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o prefeito eleito Moacir Bertoldi, a vice Rosemeire Vasel (toto)e os 11 vereadores eleitos dão o primeiro passo rumo à administração da cidade

Eleitos em 3 de outubro serão

diplomados hoje na Câmara
•

_
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REFORÇO

Consórcio de empresas construirá
usina hidrelétrica em Corupá
Um gZ:UPQ de emPresas construirá em Corupá, no Rio Bruaca,
uma usina hidrelétrica que gerará, inicialmente, 15 megawatts
de energia.
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Exemplos caseiros
o relatório do inspetor

geral da academia da Força
Aérea dos Estados Unidos"
Joseph Schmitz, confirman
do abusos sexuais pratica
dos por soldados a colegas
de farda revela a formação
deturpada que recebe os

militares daquele país. A
maior e mais poderosa
máquina de guerra do

mundo tem demonstrado

que as instruções repassadas
aos militares relegam os

direitos humanos - em todas
as suas formas - e se

fundamentam apenas no

poderio bélico. Há, uma
infinidade de casos de
abusos, maus tratos e

torturas que confirmam a

formação de mentes doen
tias daqueles que se julgam
defensores do mundo.

Na última quarta-feira,
o Pentágono reconheceu
que "houve falhas na

condução das queixas de
abuso sexual na academia

FRASES'

da Força Aérea". Todavia,
garantiu que não ignorou os

relatórios que alertavam
sobre o problema. No ano

passado, autoridades milita
res receberam queixas de
cerca de 150 mulheres que

alegaram ter sido violen
tadas por colegas da aca

demia, entre 1993 e 2003.
Em vez de castigar os ca-

elementares da condição
humana, A confirmação é

reforçada pela atenção
dada ao episódio pelo
secretário de Defesa,
Donald Rumsfeld. Simples
mente deu de ombros e

impediu que os acusados
tivessem os nomes divul
gados por considerar que
"seria inadequado identi-

... Talvez seja' este perfil que alimenta o

ódio de outros povos e o crescente

antiamericanismo em todos o mundo

detes envolvidos, as

autoridades repreenderam
as vítimas. "O único erro foi
não reconhecer a magni
tude do problema", disse o

secretário adjunto da Força
Aérea, Michael Dominguez.

Não restam dúvidas que
os militares cfós Estados
Unidos são forjados n:íi}força
bruta, que não há nas Forças
Armadas daquele país
respeito aos. princípios

ficá-los". Se esses guerreiros
não respeitam sequer suas

colegas de farda, o que são

capazes de fazer com os

prisioneiros capturados nas

diferentes guerras?
O histórico das Forças

Armadas dos Estados Uni
dos é recheado de abusos e

violações aos direitos
humanos. Coréia, Vietnã,
Afeganistão, Guantânamo e

mais recentemente Abu

Ghraib, no Iraque, entre

outros são exemplos do que
são capazes os ·ianques. E a

natureza do escorpião, o

DNA guerreiro do povo da
mais rica e poderosa nação
do mundo. Talvez seja este

perfil que alimenta o ódio
de ou tros povos e o

crescente antiarnericanis

mo em todos o mundo, in
clusive em países antes sim

pático ao "American Stily".
O que se percebe é que

a sociedade estadunidense
- em sua esmagadora
maioria - é favorável a

manutenção da política
agressiva e concebe os

abusos como coisas
Ao reeleger

Llsh reafirma a

de impor a

custo sua visão de
mun ,mesmo que muito

dos s us sejam vítimas do

próprio veneno. O império
dá sinais claros que es tá

moral e eticamente podre.

"0 impacto ambiental na área é proporcionalmente pequeno em relação' a outros

empreendimentos de mesmo porte"

• James Schroeder, engenheiroAgrônomo da Fatma de Joinville, negando prejuízos ambientais com o desmatamento para a instalação
da usina hidrelétrica em Corupá <'

MundO I Pessoas & :Fatos I
... PORTO RICO ... ISRAEL ... IRAQUE

MilitaresdosEUA

ameaçaram testemunhas
Memorando enviado a um alto assessor do
secretário de Defesa Donald Rumsfeld afirma que
integrantes de forças especiais dos Estados Unidos
acusados de abusar de prisioneiros no Iraque
recomendaram a funcionários de inteligência que
não falassem a respeito dos maus-tratos

presenciados. No documento, escrito depois de
-

oescândalo na prisãodeAbu Ghraib terestourado,
o chefe da Agência de Inteligência da Defesa
queixou-se do assédio a seu pessoal, incluindo
um caso em quemilitares confiscaram fotografias.
Os agentes da lntellqêncla tiveram e-mails
censurados e receberam ordens de não falar com

ninguém. (AE) ,

... HOLANDA

UE e China chegam a

acordo sobre relações
A União Européia e a China chegaram a um

acordo para incrementar as relações entre

Bruxelas e Pequim. Entretanto, a UE deixou
claro que não poderá antecipar o fim de um

embargo de armas imposto há 15 anos

enquanto a China não melhorar na questão
do respeito aos direitos humanos.
A UE e a China também assinaram uma

declaraçêo conjunta segundo a qual as partes
se comprometem com a não-proliferação de
armas de destruição em massa, mantendo-as
longe das mãos de "terroristas" e de Estados
considerados "párias': (AE)

Israelenses e palestinos
chegam a acordo a eleições
Israelenses e palestinos chegaram a um acordo
sobre a logística das eleições de 9 de janeiro de
2005 para a presidência da Autoridade Nacional
Palestina. Os palestinos exigiam que Israel

interrompesse as operações militares e se

retirasse das cidades palestinas para permitir
que os candidatos façam campanha. Os

palestinos também insistiam que osmoradores
de Jerusalém Oriental obtivessem autorização
para votar.Os palestinos querem que Jerusalém

Oriental, anexada por Israel em 1967, seja a

capital do futuro Estado independente e

soberano. O Estado judeu considera a cidade
como "capital eterna e indivisível': (AE)

... UCRÂNIA

Aprovadasas reformas
para pôrfim à crise
o Parlamento da Ucrânia aprovou ontem por402
a um o pacote de reformas políticas e constitucio
nais como parte do compromisso entre governo
eoposição para põrfim à crise no país. Pelo acordo,
a Comissão Eleitoral foi dissolvida e haverá alte

rações' no processo eleitoral para impedir fraudes
como a que levou a Corte Suprema a invalidar na
semana passada o segundo turno da eleição
presidencial, realizado no dia 21 de novembro.
Essa era a principal exigência do candidato
oposicionista à presidência,Viktor Vushchenko.O
presidente Leonid Kuchma e seu candidato,Viktor
Vanukovych, concordaram com a mudança. (AE)

Ministérioquer realizar

eleição em vários dias
O Ministériodo Interior do Iraque apóia a proposta,
atribuída ao primeiro-ministro do país,Ayad Allawi,
de promover a eleição nacional ao longo de várias
semanas a partir da data marcada, 30 de janeiro,
dando a moradores de diversas regiões maior

oportunidade de votar em segurança.
AComissão Eleitoral,quetem a última palavra nessa
questão, diz desconhecer a proposta. O porta-voz
do Ministério do Interior, Sabah Khazim,
considerando que estender a eleição por três
semanas é "uma idéia excelente, e facilitará a

segurança': Ele afirmou que "todos - xiitas, sunitas,
cristãos, curdos, turcomanos - devem poder
participar da votação':(AE)

... SUfÇA

A cada 5 segundos, uma
criançamorredefome
De acordo com o relatório anual sobre a fome da
FAO, publicado ontem, o mundo está longe de
termedidas suficientes para combatero problema
da rná-nutrlçâo e,namaioria das regiões,o número
de vítimas aumentou entre 1995 e 2002.
Entre 2000 e 2002,a FAO contabilizou 852milhões
de famintos, 815 milhões nos países em

desenvolvimento. Em uma década, o número de
pessoas má-nutridas caiu em apenas nove

milhões. Entre 1990 e 1995, porém, houve queda
de 27 milhões no número de pessoas passando
fome. Mas o final da década de 90 registrou-se
aumento de 18 milhões. (AE)
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Nota de Solidariedade
Diretorias do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Santa

Catarina e da Federação Nacional dos Jornalistas

A diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais
de Santa Catarina, diante dos acontecimentos do
último dia 2 de dezembro, quando radialistas de

Joinville atacaram o deputado estadual Wilson Vieira,
Dentinho, de forma discriminatória e pejorativa, vem
a público manifestar solidariedade irrestrita ao

parlamentar.
O deputado Dentinho é um dos articuladores para

,

a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito que
pretende investigar denúncias envolvendo a

administração da Escola Bolshoi, de Joinville. O

parlamentar sempre pautou sua atuação pelo
compromisso social em defesa dos trabalhadores e é

reconhecidamente um dos mais destacados de Joinville.
Em função de sua atuação no caso Bolshoi, o deputado
foi atacado sem direito de defesa em alguns meios de

comunicação do município.
�

A função social da' imprensa é oferecer informação
ética e de qualidade, para que o cidadão possa chegar
às suas próprias conclusões sobre os fatos. Este é um

dos princípios que norteiam o projeto de lei que institui

o Conselho Federal de Jornalistas, em análise no

Congresso Nacional.
O Sindicato dos Jornalistas lamenta este episódio,

apóia as ações da Comissão Parlamentar de Inquérito
que investiga as denúncias, assim como a decisão da

Mesa Diretora de buscar na Justiça amparo para o

restabelecimento da verdade.

Faço aqui um
questionamento ao Sr

Itamar Schuller.

Adriana Giovanella*

O por que ele não- da oportunidade pra varios

jogadores aqui da região que estão no time e a vista de

muitos torcedores, eles possuem o mesmo potencial dos
jogadores "escolhidos por Schuller", será que a prata
da casa a vista de Schuller não tem a mesma valia do

os outros? ou Schuller é do tipo que Santo de casa não

faz milagres? Se não der oportunidades não vai fazer
mesmo.

Creio que Schuller antes de ser tecnico deve ter

passado por muitas escolhas e será que ele sempre foi o

melhor?
É simples dizer apenas que "os demais não estão

preparados".

*adriana@exporsell.com.br

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo �'fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO e

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MOSA ICO �MauríliO deCarvalho---------------'-----------------------,

,.Divergências
A 'ulgar como certas as declarações

f !tas há tempo pelo prefeito eleito

�I aclr Bertoldi (PL), as lombadas

el�trônicas em Jaraguá do Sul serão

instaladas apenas em frente a escolas e

outros locais onde realmente há a

necessidade.
Assim, a decisão da atual administração
municipal de instalar uma nova lombada
eletrônica na Barra do Rio Cerro está com

os dias contados, bem como as demais

espalhadas pela cidade. Por outro lado,

estudantes e acompanhantes ficaram

um pouco mais seguros.

....Resultados
As diversas denúncias de irregularidades
no Issem (Instituto de Seguridade dos
ServidoresMunicipais) e as auditorias feitas
pelo Ministério da Previdência e pelo
Tribunal de Contas do Estado no instituto
devem trazer muita dor de cabeça às
atuais e futuros administrações.
Aliás, o orçamento do próximo ano

destina R$ 7,96 milhões ao Issem e R$
6,35 milhões ao Fundo Municipal de
Previdência Social. t a garantia que a

Prefeitura pretende depositar a parte que
lhe é devida, obedecendo determinação
da Justiça.

.... Inconstitucional
Dos R$ 166.680.210,80 previstos no

orçamento de 2005, R$ 37.766.953,00
são destinados para a Secretaria de

Educação - 22,66% do total - menor

que a percentagem determinada pela
Constituição Federal, que é de 25%.

Segundo o vereador Marcos Scarpato
(PT), o orçamento deste ano também
não obedeceu o percentual
constitucional.Ou é muita ingenuidade
ou é a certeza da impunidade. Enquanto
isso, a Câmara e demais órgãos
responsáveis pela fiscalização repousam
em berço esplendido.

.... Câmara
o orçamento do próximo ano da Câmara
de Jaraguá do Sul teve reajuste de 10%,
passando dos atuais R$ 5 milhões para
R$ 5,5 milhões no ano que vem.

Isso prova que a redução do número de
vereadores não diminui os gastos com

as câmaras municipais, como propa
lavam os doutores no assunto. Embora o

Legislativo tenha reduzido de 19 para
11 o número de vereadores, a previsão
de despesas aumentou. O que precisa
mudar é a lei de define o percentual
do orçamento do município para a

câmara.

OFICIALIZAÇÃO

....Oposição
O deputado Dionei da Silva (PT) é contra
a proposta do governo estadual que
transforma cargos na estrutura da
Secretaria da Educação e Inovação. O

parlamentar exige que o governo discuta
o plano de carreira da categoria.
"0 governo adotou uma política salarial
baseada em abonos, que não oferece

garantias aos professores e tem atacado
o plano de carreira da categoria. Não
podemos aceitar que se crie ou se

elimine cargos à revelia dos planos
Estadual de Educação e de Carreira';
retrucou.

Eleitos serão diplomados hoje pela Justiça
CAROLINA TOMASELLI

Acontece hoje, a partir das 19h30, na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, a
solenidade de diplomação do prefeito eleito, Moacir Bertoldi (PL); da vice- ,

prefeita, Rosemeire Vasel (PTB), e dos onze vereadores eleitos em 3 de outu
Também serão diplomados pela Justiça Eleitoral os suplentes de vereadores: Je

Moacir Antônio Bertoldi

Eleito prefeito com 26.899 votos, 38%. Atual vice

prefeito de Jaraguá do Sul, é filiado ao PL desde o
ano passado. Em 1996, foi eleito pelo PPB o vereador
mais votado. Também foi um dos fundadores do PDC
(PartidoDemocrata Cristão) nomunicípio. Em 2002,
candidatou-se a deputado estadual pelo PP e recebeu
22 mil votos, sendo atualmente suplente. Natural de
Rio dos Cedros, reside emJaraguá do Sul desde os

cinco anos. É médico pediatra, casado com a

assisté�te SocialNilda Sanches Bertoldi e tem três
filhos.� r, ".' -J'

Afonso Piazera
Neto
Eleitovereador peloPSDB com
2.178 votos, vaiparaoquartoman
daroconsecutivo-1992-96,1996-
20ll, 2CCO-04. Piazera foisecretário
deObras de 1984a 1996, assessordo
Samae de 1996 a 2000 e gerente de
Habitação de 2COO a 2004.

Çarione Pavanello
-O Cacá
Aos3? anos, foieleitopeloPFLpara
a terceira legislatura, com 2.025
votos.Em 1996, foieleitopela
Primeira vez peloPPB e, em 2000,
paraosegundomandato, já peloPFL Pavanello é vice-presidente da
Associação deAmigos doEsporteAmadorhá seis anos.

Maristela Menel
Especialista em Educação Física e

PSlCOped . i"
'

Ed _

agOgla, 101 professora de
J)
ucaçao Física namicrorregião,redag .

agia naUner e diretora de
escolaed F d -

N .

a un açao de Esportes.
lasclda emJaraguá do Sul foieeltap I

'

e a segunda vez
consecutiva. Em 2000, peloPMDBe agora pelo PFL, com 1.401 votos.

Pedro Garcia
Nascid Jel'

o em araguá do Sul, foi
eltop

p I P
ara o quartomandato

1��6 MOB. Vereador em 1992,
est

e 2000, Garcia foi eleito
eanoc 16Es' .

om. 03 votos.
pectalizado em

administr -

C> açao, presidiu a
amara d y,

1997.
e ereadores em

ALEXANDRE BOGa

aSAR JUNKES

CÉSAR JUNKES

Dieter Janssen

Foi o vereador mais
votado nas eleições
municipais, com 3.272
votos. Nascido em

[araguá do Sul, foi o
primeiro presidente do
Núcleo de Jovens
Empreendedores da

Acijs. Filiado ao Pp, em
2001 assumiu a

Secretaria de Produção.

Eugênio Garcia

Atual presidente da
Câmara de Vereadores, foi
eleito vereador pela
segunda vez. Candidato
pelo PSDB, recebeu 1. 703
votos. Natural de Jaraguá
do Sul e com 43 anos, é
técnico agropecuário. Foi
presidente da Associação
de Moradores do Bairro
São Luiz.

Ronaldo Raulino
Aos 45 anos, foi eleito
vereador pelo PL com 1.504
votos. Em 2000, foi pela
primeira vez candidato a

vereador, ficando como
suplente pelo PMDB.
Formado em administração,
é diretor-administrativo do

Ceij e foi diretor de
Tributação da Prefeitura, de
1996a2000.

Leutprecht (PTB), Ruy Lessmann (PDT); Ademar Winter e Lia Tironi, do PSDB;
Justino da Luz e Antônio Marcos da Silva, o Déga, do PT; Zé da Farmácia e

Augusto Mueller, do PFL; professora Natália e Vitória Lazzaris, do PP; e Lorita
Karsten (PMDB).

Rosemeire Vasel I
Natural de São Paulo, mudou-se aos oito anos para
Tubarão. Veiomorar em Jaraguá do Sul em 1974, quando
iniciou sua atuação profissional como extencionista rural
da extinta Acaresc. É casada comJoão Vasel, com quem
tem três filhos. Filiou-se aoPMDB e, anosmais tarde, ao
PTB. Foi secretária de Educação entre 1992 e 1996. Em

1996, coordenou a campanha do candidato a prefeito
AlfredoGünthet No mesmo ano, foi eleita vereadora
pelo PTB, mas deixou o cargo para assumir a Secretaria
de Educaçãopela segunda vez. Doutora emHistória, é
professora daUnerj.

Vereadores
Jaime Negherbon
Filiado ao PT desde 1999, foi eleito
para a primeira legislatura. Em 2000,
foi candidato a vereador, ficando
como suplentedo partido. Natural
de Rodeio, Negherbonmorá em

Jaraguá do Sul há 30 anos, onde
atuou na Associação de Moradores
do Bairro São Luiz.

ALEXANDRE BaGO

Rudolfo Gesser

Eleitopelo PP com 1.858 votos, vai

para o terceiromandato. Foi
vereador entre 1993 e 1996 e de
200 1 a 2004. Também foi presidente
da Comissão de Obras eServiços
Públicos e atualmente é vice

presidente da CâmaraMunicipal.

ALEXANDRE BaGO

Jurandir Michels -

O Lika
Iniciou a carreira política no ano
passado, quando se candidatou a

vereador pelo PT, sendo eleito
com 1.678 votos. Natural de Rio
do Oeste, Michels tem 35 anos e é
o atual presidente da Associação
de Moradores do Rio Cerro I e II.

ALEXANDRE BOGa

Terrys da Silva

Foi eleito vereador com 1.489
votos para a primeira legislatura
pelo PTB, do qual é filiado há
três anos. Natural de Porto

Alegre, Terrys é radialista e líder
de jovens na Igreja do Evangelho
Quadrangular.

Que o espírito de
Natal faça crescer

a esperança da realização de
nossos sonhos na
chegada de um
Ano Novo!
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ECONOMIA

Convention Visitor Bureau

organiza agenda de eventos 2005
}ARAGUÁ DO SUL - Todos os

eventos programados para o ano

que vem estão sendo organizados
em agenda conjunta pelo Con
vention Visitor Bureau. As
entidades promotoras de eventos
se reuniram ontem pela manhã na
Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) para
darem início ao planejamento
estratégico da agenda, que, a

partir de janeiro, poderá ser co

nhecida por meio de site na

internet. Na reunião de ontem,

participaram 37 entidades de
classe que atuam em Jaraguá do
Sul.

O diretor executivo do
Convention Bureau, Fenício Pires

Júnior explica que a idéia da

implantação de uma agenda
conjunta nasceu a partir da
necessidade de organizar e

quantificar os eventos promovidos

,
"

"

,
"

r'
",
;r
,
,
,.
,

:',
"

"

•

durante o ano emJaraguá do Sul.
"Queremos evitar que sejam
promovidas várias atividades no
mesmo dia ou no mesmo horário,
o que é comum acontecer devido
a falta de comunicação entre as

entidades promotoras. Com a

agenda conjunta, vamos evitar

que sejam promovidas atividades
simultâneas", argumenta Júnior.

Ainda de acordo com o

diretor executivo do Convention
Bureau, a agenda conjunta vai

servir como instrumento de
utilidade pública, vai quantificas
o número de eventos e também
facilitar o cadastro das entidades
nosite.

Na avaliação do diretor
executivo do Convention Bu

reau, a agenda vai fornecer todas
as informações sobre o funcio
namento da cidade, dos eventos
e também dos espaços disponíveis.

Vargas, Coelho, Obenaus e HeineWithoeft participaram da reunião

:x INDICA-DOR ECONÔMICO
'
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Confirmada a instalação de
usina hidrelétrica em Corupá

CELlCE GIRARDI

...Obras iniciarão
em janeiro e devem
ser concluídas em

12 meses

CORUPÁ - o engenheiro civil
Ney Emílio Clivati, um dos sócios
da empresa Corupá Energia,
confirmou na manhã de ontem a

instalação da usina hidrelétrica no
Rio Bruaca. O projeto, que há

quatro anos vem sendo estudado
e vem passando por diversas

exigências burocráticas e am

bientais, está em fase final.

Clivati, em companhia do analista
ambiental da Fatma de Joinville,
engenheiro agrônomo James
Schroeder, fez o estudo do

impacto da retirada da vegetação
para a construção da hidrelétrica.

A usina está orçada em R$ 28

milhões e será 70% financiada

pelo BNDES (Banco Nacional de
Desenvol�imento Social), com
prazo de dez anos para pagamento.
O restante, cerca de R$ 8.4
milhões, são recursos próprios do
consórcio, composto por empresas
de Brusque, Guarapuava, e

Balneário Camboriú. A ex-

pectativa é que a usina esteja
concluída num prazo de 12
meses. De acordo com Clivati, a
usina terá concessão da Anael

(Agência Nacional de Energia
Elétrica) por 35 anos. Após este

prazo, a Pequena Central
Hidrelétrica passa para o controle
do governo federal.

O projeto prevê o

desmatamento de 0,45 hectare

(equivalente a um campo de

futebol) de vegetação, para o

lago da barragem, que terá 40
metros de largura por seis de

profundidade. Schroeder

garantiu que a mata onde será

instalada a usina não é virgem e

há ind'n,tos de extração de
madei . "praticada há pelo
men �O anos".

E �a que as obras iniciem, a

em resa aguarda a concessão da
Aneel. As liberações pela Fatma

já foram cedidas. "Analisamos

que o impacto da vegetação é

proporcionalmente pequeno em

relação a outros empreen
dimentos de mesmo porte",
avaliou Schroeder, informando
que o local onde estará loc
alizada a usina "é naturalmente

apropriada, por causa das
encostas das rochas e o declínio
do morro".

Clivati, entre o atual e futuro prefeito, explicando o projeto da usina

A usina irá gerar 15 megawatts de energia. Para haver pressão
suficiente para o movimento das turbinas, a água vai descer, por
um túnel de 3,3 metros de largura, numa extensão de 2,3 mil metros,
A casa das máquinas terá três turbinas Pelton, de cinco megawatts
cada. (Para se ter uma idéia a usina de Itá tem 800 megawatts e a de

Itaipú, que detém 25% da energia nacional, tem 12 mil megawatts),
A energia será vendida para a Celesc. A PCH, por ser alternativa, será
utilizada como energia de ponta, ou seja, utilizada em momentos

de pico e blecaute.
Com a implantação da usina haverá retorno ambiental de 1% sobre

o valor do consumo que será destinado ao Parque Emílio Batistela

(Rota das Cachoeiras). Para Corupá, estima-se que haverá acréscimo
de 12% na arraradaráo.

inserção de estudantes no

mercado de trabalho por meio de

estágio.
De acordo com a assessoria

de comunicação do Cíee,
Scheila Frainer, atualmente 11

mil estudantes estão fazendo
estágio, em todo o Estado, por
meio do Ciee e 5 mil j á fizeram o

PIT. Em Jaraguá do Sul, aproo
ximadamente 250 estudantes
estão estagiando, segundo
informações da funcionária do

Ciee no município, Caroline
Borba, que ingressou no mercado
do trabalho por meio de um

estágio do Ciee.

Alunos que fizeram curso do CIEE recebem certificados
RAPHAEl GÜNTHER

}ARAGuÁ DO SUL - Alunos das
escolas Abdon Batista e Alberto
Bauer que fizeram o curso de

iniciação para o trabalho
receberam o certificado ontem à

noite, em solenidade realizada na

Câmara de Vereadores. Aproxi
madamente 50 estudantes re

ceberam o certificado do curso,

ministrado nos meses de julho e

outubro. O PIT (Programa de

Iniciação para o Trabalho) faz

parte das atividades do Centro de

Integração Empresa Escola,
entidade não governamental que
atua no Brasil há 40 anos e que
tem como atividade principal a Aproximadamente 50 estudantes receberam certificado do PIT

Encontro de Negócios Internacionais volta os olhos para a China
}ARAGUÁ DO SUL - A Cambra

(Câmara de Negócios Interna

cionais) programou para julho do

próximo ano a terceira edição do
evento do Encontro de Negócios
Internacionais, quando destacará a

China e suas potencialidades para o
incremento do mercado externo às

empresas da região.
A segunda edição do projeto,

que aconteceu de 29 de novembro
a dois de dezembro, deixou

evidente, segundo o diretor
executivo da Cambra, Randal

Gomes, a perspectiva de avanço nas
relações internacionais como forma
de potencializar negócios de

empresas locais e do estímulo ao

debate entre acadêmicos e

profissionais. De acordo com os

organizadores, houve uma efetiva
aproximação entre a universidade
e as empresas com a participação
dos empresários, através das

apresentações de Comércio
Exterior eMarketing, realizadas por
formandos do curso de
Administração da Unerj -

habilitações emComércio Exterior
e Marketing. Também destacam a

participação do poder público, com
representante do Ministério do
Desenvolvimento da Indústria e

Comércio promovendo oworkshop
básico de exportação, e da
Secretaria de Desenvolvimento

.. ...

k�

aulas aos sé
das 1

s

Regional. De aéordo com Randal
Gomes, o 2° Encontro de NegóciOS

,
Internacionais propiciou a assinatura
de cooperação entre a Câmara de

Pontevedra, Galícia, Espanha e a

Câmara de NegócioS
Internacionais e ainda oficializou
umaMissão Empresarial, em abril de

2005, de empresários catarinenses
das áreas da construção civil e

I A" 'ncI'a de
meta -rnecamca a provi
Trento, na Itália.

�f!:�I<?��:
Fone (47)2754f5fellows@netuno.(lom,br
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Primeiro em Jaraguá.
Depois em anta Catarina.

.E, enfim, no BraSil.

Ouro (estadual) e prata (nacional) no Prêmio Central de Outdoor.

Isso sim é propaganda admirada e que dá resultados.
As empresas Zoam Creative, Academia Impulso e Vê Mais Mídia Externa receberam em

São Paulo o inédito Prêmio Nacional Central de Outdoor. Uma importante conquista para o mercado

publicitário regional. Consulte o site www.outdoor.com.br e conheça as peças premiadas.

PEÇA PREMIADA

zoomcr��. Ampulso
A. agência o anunciante

vêmais
MíDIA EXTERNA

A exibidora
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NÚCLEOS EM PAUTA
� Parceria facilita acesso
asoperações com o BRDE
o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE -, desde
seu surgimento investiu 16 bilhões de dólares em malsde 40mil projetos
de financiamento para empresas. Induzir investimentos da ordem de
US$ 36 bilhões. Foram gerados ou preservados 1,3 milhão de empregos
em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Incrementou em US$ 5
bilhões a arrecadação de tributos nos três estados. A informação é de
Vicente Zenon Farias,Técnico do Setor de Relações Empresariais do BRDE,
que falou sobre a parceria existente entre o banco e a ACUS, desde
setembro de 2003, através da qual, sempre na primeira quarta-feira do
mês, um Técnico de Relações Empresariais do BRDE fica a disposição das
empresas da região, noCentro.Empresarial, para informações preliminares
acerca das linhas de crédito disponibilizadas e encaminhamento da

documentação.
No ano passado, houve 60 consultas e em 2004, até novembro, 84.
Destas, 24 empresas foram ao BRDE solicitarapoio financeiro nomontante
de R$ 9,4 milhões, das quais 15 já contratadas e 9 em fase de análise. liA

parceria com a ACUS émuito importante, porqueaumentou a capilaridade
com a aproximação do banco com o empresário, facilitando as operações
de créditoldtou Zenon Farias. Dos 75 convênios de parcerias, o BRDE dá
atendimento em ACI a quatro: Blumenau, Brusque, Jaraguá do Sul e
Joinville, sendo que a ACUS foi a primeira ACI na qual o BRDE iniciou o

atendimento personalizado.
Agendamento devisitas e informações na ACUS, com Méri, fone (47)
2757009.

CP NOTAS
� APOIO

Jantar de Confraternização da Ama
A AMA (Associaçâo dos Amiqos dos Autistas) realiza no dia€il3, a
partir das 20 horas, na Recreativa da Marisol, jantar em prol da f.t,.
entidade. O valor do jantar é de R$ 50,00. A AMA é urna U
entidade filantrópica sem fins lucrativos e que conta com a

ajuda de voluntárias para ajudar os portadores da doença
Síndrome de Down (autismo). Os portadores deste tipo de

doença requerem um cuidado muito especial por parte dos
educadores, funcionários e voluntários. Informações e reservas

podem ser obtidas na Ama, com Simone 370-1555.

RETRATAÇÃO
o Tabelionato Áurea Muller Grubba, informa que
publicou erroneamente o nome da empresa
PHANDA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA, endereço
a Rua Progresso Condomínio Indl, na cidade de

Jaraguá do Sul-SC, no edital do dia 04 de novembro
de2004.

Tabelionato Áurea Muller Grubba

,�-
»t.;t�Mi_,Üw.;.

t""A.i<,�""',�a....::oo:>I
!,f�.,..�_

fM JAlIAOlÁ DOSUL
EM GUJJtAMIR1M A'o'. Oetútm. V�tg!lS, 158 .11S..QS8:l
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DESPEDIDA

CORREIO DO POVO

Hipertensos fazem festa de
encerramento das atividades

CELlCE GIRARDI

�Confraternizaçã.o
reuniu mais de
250 participantes
do programa

8cHROEDFR - o programaHiper
tensos e Diabéticos do município
realizou ontem o encerramento das
atividades.O evento reuniu mais de
250 participantes no Centro de

MúltiploUso, alémde autoridades.O

programa, desenvolvido há dois anos,
iniciou-se com apenas um grupo, e

atualmente conta com 10, em
diferentes bairros da cidade.

O trabalho é realizado através do
PSF (programa de Saúde da Família)
e reúne a comunidademensalmente,
que participa de atividades físicas,
palestras, e recebem ainda acom

panhamentodomédico, enfermeiras,
auxiliares de enfermagem, além dos

agentes comunitários de saúde. Nos
encontros são distribuídos ainda 'os
medicamentos para aqueles que
fazem uso contínuo.

A operadora de máquinas
aposentada, LoriObenaus, 46 anos,

participa sempre do programa. Para

Participantes d iPrograma Hipertensos e Diabéticos confraternizaram em Schroeder
� ,

ela, a vinda da e Ipe de saúde é um equipe de saúde. As atividades percorrem os bairros e acompanham
momento op <mo para se tirar ajudam a mãe e filha, que com boa o desenvolvimento da família.
dúvidas e ap (.;hder mais sobre o alimentação e cuidado na saúde não Durante o encerramento houve
controle da ptissão alta. "Minhamãe sofremde hipertensâo. "O programa homenagens, apresentação de
erahipertensa, entãoquerome cuidar; serve também para a prevenção. Por dança, a Iongame n to, com os

saberoque podeeoque não pode na isso a gente participa e recebe as professores de educação física que

alimentação, para não ter os mesmos orientações", esclareceDolores, no que fazem parte do programa, além de

problemas",comenta. a mãe emenda: "Este programa de almoço, bingo e baile. Durante o

As moradoras do Bracinho, saúde é muito importante pois bingo, os participantes mediram a

Dolores Dõge, 57 eAmandaViergutz, demonstra a preocupação deles coma pressão e receberam os me-

80, participam pelo primeiro ano do a nossa saúde", acredita Amanda. dicamentos necessários para

programa, e não perdem as visitas da São 13 agentes comunitários que dezembro e janeiro.

Educação do campo terá currículo diferenciado em 20Q?
DA REDAÇÃO - Começou

ontem, em Florianópolis, o

Seminário Catarinense Educa

ção do Campo que a Secretaria
Estadual de Educação e Inovação
promove em parceria com oMEC

(Mini'stério da Educação). O

objetivo é construir a política de

educação para o campo, com a

elaboração de que um currículo
diferenciado e financiamento. O
evento vai até sexta-feira e estão

participando mais de 400
profissionais ligados a organi
zações governamentais e não

governamentais.

Segundo dados do IBGE

(Instituto Brasileiro Geográfico e

de Estatística), a população
catarinense aumentou na zona

urbana de 3.208.537 em 1991,
para 4.197.287 em 2000.

Enquanto que na zona rural

passou de 1.333.457 para

1.135.997, no mesmo ano. "O
contexto educacional ainda
coloca a população rural em

condições desiguais", afirma
Guesser. De acordo com o Plano
Estadual de Educação de Santa

Catarina, em 1999, 15.119 pessoas
do meio rural conseguiram

alcançar nove anos de

escolarização, enquanto que nas

cidades 107.590 pessoas conse

guiram o mesmo feito. Entre as

principais diretrizes do Plano está

o de garantir o acesso universal e
a permanência com qualidade do
filho do agricultor.

Além das unidades escolares
localizadas na zona rural,
pertencentes às redes estadual e
federal, existem 75 escolas
localizadas em 100 assentamen
tos' catarinenses, que abrigam
cerca de 1.421 famílias de

agricultores. Do total dessas

escolas, em torno de 90% são de

responsabilidade da rede

municipal de ensino.
Sobre o currículo diferenciado,

o coordenador do evento e

consultor educacional da SED,
José Raul Staub, explicou que o

núcleo comum à� disciplinas
tradicionais será mantido, mas os
filhos de agricultores terão garantia
de uma parte diferenciada de
acordo com a realidade em que
estão inseridos. Também está

previsto a implantação de um
calendário escolar diferente das
demais escolas catarinenses.

Brasil reafirma compromisso com "Protocolo de Kyoto'
BRASÍLIA - Nesta sexta-feira,

em Buenos Aires, o Brasil vai
reafirmar na 10ª Conferência das
Partes da Convenção-Quadro das

Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas o compromisso com

programas que reduzam a emissão

de gases poluentes e colaborem
com a diminuição do efeito estufa
e do aquecimento do planeta.

,

O Protocolo de Kyoto, assinado
em 1994, que entra em vigor no

início de 2005, não exige dos países
em desenvolvimento a redução ou
limitação de emissões de gases de
efeito estufa. A maior

responsabilidade é dos países
desenvolvidos, que devem reduzir
suas emissões em 5% em relação
aos níveis de poluição de 1990. Essas
metas devem ser atingidas no

primeiro período de compromisso
do Protocolo, entre 2008 e 2012.
O Brasil, entretanto, vai mostrar

em Buenos Aires que criou regras

para implantar o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo proposto
na Convenção de Kvoto, "Nós
queremos contribuir para um

esforço mundial de combate à

emissão de gases de efeito estufa",
disse o ministro da Ciência e

Tecnologia, Eduardo Campos,
ressaltando que, no período
abrangido pelo inventário, o Brasil
foi responsável por apenas 3% das

e rmsso es mundiais de gases.
O Brasil também apresenta um

inventário sobre a emissão de gases
poluentes no País, entre 1990 e

1994. O documento do governo
brasileiro mostra a quantidade de

gases emitidos no início dos anos

90, como o gás carbônico,

conseqüência do desmatamento e

da queima de combustíveis fósseis,
e do metano, resultante de
atividades agropecuárias.

Primeira prévia de dezembro do IGP-M sobe para 0,62%
RIo DE JANEIRO - A primeira

prévia de dezembro do IGP-M

(Índice Geral de' Preços do

Mercado) apontou alta de 0,62%, a
maior elevação em seis meses. Em

novembro, ela havia sido de 0,33%.
O resultado, apurado pela (FGV)
Fundação Getúlio Vargas, foi
provocado pelo aumento de preços
dos produtos agrícolas (de queda de
1,37% no levantamento anterior para
elevação de 1,03%) e dos

combustíveis (de 1,57%para 166%).
O coordenador de Análises
Econômicas da FGY, Salomão
Quadros, não considerou preocu

pante o aumento da inflação no

período. "Não está ocorrendo um

comportamento de elevação (de
preços) generalizado e sim aumentos

de forte peso nos indicadores",
explicou. O economista não des
cartou a possibilidade de que o IGP
M fechado de dezembro possa ficar

em tomo de 1%.
Ele destacou um fator positivo,

na inflação do atacado: mesmo com
os preços dos combustíveis em alta,
houve recuo de preços dos produtos
industriais (de 0,90% para 0,64%),
em razão da menor variação de

preços em ferro, aço e derivados (de
2,73% para 0,65%).

No varejo, o IPC (Índice de

Preços ao Consumidor) subiu para
0,30%, ante avanço de 0,15%

registrado emnovembro, pressionado
pelas elevação de preços no grupO
Habitação (de O 21% para 0,29%) e
pela menor queda no grupO
Alimentação (de -O 65% para -

0,27%). "No caso de Alimentação,
isso reflete, em parte a alta de preçoS
dos produtos agrícolas no atacado",
disse. Já o INCÇ (Índice Nacional
do Custo da Construção) recuou

para 0,55%, ante 0,93% em

novembro.
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PRATA DA CASA

ESPORTE

Jaraguaense de 22 anos brilha
nas quadras do Futsal da Itália

JUlIMAR PIVATTO

�Igor Tarnawski é
um dos destaques do

Verona, time que

atua desde julho

]ARAGUÁ DO SULrvERONA

(ITÁLIA) - o jaraguaense Igor
Tarnawski, 22 anos, é um dos

destaques do Verona, equipe que

disputa o Campeonato Italiano da

Série A2 e a Copa da Itália. Depois
de começar nas categorias de base

do Futsal da cidade, o atleta foi para
a Itália em julho desse ano, onde fez
o teste e começou a jogar Doismeses
depois, já tinha a dupla cidadania.

Aproveitando as chances que a

nova tecnologia nos dá, a reportagem
doJornalCorreio doPovo conversou
como lgor-viaMSN, um programa
de bate-papo na Internet. Falando
da casa onde mora, junto commais

quatro brasileiros e um italiano, Igor
conta sua trajetória desde o início,
em 1994, quando começou na

categoriaMirim.
'

Nomomento, com sua equipe,
disputa duas competições. NaCopa
da Itália, oVerona está entre os oito
melhores, e vem de um empate em
4x4 fora de casa, contra o Temi.

Igor (primeiro à esquerda) com seus companheiros no dia da apresentação no Verona

"Precisamos vencer a próxima, em
casa, para chegarmos à semifinal",
informou. Já no italiano, o time está
em 1Zomas, segundo o atleta, o time
passou por várias mudanças e vem

melhorando. "Ganhamos duas
consecutivas e, no último jogo onde
vencemos por 3xZ"paiticipei dos três
gols e fui aplaudido pela torcida",
lembrou.

Sua posição é pivô. Por ser alto
(lm92 e 78 quilos), sempre era

convidado para jogar futebol de
campo, mas.preferiu as quadras. "O
Futsal é um esporte que exige mais a
inteligência e decisões rápidas",
comentou Igor. Segundo ele, tudo
começou em 1993, quando,
incentivado pelo amigo de escola
Paulo César Vieira Júnior, hoje na

Ulbra. "Na época, ele já defendia o

,time de Jaraguá do Sul e me

convenceu a fazer um teste. Fiz,
passei e, no ano seguinte, comecei a

treinar", disse Igor.
O atleta ficou até ZOOl na

Malwee, onde conquistou vários

títulos em todas as categorias. Para
ele, o mais importante foi o vice

campeonato naTaçaBrasildeClubes
Juvenil, disputadoemGoiásem 2001.
Nesse mesmo, por não receber

proposta para o time profissional de
J araguá do Sul, recebeu uma

proposta do Lages,mas resolveu parar
pra fazer faculdade.

Igor ficou três anos sem atuar no Futsal profissional
o jogador acabou não

concluindo o curso de Direito.
Durante o tempo em que não jogou

�.?

como profissional, atuou em clubes
amadores de Jaraguá do Sul. Em
julho de 2004 resolveu tentar a sorte
na Itália e conseguiu contrato com o

Verona até 2007. A cidade, que dá
nome ao time, fica noNorte do país,
na região de Veneto.

Fora das quadras, Igor aproveita
as folgas para matar a saudade da
família e conhecer a Itália. "A
Intemet é umdosmeus passatempos.'
Através dela, falo commeus amigos
e familiares em Jaraguá do Sul, e

tambérn com a minha namorada",
comentou o atleta, que namora há
oitomeses comDaniele Ribeiro. '�

d�tância atrapalha sim, mas elameda forças para continuar. Quando
�ate a saudade, ligo pra ela e tudo
fica bem de novo", disse Igor,
lembrando também do apoio que
tem dos pais, Nelson eCecília. "No
começo elesmeorientavam, dizendo
que o Futsal não era pra vida inteira.
Mas viram que não tinha jeito
�esmo e sempreme ajudarammuito,
InclUSive na minha vinda para a
ltáli Soa. U grato a tudo o que fizeram
POr tnim",lembrou.

Igor revelou que está se

�tandobem na Europa e que faz

Igor (20 em pé da direita pra esquerda) na Taça Brasil em 2000

Jogador com a camisa do clube que defende, no Norte da Itália

aulas de italiano para estrangeiro
duas vezes por semana. "Overãoaqui
é muito quente e o inverno, muito
frio, chegando até a nevar. O que
me ajudou na adaptação foi já ter

seis brasileiros na competição", disse
o jogador. Para ele, o grande número
de brasileiros ajudou na evolução do
Futsal italiano, vice-campeão
mundial noMundial deTaiwan em
2004.

Jaraguá do Sul está nos planos
do atleta, mas ele lembra que guarda
uma certamágoa com a diretoria da

época. "Ganhei quase tudo o que

disputei representando a cidade e

saí sem ninguém dar satisfação.
Outra coisa que atrapalha é que tem
muitos jogadores bons sendo
formados na cidade, mas amaioria

precisa trabalhar para ajudar em
casa", comentou.

Fã do futebol de Falcão, ele
sonha em chegar a seleção·brasileira.
"Uma das minhas maiores'

conquistas foi ter conseguido jogar
aquina Itália. Estoumuito feliz aqui",
comemorou. Como um usuário

assíduo da i�t�rnet, Igor deixa
explícito até mesmo no seu nick

(nome usado em programas de bate

papo), a saudades de Jaraguá do Sul '

e da namorada: "Dani!!! tô
,

morrendo de saudades".

Jaraguá do Sul recebe, hoje,
jogo da Superliga de Vôlei

JARAGUÁOOSUL-OGinásio da
Recreativa daMarisol recebe hoje, às

_ 20 horas, o jogo entre Intelbrás/São
José e TelerniglMinas, pela Superliga
Masculina de Vôlei. O time

catarinense busca a primeira vitória
na competição justamente contra um
dos invictos. Os ingressos para a

partida custamR$ 3,00.
.

Djalma Cardoso, treinador da
Intelbrás, deve começar jogando com
a mesma equipe que enfrentou a

UCS. Mas ele espera a recuperação
do ponta Juliano que sofreu uma

contratura muscular na coxa

esquerda. O técriico quer aprimeira
vitória para dar mais tranqüilidade
ao grupo.

Ele reconhece o potencial do
time adversário, que renovou

bastante Superliga. "Além da
,

qualidade individual e coletiva eles
vêm commotivação extra pelas duas
vitórias conquistadas no interior de
São Paulo", avaliou Djalma,
referindo-se aos triunfos em

Araraquara e Suzano. "Vamos

precisar sacarmuito bem emelhorar
aindao aproveitamento debloqueio",
aposta o técnico cararinense.:

Treinador do Fortaleza pede
calma para o jogo de sábado

DA REDAÇÃO - O treinador Zetti
dissehojeque os jogadoresdoFortaleza
têm que ter tranqüilidade contra o

Avaí, no próximo sábado, às 16 horas,
no estádioCastelffp, para fazer os gols
necessá1�s para voltar à SérieA do

Campeo\fttoBrasileiro de ZOOS.
"Não podemos mais cometer o

excessode erros nas finalizações como
nos últimos jogos. Cada atleta temque
ter o equilíbrio para concluir certo a

jogada em gol", afirmou Zetti

lembrando que todos, não só os

atacantes, têm essa responsabilidade.
O Fortaleza corre o risco de não

contar no sábado comJeanCario, o
atacante que fez os únicos dois gols
do time na fase final daSérie B. Jean
está lesionado na coxa esquerda e

amanhã faz um teste de campo para

saber se joga. Caso não reúna

condições seu substituto seráEdson
Araújo.

Para o lugar do volante Chicão
suspenso pelo terceiro cartãoamarelo
jogará Erandir. O ala esquerdo
Mazinho Lima tem retomogarantido
após cumprir suspensão.

-,

......... COPAllENAtll.'tCOo
ACOMPANHE O PILOTO

PELOSITE

informações:

��k?'!l�
275-3475

fel1ows@netuno.com.br

Guia Fácil

(47)324-1900
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Mais um ano está se encerrando, e no

clima' de festinhas de confraternização,
publicamos o click by Ueta do ültirno e

encontro dos profissionais de imprensa da
cidade, realizado nesta terça, no hotel Vale das
Pedras.

- Completando 23 anos neste sábado, a
muito querida Ana Paula, em foto tirada junto
ào' namorado Marcelo. Aninha, que está
morando em Curitiba, retoma para a terrlnha
este sábado, para celebrar o aniversário junto
aos amigos que aqui deixou emuito sente falta.

,
,

Patife pelo país, por conta
da Motorola e Claro

O dj Patife ganhou uma turnê patrocinada
pela Motorola e a operadora Claro. O projeto nDJ
Patife na Estrada" começa no dia 7 de dezembro,
em Recife. Os eventos serão divulgados sob a

marca "Claro Idéias", totalmente voltado para
conquistar o público jovem. Ao todo serão 11

apresentações, todas gratuitas, em parques,
praças ,e praias. O artista circulará num ônibus
caracterízadoda touro ,

'Estão no roteiro para dezembro sets em

Salvador.Rio de Janeiro e São Paulo. No ano que
vem, haverá programação no Guarujá, Maresias,
Atlântida, Florianópolis, Matinhos, Brasília e

Goiânia.

QUINTA-FEIRA,9 de dezembro de 2004

*Dia09
_Quima..feIFall·

-CachaçariaÃgua Doce
Música ao vivo com Peninha (Pomerode).

- Choperia 8ierbude
Música ao vivo comTrio da Pop Band (Joinville).

- HappyHour noCasarão> vide nota

*Dia '0:"Sexta-felMII
- Choperia 8ierbude

.

Música ao vivo com Deco Dal Ponte e Mazinho (Blumenau).

*Oia 11_Sábadoll
- Choperia 8ierbude
Música ao vivo com Elizângela Dias (Blumenau).

- ShowNacional Dazaranha I Notre
Show do novo cd da banda. Ingressos antecipados podem
ser adquiridos n 'O Boticário (Shopping) e Posto Mime do
Kohlbach.lnicio 23h.

- RockTronic I Parque deEventos> vide nota

*Dia.12.�Oomlnloll
- Choperia 8ierbude
Música ao vivo com Paulo Henrique (Jaraguá),

Santo Mariachi, 4 anos

Voltando à ativa teremos próximo dia 18
mais uma edição da famosa balada Santo
Mariachí. Os prornoters Neni Junkes e Ber
estarão fazendo a festa em comemoração aos

seus 4 anos de realização, desde a primeira
edição.

A realização será na estrutura da
Recreativa Kohlbach.Tequlleiros, plrofaqlstas e

'

bar girl5 farão o clima da noite. No c?man�o
das pickups o destaque vai para a parnopaçao
do ex-BBB Marcelo, que fará apresentação de
seu set de psy.Galera que é esperta já está com

o evento agendado.

Fernanda Meier e Michele Giese, na curtição que foi a balada Vibe Sound,

Happy Hour no Casarão

J�llllrll�'1Galera ligada em baladas finas tem . ,I '\, CRIiRRRD
encontro. m�rcado nesta qulnta-feira, n? '

....

'
'

.. '
..

'

I o u n

antigo casarao daWolfgangWeege. A partir ,> .••..
.

..•••.�.8!.. ��0'1••;
da 20h vai estar rolando um happy hour no

j....... 'ii
I

local, que será totalmente transformado
•.

Ir
para receber um número limitado de .

pessoas para passar bons momentos de

curtição num pointalternetlvo.
A idéia é show, começando cedinho.às

20h. Vai dar pra pegar um pouco daquele f
clima de fim-de-tarde tomando uma

bebida ao ar livre com os amigos e as paqueras. .1
Dj Léo Renan mandará um set e�pecial de �ouse, fa�endo um clima legal pra galera

se encontrar. Todo atendimento sera personalizado, feito apenas por garçons. Tendas
garantirão a realização do evento sob qualquerternpo.corn muito conforto. pramoçada.

Valorizando ainda mais a noite, haverá exposição dos quadros do ar_tlsta Alexandre
Meldau.Coísa fina mesmo.Quem conhece seus trabalhos sabe que o cara e fera no traço.

Para rnàlores informações o contato é 9979 0041 /99750044.

o exterminador de baratas
Cientistas da Bélgica, da França e da Suíça

criaram um robô capaz de encontrar baratas,
infiltrar-se entre elas e influenciar seu

comportamento a ponto de, dizem os

pesquisadores, levá-Ias a um local de
extermínio.

IIO grupo filmou baratas por três anos (L)
para criar um software que reproduzia seu

comportamento. Em seguida, a Escola
Politécnica Federal da Suíça, em tausanne.
construiu o robô InsBot. Do tamanho de uma

caixa de fósforos, ele tem lasers, sensores infra
vermelhos e "aroma" de barata, para se

disfarçar entre das. _

"É plausível e realista imaginar que, em
cinco ou dez anos, pessoas que sofrem com

infestações de baratas comprarão robôs para
se livrar delas", declaram os cientistas. Que
hilário. Enquanto isso, no terceiro mundo, a

chinelada rola solta.

Vai rolar no próximo dia 11 de dezembro.no
Parque de eventos de Jaraguá do Sul..a terceira
edição do festival RockTronic, que no .ano
passado arrecadou mais de 2 toneladas de
alimento.Com line-up composto por 4 djs (sendo
eles Inflame Heart, Beto e Igor Lima) e

apresentação de 3 bandas (Banda Mary Jam de
Jolrwílle, Familia Japa de Gueramlrim eGuandma
de 'Florianópolis), o festival é mais uma das
alternativas para o sábado. Destaque por ser um
evento beneficente, cujo intuito é arrecadar
brinquedos para as crianças carentes da cidade
de Jaraguá do Sul.

Ingresso:um brinquedo (pode ser de 1,99).

Cheiro no computador
Internet com cheiro é mais uma das utilíssimas

invenções dos japoneses, que cada dia nos surpreendem
mais com sua capacidade infinita de desenvolver
cacarecos de todo tipo. Veja na foto ao lado a cara de

orgulho do cidadão ao lado da engenhoca. Trata-se de
um "gerador de aromas", criado pela empresa de

equipamentos de precisão Mirapro,
O globo cria cheiros com base em comand.os �e um

programa em um site.operado pela NTTComunlcatlons:
Á partir da combinação de 32 óleos naturais

armazenados nele (como hortelã; laranja e canela), o
dispositivo pode' exalar uma "ampla variedade de
aromas", segundo a empresa. A idéia dos japoneses é

implantar o sistema comercialmente em breve, Mal

posso esperar para ter o meu.
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(LlO 1.6 16V HI FLEX

Coração movidoa............._,,.�

Por Darlon Anacleto/Cromoart

o Clio, apesar de listar no segmento de

maior variedade do mercado, é mesmo

um caso singular. Entenda porquê. O seu

design, apesar de haver sofrido um face
lift recentemente, não é dos mais atuais.

Enquanto a frente transmite

modernidade e notas de agressividade, a

traseira e a lateral parecem se tratar de

outro carro. Modelos como o 206 e

Fiesta tem design mais atual. O
habitáculo é dos mais acanhados do

segmento. Ele é "justinho demais" e a

ergonomia não é das melhores. No

painel são empregados materiais de

qualidade e a montagem é caprichada,
entretanto, é sem graça. O Renault

argentino, por exemplo adota outro

modelo, igual ao do europeu, bem mais

moderninho. A essa altura, proprietários
de Clio, devem estar amaldiçoando até

minha quinta geração. Calma, calma.
É aí justamente que a história-muda.
Pergunte a qualquer dono de Clio se ele
recomenda o modelo, se é agradávél de
dirigir ou especialmente, se é um carro

que vale a pena. A resposta é unânime:
todos aprovam e não páram de falar das
virtudes do compacto. E é verdade.
Minha família tem um e cada vez que o

.d!rijo fico impressionado com detalhes
como a leveza da embreagem, a precisão
do câmbio e solidez que o conjunto
transmite, O habitáculo é silencioso e

mesmo em pisos ruins ele filtra muito
bem as irregularidades graças à maciez da
suspensão, que passa a impressão de se

.

estar dirigindo um carro maior. A
economia de combustível é outro ponto
positivo e a durabilidade das peças é o

arremate desse conjunto. Daí vem
tamanha legião de fãs.
A versão que faltava
Era difícil imaginar o Clio fora do
mercado de modelos flex, que rodam
tanto com álcool ou gasolina, em
qualquer mistura. Foi aí que a, Renault

criar um sistema próprio,
especialmente eficiente e assim

dominar essa tecnologia. Foram gastos
cerca de R$ 25 milhões no projeto e o

resultado é um motor que pode rodar
inclusive com gasolina sem mistura

alguma de álcool, sem engasgar,
A potência do motor 1.6 16V continua,
sendo a mesma com gasolina: 111cv.
Abastecido plenamente com álcool,
rende 115cv, o que coloca o pequeno
nos primeiros lugares da lista de

aceleração e retomada. Ele é também o

mais econômico quando roda a álcool e
o segundo colocado quando abastecido
com gasolina, atrás apenas do VW Fox.
Os preços do modelo não mudaram:
• R$ 39.790 pelo Privilêge,
completinho de tudo;
.. R$ 33.840 pelo Expression (com
vidros e travas elétricas, travamento à

distância, computador de bordo e

direção hidráulica;
• R$ 31.380 pelo Authentique
(direção hidráulica, duplo air bag, ar
quente e kit visibilidade do vidro

traseiro) Nos três modelos, os
eficientes freios com ABS são

opcionais.
Para quem deseja um carro completo,
potente, econômico e especialmente de
bem com o mercado, este Clio é uma

ótima pedida.

adas querem ser bi: (lia
Sedan também ganha

motor flex e na metade de
2005 será a vez da van

......__..""'l!:I �. Scenk.Visual dos
modelos

o ano que está por iniciar ficará conhecido como

aquele em que todos (ou quase) se tornarão bi.
Calma, não é nenhum trocadilho quanto a alguma
tendência por escolha sexual. 2005 será mesmo o

ano em que o álcool combustívelmarcará sua

retorno triunfal à vida cotidiana de muitos
motoristas país afora. As vendas de modelos com a

tecnologia para rodar com os dois combustíveis já
responde por 30% das vendas de veículos novos.

Esse número só não é maior porque a novidade
não chegou a todos os segmentos de algumas.

, montadoras. Muito em breve, modelos como Stilo,
Sénic e Peugeot 206 terão motor bicombustível, só
para citar alguns exemplos. E, desta vez, ao

contrário de outras épocas em que o álcool
dominava as bombas de combustível, a
flexibilidade dos motores permite.ao motorista
optar simplesmente pelo combustível mais barato
no momento e, não necessariamente pelo único

que fará seu carro rodar.

I BOAS NOVAS 1----------.

o sul vai de 4x4
Duas novidades criadas aqui no sul do país estão deixando
em polvorosa os amantes de veículos todo-terreno. Uma
delas vem de Caxias do RuI. A Agrale decidiu criar uma versão
"civil" do jipe Marruá, um
modelo criado para servir às

-,

forças armadas. A série especial
-,

de 100 unidades será vendida a

partir de janeiro e será

praticamente igual à vendida ao

exército. Detalhes como porta
metralhadora e lançador de
míssil não combinam com uso

urbano, afinal de contas. O
valente jipão com nome de boi
é movimentado por um motor

diesel �WM de 132cv que

termite transportar até 500

quilos e rebocar outros 500.
A outra novidade vem de

Florianópolis e trata-se de um

projeto da Fiesc. O A4 é um modelo com tração integral feito
para ter manutenção barata e simples. A estrutura tubular

que conta com dois suchassis é revestida por placas de fibra
de fácil aplicação. O propulsor usado é um VW, bem como

outros159 ítens também da marca alemã. O projeto orçado
em cerca de R$ 15 milhões deve estar no mercado em cerca

de dois anos e a idéia é que
todos os fornecedores de

peças sejam catarínenses.
Á estimativa é que o

atraente modelo fique
entre R$ 55 mil e R$ 75
mil, do básico ao

completo.

A picape que faltava
A Honda apresenta uma novidade que vai preencher a a

lacuna faltante no único segmento em que ainda não estava

presente. A Ridgeline, uma picape de peso será apresentada
em janeiro de 2005 no Salão de Detroit. A picape tem

capacidade de transportar até 500

quilos e o espaço interno é

,suficiente 'para transportar
até 5 passageiros. O

motor usado é
.

um poderoso
,V6 3,.5 litros,
Ibem ao gosto
dos 'gringos" ..

Promoção Revisão de Ferias Caraquá de 10/11 a 20/12 de 2004. Nas revisões acima de

R$ 200,00 você ganha um brinde, podendo escolher entre 5 opções! Conheça também,
toda linha de acessórios, rodas e pneusvokohama.
Kits VW de conversão GNVQ partir de R$ 2.700,00. Caraquá - Dirija sua vida!

,

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguó do Sul - se - Fone (47) 371�4000 ,- Fax (47) 371-6124
caragua@caragua-velculos.com.br
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2 CORREIO DO POVO CU!<REIO D() POVO

CLASSIMais
QUINT�-FEIRA,09 de dezembro de 2004

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro D Financiamento

() �

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo locadora

PLANINSCHECK VEICULOS
FoneIFax:370-5712
Ford Tauros 95 Prata

I
CUo R.N +Ar 02 Cinza il
SephiaLS 99 Branco
Palio Wekend 97 Ouro OCoraaWagon 01 Cinza

I SenicRT 02 Branco

I
Celta 02 Branco
Renaul Express 98 Branca
GolfGNV 96 Preto
Bra.va SX4p 03 Prelo
.Escort Europeu 93 Prata
ello RLL 98 Branco
cne Sedam RN 02 Preto

Mercedes.2BO comp 95 Azul

'telefone:,
370-31 3'

';f'
Av. Pref. Waldemar Grubba, 4040 �'(en�enárlo - Jara. ádo Sul' Atendemos linha geral:

_II® r::2;J. ,"DilO
Clllta l,02P. VoN_

P::!tIoYUI.iIlg "''''''''

e�r: GlX. CQmpjów. il<>(lO
("..o!�Wl'JfPhms CilltA

"\\1f1't Gl�1 CO�,l? &(�

Cé:II'&iJ 'flt.QOl'l (k Ui v_

Pa\� 1 06, C«np-'�O Prllti'l 1999

�Svp�r,4? PrÕlI;) 1900

J)icl:�Up� Cha�lp .....", ,ooa

t;'l>OMii�:.iX: Pr1ltll '1g98

V(.c:lrll()I>C�(l'ç<f:it)'·A(l "''' 110m)"

f.• t,(>ft��ty �>J�l� ,m

GaiG Ui �fl 6fl!:llco- • 2004

f:1t:lIH) Pnl100 ,."

OtlIP!u� "'... ,...

'''''Cl.OCNV ..",. 1�"

Oe t 04P. RnU1t:O :009

CoI'!.;tW:rIlJ:t:J.> &11'1('.0 ti{J5

�::fGLS p- ,.94

C:fO)�n�i;,ima G<oI"" toOO

M".)f.zA Sle:t:I Tuo veee ,-

Fu-;c.$1300i.. il<õ!J«> '983

. .

I
'11-���'

(047) 376-0251
" :ti ;:.

Rua Angelo Rubínf 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

-

-....,) 376-1772/ 273-1001

Au.... C.n...r fLTDA
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- se CAMINHO......_

VOLKSWAGEM

Gol CL 1.6 Vermelho G 1996
Gol1.0 4p Branco G 1998
GolMI Branco G 1998
Santana CL Bege G 1�94
Gol GIlI Comp Azul G 2002
Saveiro SL 1.6 Branca G 1998

GM

Vectra GLS Verde G 1995
Vectra CD 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 2001
Monza SL 4p cinza G 1993
Celta 2p branco G 2001

FORD

Escort Hobby azul G 1996
PampaGL Cinza G 1991
Fiesta 4p Verde G 1997\

FIAT

Uno SX Vermelho G 199;5
Palio EX Flre branco G 2002

Tipo IE Cinza G 1995

PICK-UP

Mitshubishi-Pagero Preta D 2001
F-l000 Gabinada Turbo Vermelha D 1993
F-l000 Gabinada Turbo Prata D 1989

Sportage 4WD Verde D 2001
F-l000 Gabinada Branca o 1986
F·250XL Preto D 1999
OOOGE Oakota Sport Verde D 2000
F-250 XL Cinza G+GNV 1999
S-10 Gabinda comp Branca G 2000

0·20 Gabinada - Ar azul D 1991
Blazer OLX prata G 1998
Courrier CLX vermelha G 1998

IMPORTADOS

x-sara Picasso GLX Grafite G 2002

Titan KS Vermelha

Tltan KS Vermelha

(371 197� Tltan ES Verde

-

Tltan ES prata

Tltan 125 Verde

Compra Vende
Troca - Financia

Tltan 125 vermelha 1995

F·250 XL 99 GNV
C-IOO Blz verde 2002

GOL AZUL 02COMP

jlmauri XT600 ,<i.
preta 2001

CBR450

?dotos
Vermelha 1989

Sahara350 Roxa 1998

XLX250 Preta 1989

XT225 Prata 2000

�:�'��� ÉeCf)amqsAlfJloço
""Ji.I_ ••>

...

"

, • � "' .,.

Horarió de Funcionamento

Das 8:00 ás 19:00

CARROS

Rua Fritz Bartel, 99 • Baependi
Jaraguá do Sul- se
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QUINTA-FEIRA, 09 de dezembro de 2004 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

Al.i'frJl/Ít",1(1#
59 meses

C 100 BIZ ES-R$109,70
YBR 125 K---R$106,75
CG KS---R$116,78
XTZ 125 K---R$133,89
NXR 125 KS·· R$137,93
NXR 150 ESD-R$172,33
Twister 250-··R$ 194,24
Yamaha XT ... R$ 196,02
Tornado 25()...· R$ 212,94

R$11.688,O
R$ 13.193,00-·
R$ 14.436,00··
R$15.570,00··
R$16.669,OO-·

72 m.eses

R$19.678,00·-R$ 32
R$ 21.988,OO--R$ 363,
R$ 24.060,OO-R$ 397,65

59 meses R$ 26.500,OO·-R$ 437,96
R$10.830,OO-R$ 212,94 R$ 29.910,OO-R$ 494,34

* ( 03) três contemplações
$ 1 mensais.R 13. 93,OO-R$ 261,63 R$ 32.908,00·-R$ 543,89 "Antecipação de parcelas naR$ 14.436,00-R$ 286,27 R$ 34.651,OO--R$ 572,70 ordem direta ou inversa.

R$15.570,OO-R$ 308,76 R$ 38.340,OO-R$ 633,67 * Lance embutido de até 30%.
R$16.669,OO-R$ 330,56 R$ 42.990,OO-R$ 710,52

* Redução das parcelas após a
R$18.336,.oO-R$ 363,61 R$ 43.890,OO--R$ 725,40 contemplação.
R$.19.745,00-R$ 391,55 R$ 44A91,OO-R$ 735,30 f" Ptrazo indteterminado para

ootr_ ..ra.... "" ...... ""f.b_nte a uramen o.

Confira outros planos e créditos "Sem taxas extras durante
todo o plano. .

* Livre escolha do veículo.
" Planos de até 80 meses

para pagar .

• FISCALIZADO PELO BANCO CENTRAL
DDG:( 0800 992345)

Consórcio-
UNIAfO

( 47) 371-8153/9122-6233
Rua: João Januário Ayroso, nO 80 sala 03· Jaraguá Esquerdo

site - www.uniaocat.com.br ---- E-mail: uniaosilver@netuno.com.br

Consórcio

Breitko f
Sua melhor opção em consórcio

47371-7887 - 371-8309

E��aP(i '!l�r:�c:> � §!:c:>'!l���!���(il�r:_<'=_��_!!l�r:�c:>
Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

www. .breJtkopf.com.br

275-3711
372-1919

"

MONZA - vende
se 92,compI.R$:
8.000,00 Tr: 374-
1177 oI! 9975-0117

OMEGA - vende
se CD,97,4.1.R$
19.000.00. Tr:
9953-9966

S-10- vende-se
cabine dupl. 6cc
GNV,compl,prata.R$
21.000.00 + 11x

R$ 1.206.00.Tr:
9975-0117

SAVEIRO - vende

1.8,2001.R$
19.500.00.Tr:
9953-9966

SAVEIRO - vende
18 01 Completa +

cap. Marítima, pret
R$: 22.900,00 Tr:
9923-2300

VECTRA - vende
se GLS, 97, GNV,
compl.Tr: 9123-
7355 ou 370-3574

VECTRA - vende
se GLS,95, compl,
rodas.R$ 3.900.00
+ 36xR$ 390,00 Tr:
9123-7355 ou

370-3574

- CORSA - vende-se

00, c/ ar, trava,
alarme.R$
14.000.00.Tr: 8805-
9990

CORSA - vende-se
02, grafite,compI.R$
11.500.00 entr +

34x R$ 207.00.Tr:
275-2385

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

CORSA - vende-se
Wind ,2p,96,azul.R$
9.800.00.Tr: 372-
0230

KADET - vende-se
95,GSI, compl c/teto
branco.Tr: 9118-
5474

KADET - vende-se
GLS,97.R$ 6.500.00
+ 36x R$ 374.00.
Aceita troca.Tr:
9991-6798

W·II C.

.

•. ..' Fones: 371 69 17 / 9149 0840·
. I e ar Joaquim Francisco de Paula - Lote 16

caravam 82
GolBX 83
Chevett Rach 81
Saveiro 86
Kombi Furgão motor Ap 82
Chevy 88
0-60 Carroçeria (Caminhão) 73
Brasilia 74
Escort L 84
Pampa 87
Jogo de. Rodas de Diplomata 92

Marrom Met Ale
Bege Ale
Prata Gas
verde met Gas
bege Gas
branca Gas
branco Die
bege Gas
azut Ale
cinza Ale
Diamantada e/Pneus

R$ 2.500,00,
R$ 2.000,00
R$ 2.400,00
R$ 3.500 + pare
R$ 2.900,00
R$ 4.200,00
R$ 9.500,00
R$1.600,OO
ij$ 2.700,00
R$ 4.500,00
R$ 800,00

Horario de Atendimento de Segunda a Sexta Feira das' 8:00 as 19:00 a�� Sabad�s das 7:00 as 12:30

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corsa Sedam OKm
Corsa Wagon
Corsa Sedam
Fiesta 2p Ar/Dh
Palio 2p
Escort Hobby
Uno Mille
Gol Plus
D-20
Gol4p
Gol2p
Tipo Compl 4p
Saveiro 1.8

Fiesta 2p
S-10 2.2 comp

Jeep (Motor Santana) 4x4
F-754x4

Rural4x4

Fusca 1.300

05
00
99
99
97
95
93
95
92
99
00
94

98

96

96

61
78

75

86

verde met

prata
branco
cinza
grafite
cinza
vermelho
azul
branca
verde
'branco
prata
verde

bordo

preta
Azul

azul

branca

branco
\

G
G
G
G
G
G
G
G
D
G
G
G

G

G

GNV

G
G

G

G

� automóveis

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se
Celta 1.0 2P.

Palio Young
Escort GLX, Completo
Corsa Wagon GLS

Aslra GL Sedam COMP

Corsa Wagon GL 1.6

Peugeot 106, Completo
Corsa Super, 4P.

Plck-Up Corsa Champ

Vermelho

Branco

Bege
Cinza

Branco

Verde

Prata

Prata

Verde

Prata

Azul

Prata

Branco

Branco

Prata

Azul

Branco

Branco

Preto

Grafite

Verde

Branco

Uno Mille SX

Vectra GI, Completo (-Ar)
Escort Hobby
Gol G 1t14p
Go11.0

Gol Plus

Gol CI. Cf GNV

Clio 1.0 4P.

Corsa Wind 2P.

Omega GLS

Clio Sedan Completisimo
Monza Sle cf Trio

Fusca 1300 L

2002

2001

2000

2000

1999

1999 .

1999

1999

1998

1998

1997

1996

2004

1996

1995

1994

2003

1995

1994

2002

1988

1983

Flát

Av. Prefeito W�I�"el!!ar Gruba, 3747 • Jaraguá do Sul

Palio EX 2p
Tipo 4p
Uno

01
94
93

Vectra GLS
Vectra GLS
Pick Up corsa

Corsa Ac/DH/ 4p
Corsa Ac/DH

95
99
96
00
97

vw

Gol4p
Gol
Goll.6

00
91
93

Golfa.6
Gol! 1.8 sn Turbo
Gol16v comp
Omega CO

Omega CO

Omega CO 3.0 A�omatlco
Tlpo1..6
Flasta
Uno 1.3
Un(lMllle
UnOMllle

Un,pMllr.
Ford Ka cerne
ndo oom Baú
Savelrc 1.8
Saveiro 1.6
Chevj 1.6
GoI1.8
Escort 1.6 eHT
Caravam 6eC
Chevett .1.6
cnevett 1.0 Junior
Fusca 1.300
Fusca 1.500
L·200comp
CG Ttten
CG Titan KS
Passat

Gas
Gas
Gas
Ale
Gas
Gas's:
nas
Gas

,�

Dle
Gas
Gas
Ale
Gas
Ale
Gas/GNV
Gas
Gas
Gas
Gas
Dle
eae
Gãs
Gas

prata
prata
vermelho

bege
cinza
Branca

prata
prata

branco

bege
cinza

00 bege

R$ 15.500.00
R$ 8.500,00
R$ 7.000.00

R$13.500.00
R$ 25.000.00
R$10.500,00
R$ 16.500,00
R$ 13.000,00

R$ 18.000,00
R$ 7.500.00
R$ 8.500.00

R$is.ooo,OO

1999
2000
2000
1994
1997

"'993
1994
1999
1985
1994
'1992
1991
,1997
1980
2001
1999
1987
1995
1985
1990
1984
1993
1972
1980
1996
2003
2001
1979

Marrom
Branca
Branca
Vinho
Verm
Vinho
Cinza
Cinza
Verde
Branco
Preto
Verm
Verde

Bege

Parati 5unset
Palio EX,
Gol MI
5-10 3nea

ui
)Prata
'lf' Vermelha

G
G
G"
D
G
G
D

1!378
2002
1999
1998
1997
1993
1988
1989

Logus GL comp
Mon;za SI;.E
0-20 Custon

99

01

94

97

03

03

95

01

92

02

�373-0806
(AUTOMÓVEIS) 373-1881

vermelho 03

prata 03

cinza 01

prata 99

Cinza 00

branco 96

G

G

G

G

G

G

G

G

G/GNV
G

G

G

G

G

G

G

Celta 4p
Celta 4p ej ar
Corsa Sedan ac/te
Vectra GL 2.2

Goll000 16v c/ opc.
Goll.8

Astra Sedam 1.8 GL eomp.

Palio EX 4p e ope.

Ranger Splash eompl (6 cc)
<'

.

Vectra GLS

Fiesta Berson c/ DH

Fiesta Berson c/ Ar
Gol Plüs

Blazer 2.4 compl + rodas

Saveiro 1.8

Scenic RT 1.6

Verde

Verde

preta
bran

preto
verme

azul'

branca

verde

prata

125 vermelha 04 GSundown Hunter

1.6j4p Azul 98 GPalio ELX

1.8/2p branca 02Saveiro GIII G

4p/Ar branco 01 GRenaut cue RL

Rua Bernardo Dornbuseh, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

'"

Marea ELX comp
Palio ED 4p comp+ar
Tempra 16V 4p comp
TIpo 1.6 IE comp
Uno Mille
Uno ELX 4p cf opc

branco

prata
aiul

prata
bege
Bordo

1999
1998
1995
1994
1991
1995

R$ 21.800.00
R$ 13.200.00
R$ 9.900.00
R$ 9.300.00
R$ 6.400.00
R$ 9.200.00

Fiesta 1.0 4p vermelho 1997

Fiesta 1.0 4p+ar azul 2000 R$ 13.500,00
Escort GLl1.8 azul 1996 R$10.900.00
Escort GL Zetec cinza 1998 R$12.500,OO
Escort GL 16V (Verona) azul 1997 R$ 12.900,00

*veronaG�••I'ii!iI!••••biorido•••lj9i95•••••••�R.101·9iOiOiOO••
Go11.0 MI 2pfAr branco 1999 R$ 12.800.00
Gol C11.6 prata 1990 R$ 6.500.00
Go11.0 branco 1994 ' R$ 7.300,00
Go11.0 MI cf alarme branco 1997 R$ 11.600,0
Fusca 1.500 branco 1973 R$ 2.300,00
Kombi Luxo Branco 1995 R$ 8.900,00
Gol M11.6 cinza 1998 R$12.500.00
Gol CI verde 1993 R$ 7.900.00

���WI§t."I'IIIIIIIIIIIIIIIIMllprlet�ollllllllllllllllllll�IIIIII""
Chevett DL 1.6 Alcool prata
Vectra GLS comp bordo

1993
1997

_,

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - {47} 9903-2936

Omega 3.0 comp
S-10 2.2 De-luxe Cabo Estendida/ccmp
Vectra GLS
Vectra GLS 2.2 comp
Corsa Wind 4p ar LlmpjDesm
Corsa Wind UmpjDesem
Corsa Wind limpjdesem
Vectra GLS 2.2 corno
Pick Up corsa 1.6 Aq
Pick Up Corsa 1.6 RLL
Astra GL Sedam comp
Corsa 4p llmp/desern/aq/ar
Meriva 1.8 comp
Meriva 1.8 comp
Astra HB 4p comp
Uno Eletronic [impj desmjAq
Tipo SLX. comp
Palio Rre 1.0 limpjdesem
Scenic RT comp 2.0 comp
Clio RN Básico cl TR
Clio Básico 4p
Scenic RT 1.6 comp

•

Kangu 1.6 comp
Clio EXP 1.0 16v comp
Scenic EXP 1.6 16v comp

1994 Azul Met
1997 Prata
1997 Branca
1998 Prata
1998 Preto
1999 Prata
1999 Prata
1999 Azul met
1999 Branca
1999 Branca
2000 Prata
2001 Branco
2003 Prata
2004 Prata
2005 Cinza
1994 Vermelho
1995 Azul
2004 Prata
2000 Azul Met
2001 Branco
2002 Branco
2002 Cinza
2003 Prata
2004 Cinza
2004 Verde Met

Vectra GLS GNV

Veetra GLS

ESCQrtGL 1.6

Corsa Wind

;.�.ºI;� :(.)(.)0 16y 4P ..

Ternpra eomp

1997 Prata

1995 Bordo

= :19}}5 Bordo

1998 Verde

1996 Grafite

'Azul

1970

1986

Branco

Bege

Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio
�

Blazer DLX 4x4 die 2000
Corsa Wagon gas 1997
Corsa Wind 1.0 4p gas 2002
Corsa Wind 1.0 4p gas 2002
Corsa Wind gas 1996
Parati CL gas 1995
Gol Plus 16v gas 2001
Quantum gas 1997
Logus GLS ale 1993
Mercedes 608 die 1983
Golf GTI gas 1995
Verona gas 1991
Escort L ale 1988
Escort GL 1.6 gas 1995
Santana GL alc 1989
Meriva 1.8 8v gas 2003
Parati ale 1989
Passat Village GL gas 1985

BARRA Vi/CULOS
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VEíCULOS
370-7516

Compra- Vende Troca Financia
...... -'i ,. ':%M:lr'ua�fjjfli11i85b1�larràl;iloFA'olí1iifíá��;tíira�Uã!Hã lú1;;)11:1RdaYll!l{!.t))"-'.JL...•, . .le)Mm��.....,A •. ) .•.., ......•....." .•..•.....• , ,L." ..•..........." .•.., ..h....... . .....•9, ... ""'i .• ",.@@"",.,)s,'.

Pampa Vermelha 94

Hilux Sw4, diesel Cinza 93

Fiorino furgão branca 96

Santana G,LS compl, Azul 92

L-200 Diesel Cinza 96

Fiorino pick up , branca 95

Palio4p azul 00

Gol! bordo 95

Santana GLS compl Azul 88

togus 1.8 GL Vermelho 94

CorrierGNV 1.6 Branca 00

Monza Classic comp Azul 91
. S-10compGNV Bordo 96

Chevett Vermelho 86

4Ci11C)11
CARROS NOVOS IS USADOS

IGMCorsa hatch c/ar 4p bran 2002 Gas
0-20 Custon De-luxe preto 1991 Oie
VW
Gol City GIII compl 4p prata
Parati cf. dh
13011 Bola
�ol Special 2p
FIAT
Uno Mille Smart
Uno Mille Smart
Mille Fire Básico
FORD
Verona GLX comp 4p verm 1996 Gas

Fone: 370-2109

cinza
azul
branco

2003
2001
1995
2002

Gas
GÇlS
Gas
Gas

verde 2001
azul 2001
branco 2004

Gas
Gas
Gas

V Votoranitim I Finanças

Ãrduíno
Veículos 371·4225

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

�orsa MPSI c/ oe« 1997 Branco Prata

p�lno Clio 1.6 Cornpl 16v/top de linha 2001 grafite Azul

Goio ELX 1.3 Fire comp. 4p 2001 Cinza Cinza

601 MI 4p/16v/ar 1999 branco Verm
Bco

GOl GIII 4P/Tr/Ala 1999 Branco Bco

GOl Special 1 O
DH/4p 2000 Vermelho Bco

Flesta . c/ ar cond. 2003 branco Bca

Saveiro 4p 2001 prata
Bco
Bco Ale

Saveiro 1 6
1.6 2003 branca Bege Gas

p' . 1995 azu I.met preta DI.

MCk Up Strada 1 3 Fire 2003 Branca azul DI.

area HL)(
.

1999 preta
verde DI.

Celta 1.0 VHC
comp, azul Gas

Celta 1.0 VHC
1.0/4p 2003 branco Bordo Ale

2p 2003 branco Vermelho Gas

Monza SL 2 O 2p. 1993 prata
Cinza Gas

Corsa .

Verde Gas

Corsa Sedam 4p/opc 2001 azul Azul Gas

CG 4p/ar/tr 2000 Verde branco Gas

f3iz 2001 prata
branco GNV
branco GNV

KS 2001 preta branco Gas

Veículos de Particulares

Fusca Verde G 69 R$ 3.000,00
Gol branco G 91 R$ 7.000,00
Gol branco G 99 R$ 13.500,00 + roda e som

Gol branco G 92 R$ 7.000,00
Gol prata G 85 R$ 4.800,00
Gol Azul 85 R$ 3.800,00
Cheve!! branco G 91 R$6.500,00
Kombi bege GNV 95 R$ 12.300,00 5.500+ 24x40

Del Rey azul A 83 R$ 3.500,00
Escort dourrado G 94 R$ 7.500,00
EscortXr3 vermelho A 84 R$ 4.000,00
Escort 1.8 prata G 93 R$ 9.000,00
Fiasta vermelho G 95 R$ 3.500,00 + 31x315

F-1000 vermelha D 82 R$ 14.500,00

Pampa cinza A 89' R$ 6.100,00
Belina Prata G 90 R$ 6,500,00
Santana 4p marrom G 90 R$ 6.500,00

Opala Azul G 87 R$ 4.000,00 6 cilidros

Bis Sundown roxo G 97 R$1.500,00
XLR roxo G 00 R$ R$ 4.200,00
Tipo grafite G 95 R$ 9.800,00

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

01/0l Chassi Verm R$ 57.000,00'vW 8,150

Rua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario

311-0802
311-8281

Corsa 4p branco

",ai,m,:
2001

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

310-2381

Escort Xr3 89 R$ 5.800,00

0-20 Gabinada Cf Termo Clima 87 R$ 21.00D,00

Gol 1.000 16 V 99 R$ 13.000,00

93 R$ 9.800,00Uno Eletronic

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO
CORREIO DO POVO

CLASSIMals QUINTA-FEIRA, 09 de dezembro de 2004

GOL - vende-se 95.R$ GOL - vende-se GIII,
1 0.800.00Tr: 9902-7884 00, ar cond + DH,4p, Tr:

9123-7355 ou 370-3574

GOlF - vende-se compl
- ar, 96.R$ 14.000.00.Tr:
373-6026 ou 9121-2687

GOlF - vende-seGl,MI,
1.8, branco, 97:,4p,
compl, impec.Tr: 371-
8153 ou 9122-6233

PASSAT - vende-se.R$
4.000.00 + 34x R$
619.00.Tr: 9148-0032

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

quenteTr: 9137-0620
BRASILlA - vende-se
80.R$ 2.000.00.Tr: 376-
1701

GOL - vende-se branco
98.R$ 4.500.00 entr +

22x R$ 390.00Tr: 370-
9163GOL - vende-se 1.000

FUSCA - vende-se 78, 16v, 99,4p.R$ 13.800,00
ótimo est.R$ 3.000.00 Tr: 9962-3664 GOlF - vende-se 99

1.6, compl + air bag duplo
GNV.R$ 29.800.00.Tr:
9101-4214 c/ Ruy

PASSAT -vende Passat
ano 84, 1.6 alc. R$:
3.900,00Tr: 374-1117 ou
99750117 Juliana

ou aceita troca por carro
até R$ 5.500.00.Tr: 372-
04000u9144-8106

GOL - vende-se prata
prata,99Tr: 8809-3544

nt��>'d� Fo
de Conduto

, .....�,. > PASSAT - vende-se
80.R$ 1.800.00Tr: 9132-
7718• 1· Habilitação

• Alteração de categoria
• Renovação

- Carteira provisória
• ?egunda via

t;i;;.,"'" .. \..;..••if)

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

VIA
OMICA.

SANTANA - vende-se

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

SANTANA - vende-se
SU, 1.8,4p,95, ótimo
est.Aceita troca.Tr: 276-
0397 ou 91 03-5991 à noite

VERONA - vende-se

91,orig, c/ som c/ Cd,
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

PALIO - vende-se ou

troca-se por carro -

vlor.Tr: 370-5723

PALIO -vende-se El,
97,4p, ar + DH, vidro/
trava elétr.Tr: 9123-
7355 ou 370-3574

(3)
Mofar 1.0 8V 2P 04fOS A vista, VIA INTERNET

De R$ 27.770,Com Ar-condicíonado + Pack elétrico

TEMPRA - vende-se IE

95,8v,compl Aceita carro
até R$ 5.000.00.R$
10.300.00Tr: 379-0403

TIPO- vende-se 1.6, 97·
4P. Cinza, bom est.

R$:9.200,00 Tr: 370-
6056 ou 9927-2144 após
18:00H c/ Antonio

TIPO - vende-se 94

,�.6,bordo.R$ 5.200.00+
financ.Aceita carro -

vfor.Tr: 370-2347 c/
Eduardo

UNO - vende-se 95/96,
branco. gas., único
dono, 1.0.R$ 8.700.00.Tr:
9602-9353

UNO - vende-se Ep
96,4p, alarme,trava/te
elétr,vinho.R$9.500.00.Tr:
372-4349 ou 376-0389

UNO - vende-se Mille

EP,4p,96.R$ 3.000.00 +

financ.Tr: 9919-8556 ou

9921-4007

ESCORT - vende/troca
Sw, 16v,98,compI.Tr: 370-
1186 c/ luciana

ESCORT - vende-se

Europeu, 98, 1.6i, Gl,
azul.R$ 9.800.00Tr: 371-
9992

ESCORT - vende-se 93

Europeu, prata,Gl, alarm
. R$ 7.800.00. Tr: 273-
0233 ou 9135-9698

ESCORT'- vende-se SW,
1.8,compI.R$ 17.000,00
Tr: 9973-9994

F- 4000 - vende-se 95,
cinzaTr: 9979-1437

FIESTA - vende-se 96

96,4p.R$ 11.500.00.Tr:
373-3001

FIESTA - vende-se 97
R$ 9.800,00 , aceita-se
carro no negóc. Tr: 9104-
0100

FIESTA - vende-se Gl
1.0 gas 97, 4p, azul,
R$ 9.800,00 Tr: (41)
9923-5935

KA - vende-se c/ limp/
desembR$ 13.300,00 Tr:
9961-0343

KA - vende-se 98 , Vê/

Tr, lar /desem.R$
7.400,00 + 26X R$:
290,00Tr: 9902-5827

.

KA - vende-se GL 1.0,
MPT, 01/01, limp/
desemb, ar quente, R$
·14.000.00.Tr: 275-2734
ou 9994-9796

KA - vende-se ou troca

se,OO,Gl,c/
4.000Km.Tr: 9134-2104

MONDEO - vende-se
azul, compl,97 + rodas

liga leve.Tr: 371-3298

1113 - vende-se c/

Munck81.R$ 38.000,00
Tr: 370-7144

1113 - vende-se turbo ,e!
carr.R$ 28.000.00.Tr:

370-4863

1314 - vende-se 87

Mercedes, reduzido

motor, R$ 45.000. .Tr:

370-7144 r {

D-60, carrocetia as.
9.500,00. Aceita troca.

Tr: 9149-0840

SCANIA 110-vende-se

75, Kit 111, ref.compI.R$
34.000.00.Tr: 370-7144

SCANIA - vende-se 97,
truck.R$ 240.000.00.
Tr: 371-0662 ou 9973-
3231

-
BMW - vende-se 540,
perua 95.R$ 50.000,00
Tr: 275-1427

BlAZER - vende-se

DLX,2.2,gas e GNV.Tr:
370-4175

T1TAN - vende-se

CG,05.R$ 4.200.00+

R$ 126.00 por mês.Tr:
9902-7884

TITAN - vende-se

97.R$ 2.900.00.Tr:
275-6720 ou 9982-5520

TITAN - vende-se. R$

F-l000- vende-se cab 4.300,00.Tr: 9953-

dupla,90, XK, compl.R$
.

2627.

26.000.00.Tr:9111-9466
-------

TITAN - vende-se 86,
F-4000 - vende-se ano R$ 1.300.00.Tr: 9155-

75, ótimo estado R$:
13.700,00 / aceito
veiculo p/ troca Tr: 275-
4100 (Sr. anil

SIENA - vende/troca

1.0,CLX,16ít.R$
19.500.00: Por carro até
R$ 10.000.00.Tr: 376-

1737

3744 cI Joel ou Rosane

T1TAN - vende/troca

03.R$ 1.500.00 entr +

21xR$ 187.39 ou

4.300.00 à vista. Tr:

370-5610

TORNADO - vende-se

02, azul.R$ 7.500,00

�. Tr: 9975-0117 ou 374-

� _11_1_7 _

BIZ - vende-se 04,
preta, c/ partida, R$
4.500.00Tr: 9997-5557

l
'BIZ - vende-se 04,c/
partida,preta. R$
4.500.00.Tr: 8405-5554

BIZ - vende-se OO,c/
partida, doc. Pgo.Tr: 370-
2009

DT - vende-se p/ trilha,
ótimo estTr: 371-5917 ou
9149-0840

TWISTER - vende-se

02, azul.R$ 7.500,00
Tr: 374-1117 ou 9975-

0117

TWISTER - vende-se

preta, 02, c/ 14.000Km,
R$ 7.200.00.Tr: 372-
1528 c/ Gabriel

APARELHO CD - JVC
.;. 1 par 69.R$ 400,00
Tr: 9962-0050

FAlCON - vende-se 400

01.R$ 9.500.00.Tr: 371- APARElHODESOM-
2697 comi Sansung com defeito

no cd R$:50,00 Tr: 371-

8772 ou 9101-3494STRADA - vende-se

95,preta. R$ 3.400,00
Troca por biz até R$
1.500. Tr: 9139-6652

TITAN - vende-se 00. R$
980.00 entr + 26x R$
154.00.Tr: 99'16-9744 ou.
371-4979

TITAN - vende-se 125,
03, prata.R$ 1.500.00 +

18x 205.00.Tr: 9123-

7355

RODAS - vende-se aro

15, esp, Giros c/ pneus
R$ 750.00.Tr: 9991-

3300 c/ Hélio

VENDE-SE - modo

Piramid 1000wx4, cont
de volume e crossover

subwoofer.R$
300.00.Tr: 370-7124 ou

9132-4841 c/ Léo.

Aro(oncicionado,Air 009 cãJpo, Direção f-Iliáulica
Compulackl de bordo, Travas e IAltos elOOico,
Ploquáo de ign�ao por "lransponclef", Sistema
CAR- lravame�lo automático das portas a partir
de6kmlh, I

Taxa (J% En!. 50%+18x
.

BÔNUS CHEIOTANQUE .

Para toda Linha Clio 1.6 (5)

Bônus de R$ 600,00 em gasolina.
( exceto Clio Hí-Flex e Authentique)

2 anos de garantia.

Vale do !tajal e LitoralNorte de seRedeRenault. Mais de 150 Coilcesslollárlas no Brasil..

ITAJAí
346· 7400Liberte BLUMENAU

322 - 8800
JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Financeira Renaalt
grtHJ,lI RCI K••qulI

(1) Paramais informações sobre preçose condições, consulte asuaConcessionáril! Renault. (2) Preço livista doClioAuthentique 1.0 8V 2 portas 04105, COI sólida, semopcionais. Válido somente para veloulosadquirídos pela internetcom frete incluso para todo oBrasil. Não
estâ inclusoo valor de Pintura metálica,(3)Preço à vista do ClioAuthentique Plus 1,0 8V 2 portas 04105 com bônus de R$1 ,310,00 já incluso, com ar condicionado + Pack elétrico, cor sólida, sem opcionais, Válido somente para veículos adquiridos pela internet com frete
incluso para todo o Brasil.Não está ineluso o valor de Pintura Metálica.(4) IPVAGRATIS para Ioda a Linha Renau� em estoque na concesslonária.(5) BMus Tanque Cheio, você compra umRenaultCllo 1.6 e ganha bônus de eombusllvel de RS 600,00. Válido somente pa�
'linha RenaultClio U, Exceto para Linhas Clio HI-Flex e Authentique,(6) Preço àvísta doScénicAlizé 1.616V 110 CN 04105 com ar condicíonado e air bag duplo, não estão inclusos os valores de frete e pintura metálica. garantia de 2 anos, ou com o financiamento aqu�proposto peloCOC ( Crédito Direto ao COnsumidor) com entrada de 50% cio valor do veiculo :I- saldo financiado em 18 vezes com taxa de juros prefixada em 0% a. m... TAC (Taxa deAbertura de Crédito) :I- IOF + RS 2,15 por lâmina do boleto bancário. Financiamento Renau
através da eia deCrédito, Financiamento e Investimento Renaultdo Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro, Astaxas poderão serateradas se houvermudanças significativas nomercado financeiro, sem prévio aviso. (7) Consulteoutrasofertasco'!'taxa de
jurosde 0% am, E saldo fihanciado em 24 vezes. Estasofertas são válidas na data de publicação deste anuncio ou enquanto dura rem os estoques naC Concessiona ria. Fotos para fins publicitários. AIg u ns itens mostradosefou mencionados sãomeramente ilustrativos elou
referem-seà lierSÕ6sespeelficas. ARenauK reselVa·so ao direito de alterarasespecific:açôesdos yeiculos sem prévioaviso. PreselVea Vida. Cmtosdesegurança emconjuntocomAir Bags, salVamvidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Flat Palio Flre 4P
Celta4p
Uno FireITrNe/4p
Uno:PireJArfTr/4p
A:u(liA3 CQrrip/autlcourQl2p
Golf GTI comp/autlAqlcouro
Vectra GLS '2.21comp/ArNefTr
RangerXLT comp/tração/somlar
Celta desem/Llmp/RII
FI�sta 4p/Ar
Vectra GI

04' Preto R$20.900,OO
03 Prata R$19.900,00
02 Verde R$13.500,OO
02 Verde R$15.500,00
97 Prata R$34.000,00
01 Preto R$42.000,00
01 Verde R$30.000,00
99 Verm R$42.000,OO
01 Preto R$15,500,OO
00 Verde R$14.400,OO
97 Azul R$ 18.000,00

AR CONDICIONADO
vende·se.R$ 250,00
250.oo.Tr: 273-0803 à
tarde

"AR CONDICIONADO
vende-se Cônsul. R$
450,00.Tr: 376-1903 eI
Jeferson

CACHORRO - vende
se filhote de Pastor
Alemão.Tr: 371-9992

CARTA CRÉDITO _

vende·se consõrcto
contemplado pI Im6v
R$ 112.00.Tr: 370-
9619 ou 9965-9920 eI
O�i

CELULAR - vende-se
Ericsson KF-788. R$
50,00. Tr: 275-0018

CELULAR - vende-se
Nok1a 3320 Tim. R$
200,00. Tr: 275-0018
------
CELULAR - vende-se
LG mce. 802030, pré
pgO.R$ 150.00.Tr:
8404'8841 cl Milene

�
NOkia 8260 (neo). R$400,00. Tr: 275-0018
�/LULAR - vende-se
un, pré pago. R$80,00.Tr: 8405-5554
;---=-=:=.-OMPRA-SE - tabuapi caixaria usada ou
em bom estado. Pag�
;; até R$ 4.00m2.Tr:
6'2940 após 20h
�
;OMPUTADOR _

2eende-se Athlon xp

R$: totalmente cornp
1
.1.950,00 Tr: 371-865 ou 9994-9796
�OMPUTADOR _

vende_
133M

Se Pentium
600

hz, compl. R$:

�
COMPUTADORvend -

300
e-se Pentium II,

0500 comPI.Tr: 9903-horário Comi

FREEZER - vende-se

2301.R$ 500.00.Tr:
370-7156

MÁQUINA - vende-se
lavar Brastemp aut R$
150.00.Tr: 275-3994 eI
Alice

MÁQUINA - vende-se
lavar aut, Enxuta, 6tlmo
est.R$ 250.00.Tr: 370-
9367 el Afonso

MODEM - vende-se US

Roboties,9001, el Filtro,
cabos.R$ 170,00.Tr:
372-0354 cfCássio

SKATE - vende-se
seminovo.Tr: 376-3755

VENDE-SE - aparelho
Sky, eompl, Philips,
modo INS.R$ 350.00.Tr:
8806-2173

VENDE-SE - jogo de

quarto pI bebê na cor

branca.R$ ,300.00.Tr:
370-2869 ou 376-3566e1
Rose

VENDE-SE - 2 araras

pI loja,preta.R$ 50.00

cd.Tr; 370-7156

VIDEO CASSETE -

vende-se,R$170.00.Tr:
371-8684 cf Sandro

VfDEO CASSETE -

vende-se Philips R$:
100,00 Tr: 371-8772 ou

9101-3494

VIDEO CASSETE -

vende-se seminovo.R$
1 OO.OO.Tr: 9132-4841 cf
Leandro

VfDEOGAME - vende
se Play Station2, cl 30
Cd's, 1 contr. R$
680.00.Tr: 8802-1337,cl
Mauro

VIDEOGAME - vende
se Play Station, cl 2
contr, na ex, R$
300.00.Tr: 273-0944

VIDEOGAME - vende
se Super Nintendo cl 2
contr. capacidade pI
10fitas,R$ 80.00.Tr:

371-0175

CELULAR - Neo 8260

preço de momento R$
350,00 Tr 9902-1907

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

CORREIO DO POVO 7

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSEBTOS EM GERAL

Prata R$7.800,00
.
Verde R$13.500,OO
Marr R$5.800,00
Chum R$45.000,OO

R$16.000,OO
R$14.000,00
R$12.700,OO

Bege R$15.000,OO
(Único dono Oti.est)

R$ 14.500100,
Verde R$19.000,OO

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A UNHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

Palio VefTr

..
Voyage GLS VelOU.estado
Pagero complcouro/ar
EscortWagon comp/ar/ve/top

. Uno Fire 4p
Corsa Super Arf4p
Santana 4p/comp/ArfTrJRlllorlg

o

Santana vomP/ar/ve/tr/cotro
Vectra GLS comp/arJve/air bag

02
96
95

Beo
Beo

* PLAYSTATION 2
·XBOX
• PLAYSTATION ONE
* DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE mM de atendimento: �unda a 5eiunda das 11:00 as 22:00

Rua: Bertha Wee�ue,10�7· Barra· Jara�ua do Sul· E·mail �laneta�ame@lbesl,com,br

�\ FRAN

I�
...........

STÚDIO FOTOGRÁFICO
�.e,.

�
....

<,:.)�.�l Fotos Infantis,-- e-
... Revelação e Reprodução
....

...

94
97

Lançamento

Camera Digital
Olympus 390

I

A Vista R$ 699,00
ou 1+5 R$ 116.50
no cheque

Nokia 1100
no Pré-Pago
A Vísta R$198,00
ou 1+9 de R$19.80
no cheque

E-mail:
FrancifotoS®ibest.com.br
Rua Barão Do Rio Branco nO 411

3 Jaragu8 do Sul se

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 



I

8 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA,09 de dezembrode2004

('

IVoCê e seu Vol
decheiron

Rua Bernardo Dornbusch, 800 • Jaraguá do Sul • se

Fone (47) 371-4000 Fax (47) 371-6124
caragua@caragua ..veiculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 9

Advocacia
Dario Streit

OAB/se 16370

Roberto Seídel. 50 I - Centro - Corupá - SC

Fone: (47) 375-2571 ICei: 9973-9355

1< MAIS chance: ( (04)
mensais)
• MAIS: (sem taxa de inscrição)
te MAIS: ( sam funclo de reserva)
• MAIS económico: (menartam)
1< MAIS prémio: ( extra: R$ 31.384,00,
prêmio pontualidade)
• MAIS llexibilidade: ( antecipação de
parcelas poderão sar usadas como lance)

.

( FGTS pode ser usado

( últimas (60) parcelas sem
ção e sem seguro)

MAIS: (confll'8 com o

apresentante. abaixo)
,

�ODOBE�;'
Fone; 50197

E-mail: aldan()@netuno.tom.br
Rua: Cei. PrOcópio Gome.$ de Oliveira,
n' 288 • centro- jaraguá do Sul

SEQU�ÇA PATRIMONIA.L
Guarda de Poriaria
Recepclonista
Serviços de Limpesa e Conservação

i SEGURANÇA ELETRÔNICA
{

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
t4od<Uú'- ..�� """� ús- ú._e-.....
�.__� ......__ úS-f4.4A""",...

Estamos Convidando Iodos os clientes e

amigos poro conhecer a casa c/
lindas e belos Q(ompanhantes

24 hs ao seu dispor.
Chalane 21 Anos Rocen Chegada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DI,VERSOS

SUPER SSA
GRAI1ITADA PI REBOCOS

f ASSENT. Df TIJOLOS
APARELHOS CELULARES E ACESSORIOS

APARELHOS CONVENCIONAIS, SI FIO E SECR ELETRONICA; l
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS· FATB VANTAGENS: .

-.I Economia
v Resistência
-.I Rendimento
'1/ ImpermeabilidadeI FONE/FAX: (47) 273-1902

I ;
.

Mal .. Floriano Peixoto, nO 103 - Centro- e-mail mexitel@netuno.com�br i

Cep 89251-150 • Jaraguá do Sul· Santa Catarina
CNPJ 85.264.232/0001-00 - Inscrição Estadual 252.432.517

r: /ronKl<lltlnfo à obro ·de, expli<:açõe•
( oomom""umr a "'9'1$0 .dQ inkió ao

"'�'�\� .. ,., .. �.��.. ��.. ����:,.".�'�'��'w
CJ

Graf:ites Jara uá Ltda = 47 275-4081 e 275-1961

Mármores e revesUmentos Uda."ME.11._
t#l�.�,�

it••Alldade ,R't'Jr�lfI(J
(materlallncluaa)

!j

Granitos: Cozinhas, Banheiros, Escadas, Tumulos e Jazigos.

'

.•8 .8,8
Local do. cwaae:

"acUldade

202
.'

VIGILÂNCIA
tELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais teletõnícas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de Iigaçôes
Campainhas auxiliares industriais
cacos teíefômcos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

telefonia e segurança

Fone: 371-7007 REDES DE INfORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt eat, 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 1.9"
Patch Cable CAT !Se
Instalação eeaeamentn estruturádo
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 ínterfones
Cancelas automêtíoas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

CentraIs telefônIcas Intelbras

KltMonitor 6" + Câmera (CFTV)Klt Portão EletrônIco + Interfone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CURSOS INFORMATICA

senac
Veqda e lssltênda TéC'ru'ca em COlIJpatadores,

Réde$ ehriféri� em0".,

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de OVD

Estamos também com curso de
Informática básica e avançada.
Confira nosso método de ensino.
laboratórios de última 2eração.

Um micro por aluno

Maquinas
Digitais

Suprimentos
Novo sistema de recarga de cartucho,
venha conhecer este novo método que
com ele você pode chegar a economizar
50% de seus gastos com tinta! Faça
nos. uma visita e confiraesta novidade.

Venda de Equipamentos para informática
Assistêncta Técnica Especializada. .

.

Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas
Operacionais. Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças, etc.

li U m C I ; C k e m sua v i d a p e S 5 o a I e p r o f i s S' i o n a I 't

Compl.Jtadores
completos

�ormatizaçãoI d;'ç:omércio e

IndlÍ$trias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais.lmpre5Sora$
Matriciais p/emissão
de N.F., Impressoraip/
emissão Cupom Fiscàl,

U·
adas 0$ controles

.

d

..

min
.. istraov.'osde �s�

. tão :empresarial.

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD·

Assistência Técnica
Especializada

Suprimentos
Tíotas Originais e

Recargas todas as marcas de !mp�ssora

Outras cidades +
.R$ 0,50 o km rodado

Financiamos em 6/9/
1.2/ 157 18 e 24 meses.

;

Configurações: AMO 2:2 GHZ - 128 mb I
de memÓria. Hard t>isk 40GB. fax!
modem 56k, cd rom I.G 52x;· Placa!
mãe Asus A7V 266 ..MX, Placa.· d�
vldeo AGP J2 mI> integrada.monitor IS" i
drive· disquete 1.44. teclado, I

meus.. gabinete atx 300w, ·(31)(3$ de
som arpplif'icada. ISOw. placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS
QUALQUEROFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Medicamentos em geral
� de fórmulas médicas

FlsIoterJpkos e
Cosméticos man/pulàdo$
Fone: 371-8298

R_I_tas
LI__

Vld_
Multlmldla

co.a
Glbl. Fone: 47 311-6563
DVD.$ Rua Domingos Da Nova. 102 Cenll'O

Venda, Troca & Compra'

CORRElO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 09 de dezembro de 2004

ESTÉTICA EM ODONTOLOGlA

Nesta área contemporânea de adequação
física e a elegância, as expectativas do
paciente e a auto imagem estão forçando a

melhora dos padrões em odontologia,
exigindo do profissional crescente
aprimoramento na confecção de
restaurações semelhantes aos dentes
naturais.A odontologia estética como
outras disciplinas, se prende a regras e a

técnicas.Quando percebemos algum
esquema de harmonia ou balanço
reag imos para uma interação de forma, luz
e contorno. Em todos os campos da arte, o
artista recorre ao senso de observador por
meio de um esforço consciente e calculado
usando princípios e técnicas. Da mesma
forma em Odontologia o clínico e o técnico
devem ir além �,o enfoque intuitivo e usar

p!indpios estétic?s f�rda�entais paraajudar a consequu u� sornso

esteticamente satisfatório.

ÊTICA
RESPEITO
QUALIDADE

'47l27S.o784.•rlm/áda deman
www.receituario.

Fone: 275-7000/275-7019

Associação dos Comerciantes

de Materiais de Construção de

.,Jaraguá do Sul e Região

i
L,__, __ ", '.' ,_, ,, __,,_,,_.__

"

Pintura eficiente requer
conhecimento básico sobre as tintas
Estamos constantemente cercados por cores que alegram todos os
ambientes .. Estas cores geralmente são dadas através de tintas;mas o que é
uma tinta e qual a sua flnalidade?Definlndo de uma maneira simplista, tinta é
uma mistura homogénea de solventes (até mesmo água), aditivos, resinas e
pigmentos que tem por finalidade revestir de modo a protegê-Ia contra a

ação de intempéries detodas os gêneros.Quando falamos em revestir

superffcies temos que aplicar conhecimentos técnicos ou solicitar ajuda de
profissl,onais especializados a fim de escolher corretamente o tipo de
revestimento;modo de preparação e técnica de aplicação.Conhecimentos
técnicos sobre o assunto podem trazervantagem competitiva para
engenheiros civis, e decoradores, pois terão em seus empreendimentos
cores vivas, durabilidade maior no revestimento,uma relação positiva entre
custo e benefrcio, além de um fatormuito importante atualmente: a atuação
responsável quanto ao meio social emeio ambiente. Para isso, é bom 'saber
algumas considerações:
1 • TlPl>s deTlnt�s
Existe hoje disponlvel no mercado uma infinidade de tintas com as maís
diversas aplicabilidades, sendo que serão abordados-aqui os tipos mais
usuais.

Tinta Látex PVA - Tinta à base de água indicada para interiores.

Dependendo da qualidade da tinta, pode ser utilizada para exteriores.
Possui de baixa ii média lavabilidade, secagem rápida e média cobertura.
Este tipo de tinta é indicado para reboco, flbrocirnento.qesso e sobre
superfícies com massa corrida.Disponivel em fosco e semibrilho.

r-------------------�

"Cifl.,aa
MATERIAIS DE CONSTRUçAO Micar BARRA

Tinta AcrilÍ(a . Tinta à base de água, indicada para exteriores e
acabamentos de alta qualidade. Possui excelente lavabilidade e
cobertura. Ê indicada para reboco, fibrocimento, gesso, superfícies com
massa corrida e repintura de superflcies pintadas com látex. Disponível
em fosco e semibrilho.

Esmaltes Sintéticos - Tinta à base de solventes para superfícies
internas e externas de madeiras e metais.Proporciona ótimo
acabamento e resistência a intempéries.Disponível em fosco,
semibrilho e acetinado.

Vernizes - Produtos à base de solventes indicados para proteção 'de
superfícies internas e externas de madeira, proporcionando
acabamento e proteção transparente às superfícies internas e externas,
conservando o aspecto natural da madeira. São disponíveis vernizes de
brilho, semibrilho, fosco e pigmentado (efeito pátina).
Texturas - Tinta ii base de água com efeito de textura em alto relevo
com ação hidrorrepelente. t indicada para "textura" em superfícies
internas e externas de concreto, fibrodmento, concreto aparente,massa
corrida, acrílica ou PVA. Disponível no mercado com vários efeítos
diferentes,
Cabe ao profissional avaliar o objetivo substrato de aplicação, a
resistêncla a intempéries necessária e a relação custo/benefício.

AlltUZAI!I.
_a___....,p.,

Do fundamento 80
acabamento de sua obra

, �
/HAVEGL-.---

Rua MaJor o F.".In,2_
Vila laia... J.r•• do ....'

Fone: (47) 27!5-1858
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