ou 1 +4x

672.00,Tr: 9994-0298 cl
Luciano

CONTRA BAIXO - vende

se,R$300,00,Tr: 276-0190

CACHORRO - vende-se,
filhote de Rotwailler, c/3
meses.Rs 150,00,Tr:

9137-1939 OU 371-
4000,

OVO - vende-se, Sony,
semi novo.vlor a comb.Ir:

CARO. GAM E - vende-se 9118-8967 ou 376-0168

Magic 1500 cartas + pasta _

+ folhas, Tr: 275-0045,

FREEZER - vende-se,
230L, ótimo estadc.Ir:

370-7156 cl Dolores

FOGÃO - vende-se, 6

bocas, ótimo estado.Ir:

371-4921 cl Marileni

GRADES - vende-se, pi
janela', 1,28 alt, 1,48

larç.Ir: 370-4871

MÁQUINA DIGITAL -

vende-se, Breeze can,

grava filmes, menor que
cartão de crédlto.Vlor a

cornb.Ir: 372-6912

Maquina digital- vende
se nova da Sony modelo

OSC-P73, com zoam

óptico, 4,1 mega pixels
com recarregador de

bateria, Preço R$
1,350,00, Tr: 3706204-

apos as 14:30 horas cl
Ojair

Maquina digilal- vende
se nova da Olympus
modelo 0-540, com zoam

óptico, 3,2 mega píxels.
Preço R$ 850,00, 370-
6204- apos as 14:30

horas cl Ojair

FAÇO FILMAGEM DE

FESTAS EM GERAL,- MESA-vende-se, centro,

Tratar: 273·1826 espehada.Tr: 372-1448

SUPER MASSA
GRAFITADA

VANTAGENS:

1/ Economia
1/ Resistência
1/ Rendimento

1/ Impermeabilidade
/ "Iremos junto à obro dar expliCaçóes

como manusear o mosso do infcJo ao

térmJno do ccnstruçôo.
o ptoduto certo pata sua construçãol

MOTO SERRA - compra- PIA - vende-se, inox, TELEVISÃO - vende-se,
se, média, a.qasolna.Ir: 1.20m,Tr: 370-4871 14 pcleçadas.Râ
370-4871 150,00,Tr: 370-9631

ROUPA - vende-se, pi
OURO-compra-se, trilha,R$600,00,Tr:9132- TORNO - vende-se,
qualquer peça, 4061
arrebentada, quebrada, .

-----

Paga-se à vista, Tr: TELEFÔNE _ vende-
borde freio e outros equip,

9979-0605, se,sem fio,R$ 90.00,Tr: pi oficina ou borracnara.lr:

371-5917 473-9818

PORTA - vende-se,

FREZA - vende-se, KF30, MESA - vende-se, envernizada cl dobradiça

Koni, 90mm de jardim, artesanal.Ir: 372- e techadura.Tr: 370-

mesa,ótimo estado.Ir: 1448 7381

PtmJRM EM GERAL: PREDIAL - COM€RCIAL - RESlDEI'ICI""

M"SSA CORRlO .. , Epox, TEXTURA, GRM1AOO

retifica, de disco e tarn- I Faça um orçamento
sem compromisso

VLB - Responsável pela pintura
do Jornal Correio do Povo

CARTA CRÉDITO - vende

se, R$ 37,000.00, pi carro,
casa ou carnlnhão.Tr:

9965-9920

ESTEIRA - vende-se,
elétrica, sanernak.as
290,00.Tr: 9905-2385

,.R:_I??�il1gos_d. No.':., s/�o.:.!lh. da Figu_eira -1el.: 9104-6466

(047) 371-0972/275-0323
Revenda de balanças indurstriais e comerciais

Toledo e toda linha de máveis

pi escritório, Kroll e Metalfrizzo

Kit Portão Eletrônico + Interfone

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n° 400 - centro

Cep 89251-200 • Jaraguá do Sul· Santa Catarina
i

"Não tome as

decisões pelos
outros. Não deixe

os outros tomarem

as decisões que
São suas.

telefonia e' segurança

Fone: 371·7007
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomfnios.

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

CAIAQUES - vende-se

de fibra: azul (mistral cl
quilha) e amarelai
branco- um saiote e dois
remos, os dois por R$
350,00 (aceito bicicleta),
Tratar 273 1525,

CARRINHO - vende-se ou

aluga-se, hot dog,R$
550,00 3x ou R$11 0,00 por
mês alugueLTr: 9117-2447

PARA ANUNCIAR
POR TELEFONE: 371 1919

POR FAX: 371 1919
PESSOALMENTE:

Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 246

f

Centrais telefônicas Intelbras

TELEFONIA"

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos

Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas

Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais

Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

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

Instalação cabeamento estruturado

Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones

Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos

Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e 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 eletrõnico de alto fluxo

Alarme de incêndio

Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo

Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SUPERMERCADO

COM CARNES TEMPERADAS

NOS F'INAIS DE SEMANA.

R: JosÉ TEODORO RIBEIRO, N° 540 • ILHA DA FIGUEIRA

'f_Aldano Contabilidade
* Declaração de imposto

I de renda

I
* Abertura de firmas

I * Contratos
,

* Contabilidade

� Custos
* Distratos

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

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

IICN.
CALHAS

Centro de Formação
de Condutores

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória'

- Segunda via

Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br
Rua: Mal. Castelo Branco, 1889- . Schroeder-Sf

Dário Streit "

Aulas de Violão
Fone: (47) 27534 75

(anexo à Fellows)
(47) 9975 9646

Suprimentos

VIA
�NI(À

Sua habilitação
com maior rapidez

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
Cf Bruno

'-'"

�

���
WI)?l�
Jrt1l1c::@'ni�

Rua Águas Claras, 25 .

Rua José Theodoro Ribeiro, 2988 (lat<:ral-1'undos)
Ilha âa Figueira - Centro· Jaragl.lâ;do Sul - se

OAB/se 16370

Para o lar
e para a Indústria

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

r

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Boldes, Mictórios
Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chapas,

'

Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.
Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO CALHAS
Rua Felipe Schimidt, 279 • Centro· Jaraguá do Sul· SC • Fones: 370·6448 • 275·0448 • Fax: 371.9JII

UNIFORMES - vende-se, VENDE-SE - franquia de VENDE-SE - móveis semi
conjunto Oxford pi
empresas.Tr: 371-7606

uma estética capilar, 1 - novos, estofados, hack,
mesa, jogo de quarto.Ir:
9136-0973 cl Claudia

TOLDO - vende-se,
luminoso, 3Y2 de comp,
ótimo estado.R$
250.00,Tr: 370-0863

VENDE-SE - cama de
casal cl baú/04 gavetas,
uma cômoda 5 gavetas
em cerejeira, madeira

maciça.Tr: 371-3132

Advocacia c:;.§
. �� PLANEI GAME(� � . ,

� '* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 - Centro - Jaraquá do Sul - se

* PLAYSTATION 2
* XBOX
* PLAYSTATION ONE
* DREAMCAST
* NINTENDO 64
* GAME BOY COLOR
* GAME BOY ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE hórario de atendimento: segunda a segunda das 10:00 as 22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaragua do Sul· E·mail planetagame@ibestcom.br

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.'

-

micro visor de análise, 1

laboratório racial 3 em

1.Tr: 371-5725 ou 370-

6127 cl Nadir

RobertoSeidel, 50 I - Centro - Corupá - SC

Fone: (47) 375-2571/Cel: 9973-9355
Fone: 376·2206

---------
VIDEOGAME - vend��
Play Station, cl
controles, 3 jogOS �
250,00. Tr: 376-2206.

VIDEOGAME - vend��
Play Station 2, Ólill
estado, tOlalmenl
desblaqueado.RI
750.00,Tr: 376-2206

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, cl 2 cantr. e 3

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
HUm click em sua vida pessoal e profissional"

Assistência Técnica

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

R$ '15,00 deslocamento I/oOutras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de OVO

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

Promoção de

Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

r"-"·""·"··"·""""·_·"-·
_ .. _ ,................ . _ _-_ -

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG' 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 560,00

Financiamos em 6 / 9 /
i I 2 / I 5 / I 8 e 24 meses.

I Configurações: AMO 2.2 GHZ - 128 mb

I de memória, Hard Oisk 40GB, fax

I modem 56k, cd rom LG 52x, Placa

I mãe Asus A7V 266-MX, Placa d

I vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
I drive disquete 1.44, teclado,

... indústrias: Sistemas, I rnouse, gabinete atx 300w, caixas de

Aplicativos comer- som amplificada, 180w, placa de som

dais, Impressoras I e rede integrada
Matriciais pi emissão

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

I todos os controles
administrativos de ges

L_io empresarial.

Informatização
de comércio e

",

Oferta _
-

r�$R� �;�����

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

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

371.0363·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�
Atendemos frotas e particulares �

- 1i! convertedora de se
- Mais de 2 mil veículos convertidos

r

NATALIA
'; - 9111-0491-

REGIÃO NORTE em:

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

Rio Branco, 230 - centro

'Nícoq
K:etlín,

I

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

São José - Fone: (47) 258 - 0036 / Rua Abelardo Manoel
Peixer -150 - Barreiros TR. 91 22 2149

- -

'(HomarACESSE E CONFIRA

www.plusservice.com.br
I I\j T r R N E' T

�
Encontr� n�s éanais de n0550 slee os melhores n�gócios de [araguá do Sul e Região
Automovels (Compra. Venda. Acessórios e Cons6rclos)
Casa e Decoração
Comércio ( Todos os. ramos)
Construção e Reforma ( Pintura. Matérials de COnstruçáo e Reforma)

Esporte, Turismo e Lazer (�.",s, Co"","'" pi el<Cursões )
> Moda e Beleza (Salões de �é%a. Produtos para Tratamento Corporal)
> Restaurantes

> Serviços Gerais ( Eletricista. Con�e$, Imunizadores, Cllaveiro$, Gráficas. Financeiras,
Despachante$, Corretores de Seguros. Aut9-Escolas e muito mais ,_, )

e muitos outros

SEXSHOP JARAGUÁ AcessarlO.5 em geral

RO�;�,�:�7r:: i
CosméClc05

FdllcaSlas,

endereço. atendimento e emres« com total privacIdade
sac_@.sexshopjara!Jua.cD.�:.�!. __ �._.�.�exshopJaragua.com.br

LINDASMULHEREO

s�C!R@:�-_'
��:� IOOXu!#iIC!;JI

TERÇA-FEIRA, 21. de setembrodel�

S!aber gar S!exy é gabar mecheI
com a cabeça dog homeng,

e iggo n6g sabemos fIlzllt muito bem!!! I

Venha ps«a, momentos ag,adáveis ao iado da,
_ gatotas .rneis •• leelenadns d. Jata&u4 do Sul

!CRISTIBN
passIvo

20 anos, olhos claros, total

seguranra e sigílo absoluto.

7R: 9134-7749

Estamos Convidando todos os clientel!
amigos paro conhecer a coso c/
lindas e belas acompanhantes

24 hs 0.0 s�u dispor.

AUTO AJUDA
TERAPIA DO CORPO E DA MENTE:��:,; ,,'-.:ot'laes ASTRÓLOGO TARÓLOGO FONOSINESICO PARAPSICÓLOGO,

..

\ �" "-Flliad:�o �onselho Regional Holístico - CRH - 0328 e no Conselho Nacional de Terapias Naturistas - CONATEN - 95/03

Entre em contato conosco e anuncie

• •

sua empresa em nosso site

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

Rua João Planincheck, 293 . Sala 15

Nó v a B r a s f I i a - J a r a.g u á doS u I - se

Anuncie no canal de

CLASSIFICADOS
e, faça bons negócios

Se você é uma pessoa triste, sofre de depressão, tem problemas familiares, amorosos, medo fobia, insônia, timidez, Falta alegria de viver, quanto mais luta menos
tem sucesso, vive sempre sozinho (a) tens perdas financeiras e tens problemas de ordem espiritual consulte com ele: Homar Moraes, através do tará kabalaeda
fonosinesia o código da sua voz, ele vai descobrir as razões e os motivos destes acontecimentos, Mapa astral, carta numerologia, terapia tántrica cura plánica pela
imposição das mãos alinhamento dos chakras e meridianos, trabalhos espirituais para todas as finalidades e consulta pessoal com o taró kabala. Regressão,

, reprogramação mental e chaveamento e chapem para eliminar a magoa,

- GINECOLOGIA -

t�:c'i:!=009
Habílítação SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: GlIillterl1le Weege, 50 • SL 406

Fone: 370-1705
sOlllflta@"etullo,col1l.br-Jaraguá do Sul

��c};��l���
,.PI <:ff(;�nutlr'//rJa,-Jtla ;)ruí,rú!/

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

ManipulaçJo de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371 �8298
Rua Dão PicDIli I 10 . Centro

Búzio Africano - Tarô
Numerologia • Kabala Africana
J

* Tralametitos Espirituais
para dirersos problemas

illclt��Í!'e drogas e alcoolismo

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

i Em Jaraguá do Sul- Rua Ângelo Rubini, 627 - Barra do Rio Cerro- Fone: (47) 273-1743 -lnsfltutc do Corpo e da Mente INCOR
!

Em Joinville - Fone: (47) 437-7026 I 9119·92�0 -_YfflW.homar.com.br - ��_mar@expresso.col!1.br ., BREVE NOVO ENDEREÇO

o QUE É U OlOGIA?

Dr. Cálide Soares Gomes

Na pratica clínica diária, tal pergunta é

frequentemente feita ao urologista. A dúvida é

procedente visto que diante de algumas situações,
até mesmo alguns colegas médicos confundem o

especialistamais indicado para este ou aquele caso.

No intuito de bem orientar o candidato a paciente
da Urologia, cabe aqui uma explicação a respeito do
seu campo de atuação. A Urologia nasceu como

especialidade médica, em virtude do grande
número e complexidade das enfermidades que

abrange. Pela virtual incapacidade de um médico

generalista dominar o vasto campo de atuação da

especialidade, brotou um dos mais nobres ramos da
medicina.

A Urologia abrange as enfermidades que acometem
o sistema urinário de ambos os sexos, em adultos e

crianças. Convém mencionar agora, que a Urologia
não é uma especialidade que cuida apenas de

"doenças de homem". O sistema urinário, formado

pelos rins, ureteres, bexiga e uretra é comum para
homens e mulheres. A diferença está na uretra que
é mais longa no homem. Portanto, é comum que

alguns pacientes suponham que é o ginecologista
que trata dos distúrbios urinários do sexo feminino,
quando, na verdade, ele atua nas enfermidades do
sistema genital feminino ou seja, útero, trompas,
ovários, mamas, vulva e vagina.

Ainda, é importante separar a Urologia da

Nefrologia que é uma especialidade puramente
clínica que cuida apenas de alguns distúrbios

ligados à função renal defeituosa ou ausente; por

exemplo: insuficiência renal, nefrites e nefroses.
Outro grande campo de atuação da Urologia é o

que trata das enfermidades da. sexualidade
masculina como impotência e ejaculação precoce;
e do sistema genital masculino, composto da

próstata, vesículas seminais,' uretra, pênis,
testículos e epidídimos.

.

Neste momento, 'vale a pena aclarar um ponto.
Hemorróidas, são varizes da porção inferior do reto
e tal condição refere-se a outra especialidade
chamada proctologia.
Em resumo, a Urologia 'é uma especialidade
clínica e cirúrgica responsável pelo diagnóstico e

tratamento das enfermidades congênitas e

adquiridas, tumorais, infecciosas, traumáticas e

degenerativas do sistema urinário de ambos os

sexos e do sistema genital masculino.

Clrntcc de Ginecologia c Obstetrícia

!lJr. Jean ,'J)enl' dill,'eina '1I1C/'/
CRM: 5457·T.E,G.O 302i2001· RQE:4975
�mbrodoSo<iedQde8ro(l!eÍfQde(j(urgJalcp!l!l&�

CENTRO DE ATENDIMENTO À MUlHli
Ginecologia e Obstetrícia

Videolaparoscopio Ginecológica
275-0395
jlucht@terra.com.br

Ruo: Preso Jucelino, �I
. l' andor· (enll6'
Joraguó do Sul·I(·

Saiba emaSrecer' sem

parar de comer.

Conheça o proSr'ama'
.. ,

DISCIPLINA
ALIMENTAR
Inforlr1a�õe$: 9973-3814

D/" DÓI/lella S, F Cw:r

ANUNCIE
,

AQUI
371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




