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DIA DE LUTA CONTRA AIDS

Coordenação do Programa DST/Aids
promove Passeata da conscientização'
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Dólar cai 4.,86% em novembro,
. e encerra o-mês a R$2.,719

A PROMESSA DA MALWEE

o dólar registrou a sexta queda mensal consecutiva e encerrou

novembro vendido a R$ 2,719, menor patamar desde 19 de'

junho de 2002, com declínio de 4,86% em relação a outubro.

No ano, amoeda americana acumula queda de 6,34%.
A projeção para o final de dezembro aponta valorização maior
clareai, com o dólar a R$ 2,70.

Leco, sonho de

ser campeão com
apenas 20 anos

Em seu segundo ano de

profissional, Leco (acima,
à esquerda, cabeceando a

"bola) já desponta como

uma das grandes
promessas do Futsal
brasileiro. Junto com a

equipe da Malwee, o
atleta se prepara para a

decisão do Campeonato
Estadual de Futsal, que
acontece sábado no

Wolfgang Weege. Os
ingressos para a partida
começam a ser vendidos a

partir de hoje, na Rede de
Postos Mime, por R$
5,00.
] á os jogadores do
]uventus fizeram trabalho
de recuperação na piscina
(abaixo à esquerda). Para
a decisão de domingo, o
técnico Itamar Schüller
está em dúvida no meio

campo, já que Leandro e

Paulo Sérgio estão
suspensos. ,

PAGINA 6 e 7

CRESCIMENTO

PIB registra aumento de 6.,1 %

no 30 trimestre e 5.,30/0 no ano
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PALESTRA

Gerente de negócios do porto
de Itajaí fala sobre logística
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EMPREGO

Experiência e qualificação
,., ... .".

sao prInCIpaIs exrgencias
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Toninho
&

FILHOS
Cabeleireiros

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

Masculino / Feminino

275-2267
Agora em novo endereço na rua

Ceio Procópio Gomes de Olrveira - 356
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Tomada de consciência
Hoje é o Dia Interna

cional de Combate à Aids;
uma doença que já foi
considerada maldição
divina - relacionada à per

versão sexual e aos desvios
de comportamento -, pois
eram os homossexuais e

drogados as principais
vítimas.' Com o tempo e

muitas pesquisas, a con

cepção a cerca da conta

minaçãomudou, assim como

o destino dos portadores do
vírus HIV. A expressão
grupo de risco foi substituída

pelo comportamento de risco
é os avanços nos tratamentos

puseram fim à sentença de
morte que a Aids decretava
aos infectados. Atualmente,
a doença não é mais a praga
do fim de século 20, como
Se propalava.,

Todavia, o preconceito
continua sendo o mais

terrível sintoma da Aids.
Nem mesmo as doenças
bportunistas adquiridas em

FRASES

conseqüência da baixa
resistência do organismo
doem tanto quanto a

"necessidade" de isolamento
imposta aos doentes pela
ignorância. Segundo a

Organização Mundial de
Saúde, existem aproxima
damente 40 milhões de

portadores do vírus HIV no

mundo. No Brasil, existem

país. Na região da Amvali,
estima-se que existam cerca

de cinco mil soropositivos
que sequer desconfiam que
são portadores do vírus. A

gravidade da doença é
confirmada pelo número 'de
pessoas que morrem de Aids
a cada mês no Brasil - 800.
Mais de tim terço dos 1,7
milhão de portadores do

jIJo Diariamente, 300 pessoas são infectadas

pelo vírus HIV no Brasil e, a cada mês, 800
morrem em conseqüência da doença

mais de 600 mil soropositivos
e na Região da Amvali 451.
Este ano, foram detectados
51 novos casos na região -

70,6% são homens, mulheres'
e casais heterossexuais que
têm vida sexual estável.

Apesar das constantes

campanhas de prevenção à
Aids e de conscíéntízação à

transmissão do wrus,
diariamente 300 pessoas são

infectadas pelo vírus HIV no

HIV da América Latina
vivem no Brasil, mesmo com

o eficiente programa de

distribuição de anti

retrovirais do governo
.federal.

Os números queimam os

olhos e nos convidam a

refletir sobre a banalização
da epidemia. Por que mesmo

com tantas' informações
sobre a doença, dos me

canismosde prevenção e do

acesso a eles as pessoas
continuam sendo con

taminadad Talvez a

pergunta sirva de alerta para

que a sociedade perceba a

necessidade de discutir

questões sobre a doença é
suas conseqüências. Tam
bém não há como fugir da
discussão sobre a implan
tação da educação sexual -

séria, objetiva e eficiente -

nas escolas do país.
São questões polêmicas

que esbarram no

conservadorismo e, muitas

vezes, na cultura religiosa,
mas que precisam ser

enfrentadas: A tergiver
sação de setores da socieda
de e a falta de consciência
das pessoas só fazem manter

as estatísticas. Para que o

atual e doloroso quadro seja
pelo menos atenuado, é

preciso nova postura diante
das possibilidades' de

infecção e comprometí
mento com a saúde.

I

"Também não precisamos usar luva de pelica. Se o governo é incompetente, e ele é

incompetente, denunciar a incompetência não é ofensa"

, '

.• Fernando Henrique Cardoso criticando o governo Lula, durante evento que faz parte da V Semana Sérgio Motta, promovida pelo
PSDB

�undo I Pessoas & Fatos I
jIJo IRAQUE

�MilitaresdosEUAmortos
em novembro são 134
Os duros combates em Faluja e as ações da

,resistência no Iraque levaram o número de militares

idos Estados Unidos mortos em novembro a quase

ligualaro recorde para o período domês da invasão
ido país, em março de 2003. Pelo menos 134 solda

idos estadunidenses morreram em novembro.

IAté o momento, o pior mês foi abril deste ano,

quando 135 soldados morreram em ações da

:resistência iraquiana em Faluja e outras cidades do

[chamado "Triângulo Sunita'; uma região sobre a

.lqual as tropas americanas e iraquianas não

conseguem controlar plenamente. lAE)

jIJo SUrçA

iCruzVermelha confirma
: abusos graves dos EUA
. o Comitê Internacional da Cruz Verme

r divulgou ontem análise segundo a qual as
I autoridades dos Estados Unidos não

!I conseguiram resolver alguns dos graves
I problemas na carceragem da base militar na

i Baía de Guantánamo, em Cuba, onde são
: mantidos os suspeitos detidos durante a

'guerra dos Estados Unidos contra o

"terrorismo':

Entretanto, a 'Cruz Vermelha, uma

organização neutra e a única entidade

I independente com autorização para visitar

i Guantán'amo, recusou-se a "confirmar ou
: negar publicamente" os detalhes de uma

i reportagem do jornal americano The New

: Vork Times. (AE)
,

jIJo FILIPINAS

Tempestademata 340 e
deixa 150 desaparecidos
Uma forte tempestade provocou deslizamentos
de terra e enchentes que mataram mais de 340

pessoas no Leste das Filipinas. Equipes de socorro
ainda tentavam resgatar pessoas ilhadas em três
cidades litorâneas antes que um novo tufão

atingisse a área.
'

Pelo menos 150 pessoas estão desaparecidas
na região, que ficou isolada do restodo paísdepois
que desabamentos e cheias engoliram e

arrastaram pontes e estradas. Socorristas em

helicópteros tinham dificuldade para encontrar
terreno sólido onde pudessem pousar,e jogavam
alimentos para moradores em cima de telhados
ou em regiões altas. (AE)

jIJo' PAQUISTÃO
Lei permiteMusharraf
acumular funções
o presidente do Paquistão, general Pervez
Musharraf,continuará acumulando as funções
de chefe de Estado e comandante das forças
armadas, determina uma lei aprovada por
estreitos aliados e ratificada ontem pelo
presidente interino do pais enquanto o

mandatário protagoniza uma visita de Estado
às Américas do Sul, Central e do Norte.
Não havia dúvidas de que o projeto de lei
seria aprovado, mas o momento ern que isso
aconteceu indica que o general Musharraf não
queria ver o nome ligado ao processo de

aprovação da legislação que prorroga sua

presidência. (AE)

<'

jIJo INDON�SIA

Acidente aéreo deixa 31
mortos em Adi Sumarmo
Trinta e uma pessoas morreram e 62 ficaram
feridas ontem, quando um avião de

passageiros da companhia aérea Lion Air saiu
da pista e acidentou-se em meio a fortes
chuvas na região central da Indonésia. O
acidente ocorreu por volta das 18 horas locais,
quando o avião que fazia o vOo JT583 pousou
no aeroporto de Adi Sumarmo, em Solo, uma
estância turística a 500 qullômetros de
Jacarta.
A aeronave MD-82 decolou de Jacarta com 141

passageiros é cinco tripulantes e fez escala em

Surabaya antes de seguir rumo a Solo, onde
derrapou na pista no momento do pouso. (AE)

jIJo CHILE

Partidos eMarinha
reconhecem torturas
Os partidos pollticos de direita do Chile
lamentaram ontem a tortura instituciona
lizada aplicada pelo regime do generai
Augusto Pinochet, mas se recusaram a se

desculpar pelos serviços prestados à
ditadura.
Jovino Novoa, presidente da União Demo
crática Independente, de ultradireita, disse que
"tenho clareza absoluta de que em minha

participação (na ditadura) jamais transgredi
uma norma legal nem ética':"O que queremos
dizer é que reconhecemos que poderíamós
ter feito mais e nisso há uma responsabilidade
por omissão'; completou. (AE)
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Editorial
Nos últimos dias o editorial do jornal tem perdido o seu estilo
característico, que é o conteúdo denso, abrangente, e crítico. O
de hoje, dia 30, por exemplo, mais parece uma

notícia. Cheio de dados.
O editorial é o espaço que leio em primeiro lugar. O que mais me

chama a atenção. Assim, se me permitirem, sugiro que o jornal
mantenha a linha editorial que vinha adotando nos

últimos meses, com leituras contextualizadas da vida política,
social e econômica nacional e internacional.
Mantenham essa marca.

Atenciosamente.

CesarA. Lenzi

[araguá do Sul

Onde estão os jovens?
Ítalo Puccini *

Ontem, completaram-se 25 anos da Novembrada - movimento

de protesto contra a ditaduramilitar, ocorrido em Florianópolis,
liderado e organizado por jovens estudantes universitários.
Trazendo para os dias atuais ... O regime autoritário da época,
não prevalecemais; prisões e exílio em outro país não são forma
de punições impostas às pessoas que protestam contra o governai
E, fato triste, é mínima e desorganizada a participação dos jovens
em protestos políticos e campanhas solidárias, salvo um ou outro

movimento pacífico e ordenado.
Os jovens não são "o futuro da nação". Eles são o presente!
Infelizmente, presente ausente, sem interesse pelos rumos quec
país onde vivem segue, preocupados com modas e modismos, I

, sem identidades próprias, importando-se com gostos e opiniões I
de outrem, interessados em baladas, drogas e "zoação", cheios
de idéias, porém, sem atitudes ... Estão perdendo a oportunidade
de proporcionarem aos seus futuros filhos, um mundo mais

humano, solidário e justo.

* Estudante

I" •

da agendao lado positivo
AugustoNunes*

I
Os anfitriões nativos esperavam ouvir de Vladimir Putin pelo
Planalto, durante a passagem pelo Brasil do presidente russo, a

notícia da suspensão do embargo a importações de carne

brasileira, decretado em setembro passado. Os especialmente
otimistas até sonhavam com a ampliação da raquítica quota
reservada ao Brasil. O embargo continua e o limite não subirá,
Mas tudo tem seu lado positivo, como vive ensinando o ministra
LuizGushiken. A agênciaNõvosti informou, por exemplo, que
"o Brasil prometeu ajudar a RÓssia a tornar-se uma potência
mundial no futebol". Pelo visto, Putin e Lula combinaram utll

rachão naGranja do Torto entre autoridades dos dois países. As
fotos antecipam o brinde que abrirá o espetáculo: um duelo de
"embaixadas" entre os donos da camisa 10.

* Jornalista

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12·1
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de I i
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como

al.l�correções ortográficas e gramaticais necessárias.
.
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�Crítiea ,

Quem precisa de informações do Sine

(Sistema Nacional de Emprego) de

Jaraguá do Sul corre o risco de fic,ar.a
ver navios. A chefe do posto local, Marcia

I idora, quase nunca é encontrada e,

Zuando é, apresenta uma infinidade de
,q -

:empecilhos para nao repassar as

,informações. Nem mesmo as vagas de

trabalho disponíveis,
Exemplos assim contribuem direta

I mente para a manutençã� da bi�ra .que
i a população tem dos serviços públicos.
lo pior que muito servidores acabam

[pagando o pato sem merecer.

�No poder
Fontes da Prefeitura de Guaramirim
dão como certa a nomeação de
Jussara Ersching Peixer para ocupar
a Secretaria Municipal de Assistência
Social, que será criada a partir de
janeiro, atendendo, segundo o

prefeito reeleito Mário Sérgio Peixer

(PFL), exigências do governo federal.
A professora Jussara, que vem a ser

a esposa de Peixer, trabalhou nas

escolas da' rede pública do

município por longo tempo e atua

atualmente no Conselho Municipal
do Idoso,

� Dee tere
Os 191 funcionários da Prefeitura de
Schroeder receberam ontem o 130

salário, pagos em uma única parcela.
Também ontem, os servidores

municipais receberam o salário
referente ao mês de novembro.
Em Corupá, os 300 funcionários

públicos recebem o 130 salário,
também integralmente, no dia 10 de
dezembro, O salário de novembro será

pago na próxima sexta-feira, De acordo
com o prefeito Luiz Carlos Tamanini

(PMDB), a Prefeitura gastará cerca de
R$ 550 mil.

�Na torcida
o chefe de Gabinete da Prefeitura de

Corupá, Celso Garcia, está afastado
das funções por problemas de
saúde, Está de castigo em casa,
sendo submetido a uma bateria de
exames ,e tratamentos para dar

conta das doenças.
A equipe do Correio do Povo deseja
a ele pronto restabelecimento e

fica na torcida para que não seja
nada grave. Celso Garcia é um

daqueles funcionários públicos que
se desdobram para atender a

imprensa.

�Pra baixo
o mercado espera que nesta semana

o risco-Brasil, medido pelo índice Embi,
do J.P. Morgan, consiga romper para
baixo a barreira dos 400 pontos, Na
sexta-feira, o indicador fechou a 413

pontos. A melhora na taxa de risco e a

queda do dólar no mercado
internacional sugerem que o governo
brasileiro pode estar perdendo a

oportunidade de captar dinheiro no

exterior com prêmio mais baixo,
Na área econômica, o governo federal
não tem do que reclamar, mas nas

outras ...

POLíTICA

lia
O
na

i
CAROLINA TOMASELLIne

lal
JS

I

I.. Acusação do PFL de
uso da máquina
administrativa foi
indeferldo

a,

GUARAMIRIM/ SCHROEDER - A

'Justiça Eleitoral analisa a ação
.impetrada pelo Diretório do PT, na
'última sexta-feira, que acusa o

:então candidato a prefeito de
'Schroeder pelo PI?, Felipe Vqigt, de,
'mau uso da máquinaadminis
trativa. A juíza eleitoral Karen

.Schubert, responsável pelo
!processo, confumou o recebimento
da ação, afirmando que não há
prazo pará concluí-lo. Voigt se diz
tranqüilo ern relação à ação,
.argurnentando que não cometeu
Inenhuma irregularidade, "Não
'eram propaganda do candidato,
'mas sim da Empresa Voigt",
Idefendeu:.>se. Ele classificou os

!processo de "politicagem" dos
!adversários.

O presidente do PT de
Schroeder, João dos Reis, evitou
comentar o processomovido pelo
'partido, alegando que está namão
da Justiça. Na ação, o PT
argumenta que, durante os desfile
de festivo da Schroederfest, que
comemorou os 40 anos de

/:fundação domunicípio, aproximadamente 50 agricultores usaram

.•'

camisetas, bonés e adesivos de
,propaganda da coligação PP/
PMDB, caracterizando abuso de
poder econômico. O evento foi
,otganizado pela Prefeitura,
ladministrada por Osvaldo [urk

II
I

AçÃo

Desfile que motivou as ações na Justiça Eleitoral contra Voigt (detalhe)

(PMDB), aliado de Voigt.
O dossiê entregue à Justiça

Eleitoral contém fotos e filmagens
do desfile, depoimento de

testemunhas, matérias jorna
lísticas, entre outros documentos.
Além do pedido de investigação
judicial, o PT solicitou também

pedido de liminar, visarrdo agilizar
o processo.

ARQUIVADO - Também na

semana passada, ajustiça Eleitoral
indeferiu o processo movido pelo
candidato derrotado a prefeito,
Hilmar Hertel (PFL), que

apresentava as mesmas acusações
contra Voigt. Segundo a juíza, ,

Hertel pode recorrer da sentença

no TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) . Ela disse que não poderia
se pronunciar sobre a questão "por
que é passível de recurso".

Hertel disse que acata a decisão

judicial, mas não concorda com a

sentença. "Não restam dúvidas de

que houve um crime eleitoral, já
que ele (Voigt) foi favorecido pela
Prefeitura", declarou, afirmando
que vê a decisão com preocupação,
porque "cria precedentes para que
futuros candidatos usem o mesmo

expediente durante a campanha
eleitoral". Sobre a possibilidade de
recorrer da sentença, Hertel
informou que a decisão' será do

partido.

pecretariado será definido pelos partidos,
GUARAMIRIM - Os nomes dos

futuros secretários de Guaramirim
serão definidos em conjunto com
'os partidos da base governista - PFL
e PP. o prefeito reeleito Mário
Sérgio Peixer (PFL) disse que
pretende conversar com os dois
diretórios essa semana para tentar
definir os nomes. Peixer não

pescarta a possibilidade da

;perrnanência de atuais secretários
nos cargos, mas diz que a decisão
caberá aos partidos. "Se eles (os
partidos) entenderem que os que
iestão fizeram um bom trabalho e se

'envolveram na campanha para
reeleição 'de corpo e alma', com

certeza irei aceitar", afirmou. Na
opinião de Peixer, omais importante
na escolha do secretariado para a

próxima gestão é analisar o

empenho dos candidatos para com
omunicípio, que, segundo ele, tem
apresentado grande índice de
'desenvolvimento se comparado a

outras cidades catarinenses: Peixer
informa que Guaramirim foi a
cidade da microrregião que mais

cresceu economicamente nos

últimos dois anos. "Isso mostra que
estamos no caminho certo, por isso

precisamos de pessoas compro-
'

metidas com Guaramirim, que é o

principal", finalizou
Peixer disse que pretende
conversar com partidos aliados

1

Prefeitos eleitos participam de seminário
DAREDAÇÃO - Os cinco prefeitos

eleitos da microrregião - Conrado
Müller (PP), deCorupá;MárioSérgio
Peixer (PFL), deGuaramirim;Moacir
Bertoldi (PL), de [araguádoSul; Dávio
Leu (PFL), de Massaranduba e Felipe
Voigt (PP), de Schroeder - participam
ou estão sendo representados, desde
ontem, no quintoSeminário Estadual
de Prefeitos. Promovido pela Fecam
(Federação Catarinense de

Municípios) noHotelCambirela, em
Florianópolis, o evento pretende
discutir a modernização da gestão
pública municipal e auxiliar os 293

prefeitos eleitos ria transição dos

governeis locais,
A ãbertura oficial aconteceu na

noite de ontem, às 19 horas, com
pronunciamentos do presidente da

Fecam, Pedro Uczai, ,e do diretor da
,

RBS, PedroParente.OgovernadorLuiz
Hen�q�e, da Silveira (PMDB) fez

5n;;dl�'9�... \j f;�) �!ljf..,.(j .ifi; :j\.:I.�. 01n�!

palestra com o tema: '1\ nova gestão
do Estado e amunicipalização".

Hoje,oseminário iniciaàs8h30com
opainel "Osprincípiosdagestãopública
aplicados aosgovernos locais", apresen
tado pelo presidente do Tribunal de
ContasdoEstado,SalomãoRibas [únicr;
procurador-geral da Justiça de Santa
Catarina, Pedro Steil, e por represen
tante doTribunal deJustiçadoEstado,
do ProjetoCasa daCidadania. Ainda
pela manhã, rerá realizado o painel
"Modornização da gestão pública
municipal e a Leide Responsabilidade
Fiscal" e a palestra "Cenário político
nacional e astendências", com o

jornalistaFranklinMartins.
,.

À tarde, estão prdgramados os

pameis "Descentralização e

modernização do Estado de Santa

Catarina, "O novo pacto federativo
As estratégias do governo federalpara
O fortalecimento dos n:unicípios

,i..-Ü .l:;,I�j_. _ �"<.,):.. ,_

brasileiros", '?\,spolíticas de saneamentd
e planejamento urbano" <'!
"Financiamentoparao setorpúblico".
O encerramento está previsto para as
18 horas, com pronunciamento dq

. presidente da Fecam, PedroUczai, c'
.l

• O quinto Seminário

Estadual de Prefeitos é

promovido pela Federação
Catarinense de Municípios
e pretende discutir a

modernização da gestão
pública municipal.

Voigt enfrenta novo
processo na Justiça

• o evento também vista

auxiliar os 293 prefeitos
eleitos - entre eles os

cinco da microrregião - na

transição dos governos
locais.

Dionei confirma posição em relação ao governo _'

}ARAGUÁ 00 SUL - o deputado
Dionei da Silva (PT) confirmou
ontem a posição dele em relação ao

rompimento do PT com o governo
estadual. Afirmou que não havia

divergências entre as alas sobre a

questão do partido fazer oposição ao

governador LuizHenrique da Silveira
(PMDB). Dionei, no entanto, disse
que o momento da decisão não foi

apropriado. Na avaliação dele, o PT
foi precipitado, já que o PMDB tem

convenção marcada para o dia 12

próximo. "Deveríamos teresperado a
decisãodoPMDBparanosposicionar",
sugeriu.

O parlamentar fez questão de
frisar que mantém as criticas ao

governador Luiz Henrique por ter

levado a discussão ao presidente Lula,
"passando por cima da bancada do
PT na Assembléia Legislativa e do
Diretório estadual". Em relação ao

posicionamento do presi:dente
nacionaldopartido, JoséGenoíno, que

criticou o rompimento do partido com
a administraçãopeemedebista, Dionei
disse que faz parte da lógica política.
"Ele (Genoíno) trabalha paramanter
o PMDB na base aliada", resumiu,
garantindo que o PT vaimesmo para
a oposição.

Na semana passada, Dionei usou
o plenário daAssembléia Legislativa
para questionar a ação do governador
visando forçar o apoio da bancada do
PT na Assembléia Legislativa. Na
opiniãodoparlamentar, LuizHenrique
deveria terdiscutido o assunto com os

deputados catarinenses, em vez de
levá-lo àcúpulanacional. "Não somos
moleques", retrucou, referindo-se aos
deputados da bancada petista.

Poroutro lado, Dionei reforçou a

posição em relação à decisão do
Diretório estadual de romper com o

governo. "Nós (os deputados) já
estávamos fazendo oposição.Omeu

posicionamento contrário foi em

função domomento, que considero

impróprio", repetiu. A decisão dó
;

partido em fazer oposição ao governe
saiuno último sábado, em reunião d�
Diretório estadual- 28 votos a favor
do rompimento e 15.contra, "Comq
partidários, vamos cumprir a

, �determinação', prometeu.

• Dionei afirmou que não

havia divergências entre

as alas sobre a questão do
PT fazer oposição ao

governador Luiz Henrique
da Silveira (PMDB).

• O deputado, no entanto,
disse que o momento da
decisão não foi apropriado,
Na avaliação dele, o PT foi

precipitado, já que o PMDB
tem convenção marcada

para o dia 12 próximo.

CONTROLE INTERMO DO MUNICíPIO

Todos nós sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nO 101/2000) tem como finalidade disciplinar os gastos dos
recursos públicos conforme as diretrizes estabelecidas, o que não impede a sua má aplicação,
O Controle Interno Municipal não é somente um órgão de auditoria interna do município e a sua atuação não se pauta apenas pela fiscalização dos.
atose procedimentos administrativos realizados pelos servidores públicos municipais.Ao cuidar da regular aplicação de recursos públicos municipais,
como unidade da administração comprometida com a gestão municipal, cabe ao Controle Interno Municipal zelar para que o gasto público do
município seja direcionado para os.interesses coletivos em beneficio da sociedade local observando os princípios da administração pública,
O Controle Interno Municipal deve estabelecer uma participação mais marcante no processo de modernização de gestão pública do município,
mediante postura mais didática e esclarecedora das suas finalidades para que conscientize os agentes municipais da importância do controle
como parceiro para alcance dos objetivos de cada programa ou ação de governo municipal.
Os investimentos municipais que envolvem volumosos recursos públicos ou tem grande relevância social no município, merecem especial
atenção e devem ser todos controlados pelo Controle Interno Municipal,em benefícios da população local.
Dentre as várias iniciativas que o Controle InternoMunicipal pode implementar para garantir a regular gestão dos recursos públicos municipais,
apontamos três medidas, ,

A primeira delas deverá sero relacionamento do Controle Interno com as demais unidades da administração municipal, de modo a ampliara
intercâmbio de informações que auxiliem a gestão do Prefeito Municipal.
Outra medida deverá sero incremento do controle social e a sua sintonia com oTribunal de Contas do Estado,mediante a ampliação das informações
prestadas,pela municipalidade a respeito da gestão pública e o incentivo à denúncia de irregularidades,
Por último, destacamos o aprimoramento do uso da tecnologia de informação, a fim de possibilitar à administração uma atuação mais rápida,
elevando, assim, ii obediência às regras que disciplinam a gestão dos bens públicos,

GetulioCarlosMendes, Pós-Graduado em Gerência da Qualidade em Serviços Contábeis,Cursou Escola de Governo e Cidadania da AMVALI-2003,
Contador da Prefeitura Municipal de Jaraguá do SUL,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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i � CUIDADO,NÃO EXPORTE

, o Enaex - Encontro Nacional de Comércio Exterior, ocorrido em São
Paulo na última semana de novembro,tratou do tema"Competitividade:
barreiras internas ao comércio exterior'dernonstrando que o comércio
continua sujeito a constrangimentos e limitadores. Há concentração da

, pauta de exportação em produtos de baixa ou média tecnologias;
concentração de empresas exportadoras e reduzida participação dos

serviços. Entre estas barreiras, situam-se algumas (a) estruturais, como a

burocracia; (b) setoriais como as normas, tributação e transportes e (c)
nos serviços, tais como lacunas de informação sobre financiamentos e

possibilidades de mercado.
Mas é necessário considerar que o problema está sempre no outro: no

governo, na competição internacional, nas condições de clima e solo,
nos chineses, malaios ou javaneses. Na pior das hipóteses, o vizinho que
não deu 'Bom Dia' é a fonte de uma cadeia de insucessos. Por outro lado,
ao longo destesmeus anos de vida profissional, tenho visto empresários
brasileiros com um comportamento bastante curioso, e que se repete
a cada geração.
Ao acessàrem recursos provenientes de fundos e linhas de crédito, ao
invés de investirem na comercialização e/ou tecnologia de seus produtos,
compram picapes cabine dupla ou carros novos para as esposas,
reformam suas casas ou compram casas em praias próximas. É um

comportamento indesejável, mas recorrente, motivo pelo qual a
mobilidade social é tão grande: a cada década, uma 'nova leva de

emergentes repete os mesmos comportamentos viciados e

improdutivos.
O comércio internacional- do qual a exportação é, em geral, o primeiro
passo - não é possível sem comprometimento real dos recursos da

empresa e a vontade de seu gestor principal. Sem colocar a mão no

bolso e detalhar o planejamento (como se construísse a pr�pria casa),
sem uma mala e um catálogo dos produtos, sem viajar rnilharesjde
quilômetrose se abrir para um segundo ou terceiro idiomas,dificilmente
uma empresa participará de negócios efetivos com outros países.
Às vezes, não dá para'dourar a pílula': há verdades que doem.As pessoas
ouvem falar que a exportação é uma alternativa viável para a produção,
assistem o'Grandes Empresas,Pequenos Negócios'e ouvem um discurso
de Lula ou Furlan naTV e - como encantadas por pó de plr-lirn-pim-pím
- acreditam que estão aptas a exportar seus produtos. Não, não estão.
Salvo raras exceções, para começar a ter lucros nomercado internacional,
as empresas demandam três anos, em média.
Este é o período de maturação para que não se viaje para locais inúteis,
para que se gaste sola de alguns sapatos, para que se gaste saliva ou
então dinheiro com um P9!iD tradutor É_o período.de.marutaçâo, para»
que se adapte o produto, se vejam novas realidades e se adotem

comportamentos mais abertos ao novo e ao diferente. A partir deste
ponto, os ganhos são exponenciais, mas antes um longo - e duro -

caminho foi percorrido.
Se você, caro leitor desta coluna, é ou sonha em ser exportador e
considera que os pontos levantados não são importantes, uma dica: não
exporte. Se você acha difícil aprender uma segunda língua, vê viagens
internacionais como um luxo e não vê necessidade de adequar o seu

produto, preferindo vender em Fortaleza a Buenos Aires, não' há
problema. Não exporte, outros o farão.
INDÚSTRIA MOVELEIRA
Conversando com oConsultor de Negócios Internacionais da Secretaria
de Articulação Internacional, Sr. Hans Kress, ele comentava sobre a

participação catarinense na Feira de Móveis Index 2004, nos Emirados
Árabes. Segundo ele, sete empresas catarinenses mostraram seus

produto, com custos de utilização de espaço subsidiados pela APEX,
comercializando cerca de US$ 260 mil e com perspectivas de mais de

·

US$ 1 milhão num horizonte de doze meses. Isto reforça a questão de
que sem se mostrar, as coisas não ocorrem.

O EXEMPLO DA MARISOL - I
· Robson Amorim, diretor comercial da Marisol, comentou durante o talk
show do Encontro de Negócios Internacionais, que ao investir US$ 35
mil numa feira espanhola, a FIMI, de Valencia, há três anos, a empresa
faturou menos que o investimento feito. Entretanto, neste ano, as vendas
na Espanha giraram em torno de US$ 1 milhão. Apesar de óbvio, isto
reforça o fato de que sem investimento, não há ganho.
O EXEMPLO DA MARISOL - II

·

Amorim ainda comentou sobre o fato de que a despeito de haverem
·

empresas grandes e reconhecidas no mercado nacional, o esforço está
( todo por fazer no mercado internacional. E as empresas brasileiras,
f

dependendo do campo em que atuam, podem contar com diferenciais
interessantes. No caso da Marisol, além da alta qualidade de produtos e

serviços, este se deu pela cor e jovialidadeQue retratam nossa brasilidade
nas coleções infantis, oferecidas no mercado europeu.

Sua opinião émuito importante para nós. Encaminhe suas dúvidas,
sugestõesecríticasparanoss�e-mailcambra@portalcambra.com.br.

Randal Gomes é Diretor-Executivo da Câmara de Negócios
Internacionais - CAMBRA, Mestre em Administração e professor de
Comércio Exterior da UNERJ.
e-mail: randal@portalcambra.com.br

Porto de Itajaí precisa de
investimentos de RS 144 mi '

MM"H"'''" Mo,,,s evolução. �
A carência de containere;

também tem limitado" �
exportações pelo porto de !tal'[
Gomes Ferreira informa quel C
porto vai atingir o limite de 1�1 t

.

mil containeres por ano em 2001 pa r
caso não seja tomada nenhullii preprovidência em aumentar es&
número. Atualmente o POrtl Cor
tem trabalhado com 500 mi:
containeres por ano. O númerl
de navios que atracam em Itai! aju(
também está abaixo Ui tad,
necessidade. O gerente UI div'

� Melhorias são

necessárias para
se evitar o

"apagão logístico"
}ARAGUÁ DO SUL - O porto

de I taj aí precisa de R$ 144
milhões para sair do sufoco e

não correr o risco do chamado

"apagão logístico". A infor

mação é do gerente de negócios
do porto de Itajaí, Leónidas
Gomes Ferreira, palestrante de
ontem do ZO Encontro de

Negócios Internacionais, even
to promovida pela Câmara de

Negócios Internacionais e que
encerra hoje, na Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul).
De acordo com Gomes

Ferreira, os portos são vistos

como problemas porque estão

necessitando de investimentos

que venham a solucionar as

atuais carências. Entre as.

principais deficiências do porto

QUARTA-FEIRA, 1 de dezembro de 2004

LOGíSTICA

Gomes Ferreira falou ontem sobre "Logística dos portos brasileiros"

de Itajaí, o gerente de negócios
.

profundida.de, melhoria na

cita a necessidade de sinalização náutica através de
aprofundamento do canal dos satélite e alargamento da área
atuais 10 para 11 metros de de manobras, ou bacia de

negócios estima que I ane

quantidade de navios deveri!
ser 27% a mais da atual, que:
de 600 navios por ano.

Ainda de acordo com Gomo
Ferreira, 15% do que i

exportado através do porto UI
Itajaí vai para os Estados Unidol,
60% para a Europa e o restas

para o resto do mundo. Fran�
congelado, carnes, móves

peças de vestuários e equi,
pamentos da me talmecânio
são os produtos exportados 1'11

Itajaí.
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Tributarista explica cessão

de créditos fiscais na AGijs
'Cartão Mime Mais' já está

nas mãos de 3 mil clientes

el

S

p
h

}ARAGuÁ DO SUL - A

advogada especializada em

tributos, Célia Cassuli, t�nta
encontrar uma "brecha" legal
para que o contribuinte tenha
direito a receber do Estado
créditos fiscais resultantes de

negócios de diversos origens,
especialmente exportações e

que, em decorrência da lei,
não são repassados ao

contribuinte pela Fazenda.O
assunto foi abordado na

segunda-feira desta semana,

na plenária da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul).
De acordo com a

advogada, que vem d e s e n-

volvendo um estudo sobre o

assunto junto ao Instituto

Cassuli, o assunto é complexo
e vem atormentando a vida de
muitos empresários."Os cré

ditos sã o reconhecidos, a

Fazenda' não nega mas não

devolvem em dinheiro. O
coritr ibuin te somente pode
usar o crédito para pagar
débitos", explica a advogada.

De acordo com a t r i

butarista, não existe previsão
de cessão de crédito no

plano federal, mas no plano
estadual há legislação que

assegura a transferência de
c r

é d i to s , q uando houver

possibilidade.

}ARAGUÁ DO SUL - A rede
Mime de postos de combustíveis
está oferecendo aos clientes o

"Cartão Mime Mais", criado
para agilizar o atendimento e

facilitar o crédito. Também é

considerado uma ferramenta

para quem compra e para quem
vende à prazo, segundo o diretor
da rede, Paulo Chiodini. "O
Cartão Mime Mais é uma forma
de agradar nosso cliente e

divulgar nossa marca", define
Chiodini.

O cartão foi lançado
oficialmente em julho, na Expo
2004 e já está nas mãos de 3 mil
clientes que, além de terem seu

crédito facilitado, podem trocar

o valor comprado (transfcr
mado em pontos) por prêmio),
São 53 prêmios. Entre eles, Uilli
assinatura do Jornal Correio do

Povo, parceiro nessa iniciativa

juntamente com mais II

empresas de Jaraguá do Sul e

região.
O cartão faz parte de um

projeto direcionado a todos«
clientes da rede em J araguá do

Sul, onde funcionam sete

postos. A troca dos pontos pai
mercadorias somente poderá sei

feita no posto da Waltet
Marquardt. Ontem, diretoria da

rede Mime e empresas parceiras
se reuniram para avaliar o

projeto.

e

d

Economia brasileira cresce ,6,1%1\.
• ,Cotação U$$ Compra Venda DA REDAÇÃO - A Folha on line retração de 3,6% no terceiro trimestre

Comercial ..- divulgou ontem que a economia Na outra ponta, a indústria puxou o

brasileira cresceu 6,1% no terceiro crescimento da economia, cOnl
..-

trimestre deste ano em relação ao expansão de 2,8.Turismo 2,650 2,810 ..-
mesmo período do ano passado. Este O PIB é a soma das riquezas pro'

• Cotação Euro Compra Venda é omelhor resultado desde o terceiro duzidas pelo país e mostra o

3,601 3,621 ..- trimestre de 1996. Nosnove primeiros comportamento de uma ecO'

'CUB RS: 815,94 (novembro)
meses deste ano, o PIB (Produto nornia.Também pode ser analisado a

InternoBruto) acumula expansão de partir do consumo, ou seja, pelo
-Indlces Pontos oscilação 5,3% sobre omesmo período de 2003. ponto de vista de quem se apropriou

Bovespa 25.128 1,10% .. Na comparação com o segundo do que foi produzido. Nesse casa, °

Dow Jones OAO% ..-
trimestre, a economia cresceu 1%, PIB é dividido pelo consuma das

menos que a expansão de 1,5% do famílias, pelo consumo do governO,Nasdaq 2.096 0,39% ..- segundo trimestre em relação ao pelos investimentos feitos pelo
• Poupança (%) 0,6152 primeiro.Adesaceleração deve-se ao governo e empresas privadas e pelas

exportações.

Rua Exp. Cabo Harry Hadllish
•

831 ... próximo ao Angelonl
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONSCIENTIZAÇÃO CP NOTAS

No dia de luta contra Aids,
I prevenção é palavra de ordem

... EVENTO

Inauguração da Decoração Natalina
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul convida a

comunidade para prestigiar a inauguração da Decoração
Natalina, amanhã, a partir das 20 horas, na Praça Ângelo
Piazera. O momento especial de cores e luzes será

abrilhantado pela apresentação do grupo musical Le Baroque
Brexó, de Curitiba - PR e conta ainda com a presença do ,

Papai Noel.

CELlCE GIRARDI

jQue[ �C.H. confiou no
e J�I\ \. _

\2001 par,celro e nao se

hUInJ preveniu. Há 15 anos,

convive com o vírus

... ENCONTRO

Enfrentamento daViolência Infanto-juvenil
o Juiz de Direito da Vara Criminal e da Infância e Juventude

da Comarca de Brusque, a Promotoria da .Infância e da

Juventude de Brusque e a Coordenação Municipal do Fórum

Catarinense Pelo Fim da Violência e da Exploração Sexual

Infanto-Juvenil, dentre outros parceiros e apoiadores
promovem o II Encontro de Articulação do Enfrentamento

da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil na Comarca

de Brusque. O evento acontece hoje, no salão nobre da

Prefeitura Municipal de Brusque (Praça das Bandeiras, 77), a

partir das 10h até às 11 h4S.

[mer }ARAGuÁ DO SUL - A vida do

Itall ajudante de cenografia aposen

I �I tado, C.H., 37 aqos, passou por
e �I diversas mudanças nos últimos

imos, mas um hábito, no entanto,
tem se mantido o mesmo: a

ingestão de 15 comprimidos por
dia, (450 por mês), para controlar
a imunidade. Isso tem acontecido

nos últimos 15 anos, desde que

soube ser portador do vírus HIV
Atualmente, a doença está

�ontrolada, mas H. passou por
muitas crises, algumas que ele

pensava não resistir. Seis quilos
mais magro que o habitual,
procura levar a vida sem

sobressaltos, porque ele sabe que
não tem mais a saúde de antes.

Ele é um dos 280 de infectados
em tratamento na Secretaria de

Saúde, que tomammedicamento

para controlar a doença e que

hoje se une as pessoas para Luta- .

contra a Aids. Foram registrados,
em novembro, cinco novos casos

de Aids, totalizando 56, desde o

início do ano. Oficialmente são

registrados 458 casos na região.
H. descobriu ter contraído a

doença pelo parceiro, com quem
morava há quatro meses. Um
atestado de óbito do parceiro
anterior do namorado, foi o

e I

veri,

juei
,

.

,

... PROGRAMAÇÂO
Fórum em Brusque
10h - Abertura dos Trabalhos, com a leitura da Atado I

E'ncontro 'Comarcal; 1 Oh 1 Omin - Painel - "A implementação
dODProgramas Protetivos e Sócio-educativos e de uma rede

de atendimento à Criança e ao Adolescente nos Municlpios
de Botuverá, Guabiruba e Brusque: - o papel da Educação,
Saúde, Conselho Tutelar, CMDCAs, Ministério Público,
Judiciário, Polícias Civil e Militar, Assistência Social, Igrejas,
Veículos de Comunicação, OAB e da Comunidade'; com a

exposição da Ora. Dantise Jahn Mello Lepper; 11 hOSmin -

Compartilhamento de estratégias e de ações com os

Prefeitos e Vice-prefeitos eleitos Moacir Merizio e Naltair
Vitorio Bambinetti (Botuverá), Orides Kormann e Cesario

Martins (Guabiruba) e Ciro Marcial Roza e Dagomar Antonio
Carneiro (Brusque); 11 h4Smin - encerramento.

e i

anti
Há 15 anos C.H. convive com o vírus HIV e alerta as pessoas para a prevenção
suficiente para levantar perfeito. Eu fui atrás disso e hoje fala com pesar. Omedo da rejeição
desconfiança. A confirmação veio luto para viver", aponta. .

é o maior obstáculo para um novo
tempos depois quando o

,
Sobre o preconceito, diz que envolvimento. "Tive relaciona-

aparecimento dos sintomas no o maior que sofreu foi na família. mentos rápidos, sempre com

parceiro. "Fiz o teste, mas só após ''A pior dor é a de não ter o apoio camisinha, mas não tive coragem
amorte domeu companheiro, três da família. Hoje eles me evitam", de amar de novo", conta.
meses depois, é que fui ter

coragem de abrir o exame", revela
lembrando da confirmação do
resultado. "Ter a certeza da

doença foi um soco no estômago.
Aminha vida passou pelaminha
cabeça".

H. resolveu contar sua história
na tentativa de alertar outras

pessoas, que ainda não se deram
conta do perigo da Aids. "Eu
confiei no meu parceiro. E sei que
muitas pessoas confiam �a
amizade, no rosto bonito, no corpo

'ell,

A programação do Dia Mundial de Luta contra a Aids, hoje �m
Jaraguá do Sul, inicia com a distribuição de folderes, preservativos
e camisetas na Praça Ângelo Piazera, a partir das 8h30. As 9 horas,
acontece show com banda Tribo da Lua, e pronunciamento de
autoridades. A passeata está prevista para às 1 Oh 1 O, saindo da praça
e percorrendo trechos das ruas Reinoldo Rau, Domingos Rodrigues
da Nova e Marechal Deodoro da Fonseca, retornando ao ponto de

partida. Ao final da passeata cerca de 700 balões brancos e vermelhos
serão soltos, em protesto. "Esperamos pelo menos 1,5 mil pessoas,
principalmente estudantes'; revelou Dalton Fischer, coordenador
do Proqrarna DST/Aids.

... GUARAMIRIM

Apae promove bazar beneficente
A Apae de Guaramirim promove no dia 8 de dezembro, das
17h30 às 21 horas na sede da escola, um bazar beneficente.
A comunidade está convidada a participar.

o"
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lo Marisol promove Natal de Luz
em comemoração aos 40 anos

Aprovada lei do uso da focinheira:Qualificação é a exigência
para se conseguIr emprego

.

criação de alojamento para os: .

perigosos. E no caso de um
I

ataque, o cão será avaliado por I

uma equipe técnica de veteriná-
I

rios, que decidirá o destino do'
animal. Nessa classificação estão'
os cães das raças Fila Brasileiro,
Rottweiler, Mastim Napolitano,'
Dobermann, Pit Bull, Pastor

Alemão, . Mastíff, Akita,
American Staffoordshire Terrier

'

e Bull Terrier, puro ou mestiços e

cães resultante do cruzamento

destas raças. Na edição do dia 9
de novembro, ojornalCorreio do
Povo trouxe reportagem sobre o

projeto de lei, abordando os

perigos de quem passeia com cães

sem segurança e a opinião, de
defensores do uso da focinheira.

- }ARAGUÁ DO SUL - Foi

aprovado em primeira votação o

Projeto de Lei - de autoria do
vereador Jean Leutprecht - que

obriga cachorros das raças
consideradas potencialmente
perigosas a usarem focinheira,
eníorcador, guia e identificador
do 'animal. A segunda e

definitiva votação acontece na

sessão de hoje à noite, depois
segue para sanção do prefeito
Irineu Pasold. A lei entra em

vigor quando for publicada no

Jornal do Município.
O projeto prevê ainda o

cadastramento dos cães na

Secretaria de Saúde, a proibição
de menores de idade de serem

responsáveis por cachorro e a

}ARAGUÁ DO SUL - Daiana

Oliveira, 18 anos,mora emTrês Rios
do Norte e veio ao Sine (Sistema
Nacional de Emprego) procurar
trabalho. Desempregada há um ano,

teve como última atividade, a função
de dobradoraemempresade costura,
além da experiência de revisora.

Daiana tem ensino médio incom

pleto, parouo último anopara ter filho,
hoje comquase umano. Ela se oferece

para trabalhar como atendente, em
mercado ou loja, preferencialmente
no horário comercial ou primeiro
turno. Para os interessados o telefone

. -para contato
é

o 273-1784 (recado).
O Sine fez 2.568 encaminha

, mentos para vagas ofertadas. Destes,

335 foram efetivamente empregados.
A falta de experiência e de qualifica
çãoprofissional é oprincipalobstáculo
à inserção nomercado de trabalho.
As vagas mais difíceis de serem

preenchidas são de torneiro

mecânico, mecânico industrial,
soldador; ferramenteiro e confeiteiro.
E�s mais preenchidos são na áreade
produção, administrativo e doméstica.

Além da intermediação damão
de-obra, oSine faz encaminhamento
de seguro-desemprego' e confecção
de Carteiras de Trabalho. O Sine
solicita que os interessados nos

serviços prestados pelo órgão não
deixem para o final do ano, quando
acumulam o s serviços.

Evento acontece em frente a Mega Store Marisol, no dia 10

}ARAGUÁ DO SUL - A Marisol máximo do evento, será a chegada
promovenodialO,apartirdas20h30, do Papai Noel. "Ele chegará de
em frente a Mega Store, o Natal maneira surpreendente, a

Marisol-40 anos de Luz.O evento, comunidade vai gostar", garante.O
anunciado ontem durante coletiva, evento encerraas atividades alusivas
prevê a participação do Coral da aos 40 anos da empresa,
MarisoI, formado por 40 adultos, comemorados no dia 22 demaio.No
funcionários daempresa, 20 crianças, dia 10, a rua Bernardo Dornbusch,
filhos de colaboradores além do será interditada para trânsito de
coral infantil,.com 400 c�anças de veículos. "Temos a expectativa de
escolasmunicipais e particulares da reunir 1,5 mil pessoas. Então para
cidade. Na oportunidade os maior segurança de todos a Polícia
personagens Lilica Ripilíca e Tigor Militar deverá fechar trânsito",
T.Tigre estarão brincando com as explica Doníní. "Gostaríamos de
crianças.Na oportunidade, haverá contar com a presença da
também show pirotécnico. comunidade, pois' estamos

Para o diretor de marketing da preparando um evento para
e�presa, Giuliano Donini, o ponto emocionar as pessoas", finalizou.

�

Novas versões sobre Bolshoi
durante este período, a superinten
dente-geral, JôBraskaNegrão, estará
afastada das funções adnúnistrativas.
Jô Braska é esposa do principal
acusado, o responsável pelavinda do
balé para oBrasil, João Prestes. .

AFundaçãoCulturaldeJoinville
afuma, através de notaoficialque não
compactua com impunidades, e

esclarece "A atual gestão da FC] não
repassa recursosao projeto social do
Bolshoi, que é integralmente
financiado pelas cotas de patrocínio".

DA REDAÇÃO - Depois da

polêmica sobre possíveis fraudes na
Escola de Teatro do Balé Bolshoi de

Joinville, o Instituto e a Fundação
Cultural emitiram ontem comuni

cados oficiais repudiando a divul

gação dada ao caso, ressaltando que
pelas leis brasileiras "todos são

inocentes até que se prove o

contrário".
OBolshoi instalou uma comissão

para analisar as denúncias. Os
trabalhos devem durar 30 dias e,Daiana espera conseguir vaga como atendente ou na área de costura
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'São Caetano permanecerá na
Primeira Divisão', diz STJD

DA REDAÇÃO - Segundo o JB
On Une, o presidente do STJD
(Superior Tribunal de Justiça
Desportiva), Luiz Zveiter,
garantiu, na noite de ontem, que
irá rejeitar a denúncia do

procuradorMurilo Kieling no caso

da morte do zagueiro Serginho.
O São Caetano, dessa forma, não
corre mais o risco de cair para a

segunda divisão.
Na denúncia apresentada na

última segun_da-feira, o

procuradorMurilo Kíeling pediu
punição ao São Caetano em todos
os jogos que Serginho disputou
no Campeonato Brasileiro. No
entanto', Luiz Zveiter determinou
nesta terça-feira que o clube

paulista corre o risco apenas de

perder os pontos das partidas
realizadas até 60 dias antes de

apresentada a denúncia.
Nesse período de 60 dias,

Serginho disputou apenas quatro
jogos. Como a punição é aplicada
de forma dobrada, o são Caetano
perderia 24 pontos, ficando com

53, mas livre do rebaixamento.

J á o médico do Incor

(Instituto do Coração) de São

Paulo, Edimar Alcides Bocchi,
disse ontem que a morte do
z agu e iro Serginho do São

Caetano foi uma fatalidade.
Segundo ele, os exames

realizados no jogador em fevereiro
- aos quais teve acesso - não

mostraram que o atleta tinha

hipertrofia (aumento de volume)
no coração. "A conclusão se

baseia no fato de que os exames

realizados em fevereiro deste ano
não demonstraram doença
hipertrófica do coração, mas o

exame do Serviço de Verificação
de Óbitos, agora divulgado,

.

apontou exatamente hipertrofia
miocárdica como causa da
morte", afirmou o cardiologista.

• A versão de Bocchi muda

o panorama da

investigação, já que
favoreceria o São Caetano,
o presidente do clube,
Nairo Ferreira de Souza, e
o médico da equipe.

• A São Caetano alega qua.

após a realização dos

exames, não foi informada
sobre quaisquer riscos que

Serginho corria por
continuar jogando futebol.

Técnico do Avaí vive dilema
DA REDAÇÃO - O técnico do

Avaí, Roberto Cavalo, ainda não
sabe o esquema que vai utilizar
contra o Bahia, no próximo sábado
na Ressacada, pela penúltima
rodada do quadrangular final da
Série B. Ele não sabe se vai atuar

com o 4-3-3, mais ofensivo e com

três atacantes, ou no tradícíonal-l-
. 4-2, com três volantes no meio

campo, como ficou evidenciado no
treino de ontem.

"Treinamos pela manhã com

três atacantes e o time semostrou

muito ofensivo, porém ficou um

pouco aberto nomeio-de-campo,
O Bahia tem jogadores velozes que
vão precisar de uma marcação

especial", comentou Cavalo,
referindo-se aos meias Renato e

Robert e ainda os atacantes baianos
Rena e Neto Potiguar,

A estratégia tática do time do
Avaí só será definida na próxima
quinta-feira, segundo o treinador.
Suas dúvidas estão associadas à
lesão do principal marcador do
time, o volante Marquinhos. Há
uma semana, ele se mantém em

tratamento para se curar de uma

contusão no joelho. Cavalo ainda
não decidiu entre Juliano ou

Jardel para substituir Naílton

(suspenso) na zaga e por Edílson
ou Luizinho Neto para ocupar a

lateral-direita.

Quatro nadadores da Academia conquistaram medalhas na 4a

Etapa do Circuito Catarinense de Natação para Não-Federados,
realizada no último sábado em Blumenau: Daniel Behnke (prata
nos SOm costas), José Carlos Fagundes (ouro nos SOm borboleta e

SOm peito), Ana Zanandrea (ouro nos SOm costas e SOm borboleta).

QUARTA-FEIRA,1 de dezembro de 2004

PREPARAÇÃO

Jogadores do Juventus fazem I
trabalho físico na piscina

JULlMAR PIVATTO

� Equipe se prepara
para a partida final
da Série B 1 no

próximo domingo-
]ARAGUÁ DO SUL - Após a

folga de segunda-feira, os

jogadores do [uventus se reapre
sentaram ontem no Estádio João
Marcatto. Na parte da manhã,
houve trabalho de manutenção
na academia e, à tarde, o grupo
foi dividido em dois. Os que

I
atuaram contra o Brusque no

domingo fizeram recuperação na
piscina e os outros ficaram no

Estádio para treino físico com o

preparadorGamarra.
Para a decisão de domingo, o

técnico Itamar Schüller disse

que ainda não decidiu quem vai

substituir Leandro e Paulo Sérgio
no meio-campo, já que os dois
receberam o terceiro amarelo na

última partida. Segundo o'
treinador, ele tem várias opções,

JULI

Schüller, ressaltando que deve
definir a equipe no coletivo de
sexta-feira. Já o atacante Ivan,
substituído no último domingo
por uma torção no joelho, está se

recuperando e deve jogar
domingo. "Pra jogar, depende só

dele'\cOrrientou Schüller.
Sobre o adversário o treinador

lembrou que, por ser o oitavo

E
S
L

Jogadores que não atuaram contra o Brusque fizeram trabalho físico no Estádio João Marcatto

como o vol�nte Kulmann, o meia
Sérgio e até mesmo o zagueiro
Alex, não descartando a

possibilidade de atuar com três

zagueiros.
"Além disso, podemos

começar jogando com Fábio

Lopes, que vem se recuperando
de uma lesão. Mas isso dependerá
de ter condições de jogo", disse

o

C(

A
d,
K

encontro dos dois esse ano, ojo�
pode ser decidido em detalhei.
"Cada jogo é diferente:
Rivalidade quem cria é a torciaa
e a imprensa. Os jogadores i1

preocupam apenas com o jogo",
disse Schüller. Os treinaments
continuam hoje em dois períodol,
e quinta e sexta-feira somenteni
parte da tarde.

n

Elano se recupera de lesão e espera disputar os três jogos
DA REDAÇÃO - Se recuperando

de uma contusãono tornozelodireito,
o meia Elano, do Santos, não quer
viveromesmodrama da final daCopa
Libertadores. Na época, o jogador
teve que acompanhar os jogos flela
televisão quando seudesejomaior era
estar em campo. Para isso, se dedica
ao máximo ao trabalho no

departamentomédico.
Hoje o jogador passa por uma

ultra-sonografiapara avaliar o grau de
cicatrização, mas o médico Carlos

Braga se mostra preocupado com o

estado do atleta. Elano, fora há duas
rodadas, se machucou na partida
contraoGoiás. Depois de ser liberado,
deverá passar um período de

recuperação e não deve enfrentar o

Grêmiono próximo domingo.
"É realmente muito ruim ficar

fora do time num momento tão

importante como esse, emqueogrupo

precisa fazer os resultados na tentativa
de chegar ao título", comentouElano,
que tem esperança de voltar logo aos
campos. "Essa éminha expectativa e

estou seguindo todas as

recomendações para que melhore

rapidamente para poder jogar" .

Fora de campo, Elano vive

tambémoutragrande expectativa: ele
vai se casar dia 21 do mês que vem

com Alexandra, em Iracemápolis
(SP), sua terra. Ele cuida dos

preparativos e entre os cinco

convidados para padrinho, há dois

companheiros de futebol: o volante

Os alunos que fazem parte dos 18 pólos de Vôlei mantidas

pela FME se reuniram, no último sábado, no Parque Municipal de
Eventos, O tradicional encontra encerra as atividades do ano entre
as escolas, onde o objetivo é a confraternização dos alunos e o

incentivo ao esporte.

Narciso, um dos primeiros amigos que
fez ao chegar ao Santos, e Edu

Dracena, que conheceu na seleção,
mantendo grande amizade.

Viver essas suas situações é o

bastante para Elano, que nem pensa
na possibilidade de uma transferência
no início do ano. Houve o interesse

do Atlético de Madri, que teria

oferecido US$ 4 milhões pelos
direitos federativos do atleta, mas
essas negociações deram uma

esfriada. Ele tem contrato com o

Santos até dezembro de 2006 e os

santistas contam com omeia para a

disputa da Libertadores daAmérica,
se o time conseguir uma das quatro
vagas que caberá aos primeiros
colocados doBrasileiro.

• Elano disse que não

pensa em transferência no

momento, mas que se

acontecer tem que ser um

bom negócio para o clube
e para ele.

• Fora de campo, Elano

vive também outra grande
expectativa: ele vai se casar

dia 21 do mês que vem

com Alexandra, em
Iracemápolis (SP), sua terra.

. I
Encerrou no sábado a 2a Copa de Futsal Menor. As finaiS I

aconteceram na quadra doColégio EvangélicoJaraguá, com as disputas
das categorias Fraldinha e Pré-Mirim. Na primeira, o título ficou com o

Canguru, que venceu o Rolando por 6xl. Já a última foi vencida pel�
Colégio Evangélico, que derrotou o Nova Geração por 6x2.
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� Com apenas 20 anos,

jogador está no

segundo ano como
profissional

]ARAGUÂ DO SUL - Com

apenas 20 anos, o fixo Leco vem

se firmando corno uma das

principais peças do treinador da
Malwee Marcos Moraes. Em seu

segundo ano como profissional já
coleciona títulos como o

bicampeonato da Taça Brasil, o
Sul-Americano e o Estadual.

Junto com a equipe, ele se

prepara para mais duas decisões:

o Estadual, no próximo sábado,
contra a Univali e a' Copa

m América, de 17 a 20 de

dezembro, no Peru, contra o

Kansas.
Alex Domingo da Roza

nasceu em Chapecó, onde

começou a jogar Futsal em 1997.
Em 2000, chegou em Jaraguá do
Sul para defender a equipe
Infanto-Juvenil. Em 2001 ficou
campeão Estadual no Juvenil e
defendeu a seleção catarinense

da categoria em 2002 e 2003, ano
em que começou a treinar com o

profissional.

QUARTA-FEIRA,l de dezembro de 2004 ESPORTE

Leco (à esquerda) contra o Vasco da Gama pela Liga Nacional 2004

"J á considero um grande feito
ter conquistado um espaço numa

equipe com tantos jogadores
experientes e de qualidade.
Aprendo com cada um e procuro

seguir os exemplos que eles

deixam", disse Leco, que tem

como ídolo e incentivador o fixo

James, que hoje está no futebol

espanhol.
"Enquanto ele estava aqui,

foi como um pai pra mim, Depois
dos treinos, ele me chamava para
treinarmos em separado e ele me

falava sobre táticas de jogo",
lembrou. Segundo o jogador, a

amuade L1ue criou no grupo é

outro fator positivo na Malwee.
"Além de companheiros de

trabalho, tenho aqui amigos,
como o Xande e o Chico", disse
o jogador, com contrato renovado

para o ano que vem.

Sobre o futuro, ele prefe�� ser

Contra o Joinville, marcando o pivô Paulinho, também pela Liga Nacional

cauteloso. "Gostomuito de jogar
aqui. O que importa pramim não

é só o lado profissional, o dinheiro.
Quero me sentir bem onde eu

estiver", comentou, ao ser

perguntado sobre a possibilidade
de atuar no futebol europeu. "Isso
é coisa para pensar mais tarde.

Não tenho essa ambição no

momento. Estou 'num dos
melhores clubes de Futsal do
Brasil e não tenho motivos para
ir embora agora", disse Leco,
revelando ainda que gosta de:
morar em Jaraguá do Sul e que a

cidade é acolhedora.

REVELAÇÃO

� teco é uma das promessas do Futsal Brasileiro'

Supervisor da Malwee confirma seis, contratações para a próxima temporada
]ARAGUÂ DO SUL - O

supervisor técnico da Malwee
Kléber Rangel confirmou ontem

seis nomes que a Malwee
contratou para a próxima
temporada. Q goleiro Bagé
(Banespa)., os pivôs Chico
(Univali) e Cristian (AABB/
Chapecó), os fixos Antônio

(Colegial) e Eca (Anjo) e o ala
Raânha (Colegial) já acertaram os

detalhes e devem se apresentar no
Wo[fgangWeege somente ano que
vem.

"A exceção será Chico, da
Univali, que deve começar a

treinar na próxima semana para

viaj ar conosco para' o Peru",
informou Rangel, lembrando que
a diretoria não pretende contratar
mais ninguém para o próximo ano,

já que todos os jogadores do atual
elenco já renovaram contrato.

Rangel também falou sobre as

primeiras competições de 2005,
onde a Malwee vai buscar o

tricampeonato da Taça Brasil. Para
2005, o número de participantes
aumentou de oito para 12. A
Malwee e a Carlos Barbosa,
campeão e vice da última edição,
serão as sedes na primeira fase. As

semifinais e a final serão disputadas
na cidade gaúcha. Se conquistar
o título, o time jaraguaense será o

único a vencer por três vezes a

competição.
ESTADUAL-Enquanto isso,

a equipe segue na preparação para
a disputa do título doCampeonato
Estadual de Futsal da Divisão

Especial. Ontem os jogadores
fizeram treinos leves noWolfgang
Weege, com exceção do ala
Márcio, que está fazendo

fisioterapia e se recupera de uma

torção, sofrida no primeiro jogo da
final contra aUnivali.

"EStamos no clima de uma final.
Isso é o mais importante.
Continuamos � preparação e

esperamos contar com o apoio da

torcida", disse o fixo Leco. Para a

equipe, o resultado de 6XL no

último jogo não refletiu a partida.
"Foi um jogo muito equilibrado.
Mas precisamosmanter a atenção,
pois uma simples vitória deles leva
a partida para a prorrogação",
completou o jogador.

Os ingressos para a partida de

sábado, que começa às 20h30, já
estão a venda a partir de hoje na

Rede de PostosMime, por R$ 5,00.

�rasil enfrenta hoje os EUA precisando apenas do empate
DA REDAÇÃO - A Seleção

Brasileira de Futsal enfrenta hoje
os Estados Unidos, às 8h (horário
de Brasília), em Taipei, pelo grupo
F, necessitando somente de um

empate para garantir a

claSSificação para as semifinais do
CampeOnátoMundial.
AOutra partida do grupo F será

entre Argentina e Ucrânia. O
Brasil lidera o grupo F'com seis

Pontos; em segundo estão a

Argentina e a Ucrânia, com três
POntos cada; os Estados Unidos
aind -

a nao pontuaram. O grupo E
tamb'em tem duas partidas nesta
quarta-fetra: Portugal enfrenta a

Espanha e aRepúblicaTcheca joga
COntra a Ítália..

Na manhã de ontem, alguns
atletas aproveitaram amanhã de
folga para conhecer um pouco da
cultura de Taipei, cidade-sede do
Mundial. Franklin, Schumacher,FalCão S' . 1:

l-I
e lmllOram ao Memorian

aU, um complexo com museu

teatro e laçai para concertos em

Falcão é uma das 'armas' da seleção contra os EUA

homenagem ao presidenteChiang
Kai-Shek.

A Seleção Brasileira estreou no
Mundial no dia 22 de novembro
com uma vitória por 10 a O sobre a

Austrália; no dia 24, venceu a

Tailândia por 9 a I: no dia 26,
venceu a República Tcheca por 4 a

1; no dia 28, venceu aUcrânia por
6 a O e no dia 29 derrotou a

Argentina por 2 a 1.
O Brasil conquistou cinco

títulos mundiais: em 82, no

Brasil; 85, na Espanha; 89, na
Holanda; 92, em Hong Kong e

96 na Espanha. No Mundial de
2000, na Guatemala, a Seleção
Brasileira ficou com o vice

campeonato. A Espanha foi a

campeã.

FATOS

• O Brasil conquistou cinco

títulos mundiais: em 82, no
Brasil; 85, na Espanha; 89, na
Holanda; 92, em Hong
Kong e 96 na Espanha.

• O Brasil lidera o grupo F

com s-eis pontos; em

segundo estão a .

Argentina e a Ucrânia, com
três pontos cada; os
Estados Unidos ainda não

pontuaram.

��
COPARENAULTC1io

ACOMPANHE O PILOTO
PELOS,rE

www.kreisjr.com.br
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CONVITE:

A AIJS-ASSOeIAççÃO DAS IMOBILIÁRIAS DE JARAGUÁ DO SUL-Se' .;

Tem a honra de convidar os associados, para o jantar de posse da" t.
nova diretoria gestão 2005/2006, no dia 02 de dezembro, quinta ".,

feira, às 20 horas, no Restaurante AABB - Associação Atlética BanCo';l�!
do Brasil, sito à Rua Adélia Fischer, 13. '," ':��

. ,�.
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1! �:�;ESTADO DE SANTA CATARINA/ PODER JUDICIARia'
Comarca de Jaraguá do Sull2' Vara Civil ,

'

Rua Guilherme CristianoWackerhagen,87,Vila Nova,; CEP 89259-300, Jaraguá doSul-Sf,
Juiz(a) de Direito:QuitériaTamaniniVieira Péres

Escrivã(o)Judicial: Ana lúcia Rozza
EDITAL DECITAÇÃO - USUCAPIÃO- RtUS INSCRITOS E EVENTUAIS-COM PRAZO DE30 (TRINTA) DIAS
Espécie e Número do processo: Usucapião, 036,03,005850-9
Autor: Anselmo Bertoldi e outro

Descrição do(s) bem(ns): Um terreno, sem benfeitorias, situado na zona urbana do Município e Comarca
de Jaraguá o Sul, com a área de 46,40 m2, e as seguintes medidas e confrontações:fazendo frente, em curva,

com a esquina das Ruas Emil Burow e Severino Schiochet, onde mede 2,08 metros, fundos corn terras de

Egon Richter, onde mede 1,55 metros, no lado esquerdo com a Rua Severino Schiochet, onde.mede 26,90
e no lado direito com terras de Anselmo Bertoldi, 'onde mede 26,90 metros. O referido terreno extrema
com o imóvel de propriedade dos autores, matriculado SO? o n°.4.966, e não se encontra registrado no

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. Prazo Fixado para a Resposta: 15 (quinze) dias.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não

sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), se casado(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos eventuais interessados
que, fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de Direito,tramitam os outros do processo epiqrafado, bem como

CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do

transcurso do prazo deste edital. ADVERT�NClA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e.terceiros, foi expedido o presente edital, o
qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraqué do Sul (SC), 22 de novembro de 2004.

Quitéria Tamanini Vieira Peres

Jufza de Direito
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OPINIAO

o cerco à corrupção
As investigações das

denúncias de improbidades
,

administrativas realizadas
"pela Polícia Federal e

,Controladoria-geral da
União permitem afirmar

I que o combate à corrupção
,

nas hostes das adminis-

li
;

trações públicas tornou-se

uma política de Estado.
Nunca se viu tantos sus

peitos de corrupção presos
em tão pouco tempo. Desde
o 'início do ano passado, já
foram presas 705 pessoas
envolvidas com todo o tipo

I" de crime, da adulteração
,jf;' de combustíveis à sonega
;>c) ção de impostos no setor de
�:l'- bebidas, de fraudes com
Cl[:, senhas no INSS a burlas de
eb licitações e desvios do

:1� dinheiro público.
"

Depois de anos e anos de

rs- renitentes reclamações e

c r protestos 'contra impunida
GÍ:: de, as autoridades brasi-
21"', leiras resolveram ouvir e

151 atender ao clamor das ruas.

51,

o que antes parecia como

um ensaio cinematográfico
para distrair o distinto
público cede lugar a ações
efetivas de combate a

bandalheira generalizada. A
impunidade é talvez o maior
de todos os males que
afligem o país, contribuindo
decisivamente para o

engrendramento de outros

com a moralidade
administrativa e passou a

questionar os métodos e

critérios usados pelos donos
do poder. Motivada pela

, avalanche de denúncias de
corrupção em todos os níveis
das administrações públicas,
cobrou providências das
autoridades que, por sua

vez, iniciam o processo do

liJ> É preciso reconhecer que a corrupção
não está limitada aos grandes centros,
Aqui, na região, há toda a sorte de desvios

flagelos. São essas trampas
que nos mantém amarrados
aos preceitos do início do
século passado e à mesma

consciência de então.
O que começou como

,

uma idiossincrasia, trans
formou-se num exercício
diário de cidadania a favor
da probidade 0'administra
tiva, A opinião ptiblica
percebeu a importância de
exigir compromissos para

BD' FRASES

resgate histórico da
moralidade pública.

Não obstante, é preciso
reconhecer que a corrupção
não está limitada aos

grandes centros. Aqui, na

região, há toda a sorte de
desvios. Denúncias existem
- algumas comprovadas e de
conhecimento das auto

ridades -, mas sem o apelo
suficiente para movimentar
a máquina investigativa.

QUINTA-FEIRA,2 de dezembro de 2004 :' CORREIO DO POVO

Assim, o dinheiro sur

rupiado dos cofres públicos
continua a manter a

mordomia dos larápios.
É preciso punir exem

plarmente os corruptos para
inibir a prática do delito.
Todavia, exige - se com

prometimento nas ações de
enfrentamento e de
cidadania, o que para a

maioria, infelizmente, tem
importância próxima de
zero. Se os otimistas têm

razão, cabe então, ao

conjunto da sociedade
contribuir para que o nível
ético atinja patamares
civilizados. Por outro lado,
se insistir na indiferença,
permitirá a perpetuação da
bandalheira. Talvez o

momento seja realmente de
moralidade, não apenas de
uma crise moral. A

confirmação virá com os

resultados. O que acalenta
é que o governo Lula fecha
o cerco à corrupção no país.

"Enquanto muitos querem atuar no exterior, prefiro jogar onde me sinto bem.Ganhar dinheiro
não é meu principal objetivo no momento.Gosto de jogar aqui e não pretendo sair tão cedo;

:1lJí
011

li!"

ov

Bb
00 •. Laco, fixo da Malwee, revelando a vontade de permanecer no Futsal de Jaraguá do Sul.

r Mundo I Pessoas & Fatos I
• CHINA

Sobre para 166 o número
demortos em Explosão
o número demortos da explosão em uma mina
de carvão na região central da China subiu para
166 ontem. Com Isso, a explosão transformou
se no mais grave acidente ocorrido em uma

mina de carvão chinesa nos últimos anos. A

informação contida em uma nota publicada na

página da Rádio Nacional da China na internet
velo à tona depois de autoridades locais terem
informado que as equipes de resgate estavam

sendo Impedidas de trabalhar por causa de

persistentes incêndios e da alta concentração
de gases tóxicos na mina de carvão de

Chenjiashan, atingida por uma forte explosão
de gás no domingo. (AE)

• ESPANHA

ChancelerdizqueAznar .

ajudougolpe naVenezuela
o ministro do Exterior da Espanha, o socialista

Miguel Angel Moratlnos, confirmou ontem que
o governo do ex-primeiro-ministro Jose Maria
Aznar deu apoio à tentativa de golpe na

Vénezuela. Moratlno, no entanto, pediu
desculpaspor ter feito a denúncia publicamente
numa entrevista à TV.
Morantlnos prestou depoimento ontem na

Comissão deAssuntos Exteriores do Parlamento
depois que deputados conservadores pediram
sua rent:lncla pelas afirmações, que azedaram
ainda mais as relações entre os dois principais
partidos espanhets. tAE)

liJ> FILIPINAS

Tempestademata 412 e
deixa 177 desaparecidos
o número de mortes causadas por fortes
tempestades que provocaram deslizamentos
de terra e enchentes subiu para 412 no Leste
das Filipinas. Outras 177 pessoas estão

desaparecidas. Enquanto isso, fortes ventos e

chuvas antecedem a aproximação de um tufao
e prejudicam os esforços de resgate, obrigando
as autoridades a colocarem as castigadas
provlncias do leste do pais em estado de alerta.
Meterologlstas alertaram que o tufão
Nanmadol pode ser especialmente forte. Sua
chegada às Filipinas está prevista para o fim da
noite de hoje ou para as primeiras horas de
amanha. (AE)

.ISRAEL

Parlamento rejeita
orçamento de Sharon
o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon,
sofreu ontem uma derrota crucial no

Parlamento, na votação do orçamento nacional'
para 2005, e se empenha agora em formar
uma nova coalizão de governo para evitar a

convocação antecipada de eleições gerais.
A rejeição ao pacote orçamentário de US$ 60
bilhões por 69 votos a 43 põe em risco o

governo porque, de acordo com a lei, se a

'proposta não for aprovada até 31 de março de
2005, Sharon será obrigado a dissolver o
Parlamento e marcar novas eleições quase dois
anos antes da data prevista. (AE)

.IRAQUE

Presidente sunita defe,nde
elelç6es gerais em janeiro
o presidente do Iraque, Ghazi al-Yawar, disse
ontem que as eleições devem ocorrer no

próximo mês como planejado, distanciando
se de outros importantes lideres sunitas que
pedem o adiamento da votação por causa da
insegurança no pais. AI-Yawar é o primeiro
sunita de relevãncla a rejeitar as pressões por
um adiamento.
"Devemos ir adiante com as eleições, por um
principio moral e legal� desse AI-Yawar. Nas

eleições será escolhida uma Assembléia

provisória que designará um novo gabinete
e supervisionará o projeto de uma

Constituição permanente. (AE)

... COLÔMBIA

Congresso aprova nova'
reforma constitucional ,

o Congresso colombiano aprovou ontem, por
115 votos a 35, a reforma constitucional que
permitirá ao presidente Alvaro Urlbe disputar
um novomandato. Urlbe termina seu perlodo
presldenclàl em agosto de 2006. Antes de
entrar em vigor, a reforma constitucional,que ,

permite apenas uma reeleição, deverá ser

votada pelo Senado e finalmente terá de ser

avaliada pela Corte Constitucional.
De acordo com analistas polltlcos, Urlbe, com
uma popularidade em torno de 70%, não dará
trégua a seus adversários na campanha
eleitoral. (AI)
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Sinais de alerta ao PT
Sebastião da SilvaCamargo *

Nunca fui escritor ou analista político, mas confesso que
professor e dado a importância domomento que vivemos, tenl
dedicado algunsminutos demeu tempo para entender o que

.

anos doGoverno Lula contribuíramparao resultado das eleiçful 5

2004. É evidente que política não é uma ciência exata, portanto, .

c

pode ser explicada a partir de ummotivo único. É verdade qu�
derrotas doPT tiverammotivações locais, como afirma a resolu .

(

do PTNacional, mas também pelo partido ser governo em to:l� (

país.
Neste contexto alguns elementos destas eleições precisam,

considerados para uma avaliação mais próxima da realidads] f.

campanha eleitoral do PT em 2004, em todo o Brasil, foi visív�
ausência de militância voluntária, uma característica do PU,
capitais, grandes e médias cidades o partido perdeu por uma pequ
margem de voto. (Esse fenômeno pode ser entendido como

recado de uma parcela pequena, mas formadora de opinião).
RiodeJaneiro até oextremo sul, foi a regiãoonde o descontentamell
ficoumais evidente. O PT perdeu a capital Paulista, Porto A1f!!
alémde outras importantes cidades.

De ummodo geral, omovimento sindicalCUTista não ábia� r

as campanhas municipais PTistas como tradicionalmente fa.il

Dirigentes sindicais até votaram em candidatos do PT, mas ni: I

pegaram o telefone paraligar para a família e amigos pedindovs
no PT,muitomenos foram para rua.

Isso pode ter acontecido, porque, servidores públicosmuni�
estaduais, federais, metalúrgicos, bancários e profissionais liberai
constituem a principal base do movimento sindical CUT��
tradicionais aliados do PT. Foram exatamente estas caregorias
principais atingidos pelas ações dos governos PTistas, seja na esf� I

municipal ou na esfera federal. Onde estão situadas geografiéameni
estas categorias no Brasil? Exatamente do Rio de Janeiro até� (

Grande do SuL Os prefeitos PTistas nas grandes emédias cida&
situados nesta região, sempre promoveram iluminaçãopública, col�
de lixo, saneamento para as periferias sempre aumentando taíi

para quemmora nos centros das cidades, novamente atingindo!
classemédia. Esse conjunto de fatores possibilitou aos adversári�1 r

discurso de que o PT administra contra a classe média e protegei '

grande capital com sua política econômica.
O PT chegou ao governo comprometido com a distribuiçáo�

renda e a promoção do aumento nos investimentos de inclusíl
social (saúde, educação, saneamento). Os recursos destinados poli
estas áreas vêm crescendo no governo Lula de forma significativa,
Os números têm demonstrado isso.No entanto é preciso perce\)!
que o governo Lula não tem força política suficiente para tributarl
grandes fortunas, o setor financeiro e as transnacionais.A refornl
tributária e a reforma previdenciária atingiram em cheio a ela,!
média brasileira.Enquantoa políticade juros altos continua rendera1
criticas e desgastes ao governo.

São estes elementos que emminha avaliação, contribuíraJll�
forma decisiva nos resultados eleitorais no Sul e Sudeste Brasileirt\
permitindo ao PT um crescimento nos pequenos municípios, n�

Norte e Nordeste brasileiro, justamente onde há uma !11ai�
necessidade dos programas sociais vigentes. Figuras derrotadaseW
2002 que previam um cenário sombrio para as disputas futuf3Í

perceberam as fragilidades PTistas e obtiveramêxito. Partidos aliadcí
comoPMDB e PPS ameaçam sair do governopor que quere11lrn�
cargos, mas tambémporque interpretaram o resultado d;1S eleiçóei
como um sinal de alerta.

*Professor de História

Pós-graduando em Metodologia
Diretor regional do SINTE
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MOSAICO �Maurílio deCarvalho-------------------------------------,

...Aliás�Eleição
A nova diretoria da Adeajs (Associação
de Defesa e Educação Ambiental de

Jaraguá do Sul) tomou posse na última

terça-feira para mandato de dois anos.

A associação ficou assim constituída:

presidente jornalista Adelm? Mülle�;
vice-presidente advogado Lino Sarti:

primeiro-secretário professor Emerson
Gonçalves; segundo-secretário
professora Cristiane Musa; tesoureiro

Leone da Silva. Os Conselhos Fiscal e

'Deliberativo são integrados por

profissionais liberais, líderes

comunitários e políticos do município.

Na assembléia de eleição e posse da

Adeajs, os ambientalistas discutiram a

possibilidade de conversar com o

prefeito eleito, Moacir Bertoldi (PL),
sobre o futuro gerente de Meio

Ambiente da Prefeitura.
Na avaliação da entidade,a pasta "deve
ter à frente profissional de notório

conhecimento de causa e com ações
e já ter provado ser sensível às

questões ambientais do município, que
são graves': Para completar, a

associação denunciou agressões ao

meio ambiente.

A presidente da Câmara de Corupá,
Dolores Lunelli (PMDB), assumiu ontem
a Gerência de Desenvolvimento Social,
Urbano e Meio Ambiente da Secretaria

de Desenvolvimento Regional de
Jaraguá do Sul.
Dolores' substitui o empresário
Veríssimo Garcia, no cargo desde a

implantação da SDR, em junho do
ano passado. Segundo a assessoria

de Comunicação da Secretaria,
Regional, Garcia pediu exoneração
alegando motivos pessoais. Dolores
foi nomeada na terça-feira.

... No rastro
o Sinsep (Sindicato dos Servidores
Públicos) cobrou da administração
municipal de Guaramirim a falta de

distribuição do vale-refeição, referente
a dezembro, aos funcionários.

Após a cobrança, o governo informou

que os vales serão distribuídos amanhã
e que o atraso foi motivado pela
"quebra da máquina que os emite':

Alguns dirigentes sindicais não

acreditaram nas desculpas e apostam
que a intenção era cortar o benefício
definitivamente, comei tentou fazer a

Prefeitura de Jaraguá do Sul.

...Num sei...Substituição , .
. "

DENÚNCIA

Assembléia pode instalar 'CPI
para apurar fraudes no bolshoi

Apesar da polêmica que causou o fato do.

governo não ter distribuído os vales

refeição, a Câmara de Guaramirim

desconhecia o caso. Alguns vereadores
foram pegos de surpresa ao serem

informados pela reportagem do Correio do
Povo. Na Câmara, os funcionários deram a

desculpa da inocência. "Me pediu demais.
Trabalho na assessoria'; disse um deles,
A falta de sintonia entre os poderes não é

privilégio de Guaramirim. Em todos os

cantos do país há exemplos assombrosos
de vereadores que desconhecem as ações
da prefeitura e vice-versa.

Lula assina ordem de serviço
para duplicação da BR-l0l

DA REDAÇÃO - O presidente
Lula (PT) estará em Santa
Catarina amanhã para assinar

a ordem de serviço que dará
início às obras de duplicação do
trecho Sul da BR-IOl, entre

Palhoça e Osório, no Rio
Grande do Sul. O governador
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB);:,') que esteve em

Brasília na terça-feira para

,cu�íhprir a agenda de
audiências em três ministérios,
confirmou a vinda do

presidente em nota divulgada
pela Secretaria Estadual de

Articulação Nacional.
Segundo o coordenador do

Dnit (Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transportes)
no E�tado, João José dos Santos,
Lula estará em Torres (RS) pela
manhã e seguirá para _Sant<i
Catarina. "A assinatura da ordem
de serviço está marcada para as

14h30, no local onde inicia o

trecho não-duplicado da BR-101,
em frente ao Posto da Polícia
Rodoviária Federal", informou.

O coordenador informou
ainda que as obras iniciam logo
após a assinatura e que os

maquinários e equipamentos já
começaram a ser deslocados para
as margens da rodovia. "As obras
.de duplicação começam com a

poda das árvores próximas a BR
em montagem dos equipamentos
e escritório", explicou.

A previsão de conclusão das
obras de duplicação da BR-1 O 1 é

dezembro de 2007, com exceção
dos trechos doMorro dos Cavalos,
da ponte sobre o Complexo
Lagunar e do túnel no Morro do

Denúncias de desvios podem comprometer os trabalhos da Escola Bolshoi, lembra Dentinho (detalhe)

entrevistas à imprensa.
Dentinho disse que é preciso

investigar profundamente as

denúncias, especialmente no

que se refere ao envolvimento
do ex e atual prefeito de Joinville
e da Fundação Cultural no

suposto desvio de recursos do
teatro. "Eles são os responsáveis
pela prestação de contas relativa
aos investimentos na Escola
Bolshoi", lembrou, informando
que foi proposta a realização de
audiência pública na próxima

No contrato do balé russo com
a Prefeitura de Joinville, o Bolshoi
é representado pela Paramount

Advisory Services, de Prestes. A
empresa, com sede na Irlanda e

conta bancária no paraíso fiscal,
recebe da Fundação Cultural de
[oinville todos os custos da Escola,
que alcançam US$ 192 mil por
ano. Investigando o caminho
desse dinheiro, os procuradores
descobriram irregularidades.
"Verificamos que a, empresa
Paramount foi dissolvida, em

2001. Desde então esse dinheiro
está sendo remetido para uma

empresa fantasma", explicou o

procurador da República Davy
Lincoln Rocha.

OMinistério Público também

questiona o contrato de

patrocínio do Bolshoi com os

semana para avaliar o caso e'

agilizar as investigações. "Essas
denúncias são gravíssimase vão
interferir no relacionamento de

Joinville, de Santa Catarina e do
Brasil com a Rússia", prevê.

Além de Prestes e [ô , o

deputado atribui a respon
sabilidade ao secretário de

Educação, Silvio Smiezicovski,
ao diretor financeiro da Escola
Bolshoi, Sérgio Aires Filho, ÇlO

ex-secretário da Fazenda do

município, Luís Carlos Meinert,

e ao presidente da Fundação
Catarinense de Cultura e ex

presidente da Fundação Cul
tural de Joinville, Edson Busch
Machado. Dentinho acusou
também o ex-procurador de

Joinville e secretário estadual da

Fazenda, Max Bornholdt, o vice
prefeito eleito, Rodrigo Bor

nholdt, e João Prestes por terem

pressionado a Contro-ladoria

geral da União para que o

processo de investigação fosse

bloqueado.

,

CAROLINA TOMAsELLI

9

C ...Sugestão foi feita
3' pelo deputado do PT

\

r

Winson' Vieira, que
apontou os culpados

DA REDAÇÃO - O deputado
�, Wilson Vieira, o Dentinho (PT),
I,
defendeu na tribuna da Alesc

o (Assembléia Legislativa do

, Estado de Santa Catarina) a

instalação de CPI (Comissão
v �l: _ .'

" parlamentar de Inquérito) para
"';',-1. I} -t .! ',' J. , "

apurar denúncias de má

"administração de recursos na

,j Escola do Teatro Bolshoi de

;_ Joinville. A CPI da "Sapatilha",
o como foi sugerida, serviria para
apurar enriquecimento ilícito

,1 do administrador da escola,
,; João Prestes, e a esposa, [ô
"
Braska Negrão, supervisora

" geral do tradicional ballet russo
L no Brasil.
5 Na avaliação do deputado,
Q "há motivos suficientes para que
" a Assembléia realize sua própria
�' investigação". Na terça-feira, o
'J Ministério Público Federal
, confirmou a constatação de
I indícios de irregularidades na

(J escola. O procurador da Re-
pública Davy Lincoln Rocha
informou que recebeu ameaças

'; através de telefonemas anônimos
R' para que não concedesse

Ministério Público denuncia fraudes no Bolshoi de Joinville
Procuradores da República

(/ investigam denúncias de
irregularidades na Escola do Balé

:, Bolshoi de [oinvílle. OMP acusa
,:, o responsável pela vinda do grupo
o ao Brasil, o empresário Antônio
jr João Ribeiro Prestes, por formação
fi de quadrilha, lavagem de

dinheiro, evasão de divisas e

peculato (apropriação de bem

I �,' público). A superintendente
geral e esposa de Prestes, J ô

I Braska Negrão, pediu
afastamento por 30 dias das
funções administrativas, para que
a comissão especial do Instituto
Bolshoi faça análise das
denúncias. OMinistério Público
também pediu afastamento de
Outros cinco funcionários da
escola, ainda não divulgados, e

nomeação de interventores.

Correios e Telégrafos, no valor de
R$ 10,5 milhões. Segundo a ação
pública, a escola pagou comissão
desse patrocínio a três empresas
de João Prestes - Progress, R.
Prestes e Zait ZTR -, além de uma

quarta empresa que está no nome

do contador dele. O valor das
comissões chega a R$ 712 mil.

Ainda segundo o Ministério
Público e a Procuradoria da

República, o prejuízo financeiro à

escola é de aproximadamente R$
20 milhões. A denúncia foi feita

pelo Programa Fantástico, da Rede
Globo, que perguntou a Prestes
sobre a dissolução da Paramount
na Irlanda. "Essa empresa era

originalmente estabelecida na

Irlanda e mudou-se de endereço
para as Ilhas Seychelles",
respondeu.

FATOS 1
• O Instituto Bolshoi e a

Fundação Cultural
emitiram terça-feira
comunicados oficiais

repudiando' a divulgação
dada ao caso, ressaltando

que pelas leis brasileiras
"todos são inocentes até

que se. prove o contrário':

• A Fundação Cultural de
Joinville declarou que"A
atual gestão da FCJ não

repassa recursos ao

projeto social do Bolshoi,
que é inteqralrnente
financiado pelas cotas de

patrocínio':

Formigão, que só devem ficar

prontos dois anos depois. No total,
devem ser investidos

aproximadamente R$ 2,4 bilhões
com a obra - 60% financiado pelo
BID (Banco Interamericano de

Desenvolvimento) e o restante

pago pelo governo federal e

iniciativa privada.
A empresa Concremat

venceu a licitação para

gerenciamento ambiental da

obra, mas até amanhã outras

empresas inscritas podem recorrer

da decisão da comissão de

licitação do Dnit. Na semana

passada, a empresa Corpore
Consultoria e Participações - que
obteve a última colocação no

processo - protocolou no Dnit
rec urso administra tivo

questionando o resultado da

licitação, que acabqu r sendo

suspenso.

• Segundo o coordenador

do Dnit no.êstado. João
José dos Santos, a
assinatura da ordem de

serviço está marcada para
as l4h30,no local onde
inicia o trecho não-

,

duplicado da BR-lOl, em
frente ao Posto da Políçia
Rodoviária Federal.

• O coordenador informou
ainda que as obras iniciam

logo após a assinatura e

que os maquinários e

equipamentos já
começaram a ser

deslocados para as

margens da rodovia.

COLÉGIO MARISTA
SÃO Luís

Matriculas
Abertas
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Auditoria verifica trabalhos da
inclusão digital do Sesi
.. }ARAGUÁOOSUL-ASupervisora
Nacional do Sesi (Serviço Social da

Indústria),GisaSiqueira, inspecionou
gntem o programa de Educação do
Trabalhador - Inclusão digitaL O

projeto, implantado em agosto e

aplicado desde outubro, leva
conhecimento a 168 trabalhadores das
�'

empresas, que cursam o ensino

bdamentalemédio, nas aulas de arte.
;-

A supervisora disse que ficou
�atiSfeitacomo trabalho realizado com
'os estudantes e anunciou que, para
1005, o programa será ampliados para
Jdemais disciplinas como Produção
'textual, Matemática, Língua estran

geira e artes. "Havia necessidade de

inserir os tra-balhadores a conhecer a

tecnologia, para que eles tenham
contatocom estas ferramentas, como

softwarepara que sejaútilno processo
de aprendizado", declarou.

As colegas de trabalho, Edite
Pancera, 42 anos, e Solange Ziemba,
22, freqüentam o ensino fun
damental e têm os primeiros contatos
com o mundo virtual. Na avaliação
delas, as aulas oferecidas foram

imprescindíveis para o aprendizado.
"Não temos computadores em casa e,

sem esta oportunidade, não seria

possível conhecermos nada de

informática", comenta Edite, com o

aval da amiga.
RAPHAEL GÜNTHER

I

I
I
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0,6545

• Cotação U$$
Comercial

Compra Venda

Turismo

• Cotação Euro Compra
3,613

Venda

3,621

RS: 815,94 (novembro)'CUB

<Indices

Bovespa

Pontos oscilação

0,42%25.234

Dow Jones 10.590 1,56% .

Nasdaq
• Poupança (%)

2.138 1,96%

concurso: 620
01-03-13

22 - 29 - 32

concurso: 1380
39 - 50 - 55
76 - 78

Loteria Feaerat�.
concurso:474

04 - 05 - 16 - 18 - 21 - 24 - 25
39 - 41 - 44 45 - 48 - 55 - 57
83 - 85 - 88 - 92 - 93 - 98

concurso:03889
1 ° Premio: 29.619
2° Premio: 19.468

3° Premio: 36.636
4° Premio: 50.927
5° Premio: 48,637

Extravio de Documentos

A Empresa Bago Transportes Ltda ME localizada em Massaranduba/
SC, á Rua 11 de Novembro, 224, Centro CEP 891 08-000, inscrita no CNPJ
n. 80.700.123/0001-74 e Inscricao Estadual n.25180087-3, vem comunicar
o extravio de vários documentos fiscais sendo nótas fiscais de série
unica e modelo 08, cuja numeracao é a seguinte:
2387 á 2550
2551 á 3050
3051 á 3075
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Promoções estimulam gastos I
MARIA HELENA MORAES

�Três campanhas de
Natal são oferecidas
aos consumidores
de Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ00SUL-As promoções
de Natal devem gerar aumento de
vendas de até 10% em relação ao

mesmo período do ano passado. A
estimativa é do presidente da CDL

(CâmaradeDirigentesLojistas),Sandro
Moretti, que acredita na promoção
como um diferencial oferecido ao

cliente e que sempre dá resultados. "Ê
um apelo forte, especialmente nessa

época do ano e que dá resultados

positivos", apostaMoretti.
Neste natal são três promoções

oferecidas aos consumidores: adoCDL,
do Shopping e da rede de supermer
cadosBreithaupt.Acampanhanatalina
da CDL tem adesão de aproxima
damente 300 lojistas.Ontem foi feito o

primeiro sorteio de uma série que
encerranodia 19, quando seráentregue
umCelta novo. Os próximos sorteios

Gilson Luís Satler comprou uma cesta de Natal ontem à tarde e está concorrendo ao carro zero do shoPpi�
acontecemnos dias4,8, 11, 15, 18 e 19, uma onde são depositados os cupons dezembro, data do aniversário �
mas somente no último o prêmio motiva os consumidores.O sorteio é fundação do supermercaa�
principal é o carro.Nos outros dias são no dia 10 de janeiro. Já a rede de Breithaupt.
sorteadosv:3es-comprasnovalordeR$ supermercados Breithaupt aproveitao Gilson Luís Satler, 36 anOI
100,00. "Quatrocentosmilcuponsestão aniversáriode 78 anosdaempresa para comprou ontem uma cesta de Na�
nasmãos dos lojistas", informaMoretti. sortearR$ 108mil em dinheiro. "São noshoppingeestáconcorrendosoes

A campanhadoShoppingCenter 78prêmiosdeR$lmilumdeR$30 zero. Ele considera as promeçs
Breithaupttambémapelaparao sonho mil", informa o gerente comercial do importantes porque "é urna chance�
do cano novo a preço baixo. Um grupo, SérgioKuchenbecker. O valor se sonhar em ganhar alguma co�a',
Citrôen zero estacionado ao lado da mais alto será sorteado no dia 9 de resume Sacier.

Núcleos setoriais encerram atividades do ano com palestra
. (�SARm%

}ARAGUÁ DO SUL - Como

conquistar o mercado através do
associativismo é o tema da palestra
de encerramento das atividades de
2004 dos Núcleos Setoriais da

Acijs/Apevi. O assunto será

abordado pelo consultor da Fe

deração das Associações
Comerciais do Brasil e Consultor

Regional da Facisc Clóvis Cônsoli
às 20 horas de hoje, no auditório
Eggon João da Silva, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. A
palestra é aberta ao público e o

ingresso é um quilo de arroz ou

feijão, um litro de óleo ou leite

longa vida. Os alimentos arreca-

dados serão encaminhados para
a campanha "Noite Muito Feliz",
promovida pelo Correio do Povo.

Os Núcleos Setoriais da Acijs/
Apevi foram criados para darem

suporte aos empresários através de
cursos, palestras e outras es

tratégias que venham ampliar o
conhecimento dos associados em
favor do crescimento da empresa
que administra. São 16 Núcleos:

Metalmecânica; Auto-mecânica;
Câmara da Mulher Empresária;
Cabeleireiros Profis-sionais;
Qualidade; Comércio Exterior;
Instaladoras Elétricas; Comu
nicação Social; Corretores de

Seguros; Informática; Trans

portadoras; Transportes Especiais;
Postos de Combustíveis; Jovem
Empreendedor; Constru-ção
Civil e Associação dos Co
merciantes de Material de

Construção. O mais antigo é o de

Metalmecânica, que completa 11
anos em março do ano que vem.

De acordo com a coor

denadora de serviços da Acijs e

cons u l tora do Núcleo de

Comunicação, somente ano

passado foram oferecidos 354
eventos aos integrantes dos

Núcleos, envolvendo 7.190

pessoas.

Rejane diz que Núcleos fortalecem

parcerias e abrem novos negóciOI

Apresentação de projetos na Acijs valoriza os estudàntes
}ARAGUÁ 00 SUL - o estudante

de Comércio Exterior do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul, Jean
Karlo Koch, 24 anos, defendeuontem
a tese de conclusão de curso para uma
banca instalada no Acijs.A atividade
faz parte da programação do 2°
Encontro deNegócios Internacionais,
que termina hoje, na Acijs. Koch é

um dos cerca de 60 universitários dos
cursos de Comércio Exterior e

Marketing que estão defendendo

teses de conclusão durante o

Encontro. Na avaliação de Koch, o
fato da apresentação acontecer fora
da Universidade aumenta o

nervosismo, mas tambémvaloriza os
alunos.

JeanKarloKoch forma-se este ano
e a partir do ano que vem terá a

chance de implantar o projeto dentro
da empresa onde trabalha há oito

anos: a Weg Motores. Foi o próprio
ambiente de trabalho quemotivou a

elaboração do projeto "Acompanha
mento e Melhoria em Processos de

Estampagem de Rotores". 'Agoravou
ter a chance de incorporar o meu

projeto à rotina de trabalho do setor
onde trabalho", resume o estudante.

O diretor de negócios daCambra
(Câmara deNegócios Internacionais)
AlexBecker afirma que o simples fato
da apresentação às bancas acontecer

naAcijs jádemonstraprofissionalismo.
Becker acredita que muitos

estudantespossamconseguir emprfill
tendo como ponto de partida�

iniciativa. "Ano passado apenas�
estudantes de Comércio Exterior
tiveram essa oportunidade. Nesteilfll
os alunos do curso de Marketin1
também tiveram a oportunidade,
informa o diretor de negóciOi.
Segundo ele, empresas de Recu!Sl)

.
Humanos da cidade assistirarna
algumas apresentações como obje�O
dê avaliar futuros profissionais.

Dólar recua e fecha a R$ 2,711, menor valor desde 2002
DA REDAÇÁO - De acordo com

a Folha On Lin�, o dólar acentuou
a queda ontem e fechou
novamente no menor patamar
desde 19 de junho de 2002, a R$
2,711. Segundo operadores, entre
os fatores que favoreceram o bom

humor no câmbio estão o declínio
do risco Brasil e a desvalorização
do dólar no mercado mundial. A
moeda americana caiu 0,29%
sobre o fechamento anterior, e na
mínima do dia chegou a R$ 2,707.

Às 16h52 (horário de Brasília),

o risco-país, medido pelo banco JP
Morgan, cedia 12 pontos para 402

pontos-básicos sobre os títulos do
Tesouro norte-americano.

"O mercado de câmbio está

bem tranqüilo. Não há nenhuma
tendência ·no curto prazo de

haver alta muito forte do dólar",
disse o gerente de câmbio a�

banco Prósper, Jorge Knauer. Na

quarta-feira, o euro atingiu novo

recorde de alta frente ao dólar,
1 'o

que também recuou em re aça

à libra.
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VOLUNTARIADO

IS Doação e dedicação são partes do cotidiano

�Campanhas, ações e

projetos de assistência

aos carentes tentam

resgatar a dignidade

}ARAGUÁ DO SUL - Desde que

se'casou, o funcionário público
'aposentado Amandos Klabunde,
52 anos, e a esposa Léa Medeiros

Klabunde, 58, se propuseram a

trabalhar para sustento da família

e educação dos filhos. Tudo o que
sobrasse, tanto amor como

�dinheiro, seria distribuído aos

:carentes. Nesta proposta D casal

tem trabalhado há 30 anos nas

pastorais levando educação, amor,
orientação e assistência.

Ele éministro da eucaristia, da

palavra, exéquias (cerimônias Liliane se entristece ao pensar que não poderá presentear os filhos no Natal

anll\
Na� Inauguração das luzes natalinas na praça acontece hoje
)CIilI!

oçfu
1ce�
:oÍl!',

R JU\!ii

,cei
}ARAGUÁ DO SUL - A primeiraJciOI '

reunião da Coopermídia (Núcleo
de excelência em produção
multimídia) será realizada hoje à

tarde, no Catharina Estúdio. A
cooperativa, que está sendo criada
por profissionais que trabalham
com música em Santa Catarina,
reúne bandas, cantores,

e�presários, produtores, divul-

RAPHAEL GÜNTHER

Proposta deste ano foi a de valorizar a decoração tanto de dia como a noite

gadores e representantes pelamídia
(rádio, TV, jornal e revistas) e tem
sede em Itajaí.

O produtor Érico Verícimo, do
Catharina Estúdio - que inaugura
as novas instalações e que também
vai fazer parte da Coopermídia -,
explica que a Coopermídia surgiu
"da necessidade de unir os esforços
de toda a classe para um trabalho

mais organizado, planejado, com
objetivo de melhorar a qualidade
de nossas produções, seja em disco
ou vídeo, dos shows, eventos e

especialmente da divulgação dos
nossos músicos no cenário estadual
e nacional". Érico diz que a,

liderança do movimento é do

empresárioAlexandre Oliveira, de
Itajaí, onde também está se

informou que devido ao orçamento
limitado e a desistência da CDL na

parceria, a decoração das ruas não

pôde ser feita. "Reaproveitamos
muitos materiais do ano passado,
como anjos, guirlandas, mangueiras
de luzes, bolas e sinos. Emesmo assim
foram investido R$ 23 mil na

decoração da praça e da Prefeitura",
explicou. No ano passado foram

gastos R$ 40 mil, pagos pela
administração pública e CDL.

A proposta deste ano, segundo
Rosilene, foi a de se diferenciar dos
anos anteriores. "Queremos que a

comunidade aprecie a decoração
não só a noite, mas tambémdurante
o dia, motivo este do uso de cores e

enfeites", finalizou.

instalando o escritório da

Coopermídia.
Ainda na quinta-feira à noite,

o Catharina Estúdio vai apresentar
seus novos projetos, junto com a

inauguração dos novos equi
pamentos e instalações para rádio,
TV e assessoria de Co-municação.
Haverá apresentação de bandas e

clipes.

Alunos da sétima série do Colégio São Luís realizaram na

disciplina de Ensino Religioso estudo e exposição sobre os Símbolos

Religiosos. A exposição encerra-se hoje com a visitação dos pais,
no salão nobre do colégio.

fúnebres). A esposa trabalha na

Pastoral da Criança e das
Gestantes. O trabalho deles se

estende ainda para visitação de

doentes, busca de donativos e

participação na Promoção
Humana. Trabalham tanto como

voluntários, que falta tempo para a

casa. "Nossos três filhos já estão

criados. Agora nossa dedicação é

integral junto à igreja e nos

trabalhos das pastorais", destaca
Léa. "É gratificante ver o sorriso das
pessoas, é uma retribuição sem

tamanho sentir que ajudou
alguém. Creio que quem nunca

ajudou, não é feliz", acredita
Klabunde.

A autônoma Liliane Dopke, 30,
sabe o quanto a generosidade pode
ser importante. Mãe de cinco filhos
- omenor tem sete meses e omaior

dez anos -, sobrevive com renda
mensal de R$ 300,00, já que o

marido está desempregado. Há 15
I

meses, recebe cesta básica que

ajuda sobremaneira no sustento
dos filhos. "Não teria como

comprar as coisas. Muitas que vêm
na cesta, não tenho condições de
comprar", revela.

'

Liliane se emociona quando os
filhos contamo deseja de ganhar um
computador. O pequeno Alex

Selfeld, 4, revela timidamente que

gostaria de um' carrinho de ferro.
"Infelizmente não tenho como dar
nada noNatal para eles. Queria dar
de tudo,mas se compraralguma coisa,
falta para a alimentação", explica
entristecida.

A campanha "Noitemuito Feliz''.,
promovida pelo Jornal Correio dó
Povo, de arrecadação de brinquedos,
roupas, alimentos, calçados, livros,
vem para ajudar famílias como a de
Liliane, que não temcomopresentear
ou sustentar os filhos.

NVCLEOS EM PAUTA
11)

� Conselho de Núcleos Setoriais

promove palestra e confraternização
Como conquistar mercado através do Associativismo

o instigante tema é o assunto da palestra de encerramento das
atividades de 2004 dos Núcleos Setoriais da ACIJS e APEVI,
organizado pelo Conselho de Núcleos Setoriais. Clóvis Cônsoli,
administrador de empresas, consultor da Confederação das

Associações Comerciais do Brasil e Consultor Regional da FACISC
será o palestrante. O evento está marcado para o dia 2 de dezembro

(quinta-feira), às 20 horas, no Grande Auditório Eggon João da
Silva do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. O ingresso é um

quilo de arroz (ou feijão) ou 1 litro de óleo (ou leite longa vida). Os
alimentos arrecadados serão encaminhados à campanha da
solidariedade Noite muito feliz Depois da palestra será oferecido

coquetel de confraternização, com música ao vivo. Informações
com lonimara ou Rejane, fones (47) 275 7012 e 275 7015;ou pelo
e-mail rejane@acijs.com.br.

EM GUARAMJRIM
Ruo, 28 d. Agosto. Ig39
Sala 02 • 373·1065

�Guia 'ácil'c�v A Lista mais Consultada.

ANUNCIE ..A
(47)324-1900 guiafacil@guiafacilnet.com.br
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\.. O Boticário -

]ARAGUÁ DO SUL - As luzes
natalinas da Praça Ângelo Piazera

serão acesas hoje à noite, a partir
das 20 horas. Na programação
estão previstas a apresentação do
Grupo Baroque Brexó, de Curitiba.
Os artistas apresentarão show
intitulado "Natal- dois milênios
de canções", que envolve temas

natalinos tradicionais sacros,
, interpretadas com a sonoridade do
cravo, da harpa, das flautas doces
e do cello, aliados à voz grave do

,

contralto.
.

Além da apresentação, haverá
a presença do PapaiNoel que estará
distribuindo balas às crianças. A

j
.
assistente de promoções e••

: divulgação, Rosilene Koch,

'Coopermídia faz primeira reunião em Jaraguá do Sul

Accordes
Dl:1,Ç��IiI:;·OOml"

1."u,l""'���ALrs:tl'I... :�)
... ff4�1ro<»\'� 16,00

-
EM JARAGUÂ DO SUL

Av. Getúlio Vargas. 158 . 275.(1583
Av. Mal. Deodoro. 183 ' 371·7365

Shopping Center Breithaupt � 372·2678

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-- I 6 I
I ----�---------------------------

fIIf-
"..........",�--.."....,.,.,..,."........,.,�..,.....",....�=�..".,..,......".,....,....,.-.--"_...,.......,....,.......----,..-----__,..,.........--..,.,.."......-------�--_..,,....,_

.s.

fi

ú'

B.:

..

'-

QUINTA-FEIRA,2 de dezembro de 2004

o Governo Fede
adotou medidas p a·

s

de longo prazo.

GOVERNO FEDERAL
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Brasil vence os EUA e pega a

Espanha na semifinal, amanhã
DECISÃO

Juvenil da Malwee se prepara

para a decisão do Estadual
DA REDAÇÃO - Com a goleada

de 8x5 sobre os Estados Unidos, na
manhã de ontem, o Brasil manteve
100%de aproveitamentonoMundial
de Futsal, disputado em Taiwan. A

seleção se classificou em primeiro
lugar do grupo e joga a semifinal

amanhã, às 8h (horário de Brasília) ,

contra a Espanha.A outra vaga para
a decisão será disputada entre

Argentina e Itália.
De acordo com o site doTerra, o

ala daMalwee Falcão foi o destaque

da partida com dois gols, assumindo
a artilharia da competição com dez

-

gols. Os outros gols do Brasil foram
marcados por Fininho, Ma�oel
Tobias, Pablo, Schumacher e Índio
(2). Beasley (2), BaTI,WhiteeTorres
descontarampara osEstadosUnidos.

No outro jogo do Grupo F, a

Argentina empatou com aUcrânia,
por O a O, e também conseguiu a

classificação para as semifinais. Foio

segundo resultado semgols dahistória
dos Mundiais de futsal.

JULlMAR PIVATTO

�Última rodada da

competição será neste

fim�de-semana em

Forquilhinha

Gustavo Kuerten informa que
só volta a jogar em março

JARAGUÃ DO SUL - Além do

timeAdulto, quem tambémdecide

o título estadual neste fim-de

semana é o Juvenil da Malwee. O
time do técnico RenatoVieira viaja
na sexta-feira de manhã para

Forquilhinha, no Sul do Estado,
onde disputam o quadrangular
final do Campeonato Estadual.

Com seis pontos, os jaraguaenses
lideram a fase, seguidos do Colegial
e de Concórdia, com quatro, e do

time da casa, com três.

AMalwee estréia na noite de

sexta-feira, contra o Colegial. No
sábado de manhã enfrenta

Forquilhinha e à tarde fecha a

participação contra Concórdia.
"Precisamos somar sete pontos para
não depender de ninguém para

conquistar o título", comentou
Vieira. Como a prioridade é o time

�, adulto, ele não poderá contar com
alguns atletas, caso de William e

posição no ranking, pois, sem jogar,
ele está caindo a cada semana. Mas
este fato parece não preocupar o
tenista. "Posso ir para 60 ou 80� mas

isso é indiferente. Querei voltarbem
realmente e assim a tendência é de

recuperar posições, voltando a ficar
.

líd " l'entre os 1 eres ,exp lCOU.
.

DA REDAÇÃO - Se recuperando
de uma cirurgia no quadril, o tenista

-

Gustavo Kuerten informou ontem
que só vai voltar para as quadras em
março. O catarinense prevê que, no
final de- janeiro, comece a treinar

com bola e que deve voltar a jogar
aos poucos. \0

�)bem provável que a volta de

Guga aos torneios oficiaisaconteça
no dia 4 de abril, no ATP Tour de

Valência, competição organizada
pelo tenista espanhol Juan Carlos
Ferrero. Depois, dia 11, podem jogar
o primeiro Masters Series do ano,

emMontecarlo, e no dia 18, oATP
Tour de Barcelona. Todos estes

torneios são em quadras de saibro.
O que poderia complicar um

pouco os planos de Guga seria a

Atletas treinaram na tarde -de ontem no Wolfgang Weege se preparando para a decisão

Augusto, relacionados para a final
do Estadual contra a Univali.

Campeã dos Joguinhos
Abertos, a Malwee vai em busca
do segundo título da temporada.
"Nossa prioridade foi os Joguinhos.
Mas temos condições de,

conquistar o Estadual e esperamos
voltar de lá e comemorar com o

time Adulto", comentou Vieira.

BASE - O treinador conta
com uma equipe jovem, ainda
mais que, no próximo ano, a idade
do Juvenil vai aumentar de 19 para
20 anos. "Alguns atletas vão subir
para o profissional. Mas temos uma
boa base vindo do Infanto-Juvenil.
Teremos mais um bom time para

2005", disse Vieira.
Sobre possíveis contratações para

apróxima temporada,Vieira disse que
estudaalguns nomes para osJoguinhos
Abertos. "Mas nada decidido ainda.
E daqui há dois anos, poderemos ter
jogadores só aqui da cidade",
informou o treinador; ressaltando que
o trabalho do time adulto se reflete
nos jovens atletas. "Vamos de carona
com eles. Todos se espelham no

exemplo dos profissionais", salientou.

� COPARENAUI:f

�_, CUo
ACOMPANHE O P'LOTO

PELOSITE

Univali tem três desfalques
para a final contra a Malwee

Brusque joga completo contra

o Juventus na final da Bl UM FfSTNO
lTAJAÍ - o técnico da Univali,

Paulinho, estácom três desfalquespara
o jogo de sábado, contra aMalwee, na
decisãoOp títulodoEstadual de Futsal
da Divisão Especial. Júnior (contun
dido), Rodolfo e Diego (suspensos)
estãoforaeserãosuh>tituídosporatletas
daequipeJuvenil.

"Temos um elenco limitado.Mas
todos estãomotivados e preparados.
Agora, em final de temporada,
trabalhamos para esquecer a derrota
doúltimosábadoe incentivarosatletas
para a decisão", disse o treinador; que
conquistouo terceiro lugarnos Jogos
Abertos deste ano. Ele ainda lembrou

CÉSAR JUNKESdo crescimento da equipe durante a

competição.
"Éramos cotados para ficar em

quinto ou sexto lugar. Mas_
surpreendemos commuito trabalho
e conseguimos chegar a final.
Sabemos que o jogo contra aMalwee
serámuitodiflcil,mas lutaremos até o
fim", comentou. Paulinho aindanão
definiu o time que vai começar

jogando.
Mesmo perdendo por 6x2 a

primeira partida, uma vitória da
Univali por qualquer placar leva a

partida para a prorrogação, onde o
empate favorece aMalwee. Juventus e Brusque se enfrentam pela oitava vez no ano

BRuSQUE-Semmistérios. É assim Domingo a equipe viajaparaJaraguá
que o Brusque vem para Jaraguá do doSul.
Sulpara enfrentaro Juventus, nopró- "Queremos definiro jogo nos 90
xirno domingo, pela final da Série B 1 minutos. Temos aoportunidade não
doCampeonatoCatatinense.O time precisardaprorrogação e vamos jogar
do técnicoGélsonvemcompleto e co- de igual pra igual com o Juventus",
meçajogandocomAlexandre,Adans, comentou Casagrande. Para ele,
Tiago,JoãoMiguel eEzequiel;Miguel, independente dequem levaro troféu,
[ânio,Teco eRoni;MacedoeGiovani. serámerecido. "São as duasmelhores

"Depois de se enfrentarem sete equipes do campeonato e, num caso
vezes namesma competição, não tem raro no mundo, se enfrentam pela
como surpreender na hora de oitava vez na mesma competição",
escalação", disseCasagrande, gerente disse.Comoo jogodoúltimodomingo
de futeboldoBrusque.Ontemaequipe terminou em Ix1, quem vencer no

fez treinamento nos dois períodos, faz temponormal é campeão.O empate
um coletivo na sexta à tarde e o nos 90 minutos e na prorrogação
recreativo no sábado de manhã. favorece oJuventus.

,

CHACARAdolLDEFONS
edl SdwoeIIe,

�_··:-----.�l_._·__... e /
, �:��a

'''iH' PosIosMimelJpí.smom,J e Auto PosloZB�Equipe de Itajaí vai usar atletas da equipe Juvenil
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Time masculino dos fantasiados da festa cW::
aniversário das Coyotes, que rolou na Hari Om.
Entre as presenças um cinturião romano, um

mandarim, um xicano e um sheik. Um doce pra
quem descobrir os fantasiados.

QUINTA-FEIRA,2 de dezembro de 2004

*Dia02_ Quinta-feira�I.
- CachaçariaÁgua Doce
Música ao vivo com Cid Ferreira (Joinville).

-Choperla 8ierbude
Música ao vivo com Ou3tória (ltajaf),

*Dia03
__
Sexta�feirall

- Choperia 8ierbude
Música ao vivo com grupo Bruce e Lívia (BaI.Camb.).

-Sexta Summer [Notre
Balada apresentando as tendências musicais do verão.
Mulheres tem entrada livre até a meia-noite. Ingressos
antecipados, podem ser adquiridos n 'O Boticário
(Shopping) e no PostoMimedo Kohlbach.lnicio 23:00h.

p<

*Dia04
_
Sábadoll

- Choperia 8ierbude
Música ao vivo com Gegê e Rochelli (Jaraguá).

-Intimação I HariOm
No palco apresentação das bandas jaraguaenses Tribo da
Lua; Db 1 O e Trivium. Na pista eletrônica destaque para o dj
Spectral Skunk, que dividirá a noite com djs, Sande, Léo
Renan, Antony e Ruan Suíço. Ingressos antecipados no

Smurfs Lanches e Loja Cravo e Canela (shopping), à
R$10,OO.

*DiaOS
__Domingoll

- Chope ria 8ierbude
Música ao vivo com Paulo Ricardo (Blumenau).

- Cachaça ria Água Doce
Abrindo agora aos domingos,à partir das 18h.

A recém-formada arquiteta Fernanda Müller
manda direto da Europa o click tirado na cidade
de Fribourq, na Suíça. Fala do frio que está por lá,
mandando lembranças a todos amigos que aqui
aguardam seu retorno.

Novos álbuns chegando
Chemical Srothers Com 8 milhões de álbuns
vendidos, a dupla- britânica The' Chemical
Brothers está se preparando para o próximo
passo de sua carreira. Push The Button, o quinto
álbum de estúdio de Tom Rowlands e Ed Simons,
será lançado mundialmente no dia 24 de janeiro
de2005.

o

O primeiro single doCü.criado ao lado de Q
Tip (ATribe Called Quest),é intitulado "Galvanize"
e traz ecos do Oriente Médio, segundo
declarações do grupo.Outros destaques do novo o

trabalho são as faixas "lhe boxer" (com Tim

Burgess), "Left. right" (com vocais de Anwar

Superstar, irmão de Mos Oef l, "Belieye" (ao lado
do excêntrico cantor Kele Okereke) e a

psicodélica "CloseYourEyes".Coisa fina.

Moby_ Falando em coisa fina "Hotel", o quinto
álbum de Moby, trará 14 faixas gravadas durante
2004 em seu apartamento e em mais dois
estúdios de NovaYork.onde vive.

Este será o primeiro disco do OJ sem vocais

sampleados.Moby canta sozinho em dez faixas e
faz dueto com a cantora Laura Dawn em duas
outras músicas. Duas faixas instrumentais
completam o repertório.O lançamento será 14de
março,na Inglaterra,e nodia 22,nos EUA.

Playboy Jazz Festival
A Editora Abril bate� o martelo e está dando inicio aos preparativos para seu 10

Playboy Jazz Festival, que deve acontecer no final de agosto e início de setembro do ano
quevem.O evento fará parte das comemoraçõesdos 3D.anos da revista Playboy no Brasil,
que começam em janeiro.

O festival irá preencher a lacuna deixada pelo Chivas Jazz - que está sendo

interrompido pela Pernaud-Ricard após 5 edições - aproveitando de sua estrutura.

Alguns nomes do primeiro time do jazz devem se apresentar/como a cantora Cassandra
Wilson,o saxofonistaWayne Shorter e o pianista Herbie Hancock.

.

O festival poderá ser exibido ao vivo em um canal por assinatura (dependendo das
negociações de direitos autorais com artistas), possivelmente a TV Cultura. No Chlvas, a
emissora vinha gravando os shows para exibição em sua faixa "Jazz & Cia", O custo
estimado do evento, por enquanto,gira em torno de R$ 2 milhões.

Google Scholar
Está fazendo seu TCe? Goggle salva a vida dos acadêmicose lança mais um serviço:

http://scholar.google.com/. Nada mais é que um serviço de busca perfeito para
graduandos e pós-graduandos que querem buscar artigos e referências em publicações
do mundo todo. O serviço está na versão beta.mas já funciona muito bem. Vale tudo
mesmo: artigos, teses, livros, entre outros.O que você precisar existe a probabilidade de
80% de encontrar, e em doses massivas.Não custa experimentar.Quanto mais agregado,
melhor.

o Último recurso

o americano Steven Cyl, de 44 anos.está processando seu vizinho por danos morais

por ter roubado (!!) sua mulher. Cyl, de 44 anos, diz estar sofrendo muito oe quer uma
lndenizaçâo do bombeiro Lee Bauman, de 61 anos, que hoje vive com sua ex-mulher. O
processo corre em Illinois, um dos únicos estados americanos que aceitam causas deste

tipo,quejá renderam até US$ 1 milhão. Os dois eram amigos até que a ex-mulher de Cyl
informou-o que estava indo morar com o outro. O bombeiro disse que pensou que Cyl
estava brincando quando disse que iria pedir a indenização.Nós também pensamos.

w �,.,,�..

Muito aguardada a balada que rolará
próximo dia 16 no panorâmico da Scar, pelas
mãos do promoter Chico Piermann. Atração
principal ficará por conta da banda Os Chefes,
uma das favoritas do publico jaraguaense,
além' da apresentação do d] Handerson
completando a noite. ingressos antecipados já
disponíveis no Posto Mime da Reinoldo.
Garanta o seu!

o primeiro celular ecológico e

biodegradável,que sé transforma em flor sefor
plantado, foi inventado por pesquisadores da
Universidade de Warwick (centro da

Inglaterra).
O aparelho 100% ecológico é fabricado a

partir de polímeros biodegradáveis que se

transformam em pó quando enterrados. Uma
semente de uma flor também é inserida no

aparelho. De uma pequena janela, pode ser

vista de fora, mas não germinará até que o

usuário decida reciclar seu telefone. Após
enterrar-se em contas o usuário de saco cheio
pode enterrar seu telefone.
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Por Darlon Anacleto/Cromoart

Ao ouvir falar em carro francês, o que

costuma vir à cabeça são aqueles
modelos de design esquisitíssimo e com

pinta de que acabou de.sair de um filme

futurista. Ou ao menos, era essa a

imagem que se tinha até que as marcas

da terra de Napoleão invadiram o país
trazendo modelos nem tão diferentes

assim. Atualmente o design dos

franceses, apesar de belo, não chega a

causar aquela cara de espanto seguida de

um "Caaaaara ... que carro é esse?". Até

agora.
A Citroên, que sempre procurou manter

essa característica francesa quer
surpreender novamente e obrigar torções
de pescoço nas ruas com um sucesso dos
salões de Paris e de São Paulo: o
novíssimo C4, substituto do sem graça

Xsara, que aliás, parece ter envelhecido
décadas quando comparado ao seu

sucessor.

O C4, já colhe os louros da vitória na

Europa e deve chegar ao Brasil no
segundo semestre de 2005, por
enquanto, importado da França e apenas
com opção da carroceria de quatro
portas. Mais tarde virá a de duas portas,
a ser fabricada na Argentina, utilizando a

mesma plataforma do Peugeot 307. Os
modelos de duas e quatro portas parecem
ser dois totalmente distintos quando
observados das portas para a traseira.

Enquanto o C4 Saloon (como é

chamado o quatro portas) ostenta linhas
mais convencionais, com uma suave

queda em arco da traseira, o VTR (duas
portas) t;.�ibe uma queda brusca, com o

vidro que se estende pela tampa,
formando um visual insólito, impossível
de passar despercebido.
Outro detalhe marcante nos dois
modelos é a frente com os faróis de
forma irregular que avançam pela pára
lamas. A grade é moldada pela
logomarca e a queda do párabrisas é bem
acentuada, salientando a frente em

cunha.

Internamente, ambos são muito espaços
para o segmento, privilegiando,
inclusive, os passageiros do banco
traseiro. O painel segue as mesmas

da
dj
éo
no

, à

,

ercu os

APRESENTAÇÃO: CITROEN C4 .

O mais futurista

tendências
da carroceria,
preservando o

aspecto futurista, com grande fartura de mostradores

digitais. Como na minivan Picasso, há um mostrador

digital no centro do painel, que reúne várias

informações sobre o uso do veículo.
O volante é um verdadeiro chaveiro suíço. Alí estão
concentrados comandos de piloto automático, som,
computador de bordo, monitores digitais, acessórios
e claro, ainda, abriga o air bag e a buzina.
Os valores ainda não foram definidos pela
Citroén, mas fontes dão conta de que devem
ficar entre R$ 90 e R$ 140 mil, As metas Aa••
da Citroên são de vender cerca de 15 rr .

unidades anuais, mas se depender do
visual, ele' deve ultrapassar essa média
fácil, fácil.

,
audaciosas e muito

futuristas, (4 destaca-se no segmento dos
médios e já um sucesso na Europa, onde foi
lançado há pouco. A frente em cunha tem

, faróis irregulares e pára-choques
"musculosos". Na traseira, um toque de

genialidade faz com que o vidro siga pela
tampa, resultando num desenho bem

inusitado e, apesar da forte inclinação do
teto, espaço para passageiros é garantido

I BOAS NOVAS�._-----,-<
o "eu vou" da
Toyota
"I go" ou melhor,

. Aygo é o novo

e tão

aguardado
lançamento
mundial da Toyota
que, possivelmente poderá vir a
ser o terceiro da marca a ser produzido em território
nacional.
Anunciado em setembro, durante o Salão de Paris, finalmente
o novo compacto mostrou-as caras. Ele será produzido em

parceria com a PSA, que detém as marcas Citroén e Peugeot,
utilizando a mesma plataforma do Peugeot 102 e Citroén (2.
No Brasil, ele seria a arma usada pela Toyota para abocanhar
parte d("l mercado conseguido pela Honda com o compacto
Fit. Aliás, o sucesso do Fit é tamanho que já fez a Honda
gltrapassar até mesmo a Renault no ranking de vendas
internas. Outra escolha da Toyota poderia ser o também
compacto Yaris, que já tem uma nova geração em

andamento: Seja qual for a escolha, a Toyota sabe que para
obter maior participação no Brasil o caminho é mesmo o dos
compactos. E baratos, de preferência.

o pulo da Lada
Lembra da Lada, aquela
marca russa

fabricante do
rústico jipinho Niva
e de modelos,
digamos, curiosos,
como o Samara e o

Laika? Pois ela está cheia de novidade e quer invadir a Europa
com seu novo produto, o Kalina, um compacto com versões
hatch, sedan e perua (fotos). O simpático modelinho é fruto de
uma parceria com a General Motors e será equipado com motor

1.6 16V. A AvtoVaz, maior fabricante russa
_......... de veículos, detentora da marca

Lada pretende submeter seu
mais novo produto aos

rigorosos testes de
segurança da Euro!'JCAP.
Tudo pela credibilidade.

Mais espaço no Iveco Daily
Um novomodelo de caminhão leve, destinado ao uso

comercial foi lançado pela Iveco. O Daily caibne dupla
acomoda até sete passageiros e sua capacidade de carga
varia entre 1.380 e 4.140 kg,já incluindo o peso da carroceria

e dos ocupantes. Segundo a Iveco, o
modelo é vantajoso por oferecer robustez
a baixo consumo de combustível,com
muita versatilidade, permitindo a

instalação de vários tipos de
equipamentos de
trabalho.
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2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA,02 de dezembro de 2004

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Fínancíamento

( ) 15
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

................ "., .. "." ....

CoIto t .021'.
P"IIo.Young
ESoortGlX,�
C_W'Il'lIlOU
c....w.pGL1.8
P""tl"'" 100, 00,,,,,101.
c.... Supor, 41>.
_·IJpCOl'll.c""",,,
Uno Mll1e SX
116e�. OI, C<lruP*l� 1·M)
Ell<>àrtHóbt>y
GoIW
1IéoIm(;l.$
'..olPluo
Gol CI. OI GNV
Cllol.0oW.
c...."WInd 2!'.
o.m.ga Gl.S
UnoPl!llI.
cu. S.dOll ComplOl)/;."o
M"""1I$IHiTtlo
'os... 1300 L
101010':
CG I 2S TITAN c/ por1ida
CG 1�$1lTlIN
CG 125T1TAN

Ve<melbo
aram:Q
lleQII
CI�...
Wmhl
p,.w
PraIa
VQfdc
Praia.
Alui
Prlilà
Branco
Ve<nK!lho
POilt,M
I..r.lll
urenco
Bnmoo
_.

Ikm''''
Grtltjto
V.r<ltI
êmoce

2002
2001

. 2000
2000
'1999
1999
lIC9
1�96
1900
1m
1996
1996
'900
1995
1004
100J·
1995
1994
19111
2002
'1188
lD6�

2002
ii002
2001

Veole
AzUl
Wli'l'mlha

IPLANlNSCHECIVEIC1JI]S I
Fone/Fax:370-5712

I Laguna eompl

I' Ford Tauros

,
II

CHo RN +Ar
Sephia lS
Palio Wekend

�11 Tempra 8V
CorsaWagon
Senic RT
Celta
Marea ElX
Renaut 19 Sedam
Blazer Sulan
Renaut Express
GolfGNV

95
95
02
99
97
93.
01
02
02
99
95
91
98
96

Vermelho
Prata
Cinza
Branco
Ouro
Branco
Cinza
Branco.
Branco
AzUl
Prata.
'Preto
Branca
Preto

� A.. IU·,I6AAI
1J���(U7�'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC .

Rua João Planinschech, nO 27
Bairro Nova Brasília

.

--) 376-1772/ 273-1001

A.u•• c._..... L-rDA.
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAMINHON"'_

<'

VOLKSWAGEM

Santana CL Bege 'G 1994
Gol GIII Comp Azul G 2002 .

Kombi Standart Branca G 1999.
Kombi Branca A 1984
Saveiro SL 1.6 Branca G 1998

GM

Astra GLS Branco G 2001
Vectra GLS Verde G 1995
Vectra CO Azul G 1994
Vectra GL Branco GNV 1998
Pick UP Corsa GL Branca G 1998
Monza GL Bordo G 1994
Corsa Sedam Milenium cinza G 200i
Monza SL 4p cinza G 1993
Celta 2p branco G 2001
Monza SLE vemelho G 1986

FORD

Escort Hobby azul G 1996

Pampa GL Cinza G 1991
Fiesta 4p Verde G 1997

FIAT

UnoSX Vermelho G 1995
Palio EX Flre branco G 2002

Tipo IE Cinza G 1995

PICK-UP

Mitshubishi-Pagero Preta O 2001
RangerXL C/Ar, Vermelha G 1997
F-l000 Gabinada Turbo Vermelha O 1993
0-20 Bordo O 1992
F-l000 Gabinada Turbo Prata O 1989

Sportage 4WO Verde O 2001
F-l000 Gabinada Branca O 1986
F-250 XL Preto O 1999
DOOGE Oakota Sport Verde O 2000
F-250 XL Cinza G+GNV 1999
S-10 Gablnda comp Branca G 2000
0-20 Gablnada - Ar

,

azul O 1991
Blazer OLX prata G 1998

.Jlmauri
1vtotos

(3'71-1970
Compra Vende

Troca - Financia
!
/

Não FechamosAlmoço

I Horario de Funcionamento
,

Das 8:00 ás 19:00

Rua Fritz Bartel, 99 • Baependi
Jaraguá do Sul- se

XT600 preta

CBR450 Vermellla.

Sahara350 Roxa

Twister 250 Preta

XT225 Prata

Titl\oKS Vermelha

Titan KS Vermelha

Títan E5 Verde

Timo ES prata
="', �'"

Titan 1.25 Verde ma

. Títan 125 vermelha

Tód�y verm'1lha

CGm Vermelha

C-IOO Bi1: ES Vermelha

0·20 Cab. Oup.la 1992bordo
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QUINTA-FEIRA, 02 de dezembro de 2004 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

Consórcio

Breitko f
Sua melhor opção em consórcio

47371-7887 - 371-8309

275-3711
372-1919

CORSA - vende-se 96/
97.R$ 5.800.00 + finan
Tr: 276-0771

CORSA - vende-se

Sedam,97, 1.6,compl -

ar .R$ 14.800.00.Tr:
9962-3664

CORSA - vende-se

Wirid,2p,96,azul. R$
9.800.00.Tr: 372-0230

KADET - vende-se

95,GSI, compl c/ leio,
branco.Tr: 9118-5474

KADET - vende-se

GlS,97.R$ 6.500.00 +

36x R$ 374.00. Aceila
Iroca.Tr: 371-6000 ou

9991-6798

MONZÃ - vende-se
monza ano 92. compl.
ar. R$: 8.000,00 Tr:
374-1177 ou 9975-0117

MONZA - vende-se ou

troca-se, SlE, 2.0,
90,4P, compl, 2' dono
Tr: 276-0397 ou 9103-

5991

OMEGA - vende-se

95,GlS, compi.- leio,
azul.R$ 14.800.00. Tr:
370-5918

OMEGA - vende-se cd

97,4.1.R$19.900,00 Tr:

9953-9966

S - 10 - vende-se luxo
ano 97, diesel, bco de

couro, branca, equipo
Tr: 9993-5946 ou 376-

1678

S-10 - vende-se 95, ar
OH, ,alarme.R$15.500
Tr: 9962-3664

S-10- vende-se 98

98,GNV, cabine dupla,
OH/Ir/alarme. Aceita
carro menor vlor.Tr:
9983-1925

VIA
ONICA

S-1 0- vende-se compl
prata. R$ 21.000,00 +

11x R$ 1.206.00.Tr:
9975-0117

SAVEIRO - vende-se
1.8,2001.R$19.500,00
Tr: 9953-9966

SAVEIRO - vende-se
1801 Completa + cap.
Marítima, Preta. R$:
22.900,00 Tr: 9923-
2300

SAVEIRO - vende-se

Cl, 87 álcool, bom
est.Tr: 370-7174

VECTRA - vende-se
s a.c o m p t e to s v e

R$ 18.500.00Tr: 9962-
3664

VECTRA - vende-se
CD 2.0, 98, branco,
compl. Tr: 275-0018

VECTRA - vende-se

CD, 97,- teto e bco de

couro, ótimo est.Tr:
371-2666 ou 9125-7399

VECTRA - vende-se

GlS,94/94, compl,
único dono. Vlor a.

comb.Tr: 370-4214

VECTRA - vende-se

GlS,95,compl.
R$ 13.300.00 ou R$
3.900+ 36x R$ 418.00

Tr: 9123-7355

VERONA - vende-se

LX, 1.8,91 ,prala,ótimo
est.Tr: 276-0397 à
noite

-L+W
BELlNA - vende-se 87,
álcool.R$ 4.500.00.Tr:
374-1117 ou 9975-0117

CHEVETT - vende-se

79,c/ aro de liga,ótimo
est.Tr: 276-2068

CHEVETT - vende-se

86, gas, R$ 3.200.00Tr:
374-5342 c/ Michel

CHEVETT - vende
se,88,branco,1.6,
álccol.Tr: 9991-0978 c/
Junior

DEL REY - vende-se

86,branco.R$ 3.500,00
Tr: Rua 25 julho no.

1710, bairro Vila Nova

ESCORT - vende-se

98, 4p, co m pi, c i nza.

R$ 13.800.00.Tr: 370-
9922

FUSCA - ano 72, ótimo
eslado R$: 2.300,00. Tr:
9149-0840 ou 371-5917

FUSCA - vende ou troca
fusca 84, branco Tr:
370-5577

FUSCA - vende-se

1300,77/77.R$
2.300.00.Tr: 371-3655 c/
Toninho

GOL - vende-se CLI,
1.6,96.R$ 11.000.00.Tr:
9141-6475 ou 275-1122
c/ Plácio

GOL - vende-se 02, c/
limp/desemb traseiro,
doc.2004 pgo.Tr: 370-

4810 ou 8803-7468

GOL - vende-se 1.0,96,
c/ alarme, roda esp, ar

quente.Tr: 9137-0620

GOL - vende-se 1000

16v,99,4p.R$ 13.800,00
Tr: 9962-3664

GOL - vende-se 2p
Irava, alarme,IPVA pga
Tr: 8809-3544

GOL - vende-se 92,
a z ui, 1 .6 ,di I c o o I .

R$ 6.800.00.Tr: 375-

27811'\
GOL - vende-se 99,
prata, c/ trio elétrico.
R$ 11.500.00.Tr: 9928-
0315 c/ Leandro

GOL - vende-se 98. R$
4.500.00 entr + 22x R$
390.00Tr: 370-9163

• 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

� Renovação
• Carteira. provisória

- Segunda via

GOL - vende-se Cl,
1.6,89/89, álcool, praia,
c/ alarme, ótimo est.R$
5.500.00.Tr:370-9619
ou 9965-9920 c/ Orli

GOlF - vende-se 20 01

compl,Prata.R$:32.800,oo
Tr: 9923-2300

GOlF - vende-se 99

1.6, compl, e GNV.

R$ 29.800.00Tr: 9101-
4214 c/ Ruy

GOlF - vende-se

compI96.R$ 14.000,00
Tr: 373-6026 ou 9121-
2687

GOlF - vende-se Gl
MI, 1.8, branco, 97,4p,
compl, impec.Tr: 371-

8153 ou 9122-6233

KOMBI - vende/troca
82.R$ 3.200.00. Troca

por carro menor vlor.

Tr; 9158-0630 pela
manhã

OPALA - vende-se 83,
gas,2p,R$ 3.000.00.
Tr: 371-6913 c/ Sérgio

OPALA - vende-se

86,álcooI.R$ 4.500,00
Tr: 374-1117 ou 9975-

0117

PARATI- compra-se 90/
96.Tr: 371-2545

PARATI- vende-se 87,
ólimo est.R$ 5.200,00
Tr: 370-2055 ou 9136-
4041

PASSAT - compra-se
TS, abaixo ano 79.Tr:

9139-0591 ou 372-4315

PASSAT - vende Passat

84, 1.6.R$: 3.900,00 Tr:
99750117 juliana

PASSAT - vende-se
8Ó.R$ 1.800.00.Tr:
9132-7718

PASSAT - vende-se,95,
R$ 18.800.00.Tr: 9953-
9966

SANTANA - vende-se
1.8,MI, 97, azul,4p
R$ 15.500.00.Tr:372-
1316 c/ Fábio

SANTANA - vende-se
MI,98, 4p, compl- ar.Tr:
9139-0591 ou 372-4315

SANTANA - vende-se

Quantum, 97, compl, de
part.R$ 16.000.00.Tr:
376-3386

SANTANA - vende-se

SLI, 1.8,4p,95, ótimo
est.Aceita trocaTr: 276-
0397 ou 9103-5991 à noile

VERONA - vende-se
91 ,orig, c/ som c/ Cd, 4
R$ 7.500.00.Tr: 275-

6720 ou 9982-5520

VERONA - vende-se

Europeu, 96, 4p, azul,
gas.R$ 9.500.00.Tr:
9928-2881 ou 370-5627

VOYAGE - vende-se 83,
bom est.R$ 3.300.00.Tr:
371-5917 ou 9149-0840

COMPRA-SE - Tipo ou
Tempra no máx. R$
8.500.00.Tr: 9139-6652

FIORINO - vende-se

95furgão.R$ 8.500,00
Aceila Iroca.Tr: 370-
4810 ou 8803-7468

PALIO - vende-se ou

troca-se por carro

menor vlor.Tr: 370-
5723

PALIO - vende-se

97,EOX/2p/Ac.
R'$ 12.500.00.Tr: 373-
3001

TIPO - vende-se 94

1.6,bordo.R$ 5.200.00+
financ.Aceita carro -

vlor.Tr: 370-2347 c/
Eduardo

S·EGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

I Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETR6NI.CA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE

Alfa Romeu 164
Fusca
Chevy .

D-60 Carroçeria
DT trilha
Brasilia
RD 350
Chevett
Chevett
Escort L
Pampa
Voyage
Jo o de Rodas de Diplomata

94
75
88
73
82
78
87
83
81
84
87
83
92

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

preta
ázul meta
branca
branco
branca
vermelha
preta
verde
branco
azul
cinza
prata
D' t d

Gas
G.as
Gas
Dle
Gas
Gas
Gas
Alc
Gas
Ale
Alc
Gas

jP

R$ 15.000,00
R$ 2.500,00
R$ 4.500,00
R$ 9.500,00
R$1.200,00
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.300,00
R$ 1.500.,00
R$ 2.700,00
R$ 4.500,00
R$ 3.300,00
R$ 800 00.

( .f,•• :g;'Z;'Ii� ��
• .,..�

Horarlo de Atendimento de Segunda a Sexta Feira das 8:00 os 19:00 aos SâtiaCt6s'�as 7:00 as 12:30
<f •
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Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

Fiat Uno Eletronic Ltmp/Desem/AôEscort Sw 1994 Vermelho
Corsa Wagon 00 prata G

Senic RT 2.0 comp 2000 Azul Metálico
Asrtra + Couro GLS 4p 00 preto G Parati 1,0 C/opc Branco G 1'998'" Vectra GLS 1997 Branco

Vectra CD 2.0 comp 1994 Bordo

Corsa Sedam 99 branco G Fiesta Verde' G 1997 I ��i:J�oL Fi�v �imgt��sgo%P. 2004 Prata

0-20 92 branca O
1998 Verde

Gol4p 99 verde G Escort L C/opc Prata A 1994
Renaut Cllo 1.0 básico 4p 2002 Branco
Renaut Clio EXP 16 V 2004 Cinza

Gol 2p 00 branco G
Peugeot GL 1,6 comp Prata G 1994 .J ome'Er 3.0 1994 Azul Metálico

F-754x4 78 azul G «'L
Pick � Corsa 1.6 cl RLL 1999 Branca

Chevy DL c/ rodas Branca G 1993
Pick U Corsal.6 cl AQ 1999 Branca Fi

Rural4x4. 75 branca G' �i�\SBn��.6hL2�P/�k?trn{�/'l{:s�m 2001 Branco

S-10 Comp Kadet SI Branco A 199J.
1997 Cinza

00 prata GNV Jeep Willis 1951 Verde
Kangu 1.6 comp 2003 Prata L

Fusca 1.300 86 branco G Omega CQ Azul G 1995 Senic 1.6 RT comp 2002 Cinza

Escort compl 4p 97 prata G Fusca I 1.300 1é78
Meriva 1.8 comp 2003 Prata �

BrancÇ> G ��:��alu'�e�Ol�G 66�tower 2004 Prata

Tipo Compl 4p 94 prata G
2002 Prata

Parati Sunset Preta G 2002 �TI�aR�81if���goF6��ower 2005 Cinza

Saveiro 1.8 98 verde G 2001 Branco

Palio EX Azul G 1,999, .. Senic EXP 2004 Verde Metalioo
Fiesta 2p 96 bordo G Vectra GL 2.2 comp 1999 Azul Met

Goll.0 96 branco G Gol MI Verde G" 199.8 Astra GL Sedam comp 2000 Prata

��1.i8 ���n&_LUXE Cabo Estendida comp
2001 Cinza

S-10·2.2 comp 96 preta GNV S-10 Branca O 1997
1997 Prata

Ranger XL GNV . 1997 Branco

Vectra comp Ar Bag Duplo 97 Cinza G Logus GL cornp Azul G 1993 Pagérc Tr4 comp 4p
. 2003 Preto

Corsa Wind LimpjDesem 1999 Prata

Jeep (Motor Santana) 4x4 61 Azul G Monza SLE Prata G ,,;1�B8
Astra GL Sedam comp GjGNV 2000 Prata
Tipo SLX comp 1995 Azul

Escort GL 87 Cinza A ··(·0
b

Senic RT 1.6 comp 2002 Cinza
0-20 Custon 1989 Ranger XL G/GNV 1997 Branca

� o v t o m o ve is 370·� 1"1 3
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se

Celta 1,0 2P. Vermelho 2002
Palio Young Branco 2001
Escort GLX, Completo Bege 2000
Corsa Wagon GLS Cinza 2000
Corsa Wagon GL 1.6 Verde 1999

Peugeot 106, Completo Prata 1999
Corsa Super, 4P. Prata 1999

Pick-Up Corsa Champ Verde 1998
Uno Mille SX Prata 1998
Vectra GI, Completo (-Ar) Azul 1997
Escort Hobby Prata .1996
Go11.0 Branco 1996
Vectra GLS Vermelho 1995
Gol Plus Prata 1995
Gol CI. Cf GNV Azul 1994
cuc 1.04P. Branco 2003
Corsa Wind 2P. Branco 1995

Omega GLS Preto 1994
Uno Mille Branco 1991
Clio Sedan Completisimo Grafite 2002
Monza Sle cl Trio Verde 1988
Fusca 1300 L Branco 1983
Motos:
CG 125 TITAN cl partida Verde 2002
CG 125 TITAN Azul 2002
CG 125 TITAN Vermelha 2001

Av; erefeito'\Wal�emar Gruba,t3747.,i" Jaraguádo Sul
".;:;;.C; :_:�, •. _,.e _.,0.. •

'. _"" ih. _ -,c: ;/ :0:

Vectra GLS
Celta4p vermelho 03 G

Escort GL 1.6
Celta 4p cl ar prata 03 G

Corsa Sedan ac/te cinza 01 G Çôrsa Wind f99à ...,}lérde
Vectra GL 2.2 prata 99 G c.:;�!:.:;1 ,g,9() 1.6'(,4g, n; 1999 Branco
Goll000 Lôv cy opc. Cinza 00 G

E$cort Hobby 1�e 1'99Lfi ,'V'érrn�lho
Goll.8 branco 96 G

Astra Sedam 1.8 GL comp. Verde 99 G Tempra comp 1995 Preto

Palio Wekend Stile Preta 99 G Tempra cq"rnp
Palio EX 4p e opc. Verde 01 G Monza comp 1992 Azul
Ranger Splash compl (6 cc) preta 94 G/GNV Mq[lz� c'2mp;4ji 1!9�1
Omega GLS 2.2 comp cinza 97 G

Vectra GLS bran 97 G
Escort 1.6 1991 Vermelho

Fiesta Berson 'cl Ort' preto 03 G Fusca 1.300 1Q7',Q. Ve

Fiesta Berson cl Ar verme 03 G Im

Gol Plus azul 95 G
Re

SenicAlize prata 03 G

FI�t
Palio EX 2p 01 prata R$ 15.500.00
Tipo 4p 94 prata R$ 8.500,00 Gol power 1,0/4p/opc branco 02 G

Ford. '�.,,:
,

"'97'" "Prata R$ 9.800.00 Vermelha G
95 Prata 1<$ 10,500.00

.GM
.",,,. ",�

Vectra GLS completo 95 bege R$13.500.00
Palio EX 4p/opc dourado 00 G cinza G

Vectra GLS compl 99 cinza R$ 25.000.00
Pick Up corsa 96 Branca R$10.500.00
Corsa 97 branco R$ 10.800.00 Saveiro GIII 1.8/2p branca 02 G

G

Corsa Ac/DH/ 4p 00 prata R$ 17 .000.00
Corsa Ac/DH 97 prata R� 13.000.00

VW ,

Go11.6 91 azul R$ 7.500,00 Gol CL MI 1.6 azul 97 G
Gol4p 00 branco R$ 18.000,00
Go11.6 94 prata R$ 7.800.00

Importado
Uno Mille 2p verde 91 G

Rena"t 19 95 cinza R$ 9.500.00

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Marea ELX comp branco 1999 R$ 21.800.00 Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio CerrPalio Fire comp cf opc vermelho 2001 R$ 16.300,00
Tempra 16V 4p comp azul 1995 R$ 9.900,00
Tipo 1.6 IE comp cinza 1994 R$ 9.300.00

Audi A3 U34p 2000 brancogas
Blazer DLX 4x4 die 2000 branco

Branca Corsa Wagon gas 1997 verde
Vinho Corsa Wind 1.0 4p gas 2002 branco
Preto Corsa Wind 1.0 4p gas 2002 prata
Vinho
Bege Corsa Wind' gas 1996 vermell

Gas Marrom 2001 Parati CL gas 1995 prata
Gas Branca 1999 Parati ale 1997 cinza
Ale Branca 1987

Ga� Marrom 1990 Gol Plus 16v gas 2001 cinza
Gas

'

Branco 1992 Quantum gas 1997 cinza
Gas Vinho 1995 azul

remcre aev Gas Azul 1993 l.ogus GLS alc 1993
T�mpra8V -êas Az;ul 1992 Mercedes 608

. die 1983 branco
E'scort '1.6 CHT Ale Verm 1985

S-10 de-luxe Golf GTI gas 1995 brancO
cãrevam eco Gas!GNV Vinho 1990

verde 1996 R$ 15.800.00
Monza SLE azul 1989 R$ 5.800,00 Verona gas 1991 pretOcnevett 1,6- Gas Cinza 1984 Monza SLE prata 1989 R$ 5.800,00

cneven 1-.0 Junior Gas Cinza 1993 Escort gas 1991 marrol
Fusca 1.300 Gas Verde 1972 prata
Fusca '1:500 Gas Branco 1980 Escort L alc 1988
l<'200 cornp Oie Preto Escort GL 1.6 gas 1995 brancO

, _CG'titan Santana CD alc 1985 marro�

,�

BARRA VEICULOS Fone:376191
Fax: 376·14� .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



370-7516

0rnpr� ....•..... �.e n.�.� """I�f��'�0i} .�,i �r�r�.���:muaWal!��",!{,g�!!���;.�.�'§ª.:L!ªm!:;I�.��g,;M9�ljªA·i�1!�@g��jgi:ªJll=';§!jjj
Golf2.0 compl. Cinza 98

Pampa Vermelha 94
,

Hilux Sw4, diesel

Fiorino furgão
Santana GLS cornpl.

L-200 Diesel

Fiorino pick up
Monza SLE

Palio 4p
Golf

Go1Cll.6
Santana GLS compl
UnoEp4p
Pampa 1.8

CARROS NOVOS e USADOS
GM
Corsa hatch clar 4p bran 2002 Gas
Astro hatch GLS comp 2p prata 1999 Gas
D-20 Custon De-luxe preto 1991 Die

VW
Gol CLI 1,6 ct DH verm 1996 Gas
Gol City GIII compl 4p prata 2003 Gas
raticl dh cinza 2001 Gas

IAT
lipo 1.6 IE comp 4p cinza 1995 Gas

FORD
Verona GLX comp 4p verm 1996 Gas

Importado
Renaut Megane cinza 2001 , Gas

Fone: 370-2109

4rduíno
Veículos 371·4225

Cinza 93

branca 96

Azul 92

Cinza 96

branca 95

verde 86

azul 00

bordo 95

prata 90 VW 8,150 01/01 Carroçeria Branca R$ 60,000,00
Azul 88

Bordo 96

Branca 97

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

I Corsa MPSI Cinza
I �eno Clio 1.6 Compl

C/Opc 1997 Branco Prata Die

Lôv/top de linha 2001 grafite Azul Gas

I Gblio ELX 1.3 Fire comp, 4p 2001 Cinza Cinza Gas

Gol Special 1 O
4P/16vjar 1999 branco Verm Gas

cj ar cond. 2003 branco
Bco Gas

Gol Plus 1.0
.

Bea Gas

Flesta DesjLimpjAQ 1996 Verm.met Bco GNV

Saveiro 4p 2001 prata Bea GNV

1:.6 2003 branca Bea GNV

Saveiro 1.6 Bea GNV

Plck U 1995 azul.met Bda Gas

M
P Strada 1.3 Fire 2003 Branca Bda Gas

area HLX
comp. 1999 preta Bea Ale

Celta 1.0 VHC 1.0j4p 2003 branco Bege Gas

Celta 1,0 VHC Bea Gas

Monza SL 2.0
2p 2003 branco preta Die

Corsa 2p, 1993 prata azul Die

CG 4p/opc 2001 azul verde Die
azul Gas

Biz 2001 prata Bordo Ale

'3iz KS 2001 preta Vermelho Gas

KS 1999 Verm Cinza Gas

�

Veículos de Particulares

Polo Vermelho G 98 R$ 18.000,00
Fusca Branco G 71 R$1.500,OO
Fusca Verde G 69 R$ 3.000,00
Escor! Cinza A 86 R$ 4.500,00
Gol branco G 92 R$ 7.000,00
Gol branco G 99 R$ 13.500,00 + roda e som

Gol prata G 85 R$ 4.800,00
Gol Azul 85 R$ 3.500,00
Monza Azul A 84 R$ 3.800,00
S-10 Bordo G 96 R$ 17.500,00
Chevett azul A 83 R$ 3.400,00
Belina Prata G 90 R$ 6.500,00
Santana 4p marrom G 90 R$ 6.500,00
Saveiro Bege 83 R$ 3.000,00
Corsa cf A.C. Verde G 00 R$ 18.000,00
Opala Azul G 87 R$ 5.500,006 cilidros
Escor! 1.8 Prata 93 R$9.000,00
Bis Sundown Roxo G 97 R$ 1.500,00
Moto azul G 99 R$ 2.800,001
Kadett Verde A. 90 R$ 6.700,00
Towner Branca GNV 97 R$ 9.500,00
Moto Prata G 02 R$ 4.200,00

w. BREITKOPF
Co":'inhões e Ônibus

Rua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario

311-0802
311-8281

Rua Pref. Waldemar
Grubba. 3121
Bairro Vieiras

90 R$ 6.500,00

89 R$ 5.800,00

D-20 Gabinada C/ Termo Clima 87 R$ 21.000,00

Gol 1.000 16 V 99 R$ 13.000,00

Uno Elelronic 93 R$ 9.800,00
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6 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 02 de dezembro de 2004

FINANCIAMENTO RAPIDO E FÁCIL

Fiat Uno 4p + VE 93 Prata R$ 7.800,00

Fiat Palio VE/TR 99 Verde R$ 13.500,00
Vectra gls 2.2 corno 01 Verde R$ 30.000.00

R$ 5.800,00Voyage GLS 88 Marrom
Ranger xlt comp. 99 Vermelha R$ 42,000.00
Celta 01 Preto R$ 15.500,00 pagero como/couro 95 Chumbo R$ 45,000,00

Fiesta 4p cl ar 00 Verde R$ 14.400,00
EscortWagon comp. Top de linha R$ 16.000,00

Fiot Uno Fire 4p 02 Bronco R$ 14.000,00
Fiat Palio ct ar bag 97 Preto R$ 11.300,00 ,

R$ 12.700,00
Santana 4p 95 Bege R$ 15.000,00

Corsa Super 4p+ar 96 Branco (li

Corsa Wind cl RlL 96 Preto R$ 9.500,00

o bi combustível mais potente da categoria.

com entrada para

�DjaS

Liberte

cOo AUTHENTIQUE 1.0 sv 2P 04/C6 .scénicAli.zé_ 1.616V 1l0cv04/C6 2anOSdegarantia

Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo
reHefor ópti cO,Vidros Verdes.

IPVA grátis
(4)

Ar·condiciona.do, Air OOg duplo, Direção Hidráulica, Compltador
de bordo, Travas e Vid ros elétricos.

Via Internet.

.BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
346·7400

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Fina.nceira Renanlt

gr(lnpl! Kta RllllqUII

!1)Taxa de jurosvájda para toda a linha Renault04! 050 km (exceto linha clic aulheniíque04105e linha scénic 04/05) conifinancia�nio pelo coe (CréditoOiretoaoConsumidor) com entrada de 50% dovalora vista + saÍdo financiado em 24 vezesc:om 0% de juros + IOF +
RS 2,15 por lâmina do boleto bancário. (2) Entrada para 00 díasvãlida somente para Linha Clio 1.616V 04 ros. (:3) Venha conhecer onovo Clio Hi - Flex, o bicombustlvel mais potente da cateqoría, commotor 1JS 16 V115 c«. (4) IPVAGrátisválido semente para a linha Clio
Authentique 04/051 ,oav 2 portas, adquirido via i�lernet(51 Preço àvista do <::IioAutheniíque 1 O al{? portas 041.0.5, cor sólida, semopci003,is1.ou com,financiamento COC (CrédiioOiretóaoConsumidor) com entrada de 50% do valordov.eículo + saldo financiado em 18 vezes
com taxa 0% a.m + TAC (Taxa de Abertura de Credito) + IOF + R$ 2, 15 PQr lamina de boleto bancamo, Preço valldQ somente para acursiçao do veículo pela Internet com frete IncluSO para todo o 8rilSlL Financiarrento Renaultatraves da Cia de Crédito, Financiamento e
InvestimentoRel'\aufldo Brasil. Crédi!osujeito a ll.nálise e aprovação decadesrro. As taxas poderão ser alteradasse houvermudanças significativas no mercado financeiro. (5) Preçoà vista do seeruc Alizé 1.616V 110 CII 04/05 ouünanoiamento OC com entrada de 50%
do valor do veiculo" saldo fl!l<lflCiado em 18 vezes com taxa de 0% arn ..TAC + IOF ... RS 2,15 por lãmína do boleto baflCário, Não estão inclusoscsvalores de frete e pintura metàllca.Fotos para fins public�ários. Alguns itens mestrados e/ou mencionados são
opcronass e/ou acessórios elou reterem-se a Versões especitícas, Modelos, Códigos evetoresestão sUjeilOS a alterações conforme politica de comerclalizaçâo da fábrica. A Renault reserva-se ao díreitodealteraras Especificaçõesde seus veicuíos sem prévio aviso.
Preserve a vide. Cintos deSegurança junto com AirBags, salvam vidas,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA. 02 de dezembro de 2004
CORREIO DO POVO

CLASSIMals
TEMPRA - vende-se

I E, 95 ,8v,compI.Aceita
carro até R$ 5.000,00
R$ 10.300.00.Tr: 379-

0403

UNO - vende-se EP UNO - vende-se 86,
96,alarme,trava/vidro álccol.R$ 3.300.00.Tr:

elétr,vinho.R$9.500.00Tr: 370-1968

372-4349 ou 376-0389
-------

JEEP - vende-se 62,
traçado, reduzido, 6cc, 3

marchas, orig.R$
7.000.00Tr: 9962-3664

UNO - vende-se 95

UNO - vende-se mille gas.l.0.R$ 8.700.00.Tr:

EP,4p,96. R$ 3.000.00 + 9602-9353
financ.Tr: 9919-8556 ou

-------

9921-4007 147 -80 R$ 1.800.00.Tr:

9149-0840

JEEP - vende-se cl motor
novo, pneus novos.Tr:
370-2370UNO - vende-se Turbo,

preto,94, compl.,ótimo
est.R$ 10.500.00Tr:
9135-7729 1113 - vende-se cl L-200- vende-se dupla
=-_--------------------, Munck 1600Kg, 81.R$ 96,compI.R$28.500Aceita

38.000.00Tr: 370-7144 troca.Tr: 9953-9966

CORREIO DO POVO 7

NX BROS-vende-se
125K Ano 2004/2005,
R$: 5.000,00mais 30
X de 98,00 (consórcio
). Tr: 9963-1576 cl

Mareio

NX FALCON -

vende-se 02.R$
5.000.00 + consórcio.

Tr:370-9131 ou 9905-
9935

Escapamento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

1113-vende-seturbocl MONDEO - vende-se 97, RD-vende-se86.R$
c a r r o c e r i a . R $ compl + rodas, azul, 1 00000 T 376
28.000.00.Tr: 370-4863 8 1 . O O O Km. R $

. . nego r: -

18.000.00.Tr: 371-3298 _32_25 _

1314 - vende-se 87
-------

Mercedes, reduzido PEUGEOT -vende-se 206

R$ 45.000.00.Tr: 370- 1.6 4P. Completo R$:

7144 22.900,00 Tr: 9923-2300
... -.�.� .. �

� ...•.. "
.

Auto-elétrica - Com. de Pneus

At.tlonil.i\dJt:
CM - VW
FiAI - FOJtd

SCANIA 110-vende-se
TOVOTA - vende-se ano

94, Bandeirante com
75, Kit 111, ret.cornpl. carroceia de mad 4x4
R$ 34.000.00.Tr: 370-

reduzido. R$: 31.000,00
7144 Tr:9101-4214 cl Ruy

g�6�I,N�:r�o���i:d���� .-
9.500,00. Aceita troca.

Tr: 9149-0840 ou 371-

5917
BIZ - vende-se 01, 51

..,.._ partida.Tr: 372-0745 ou

... _37_1_-8_24_2 _

BIZ - vende-se 04, preta,
cl partidtl) doe. Pga. R$
4.500.00Tr: 9997-5557

BIZ - vende-se 04,cl
partida, preta,doc. R$
4.500.00.Tr: 8405-5554

Cllo - vende-se RN
CG-vende-se95,azuI.R$

completo, 2003, preto.
2.300.00.Tr: 370-4982

Tr: 8201-9219 (cl Jair) COMPRA-SE _ até R$
1.600.00Tr: 9981-2991

F-100 - vende-se 78,
Troca por carro até R$ COMPRA-SE _ DL,XL, em
20.000.00 pga à
vista.Tr: 9975-0117

bom estado.Tr: 371-8772

ou 9101-3494

SCOOTER - vende
se Sundown, Akros
50, 96, roxa, ótimo
est.Tr: 370-7028 ou

. V E N D E - S E - R $

9952-0952
2.500.00. Aceita moto

DT, no vlor.Tr: 9156-
5575 cl ClaudioSTRADA - vende-se

00 95,preta. R$
3.400,00 Troca por biz
até R$ 1.500.

Tr: 9139-6652

TITAN - vende-se

OO.R$ 980.00 entr +

26x R$ 154.00.Tr:

9916-9744 ou 371-

4979

TORNADO - vende-se

02, azul.R$ 7.500,00 Tr:
9953-6779

TWIST 02 - vende-se

Impecável R$ 6.900 Tr:
372-1580 ou 9995-1418

TWISTER - vende-se

preta, 02,R$ 7.500,00
Tr: 9104-6677 cl Luis

TWISTER - vende-se

preta, 02, cl R$ 7.200

Tr: 372-1528 cl Gabriel

TWISTER - vende-se

preta,cl 24.000Km,Tr:
9104-6677 cl Luis

XT 600 - vende-se cl
cl ex, alarme.R$
11.500,00 Tr: 9975-0047

XT'Z -125 - vende-se

Vamaha,03.R$
5.200.00Tr: 9973-8955

VBR - vende-se 02.R$
3.500.00.Tr: 9953-1446

TITAN - vende-se VBR - vende-se 03.R$
125, 03, prata.R$ 2.000.00 entr +

1.500.00 + 18x financ.Tr: 370-9209 ou

205.00.Tr: 9123-7355 '9106-6302

TITAN - vende-se

89.R$ 2.900.00.Tr:
9975-0045 ou 371-

9530 após 18h

TITAN - vende-se

97.R$ 2.900:00.Tr:
275-6720 ou 9982-

5520

TITAN - vende-se ano

98, ou troca por carro

financiado. Tr: 9101-
5909

TITAN - vende-se c/

parto elétr .. R$
4.300,00 Tr: 9953-

2627.

.

82 ;

F-1000- vende-se cab DT _ vende-se pi trilha,'
TITAN - vende-se

dupla,90, XK, cornpl.Rê ótimo est.Tr: 371-5917 ou eG, ES, 2000, R$
26.000.00.Tr: 9111-9466

9149-0840 3.600,00Tr: 47-9117-
5839 Eder

Te.: 371-7212
F-4000 - vende-se ano HONDA _ vende-se titan
75,R$: 13.700,00 I

125KS, 00100 Prata.
aceito veiculo pi troca R$:3.800,00 Tr: 9116-2381Tr: 275-41 OO'(Sr. anil

Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba. 2322 - Vila Lalau

.",,:. S !.,�

Illl/,a
»

59 meses

C 100 BIZ ES-R$ 109,70
YBR 125 K---R$106}5
CG KS------R$116,78
XTZ 125 K�----R$ 133,89
NXR 125 KS-- R$ 137,93
NXR 150 ESO-R$ 172 33
Twister 250----R$ 194:24
Yamaha XT -- R$ 196,02
Tornado 250--- R$ 212,94

R$111�mP
R$ 12,966,OO'R$ 1
R$14,178,OO-R$ 2 ,

R$15.276,OO·R$ 221,
R$ 16.669,00-R$ 239,1

R$ 260,99

R$ 1 ft!ffi�25,23
R$ 21.988,OO--R$ 363.39
R$ 24.060,OO-R$ 397,6559 meses R$ 26.500,OO--R$ 437,96

R$10.830,OO--R$ 212,94 R$ 29.520,OO--R$ 487,87
R$12.966,OO--R$ 257,13 R$ 32.908,OO--R$ 543,89
R$14.436.00--R$ 286,27 R$ 34.651,OO--R$ 572,70
R$15,570,OO--R$ 308,76 R$ 37.850,OO--R$ 625,54
R$16.669,OO--R$ 330,56 R$ 41.100,OO--R$ 679.26
R$17.712,OO--R$ 351,24 R$ 43.100,00--R$ 712,31
R$19.745,OO--R$ 391,55 R$ 44.491,OO--R$ 735 30

OCf:lE..�OO cttd\'(.� da k:U:::�a <lo !ah�ICClrdl'� 1

Confira outros planos e créditos

mensais.
* Antecipação de parcelas na

ordem direta ou inversa.
* Lance embutido de até 30%.
'" Redução das parcelas após a

contemplação.
* Prazo indeterminado para
faturamento.
* Sem taxas extras durante
todo o plano.
* Livre escolha do veículo,
* Planos de até 80 meses

para pagar.Consórcio

UNIAO

( 47) 371-8153 /9122-6233
Rua: João Januárío Ayroso, n° 80 sala 03 • Jaraguá Esquerdo

site w www.uniaocat.com.br ---- E-mail: uniaosilver@netuno.com.br

TITAN - 03,.R$
1.500 entr + 21 xR$
187.39 Tr: 370-5610

vende-se. Tr: 275-

0018

AMPLIFICADOR .,

compra-se pi contra
baixoTr: 376-3755

ANDADOR - compra
se pi bebê.Tr: 371-
8772 ou 9101-3494

ANTENA - vende-se
parabólica.R$ 250,00
Tr: 273-0779

BALÇÃO - compra-se
pi pia.Tr: 9605-0884

BANER - vende-se pi
salão de beleza cl

suporte.Tr: 9106-6302

ACIP- Agencia Catarinense de

Detetives Particulares
Causas Civeis e Criminais. Comercio e

Industrial, Furtos e Roubos, caso extra
conjugal e desaparecimento de Pessoas.

Sigilo Absoluto
Fone:372-0556 ou 9912-8114

Atendimento 24 horas

C,:;i.?.�W PLANET GAME
\ .<f, � .iS

•

•.•
-c

* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

* PLAYSTATION 2

·XBOX
• PLAYSTATION ONE
* DREAMCAST
* NINTENDO 64
* GAME BOY COLOR
* GAME BOV ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE

Fone: 376·2206
Oórario de alendimei\lo: segunda! segunda das 10:00 h 12:00

Rua: Bertna Wee ue 11087. Barra· Jara ua do Sul· E·mail �Ianeta ame ibestcom,br

�\ �
l� .STÚDIO FOTOGRÁFICO

�� ------------------

�4�' Fot.. ,........ o................
... Revelação e ReprodllçAo
'"

"

E-mail:

Françifo�S@ibest.çom.br
Rua Barão Do Rio Branco nO 411

3 Jaragua do Sul se

lançamento

Camera Digital
Olympus 390
A Vista R$ 699,00
ou 1+5 R$ 116.50
no cheque

Nokia 1100
no Pré-Pago
A Vísta R$198,OO
ou 1+9 de R$19.80
no cheque

Temos tambem outras marcas
e modelos de cameras digitais
FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Volks,
e

Rua Remordo Pornbusc:h, BOO ., Jqroguâ do Syl e se

Fone (47) 311 ..4000 Fax (47) 371 ..6124

tQragueJ@egrgsuQ",vei�ylo§,egrn.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Advocacia
Dário Streit

OAB/se 16370

Roberto Seidel, SO I - Centro - Corupá - se

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

.IS�, ENCANADOR & eletricista

!.�. �IMo;que horário emude�u visual (47) 9975-5659� �
I 9131-8648" CI Bruno

<:»

\:::!-!j
i R: Major Julio Ferreira, 170 - Vila lolou Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 • Centro· Jaraquá do. Sul- SC
i

SUPERMASSA
GRAFITADA P/ REBOCOS

E ASSfNT. l)f TIJOLOS
VANTAGENS: .

" Economia
v Resistência
v Rendimento
v Impermeabilidade

, ire""" i""IQ ó ""'" dore>pII�
coma manv.MOf o 1f'KI!>SCl do inkio QO

rMniOO da comfnJç6ó.

Grafites Jara

.

.

Mármores e revesllmentos Ilda. - ME

Granitos: Cozinhas, Banheiros, Escadas, Tumulos e Jazigos .

.. ,

Revestimentos: Grafiato, Textura, Massa Corrida e Pi ura

CORREIO DO POVO 9

Plâno MAIS Imoveis
v�_

- - • - -]' M

• MAIS chance: ( (04) quatro contemplações
mensais)

• MAIS: (sem taxa de inscrição)
• MAIS: ( sem fundo de reserva)
* MAIS econômico: ( menor taxa)
* MAIS prêmio: (extra: R$ 31.384,00,
prêmio pontualidade)
• MAIS Rexibilidade: ( antecipação de
parcelas poderão ser usadas como lance)

e: ( FGTS pode ser usado
artea)

, MAIS: ( últimas (60) parcelas sem
de àÔminlstração e sem seguro)

,,�lS, MAIS, MAIS: (confira com'o
" seU Representante. abaiXO)

RODOBE�s1
CONs6RCIO

CRÉDITO PARCILAS
cI. Oi 1.01
540.40
617,60
694,80

.H 772,00
"849,20
926,40

1.080,80
1.235.20
1.389.60
1,698,40
2,161,60
2.779,20
3.088,00

PARCIL.... PARe.L.
... 0•••0 .....1.120

400,40 ,.292,78
457.60:>"'� 4,60
514 ,43
57 ,25
629.2 ,os
686,40.10*'i1I1' 501,90
800,80

,w z 585.55
915.20 669,20

1.029,60 752,85
1.258,40 920,15
1.601,60 1.171,10
2.059,20 1.505,70
.2.288,00 1.673,00

35.000,00
40.000,0.0
45,000,00
50.000;00'
55.000.00
60,000,00.
70.000,00
80.000,00
90.000,00
110.000,00
140.000.00
180.000,00
200.000,00 Confira outros créditos

R&PRESSNTANTEI Silver Serviços L.tda
Rua: JoAo ,",anuário Ayroso. n� ao - sala 03 - Jaraguá-EsquerdQ

� 50 ACOMPANHANTES· ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DIVERSOS

Fone: (4 5 0197
E-mail: aldano@neluno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira.
n' 286· centro- jaraguá do Sul

COMÉRCIO E CONSERTOS
DE TELEFONES LTDA

CURSOS

senac

•

�i{.;J � A�f�l:f 1�1:::ItN::$1Jl!! Ctlm�\)'till'�
R"m-i. hm�.n: Wlf Q�nrJ

Computadores ,

. completos

Periféricos
Gravador de CD
e leitor de DVD

Estamos também com curso de
Informática básica e avançada.

COnfira nosso _odo de ensino,
laboratótlos de úlllma Iteração,

Um mlcm por aluno

Maquinas
DI�ltals

! Suprimentos
NO'I,'o sistema doe recarqa de ca-tncbo,
vO&flh", conhecer este !)MO método 4lté
cem ele "lJOÔ' pode cheçmr.(l econcmlzar
50% de �lJS qastos com Unt.a.! Faça-
110".<;' uma visita e ccnflraesta novidade.

APARELHOS CELULARES E ACESSORIOS !

APARELHOSlCONVENCIONAIS, SI FIO E SECR ELETRONICA; l

IDENTIFICADOR D.E CHAMADAS - FATB
'

O)

FONE/FAX: (47) 273-1902
, :

: .

. �

,

Mal. Floriano Peixoto, nO 103 - Centro- e-mail mexitel@neluno.com.bri
"

Cep 89251-150 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
, CNPJ 85.264.232/0001-00 - Inscrição Estadual 252-i432.517

CentraIs telefônicas 'nfelbras

TELEFONIA,
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de Hgações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos teletõrncos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

,
� ,:1<1 'P..<I"��"�..::t',&����,,,'t,; �!.i. ",

-

•• I";.. ,"" �, '�\ ; ,;..< � _ �

,:t�le,f9ni�:;'�'�}§��tI!�IlÇá':';

Fone: 371-7007 REDES DE INfORMÁTICA
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
RacksFecnado 19"
Pateh Paneí 20 portas 24 portas 19"
Patch caeie CAT Se

Instalação caceemento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua. empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de·condomínios. SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e mtertoàes
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIS e colon
Micro Câmeras (PIS e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

KltMonlto, G" + Câmera (CFTV)Klt Portão E'eÚ'ÔnlCO :... 'nterfone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
R.u,,' C"i!!wl'Iln' I'V",eg�. Só • SI. 41J6

Fone: 370-1705
S<lmiil�4fUtlO.wm.hr • J<lf!l8'iádq S1/1

ACUPUNTURA
PERCA PESO COM SAÚDE.

I!eceituárlo
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

Medicamentos em geral
MJnJpulaç<io de fórmulas médicas

FlsioterJpicos e

Cosméticos manipuladas

Fone: 371-8298
Rua 0.10 Picolli I 10 . Centro

Revista.

Livro.
Vldeo.

Venda, Troca e Compra

Multlmldla

CD,S
Gibh. Fone: 47 371-6563
DVD,s Rua Domin.gos Da Nova, 102 Centro

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.

"

"Um click em sua vida pessoal e profissional"

I�
Oferta .. �

1

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00

I

�óveisPeriféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVO

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

Configurações: AMO 2.2 GHZ - 128 mb i
de memória, Hard Disk 40GB. fax I
modem 56k

•.
cd rem LG 52x. Placal

mãe Asus A7V 266-MX, Placa de!
vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS' I
drive disquete 1,44, teclado, I
mouse, gabinete atx. 300w, caixas de !
som amplificada, 'l80w, placa de sOm I
e rede integrada: I

Computadores
completos

�ormatizaçãoI d�'comércio e

indústrias: Sistt?mas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pi emissão

t�__�4 de N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,

ljdOS
os

contr.
ales

dministratlvos de ges..
ão empresarial.

AcessóriosSuprimentos
Tintas Orlglnais e
Recargas todas as marcas de Impressora

Assistência Técnica

Especializada
HORA TÉCNICA· (Jaraguá do Sul)
INTERNA. R$ 20,00

::::��� /T81
R.$ 0,50 o km rodado

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PE'LA
CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUINTA-FEIRA, 02 de dezembro de 2004'

CRECI 2354-3 J

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA
. RUA MAX WILHELM, N<> 43, SL. 03 DEFRONTE A PIZZARIA CASARA

FONE: 372-1122
E-mail: vivendaimoveis@netuno.co m . b_r

COR.RETOR - OSMARI A. BERTOLDI - 9981-1122
.

CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750

ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA: 8h30 As 12H. 131130 As 181130 - AOS SABADOS.: 81130 As 12H

r=>:
'. j

,/�.&'
.. @
•••

",.,.��'"
,/�

ESSA É PRÁ'VOCÊ!!!

PAGAMENTO À VISTA, POR
CONTRATO ,OU POR FINANCIAMENTO

BANÇAR.IO, ,OCÊ RECEBERA A
1:+

ESCRITURA' INTEIRAMENTE GRATIS
----� -----

(D-ESP.ES��' D�, TABE�IONATO E

ÓVEIS

o

EM DEZEMBRO, COMPRANDO
, SEU IMÓVEL NA VIVENDA, COM

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




