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PROJETO DA COSIP

Prefeito Mário Sérgio Peixer sofre
derrota na Câmara de vereadores

• PAGINA3

SATISFAÇÃO
i Gerente de loja, írio Piske, diz
que vendas estão excelentes

• PAGINA4

BOLSA DE ESTUDOS

Programa do governo federal custeia as mensalidades de estudantes da rede pública nas universidades particulares do país

ProUni reserva 120 vagas para
alunos das escolas públicas

Os vestibulandos da região do Vale do Itapocu, oriundos das
escolas públicas, podem estudar nas universidades privadas com
asmensalidades custeadas pelo governo federal.
O ProUni (Programa Universidade para Todos), do governo federal,
está com as inscrições abertas até amanhã'tfa os interessados em

disputar as vagas custeadas pelo Ministério da Educação. O requisito
é ter prestado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e renda
familiar per capta de até três salários mínimos.
Nas instituições de ensino superior da região, existem mais de 100

vagas para o ProUni. _ PAGINA 5
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Citroên Xsara Picasso e Toyota Fielder:
feitas para famíliás grandes
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OPORTUNIDADE

Projeto da Unerj resgata a
cidadani��.��s- e��s?e.s.����sas

Alunos do

projeto
"Universidade

aberta à terceira
idade" fizeram
apresentação

individual, ontem,
relatando as

passagens mais
interessantes da
vida, durante o

encerramento

das atividades
deste semestre.
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OPINIÃO
t

Interesses ocultos
I
,

i Existemmuito mais coisas

por trás da rebeldia repen-,

tina de parte do PMDB e

PfS do que se apresentou
I

oficialmente ao distinto

p�blico. A decisão em deixar

ai base de sustentação do

governo Lula, sem qualquer
motivo aparente, suscita

diúvidas de toda ordem e

permite imaginar que faz

parte de uma estratégia
política maior, com outros

interesses além do
anunciado. Seria muita

inocência acreditar nas

justificativas dos partidos
para abandonar o barco
(

gpvernista. Ainda mais

agora quando as pesquisas
de opinião apontam apre

vação de 65% da ad

�inistração federal.
I Talvez a explicação estejaI

da percepção que ambos
,

têm do papel que desem-

ienham no governo federal.

�anto o PMDB quanto o

�PS ocupam cargos nos

I
I

escalões superiores, mas não

colhem os frutos do sucesso

da administração, os louros
são creditados ao PT. Os
aliados se sentem meros

coadjuvantes no processo.
Todavia, não se trata de
ciúmes também não reivin-

, dicam mais atenção. O que
está em jogo é o futuro das

legendas e o espectro político

os adversários do modelo
petista num outro bloco.
Assim, permanecer na base
do governo federal consolida
os planos do PT, inviabi
lizando a criação de uma

terceira alternativa aos

partidos que hoje estão na

órbita da situação ou da

oposição. Não é nenhum
impropério imaginar que a

... O crescimento espantoso do PT nos

últimos anos, somado ao sucesso da gestão
federal, pode sepultar planos e sonhos

que se desenha no país. O
crescimento espantoso do PT
nos últimos anos, somado ao

sucesso da gestão federal,
pode sepultar planos e so

nhos.
A perseverar o, atual

cenário político, o PT tende
a' aglutinar as �Jrças de

centro-esquerda, ocup�do
o espaço que um dia j�oi
do PMDB. No outro lado,
PSDB e PFL buscam reunir

decisão em deixar a base de

apoio ao governo tenha o

dedo de outros adversários do
governo, ávidos em deses
truturar os plano da admi

nistração petista.
A cúpula peemedebista

insiste em afirmar que a

saída do governo é o primeiro .

passo para resgatar a

tradição, reestruturar o

partido e viabilizar candida
tura própria em 2006. Nega
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veemente que quer mais

cargos. Lançar candidato a

presidente não passa de

utopia. Quanto a mais cargos,
o presidente Lula acenou

para a possibilidade de se abrir

negociações. Então resta a

opção pela tentativa de se

,construir uma outra via

política, reunindo as legendas
que não se enquadrem na

oposição tampouco no

governo.

Todavia, é uma jogada de
alto risco, principalmente para
o PPS, doministro Ciro Gomes.
O colo quente e aconchegante

. do governo pode rachar de vez

os partidos - os primeiros sinais
confir-mam a tese. O PMDB,
mesmo perdendo parte dos
detentores de cargos eletivos,
pode sosrevíver, Mas o PPS
estará confinado à insigni
ficância, correndo o risco de
ter de se unir' a outros partidos
para continuar a existir. O

t�mpo se encarregará de
decifrar os desejos.

FRASES I��-------------------�
"Espero que a nova administração continue dando apoio ao esporte de base em Schroeder e,
quem sabe, possamos ter um time adulto competitivo no futuro"

• Glauco Behrens"técni<:o da Adesc (AssociaçãoDesportiva Schroeder), já reivindicando da futura administração apoio ao

projeto na cidade. <'

Mundo I Pessoas & Fatos I
... EUA ... AFEGANISTÃO

Fracassa teste com
míssil de interceptação
U,m mlssil de interceptação falhou nomomento
qp lançamento na manhã de ontem, durante

�quele que deveria ser o primeiro teste integral
�m quase dois anos de um multibilionário
sistema de defesa antimlsseis que vem sendo
desenvolvido pelos Estados Unidos. A agência
do governo responsável pela elaboração do
sistema já tentou promover o teste em

dezembro, mas o procedimento foi adiado por
diversas razões, desde problemas climáticos a

mal funcionamento em um aparelho que não
tem ligação direta com o aparato em teste.

11m mlssil com falsa ogiva foi lançado como

isca de Kodiak, no Alasca. (AE)

... IRAQUE

Encontradoo corpo
doengenheiro turco
O corpo de um engenheiro turco seqüestrado
terça-feira no Afeganistão foi encontrado ontem
no Leste do país. Eyup Orei foi seqüestrado por
homens armados junto com o motorista e o

intérprete afegãos que o acompanhavam. Ele foi
o segundo engenheiro turco assassinado no Afe

ganistão este ano.O cadáver de Orei foi encontra
do por forças de segurança que participavam de

operação para resgatá-lo. O presidente Hamid
Karzai anunciou a morte e ordenou às forças de
segurança que "usem todos os recursos

disponlveis" para capturar os responsáveis. O
motorista e o intérprete foram libertados. (AE)

Começa a primeira
campanha eleitoral
Teve inícid ontem no Iraque, em meio a uma in

surgência implacável, a primeira campanha eleito
ral, com o primeiro-ministro interino Ayad Allawi
anunciando a candidatura e o ministro da Defesa
acusando o Irã ea Síria de ajudarem a resistência.
Também ontem, o governo informou que Ali

Químico será o primeiro a comparecer ao tribunal,
na semana que vem, para responder a acusações
de crimes de guerra supostamente cometidos
durante o governo de Saddam Hussein. Allawi
dissera antes que serão emitidos indiciamentos
formais contra altos assessores de Saddam, antes
das eleições de janeiro. (AE) ,

... BÉLGICA... PALESTINA

Hamas cancela ato para 'UEdecide hoje aadesão
evitarataques israelenses daTurquiaao bloco

,sobrepossíveisataques o grupo islâmico Hamas cancelou ontem a Os chefes de Estado e governo dos 25 países que

IExtremistas estão prontos para realizar novos manifestação prevista para celebrar o 170 compõem o Conselho da União Européia
atentados contra a Indonésia, possivelmente aniversário para se esquivar da possibilidade de participam hoje, em Bruxelas, na Bélgica, de uma

atacando algum hotel da rede Hilton, alertou Israel promover ataques contra líderes da cúpula histórica na qual decidirão se iniciam ou

ontem o governo australiano, véspera do inIcio da organização em retaliação ao ataque contra um não as negociações em 2005 para adesão da
visita de dois dias cio ministro da Defesa a Jacarta. postomilitar israelense que deixou cincomortos Turquia ao bloco europeu.A reunião começa com

O Departamento de Comércio e Relações no domingo. Asmanifestações do Hamas costu- recomendações favoráveis de duas
Exteriores da Austrália emitiu um comunicado mam ser demonstrações de força, com marchas, importantíssimas instituições da UE - a Comissão

segundo o qual "foram recebidas novas desfile de armas e reconstituições de atentados Européia (órgão executivo) e 'o Parlamento

informações dignas de crédito sugerindo que contra alvos israelenses. Europeu (legislativo).
terroristas estão prontos para agir em breve na A decisão de cancelar o evento ocorre em um A Comissão Européia já havia aprovado as

Indonésia,provavelmente atacandoo Hotel Hilton': momento no qual o Hamas disputa o poder negociações com Ancara há algum tempo. Com

[De
acordo com o comunicado,"outros alvos não polítíco com facções rivais, inclusive a governista 407 votos a favor, 262 contrários e 12 abstenções,

puderam ser determinados': (AE) Fatah.(AE) o Parlamento Europeu deu sinal verde. (AE)

r-

... AUSTRÁLIA
Governoalel1a Indonésia
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Polícia Militar pra quê?
Alexandre Schmidt*

Gostaria de deixar registrado aqui o descaso que a

Polícia Militar de [araguá do Sul teve comigo na

madrugada do dia 15/12/2004. Depois de voltar de
Joinville, trazendo minha namorada de uma

confraternização com algumas amigas, eu gostaria de
parar em frente a casa dela com tranqüilidade e deixá
la em casa, mas infelizmente isso não foi possível.

Ela mora em uma rua conhecida por prostituição, a

famosa Epitácio Pessoa. Ao parar em frente à sua

residência, um indivíduo bem suspeito começou a bater
com a mão em meu veículo. Logo após, mais três me

rodearam, pararam em volta de meu veículo e

começaram a se aproximar com olhares de ameaça.
Eu rapidamente arranquei o carro, e resolvi parar

em um lugar "seguro". Disquei o 190 do telefone celular ,._

da minha namorada e a Polícia, que deveria ser um

órgão público criado para proteger os cidadãos,
simplesmente fez descaso da situação! Eu não tinha
como parar em frente a residência da minha namorada
porque alguns indivíduos estavam me ameaçando! E a

Polícia me disse que isso tudo era normal, porque ali

perto funcionava um prostíbulo!
Não é aceitável, de maneira alguma, que eles não

pudessem enviar ao menos uma viatura para nos"

escoltar! E fica aqui meu protesto contra o descaso da
Polícia Militar. E uma pena, mas as ruas de Jaraguá do

Sul não são mais as mesmas ...

*programador.

A ONU é confiável?
Ítalo Puccini*

Sabe aquela organização mundial, cuja função é c

estabelecer a paz entre nações e povos? Então, é essa

mesma organização que se diz capaz de impedir a

produção de armas nucleares por parte de países
comunistas ao extremo - Coréia do Norte - e islâmicos
fanáticos envolvid�s com o terrorismo - Irã, afirmand�
que punirá qualquer país que vier a fazer uso de talartefato explosivo, independente do objetivo para o qua

será, utilizado. "

IE de confiança essa afirmação da ONU? Não foi e a

mesma, incapaz de pôr fim à invasão americana aos paíse�
do Oriente Médio? Agora, se acredita no que afirma ela.

E, suponha-se, que qualquer país venha receber segurança
e apoio financeiro dos EUA para a fabricação de bombas
atômicas a partir do enriquecimento de urânio, algu�a
providência será realmente adotada por essa organizaçao,
tão conceituada mundialmente? Prefiro acreditar que o

Papai Noel virá visitar meu irmãozinho nesse natal. ..

*estudante

d carpa 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, e

. 'to de r
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o dlre�o as
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

co

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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POLíTICA

•
I

�Último suspiro
A administração de Jaraguá do SLiI

espalhou outdoors pela cidade

divulgando os benefícios' do Transfácil.

Apresenta foto da maquete da estação
'de integração, .na Ilha da Figueira;·e
informa sobre os terminais - Barra, Água
Verde, Jaraguá e Centenário - e

itinerários.
Há 15 dias para o fim do mandato o que
o governo pretende com isso? Ou está
cobrando da futura administração a

implantação do projeto ou é apenas mais
uma operação engana bobo.Tlverarn
tempo de sobra para fazer a obra.

� Posse
A nova diretoria da Associação deMoradores
da Ilha da Figueira toma posse hoje, a partir
das 19h30, ria sede da recreativa dos
trabalhadores nas indústrias do vestuário. A

entidade, que existe há 12 anos, será

presidida pelocorretor de imóveis Francisco
Alves.

Ele, também diretor de Comunicação do
Moconevi (Movimento de Consciência

Negra do Vale do Itapocu), foi candidato a

vereador este ano pelo PT e recebeu 736
votos.

A associação já foi presidida pelo vereador
GilbertoGonçalves (PP), que não se reelegeu.

�Será?
O governador Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) assina no domingo, às 10h30, no

'

Salão da Sociedade Catarinense, em
, Guaramirim, a ordem de serviços para o

início das obras de pavimentação da
Rodovia Rodolfo Jahn, a Rodovia do Arroz.

'

-::j
O anúncio não desperta mais a atenção, ij
já que em outras oportunidades,lq
governantes fizeram a mesma promessa. i o
A última foi em julho de 2001, durante o

d ,q
governo itinerante, quan o o

governador Esperidião Amin (PP)
B

prometeu asfaltar a estrada. Será que g
desta vez vai?

�Na mira ,

Ministério Público estadual esta
O b

.'

letando dados so re o cumprimento

�� carga horária de pr�fission�is _da
saúde que prestam serviço aos orgaos

públiCOS. (aso se comprovem as

, egularidades - constantemente
Irr . _, .

denunciadas -, a mtençao e Impetrar

ão popular para fazer valer o que
aç ,

determinam os c�nt�atos. .

A população, principalmente a mais

carente, que depende diretamente dos

órgãoS públi�os, festeja a �ecisão e

aguarda ansiosa que a açao possa

realmente reverter o atual quadro.
__------------------------------�----------------------------------------------------------------------------------�b

'q

'q

xl
'li

�O dificuldade
A 15 dias para o fim da atual legislatura,
vereadores e assessores - principalmente
os que não se reelegeram -, tomaram doril.
Encontrá-los nos gabinetes é tarefa quase
impossível. Se antes era difícil, após as
eleições de outubro, complicou ainda mais.
Talvez estejam se escondendo dos
credores das promessas feitas na

, campanha. Se bem que aqueles que se

reelegeram será difícil correr das dívidas
durante quatro anos. Éverdade que alguns
mantém os gabinetes abertos e

continuam sempre à disposição, mas são

poucos.

DERROTA
(

Câmara derruba projeto que

reajustava em 23% a Cosip
RAPHAEL GÜNTHER

CAROLINA TOMASELLI

� Proposta recebeu

quatro votos contra e

três a favor, inclusive
de um peemedebista

GUARAMIRIM - A Câmara
de Vereadores rejeitou por

quatro votos contra e três a

lavor o projeto que previa
aumento de 22,8% na Cosip

� (Cobrança de Serviço de
Iluminação Pública) a partir de
1° de. janeiro. Se aprovado, o

valor arrecadado com a

contribuição passaria de R$
63.363,01 para R$ 77.820,69, em
média. A proposta foi
encaminhada pelo prefeito
reeleito Mário Sérgio Peixer
(PFL) no último dia 25.
A proposta fixava na

categoria residencial aumento
de R$ 1,33 para R$ 1,60 por
contribuinte na faixa de
consumo entre 31 e 50 kwh

(kilowatt/hora)j de R$ 2,67 ' 24,00 entre 51 e 100 kwh; de R$ 20,04para24,00j entre SOl passaria para R$ 12,00.
para R$ 3,20 entre 51 e 100 R$ 26,71 para R$ 32,00 entre e 1000 kwh de R$ 26,71 para R$ VOTAÇÃO
kwhj de R$ 5,34 para R$ 6,40 101 e 200 kwh; de R$ 33,39 para 32,00j e acima de 1000 kwh de
entre 101 e 200 kwh: de R$ R$ 40,00 entre 201 e 500 kwh; R$ 40,07 para R$ 48,10.
6,68 para R$ 8,00 entre 201 e de R$ 40,07 para R$ 48,10 entre No caso da categoria rural,
500kwhj de R$ 17,36 para R$ 501 e 1000 kwh; e de R$ 46,75 o valor cobrado pelo consumo

20,80 entre 501 e 1000 kwh; de para R$ 56,10 acima de 1.000 de 31 até 50 kwh subiria de R$
R$ 24,04 para R$ 28,80 acima kwh consumidos. 1,33 para R$ 1,60j entre 51 e
de 1000 kwh. Já a categoria comercial teria 100 kwh de R$ 2,67 para R$

.§j Na categoria industrial, o acréscimo na faixa de consumo 3,20j entre 101 e 200 kwh de
projeto aumentava de R$ 6,70 de até 30 kwh de R$ 6,70 para R$ 4,01 para R$ 6,40j entre 201 favoráveis. O vereador Ismário
para R$ 8,00 até a faixa de R$ 8,00j entre 31 e 50 kwh de e 500 kwh de R$ 5,34 para R$ Freitag (PMDB) faltou à sessão.
consumo de 30 kwh: de R$ R$13,36 para R$ 16,00j entre 51 8,00j entre 501 e 1000 kwh de O prefeito reeleito não foi

!�,�6 para R$ 16,00 e�tre 31 e e 200 kwh de R$ 17,36 pará R$ R$ 8,01 para R$ 10,00 e acima encontrado para falar sobre os

�hj de R$ 20,04 para R$ 20,80j entre 201 e 500 kwh de de 1000 kwh consumidos motivos do reajuste na taxa.

Leu e vereadores do PFL participaram de en-contro
FLOiUANóPOus/MAssARANDUBA

(p�prefe�t� reeleito, Dávio Leu

d
), e os cmco vereadores eleitos

��arti�o-Abilo Zanotti,Valdir z a dá no mês passado, em

T
p lluu, Renato dos Santos, Almir Blumenau. "Foi extremamente
revisani e Silvio Scaburri - positivo, já que fomos o primeiro
particip ,

f ' aram, na noite de terça- partido a se reunir depois das

lelra, de encontro estadual da eleições e agora 'repetimos o

egenda. Aproximadamente 600 encontro de.lideranças, só quePeefeli
p f,'

Stas, entre lideranças, na capital", comenta.
e ret, eltos, vices e vereadores eleitos, N a avaliação do prefeito,
sW�a' '

li' T
rn no evento, realizado no Massaranduba é um município

ra ' ,

Cl
l
ents ube. vitorioso, já que conseguiu eleger

t
eu destaca que o encontro cinco vereadores do PFL. "Na

eVe Por obí .,

1 '- I'
Co fr

jetivo princtpa a nossa regiao metropo itana, quen ate '

d d d 1
qu rmzação dos peefelistas, abrange es é Jaraguá o Su até

e se reuniram pela segunda Porto União, esse caso é único,

"

Peixer havia proposto reajuste na Cosip de 23% a partir de 10 de janeiro

vereadores Francisco Luiz de
Souza (PMDB), Adilson Araújo
(PP), Evaldo João [unkes (PT)
e Altair Aguiar (PPS) votaram
contra o aumento, enquanto que
os vereadores Salim Deqüech
(PFL), Belmor Bernardi (PP) e

Valdemar Vital (PMDB) foram

inclusive em outros partidos",
declara, lembrando ser o único

candidato no Estado a ser eleito

vez depois das eleições
municipais. O primeiro encontro
foi uma teleconfeiência reali-

• O segundo encontro do
PFL depois das eleições
teve como objetivo
principal a

confraternização entre

eleitos e lideranças
peefelistas.

• Dávio Leu e os cinco'

vereadores eleitos pelo PFL

participaram do encontro
estadual do partido,
realizado em Florianópolis
na terça-feira.

para o quarto mandato.
ALESC - Os pefelistas de

Massaranduba participaram
também da solenidade de posse,
dos deputados Antônio Aguiar
e Gerson Merísio, que subs
tituern joão Paulo Kleinünbing
- eleito prefeito de Blumenau -

e João Rodrigues, que assume a

Prefeitura de Chapecó. ,A
cerimônia aconteceu na tarde
da última terça-feira, no

p len ârio da Assembléia
Legislativa.

Projeto retira voto secreto

na Assembléia Legislativa
DA REDAÇÃO - Foi aprovado na

terça-feira, em primeiro turno, o
projeto que retira o voto secreto na
Alesc (Assembléia Legislativa de
SantaCatarina) a partir do próximo
,ano. A segunda votação estava

prevista para a tarde de ontem ou

para hoje. As exceções serão apenas
nos casos dY/preciação de vetos,
afastamento do procurador-geral
da .iça, cassação de deputados,
nas votações das prestações de
contas do governo e se houver

substituição do governador e do
vice quando os cargos vagarem na

segunda metade do mandato.
Com a mudança - proposta

pelo vice-presidente da
Assembléia, Onofre Agostini
(PFL), no início do ano - os

deputados vão eleger o presidente
da Casa- e, os demais membros da
mesa diretora através de voto aberto
pela primeira vez na história da:
Alesc. O mesmo vai acontecer na

escolha dos presidentes dai!.
comissões técnicas. A eleição dóq
novo chefe do Legislativo serâg
realizada no dia 1 Q de fevereiro. �B

·b

• O projeto que extingue
o voto secreto foi

proposto, no início do ano,

pelo vice-presidente 'da
Assembléia, Onofre
Agostini (PFL).

• Com a mudança, os
deputados vão eleger o
presidente da Casa e os

membros da Mesa
Diretora através do voto

, aberto, inédito na história"
da Alesc.

Eleição da diretoria dó PPS
acontece a partir de fevereiro

�

Os

GUARAMIRIM - A eleição para
escolha da nova ditetoria do PPS só

deve acontecer a partir de fevereiro,
como informou o presidente interino
do diretório, Odair Devigíllí. Até
então vice-presidente do partido,
Devigilli assumiu a presidência do
PPS no lugar de Fagner Azambuja,
'que deixou o cargo depois das

eleiçõesmunicipais.
Segundo Devigilli, foram

realizadas algumas reuniões com a'

executiva do partido, onde optaram
pormanter a atualdiretoria. "Este ano
vamos deixar como está e, apartir de
fevereiro, vamos nos reunir e tomar
as decisões sobre os rumos do partido

em Guaramirim", declarou1
informando que o PPS conta C9m
110 filiados atualmente. 11

O presidente interino lembra qu'b-i
a alegação de Azambuja para 'J?
demissão foi por não concordar coti{>
decisões tomadas no final d:r

, campanha eleitoral. "FoiumaPOSiçã�
pessoal", completou. Devigíllí disst
que não tem interessena presidênciq."
"mas vou continuar no PPS"b
garantiu. Um dos possíveib
interessados no cargoseriao vereador;
e candidato avice-prefeitoderrotadq,
AltairAguiar, que preferiu não fala[)
sobreo assunto porestar afastado dei
política por problemas de saúde.

SINDICATO DOS VIGILANTES E

EMPREGADOS EM EMPRESAS DE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA DE "',�

,3

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO.

'V

)

3

Em conformidade com o Edital publicado no dia '1St
, ii

12/04, quarta-feira, a responsabilidade do Edltal,
publicado é do Presidente da Entidade Ademir Edsons
Fernandes. 1

Ratificação de Edital
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INFORME CP

� CAPACITAÇÃO
Prefeitos participam de curso'
Os ministros Olívio Dutra, das Cidades, e Patrus Ananias, do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, abriram, às 19 horas
desta terça-feira (14), no San Marco Hotel, em Brasília, o

Seminário Novos Gestores Municipais. O seminário, que termina
hoje (16), é promovido pela Confederação Nacional dos

Municípios (CNM) com o apoio do Sebrae (Serviço Brasileiro de

Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e tem por objetivo
capacitar os prefeitos eleitos no último pleito eleitoral para
uma administração em que, entre outras ações, as micro e

pequenas empresas recebam apoio e incentivo local. As

orientações do curso envolvem desde a gestão municipal até
meios de desenvolvimento local.

� PARCERIA

Portos catarinenses
O Governo do Estado iniciou contatos, terça-feira (14), com
representantes do consórcio Terminal Contêineres Paranaguá
(TCP) com o objetivo de modernizar o movimento de carga e

descarga nos portos catarinenses, a começar pelo de Itapoá,
que o governador Luiz Henrique estima estar concluído antes

do final de 2005. O assunto foi discutido em um almoço na

Casa d 'Agronômica, entre o governador, o vice, Eduardo Moreira,
os secretários Edson Bez de Oliveira(lnfra-estrutura), Roberto
Colin (Articulação Internacional) e Derly Massaud da Anunciação
(Informação) e diretores da TCP.

� HAB,ILlDADES

Logística competitiva
Profissionais interessados em desenvolver habilida�ls na área

de logística, com a finalidade de manter seusestabelecimegjos
competitivos, tendo agilidade nas entregas, baixo cus�e
pontualidade, têm a oportunidade de participar, em Jaraguá do

Sul, do curso de pós-graduação Latu Sensu em Logística
Empresarial. Iniciativa da PUC/PR - Pontifícia Universidade
Católica do Paraná/Instituto Superior de Administração em

parceria com o Serviço Nacional do Comércio o curso começa
em março de 2005 e dispõe de 40 vagas. O curso de Logística
Empresarial tem a duração de 360 horas/aula e será realizado
nas sextas-feiras à noite e aos sábados o dia todo, em 'Jaraquá
do Sul

concurso: 03893
1 ° Premio: 40.238
2° Premio: 52.482
3° Premio: 07.290
4° Premio: 03.340
5° Premio: 25.966

Me asena Quina
concurso: 624

19 - 27 - 29

38 - 50 - 59

concurso: 1386
18 - 33 - 44
. 49 - 69

Lotomania Loteria Federal
concurso: 478

09 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 30

45 - 46 - 48 51 - 62 - 63 - 64
67 - 71 - 74 - 84 - 88 - 89

Accordes
tko:I.Gd4ftJAu:"nl��l.
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'k.Wj)oIOiI.6t� f($1l6,oo
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ow.Cd.l�M.l("""IOOml.
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1ls57,90 -
EM GUARAMIRlM'

Rua 28 de Agosto. 1939
Sala 02 • 373·1065

EM JARAGUA DO SUL
Av. Getúlio Vargas. 158 - 275-0563
Av, Mal. Deodoro. 183 • 371·7365

Shopping Center Breithaupt - 372-2678
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POSITIVO

Proximidade com o Natal faz
aumentarasvendasdo comércia
MARIA HELENA DE MORAES

�Lojistas do centro

estimam aumento
de até 15% em

relação ao ano passado,

}ARAGUÁ DO SUL - o

reaquecimento da economia, o
aumento do número de

empregos e as facilidades de

pagamento, além da pro
ximidade com o Natal, são

apontados como as principais
causas da boa fase do comércio.
De acordo com lojistas do

Centro, o crescimento das
vendas em dezembro deve ser

15% superiores ao registrado no

mesmo mês do ano passado. A
gerente de uma loja de artigos
do vestuário, Daniele Cozzarin,
afirma que as vendas foram boas
durante todo o ano de 2004. De
acordo com ela, o movimento de
dezembro está correspondendo
à expectativa nas três lojas da

rede, todas localizadas no

Centro.
O gerente de uma loja de

eletrodomésticos localizada no

Calçadão da Merechal, Írio
Piske , o reaquecimento da
economia e as facilidades de

Em menos de oito horas, foram vendidos 18 celulares por quatro vendedores em apenas uma loja do centro

pagamento têm permitido que
"consumidores de baixa renda

possam comprar um televisor de
29 polegadas", exemplifica o

gerente. De acordo com ele,
compras que eram pagas em no

máximo 12 vezes hoje Rodem ser

pagas em 18 parcelas, com juros
relativamente baixos.

Boa parte desse crescimento
nas vendas pode ser creditado
ao celular que, pelo segundo ano
consecutivo, é o campeão de
vendas. "Já vendemos cerca de
18 deles hoje", confirma o

vendedor Carlos Roberto

Theiss, ao referir-se às vendas
de apenas três vendedores. "As

condições de pagamento �a�

excelentes. Vendemos em um!

mais nove prestações de RI

14,90%", exemplifica Piske.lli
acordo com ele, depois do celull
vem o Dvd e as máquins
fotográficas digitais na listads
itens mais vendidos nesse períoQI
natalino.

Vendas do comércio sobem pelo 11 o mês em outubro

DA REDAÇÁO - De acordo com
o IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística), as vendas
do comércio varejista brasileiro
cresceram 8,46% e a receita

nominal subiu'13,4% em outubro
sobre igual mês de 2003. Foi o 11 Q

mês seguido de expansão das
vendas e contrariou as

expectativas de desaceleração
maior sobre setembro, quando
avançaram 8,87%. Em agosto, a

alta foi de 7,53%.
As pesquisas divulgadas

ontem pelo IBGE apontam ainda

que as vendas subiram em 25 dos
27 Estados e em quatro das cinco
atividades do varejo. Os

destaques foram Amazonas (alta
de 22,12%)' e Rondônia

(20,60%), mas as maiores

contribuições vieram de São
Paulo ,(7,41%) e Minas Gerais

(9,n%) .

As vendas de Móveis e

eletrodomésticos saltaram

20,40%; as de Hipermercados,
supermercados, produtos ali

mentícios, bebidas e fumo subiram

10,65%; as de Combustíveis e

lubrificantes, 1,35% e as de

Veículos, motos, partes e peças,

9,91%.
Apenas o segmento de

Tecidos, vestuário e calçados teve
retração das vendas: de 1,43%.

No ano até outubro, as ven�
acumulam avanço de 9,27%enl'
últimos 12 meses, de 7,76%j
receita tem no ano expansãoW
12,24% e nos 12 meses, de 1l;8S�

O aumento das vendas f,

liderado pelo setor de Móveili

eletrodomésticos, com avanço&
20,32%, seguido por Hipel'
mercados, supermercados, pr�

dutos alimentícios, bebidas
fumo, de 9,17%.

A vida de cada um resgatada em projeto d�tinando à terceira idade

}ARAGUÁ DO SUL - A

aposentada Yolanda Motta é uma

das 11 pessoas que participaram do
encerramento das atividades deste

I

ano do projeto "Universidade
aberta à terceira idade", instituído
pelo Centro Universitário de

Jaraguá do Sul há dois anos. Usando
o recurso do computador, Yolanda
reconstruiu as passagens

importantes vividas por ela e pela
família e apresentou o resultado

ontem, aos colegas de curso. Entre
as curiosidades relatadas, Yolanda
saliente o fato do pai, Venâncio
N icoluzzi, ter sido o segundo
jornaleiro do Correio do Povo, aos
14 anos de idade.

Aos 68 anos de idade Yolanda,
que cursou apenas até a 4ª série do

primário, decidiu investir em si

mesmo a inscreveu-se no projeto
"Universidade aberta à terceira

idade" e ontem foi a primeira a fazer
o relato da vida durante a atividade
de encerramento do ano. "Neste
semestre os alunos foramorientados
a reconstruírem a história da vida

FATOS

Volanda Motta, 68 anos, fez um relato das passagens importantes da vida

deles", informa a coordenadora do

projeto, professora Suely Scherer,
e do Núcleo de Educação à

distância. De acordo com ela, a

intenção é promover a inclusão

digital e interação social das

pessoas de terceira idade afastadas

da escola. "Queremos que eles,
percebam que fazem parte da

história", completa a professora.
Outra integrante do grupo é a

dona-de-casa Santila Hermes

Garcia, 64 anos. Santila viveu na

roça até a idade adulta e não teve

"EstOIchance de estudar. ,

saI'
aprendendo a ler e a U

�
computador aomesmo tempO' ,

" esuOledifícil, mas vale a pena ,
r

b d
dona-de-casa que ficou sa e�
do curso no Clube de IdosOS da

Rau.
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população de Massaranduba
indignada com falta de água

�Moradores garantem
que, quando chega, a
está suja, sem
condições de uso

MASSARANDUBA - Mais um

verão vem chegando e a

população volta a se incomodar

com a falta de água e má

qualidade na distribuição. Há
cerca de duas semanas, o problema
começou a aparecer. Todas as

comunidades estão com o

abastecimento comprometido e

em alg1,!ns lugares a falta de água
permanece por dias seguidos.
A comerciante Anabel

Koslopp,mora emGuarani-Mirim

e está indignada com a falta de
abastecimento. Para fazer comida

e dar banho no filho precisa utilizar
águamineral, já que quando tem
água na caixa, é suja e de péssima
qualidade. ,

A mãe da comerciante, Íris
Koslopp, mora próximo e como

mantém umpequeno poço, ajuda
os vizinhos na distribuição de água.
Uma das pessoas que coleta água
do poço, é o comerciante Carlos
Schmitz. Dono de um pequeno
mercado sofre com a restrição do
líquido, principalmente para a

limpeza do açougue. "Para. nós é

complicado, não há água para os

funcionários lavar as mãos ou fazer
DlE a limpeza. Ainda bem que a

vizinha permite que eu retire um

pouco da água do poço, senão o

JO

RECLAMAÇÃO

o administrador da Casan reconhece o problema e crit�a falta de investimentos

prejuízo seriamaior", explica.
A dona de casa]aniceKoslopp,

disse que já falou com a Casan,
mas que eles não apresentam
solução. "Eles dizem que o centro

utiliza a água, que acaba não

sobrando para os bairros e vice

versa", conta.
O administrador da Casan

Nildo Voelz, reconhece' o

problema, e explica que por causa
das chuvas, uma série de

problemas começou a surgir, desde
a quebra de alguns equipamentos
até o entupimento de canos. Ele
diz que a sujeira da água é

problema antigo e acontece por
causa dos flocos de sulfato de

alumínio, usado para limpeza da

água, que acabam emergindo e

passam para o depósito que leva

'Universidade paraTodos' abre

vagas em instituições da região
GUARAMIRrM - As inscrições

para o ProUni (Programa
Universidade para Todos), do
govemofederal, estão abertas até
amanhã. O ProUni é destinado a

estudantes de menos renda que
recebembolsas de estudo integrais
eparciais (meia-bolsa) para cursos
de graduação em instituições
pnvadas de ensino superior.

Para concorrer a uma bolsa de
estudo, o estudante precisa ter

partiCipado do Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio) e

apresentar renda familiar per captade até tre's 1" ,. E'sa anos rmrumos.
preciso que o aluno t�nha cursado
o ensino médio em escola pública
�uem instituição privada com bolsa

i�;�tudo. Há cotas para negros e

1genas e portador de
neces id dSI a es especiais ou ser

professo d
.

r a rede pública (para
cUrsos de licenciatura e pedagogia)tarn.b' _

b' ,

em terao preferência.

(
As bolsas podem ser integrais

P�ra renda per capta de no

srol Illaxim
P

o um salário mínimo) e

sr i arciais (
f..i!i farn.l para quem tem renda

tr'
llar per capta de no máximo

ul1 essalários).
;ud Nare '-

F ld d1\1.1" giao a ameg (Facu a e
v' lVletrop I'

d' _

o ltana de Guaramirim)lSpoe d '

e seiS vagas em cada um

• Para saber as instituições
que oferecem vagas pelo
ProUni, o interessado deve
acessar o www.mec.gov.br/
prouni. As inscrições,
somente pela i!1�ernet
podem ser feitas no mesmo

endereço eletrõnico. Para
saber o local mais próximo a

residência do interessado o

fone é o 0800 616161.

• As inscrições podem ser

feitas até amanhã, na
primeira etapa, o resultado
será divulgado dia 20. A

segunda etapa com opção
para vagas remanescentes,
acontece de 20 a 31 de

dezembro, com resultado
dia 3 de janeiro.

dos 13 cursos oferecidos, totalizando
78 vagas. A Faculdade de
Tecnologia de ]araguá do Sul
oferece nos dois cursos 12 vagas

integrais e 20 parciais. A faculdade
de Tecnologia do Senai oferece

quatro bolsas integrais e seis parciais,
em dois cursos. Na Faculdade de

Tecnologia do Vale do Itapocu são

36 bolsas parciais em seis cursos.

para as residências. "Se a água que
sai do tratamento ainda ficasse

depositada na estação, reduziria
muito a quantidade de flocos, mas

tudo que vai é consumido pela
população", explica, apontando a

estação que tem capacidade para
600mil litros.

Na tentativa de sanar o problema de abastecimento, Voelz e uma

equipe da Casan de Joinville, estão trabalhando para aumentar a

capacidade de produção de água para a comunidade. Para isso estão

implantando uma bomba de recalque, com capacidade de 18 litros

por segundo. A segunda bomba, de 14 litros por segundo, que está

sendo utilizada, ficará de reserva. "Com a implantação desta bomba

esperamos sanar em parte o problema':
O administrador critica a falta de investimentos na Casan. A estação de
tratamento de água, implantada há cerca de 10 anos, foi construída

seguindo o modelo da Sanepar, do Paraná."Desde o início esta estação
apresentava problemas, tanto quanto a do Paraná também apresenta
o mesmo problema, da sobra. de flocos de sulfato de alumínio':explica.
Segundo ele, a produção não suporta mais a demanda. Para resolver a

sujeira seria necessária uma estação de decantação mais moderna."Já
enviamos relatórios solicitando melhorias, mas não recebemos resposta
alquma'critka,

Onça-parda é atropelada na
BR-280, em Guaramirim

DA REDAÇÃO - Germano
Woehl Júnior, físico e pesquisador
do Instituto Rã-bugio afirmou que
a equipe do instituto encontrou

uma onça-parda (Felis concolor)
morta por atropelamento na BR-

280, próxima à ponte sobre o Rio
Piraí, 'já no município de
Guaramirim. Segundo ele, o

problema de atropelamento de
animais neste trecho da rodovia é

muito grave. "A causa está no

excesso de velocidade dos
automóveis".

A onça-parda, também
conhecida como puma ou

suçuarana, está na lista oficial dos
animais ameaçados de extinção e

é um dos maiores felinos

brasileiros, só perdendo -ern

tamanho para a onça-pintada,
que também ocorre na região
norte de SC. "Este é o segundo
mamífero da lista oficial dos
animais em extinção que a equipe
do Instituto Rã-bugio encontrou.
O primeiro; era uma lontra",
afirmou em nota a imprensa.

o Instituto já achou 52 mamíferos de médio porte atropelados na BR 280

\

GERAL

CP NOTAS

� CONCERTO

Canto da Boca se apresenta amanhã
o Grupo Canto da Boca apresenta amanhã, às 20h30, o II

Concerto dos Alunos de Canto, no auditório do CPL (Centro de

Profissionais Liberais). A apresentação é gratuita.

�
.

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Coleta de dados encerra dia 23
A Secretaria de Produção encerra no dia 23 o levantamento de ,

informações para elaborar a versão impressa do Calendário de :
Eventos de 2005. Os interessados devem encaminhar os dados:
(nome do evento, local, data, entidade realizadora, telefone de :

contato) à Divisão de Turismo através do telefone 372-8093, do e- :
mail eventur@jaraguadosul.com.br ou do fax 372-8090. O objetivo:
do material é divulgar gratuitamente os eventos realizados em. :
Jaraguá do Sul - festas religiosas e comunitárias, promoções;
culturais e esportivas, seminários, encontros, congressos etc. Quem:
encaminhar as informações depois do dia 23 dé dezembro terá:
sua promoção divulgada somente na versão eletrônica, que fica à :

disposição no site www.jaraguadosul.com.br. onde é atualizada:
constantemente. Esta será a oitava edição deste material e a quinta;

I

com opção impressa.

� SENAC

Pós-graduação em Logística Empresarial
Profissionais interessados em desenvolver habilidades na área de i

logística, com a finalidade de manter seus estabelecimentos i
competitivos, tendo agilidade nas entregas, baixo custo e:
pontualidade, têm a oportunidade de participar, em Jaraguá do :

Sul, do curso de pós-graduação Latu Sensu em Logística Empresarial. :
O curso começa em março de 2005 e dispõe de 40 vagas. O :
período <fI inscrição termina no dia 17 de fevereiro do ano que:
v�, e as inscrições podem ser feitas pelo site www.pucpr.br. :
n1I!I!'8iante o pagamento da taxa de RS 45,00. As matrículas devem:
ser feitas nos dias 23 � 24 de fevereiro. O curso de Logística:
Empresarial tem a duração de 360 horas/aula e será realizado nas:

sextas-feiras à noite e aos sábados o dia todo, em Jaraguá do Sul. :
..

.

� LITERATURA

Maitê Proença lança livro de crônicas I

Ela não tem vergonha de admitir que é mimada. "Quando se é:
uma atriz de sucesso, as pessoas retribuem com regalias'; confessa:
Maitê Proença. Mas ela acrescenta que há uma espécie de mal- :

entendido -"As pessoas acham que te conhecem,mas na verdade
criam outra coisa. Usam as personagens das novelas, somam duas

ou três entrevistas que nem sempre são verdadeiras e criam uma

imagem': Maitê viveu - e ainda vive - no imaginário dos brasileiros:
como essa imagem de desejo.Talvez por is-so, como ela diz,"tenha :

dado para escrever': Cronista da revista Época, faz tanto sucesso:
que as crônicas estão saindo agora em livro pela Ediouro.

NÚCLEOS EM PAUTA
� Prazo para renegociação de dívidas
com o SIMPLES termina no final do mês
Empresas que aderiram ao parcelamento das suas dívidas com o SIMPLES,
- programa de simplificação de impostos - têm até o dia 30 deste mês:
para concluir a renegociação com a Receita Federal. Ao todo, 135 mil:

empresas parcelaram osdébitos, tendo sido a primeira parcela paga até,
30 de setembro, quando terminou o prazo de adesão.
O processo deve ser realizado via internet. Para isso, o contribuinte que

pediu o parcelamento recebeu correspondência contendo a senha de
acesso. A empresa que tiver dificuldade para finalizar o processo poderá
procurare escritório da Receita Federal, desde que comprove os motivos

que a impediram dr= realizar a operação via internet.
Os contribuintes que não receberam o comunicado com a senha devem

procurar o escritório da Receita local para obter a informação. Enquanto o
processo de negociação não for encerrado, o contribuinte deve manter

o pagamento mínimo de RS 50,00 a título de antecipação.

SINDICATO DOS VIGILANTES E

EMPREGADOS EM EMPRESAS DE

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA DE
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO.

Ratificação de Edital

Em conformidade com o Edital publicado no dia ,15/
12/04, quarta-feira, a responsabilidade do Edital

publicado é do Presidente da Entidade Ademir Edson
Fernandes.

Jaraguá do Sul, 16 de dezembro de 2004
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GERAL/ESPORTE

'Olga' chega aos EUA e pede
votos para Oscar aos judeus

DA REDAÇÃO - A produtora e

roteirista do filme "Olga", RitaBuzzar,
embarcou ontem para os Estados
Unidos. Ela vai acompanhar a

exibição do filme e participará de um
debai:e no Instituto Simon

Wiesenthal, em LosAngeles.Mostrar
o filme de JaymeMonjardim para a

comunidade judaica faz parte da

estratégia de divulgação da
candidatura de "Olga" para oOscar.
Indicado peloB�il, o filme concorre
com produções de 50 países a uma

das cinco vagas, na categoria de
melhor filme estrangeiro.

Para chegar ao Oscar é preciso
exposição na mídia. O primeiro
desafio dos que pleiteiam a indica

ção, nessa categoria tão específica, é
mobilizar os votantes. No dia cinco
houve uma sessão oficial de "Olga",
que foi seguida de projeções
adicionais para atender à demanda
dos votantes.O filme foi adotadopor
um figurão da indústria que ajudou
a armar a sessão desta noite. Inútil

perguntar quem é.Na distribuidora

Lumiêre, noRio, a única informação
é de que se trata de um produtor
(judeu) que já ganhou o prêmio.

O primeiro passode "Olga" rumo
aoÓscar foi conseguir o agente certo
para divulgar o filme. O diretor
executivo da Lumíêre, Bruno
Wainer, conta que Rita e ele

conseguiram a melhor, Fredel
Pogodin. Ela já divulgou filmes como:
'Amores Brutos", "OCrimedoPadre

Amaro", "O Filho daNoiva", "Amor

- A campanha ao Oscar

inclui anúncios em

publicações como "Variety" e
os recursos vem da venda
do filme para países como
Alemanha, Israel, além do

patrocínio da Secretaria do
Audiovisual, Cinemateca e

do Itamaraty.

-Indicado pelo Brasil, o
filme concorre com

produções de 50 países a

uma das cinco vagas, na

categoria de melhor filme

estrangeiro.

à Flor da Pele", e teve várias

indicações e conseguiu cravar

algumas vitórias no Oscar.
A campanha inclui anúncios em

publicações como "Variety" e "The
Hollywood Repórter". Os recursos
estão vindo da venda do filme para
Alemanha, Israel, Itália, Rússia,
Suíça. A Secretaria do Audiovisual
e aCinemateca ajuclaçm nas cópias
e o coquetel de hoje à noite será pago

-

{"'-pelo Itamaraty. "E uma camp; lha\0

modesta, até porque a Academia
estabelece regras para impedir que o
poder econômico interfira na

escolha", dizWainer. O problema é

que o barato deles é em dólar e fica
caro em reais. "Não contamos com a

indicação, mas torcemos para que
-. "

aconteça.
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CONTINUIDADE

Técnico espera apoio da nOva

admlnlstração para a Adesc
CELlCE GIRARDI

...Associação trabalha
com '380 atletas, de
sete a '6 anos no

Futsal e na Canoagem
SCHROEDER - Em período de

transição governamental, muitas
dúvidas ainda pairam no esporte da

região.O técnicodaAdesc (Associa
çãoDesportiva Schroeder), Glauco
Behrens, disse que espera a definição
do prefeito eleito deSchroeder para
saber se deve continuarno comando
da equipe que conquistou o título do
Torneio Catarininha e da fase

regionaldaOlesc, osdois torneios com
o time infanto-juvenil.

"Mesmo que eunão fique, espero
que se continue o trabalho com os

atletas. Não podemos regredir nesse
momento", comentou Behrens.

Segundo o treinador, no jantar de
confraternização na semana passada,
prefeitoeleito, FelipeVoigt, prometeu
que devemanter o apoio ao esporte
da cidade. '�cidade gostado Futsal,
exemplo que se viu no Torneio de

Verão, onde o ginásio ficava lotado.
Quem sabe, essa base que estamos
formando hoje possa se tomar um

Equipe Infanto-Juvenil da Adesc conquistou o vice na Olesc e o título do Torneio Catarininha
•

time adulto competitivo", avalia o

técnico.
O time Infanto-Juvenil foi o

destaque da associaçãono ano.Além
dos títulos já citados, a. equipe
cGhquistou umaoitava colocação no
Catarinense (quarto no geral) e o

vice-campeonato da fase estadual da
Olesc emJoaçaba, garantindo a vaga
para o ano de 2005. "Tivemos um

começo de anomuito bom. Mas, a
partir de agosto, começamos a sofrer

com as lesões, chegando a ficar sem
três atletas importantes para o time.
Quando eles voltaram, estavam,
desconcentrados e sem titmo de jogo,
ao contrário dos nossos adversários,
que forammelhores e chegarammais

longe", comentou Behrens,
lembrando que a equipe liderou o

Estadual na maior parte da

competição.
ADESC-A associação foicriada

em 2000, na cidade de Schroeder,

comoprojeto "Desporto de Base"'1ll
contava como auxílio da Prefeitlnll
de sete empresas da cidade. Em2001
oprojetocomeçou a cresce; comna
apoiodopodermunicipal. Deroe2OO!
o projeto começou a ganhar âmbi:;
estadual, com aparticipaçãoda equil
no Campeonato Catarinense fI

.

2004, com 17 empresas patrocm
a base e três no Infanto-Juvenil,1
Adesc conseguiu colocar Schroedl
nomapa do esporte catarinerse

Acaraí recebe última etapa do Circuito de Vôlei de Praia

Atletas da região disputam as finais desse domingo no Acaraí

JARAGUÁ' DO SUL - A
Sociedade Acaraí recebe, neste
sábado, as finais do I Circuito
Amivôlei/Acaraí/Sorvetão de
Vôlei de Praia. Serão realizadas as

T" Etapas do Adulto Feminino e

Masculino e InfantilMasculino, a
5" Etapa do Infantil Feminino la e

única doMasters, nomasculino e

no feminino.
As competições iniciam às 8

horas, com as categorias adulto

feminino, masters masculino e

infantil feminino. À tarde,
acontecem as disputas do infantil
masculino e adulto masculino e

masters feminino. As inscrições
antecipadas podem ser feitas até na

sexta-feira, pelos telefones 372-2789
ou 9905-1426 como professorCézar
de Oliveira, ou no local do evento.

N a última sexta-feira, no
Ginásio o Caie, aconteceu o I
Festival de Vôlei Amivôlei/Ceij/
Posto Marechal, que encerrou as

atividades da Escolinha de Vôlei
doCaie, O objetivo foi a integração
com outras escolinhas, com os

atletas participando da

organização e arbitragem. A
escolinha da Amivôlei possui cerca
de 120 alunos, sendo que destes,
62 são alunos oriundos da Escola
Renato Pradi (gratuita para os

mesmos) por convênio de

cooperação esportiva.
A etapa que definiu os

campeões do ano aconteceu no

último dia 5/12, e os melhores se

classificaram para a etapa final. Os

campeões foram os seguintes:
Categoria adulto feminino: 10_
Silvia de Oliveira e Daniela
Possamai da Amivôlei, que

conquistou o título por

antecipação, com 765 pontos.
Adulto masculino: Juarez e

Alcir (Erich Gruetzmacher). Está

I
na liderança o atleta Andriel da
Amivôlei com 715 pontos, seguidos
de Carlos da Amivôlei com 660

pontos e Rogério Roweder com 610

pontos, também tem chances ao

título os atletas Juarez e Alcir da

Erich com 600 pontos.
Infantilmasculino: GustavOI

Juno (Cecar). Lidera esta catego�
6 atleta Andriel da AmivôleiCoW
670 pontos, seguido de Junol
Gustavo com 570 pontos. Com

tlettchances ao título tem os a

C J()51Alcir e Douglas da Erich, ar

Andriel da Amivôlei e GustaVOf
Juno da Cecar. ____

��19��
Fone (47)275-3475

Ifellows@netuno.com,�

Novas
Turm

aulas aos sábados
das 10h às 12h

S
início:
12/02/2005
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Começa hoje o cadastramento
para aOperaçãoViagem Segura

r=.-======�....,..,,:rr_--;;, -..=.:cESAR JUNKES

a

�Rondas gratuitas
iniciaram ontem e

seguem até o dia

15 de março

JARAGUÁ DO SUL - A partir
de hoje, a população da região

já pode se cadastrar na Polícia

Militar para a Operação Viagem
Se.gura, onde os policias
militares farão rondas gratuitas
nas residências cadastradas. O

objetivo da operação é dar

segurança aos moradores que

vão passar as festas de fim de ano

ou as férias em outras cidades.

Para se inscrever, é só procurar o

Comando da Polícia Militar de

qualquermunicípio da região.
No ano passado, 634 casas

loram registradas na operação e

apenas uma delas sofreu um

arrombamento, mas nada foi
furtado. A expectativa par�'esse
ano é que o número aumente.

Para fazer o cadastro, é

necessário ir pessoalmente até a

PM. "Temos que ter a

autorização da pessoa para que
;8�: possamos entrar na casa dela",

inlormou o comandante do 14°

SEGURANÇA

Tenente-Coronel Broeriog disse que a operação atinge toda região

Batalhão da Polícia Militar,
tenente-coronel Ricardo

Broering.
Segundo o major Rogério

Kumlehn, um dos responsáveis
pela operação, o policiamento
torna-se possível neste período
por dois motivos: os baixos
índices de ocorrência, devida
mente comprovados pelas
estatísticas, e porque os policiais
não pegarão férias no mês de

janeiro.
Serão cinco viaturas à

disposição para as rondas,
totalizando dez poli-ciais. "Se for
necessário, usaremos também as

motos", disse Broering,
Íembrando que o serviço é

gratuito. "Te-mos a autorização
de cobrar, mas te-mos como

dispor gratuitamente esse

trabalho", comentou,
informando que o valor seria R$
24,00 por hora de serviço.

"Não podemos dizer que vai
existir segurança total porque
isso não é possível. O que' a
polícia faz é tentar dissuadir o
delito", comentou ainda

Broering. Qualquer alteração
encontrada na residência, a

Polícia Militar vai entrar em
,

.

, '
-"'"

contato com o propnetano, para
que os possíveis problemas sejam
solucionados.

Operação Veraneio desloca 32 policias da região para o litoral

�Ol

� Magrão começa a acertar a transferência para a Rússia
;�� c �ÃoP�U!.O-OvolanteMagrãO 24 pontos que lhe foram subtraídos de muitas coisas. Não só de Magrão voltou a treinar nesta

p���nclou a alguns j�ga�ores do no trib,un�, er_n primeira instância, e negociação para a Rússia, mas. quarta, na Academia de Futebol.

FC
as que a transferência para o voltana a bnga pela quarta vaga também do próprio julgamento do O jogador; que passou segunda eMoscou, da Rússia, está brasileira (a repescagem) à Copa São Caetano". terça fazendo tratamento de umaP�ticarnente fechada.O negócio só Libertadores da América de 2005. As chances de Magrão lesão muscular na coxa direita,nao foi anunciado oficialmente Assim, o jogo contra o Fluminense, enfrentar o Fluminense cresceram, treinou no time titular. Pela�porqueos examesmédicos não que já tinha conotação de amistoso, também, porque se descobriu que disposição e pelo bom humor,�rarn feitos. O jogador só aguarda ganharia status de decisão para o ele não está suspenso pelo terceiro parecia animado com a hipótese de�urnsinal verde do empresárioJuan time de Estevam Soares. cartão amarelo, como se suspeitava. enfrentar o clube carioca.etedapróptiadiretotia para viajar. Se o São Caetano recuperar O terceiro cartão foi só para Élson e

,Apesardaconfidência,Magrão mesmo os 24pontos, é provável até Lúcio, que entraram em férias

�daPode fazer mais uma partida quea diretoria não libere o volante terça-feira. Além disso, nesta
p(e o clube do Parque Antártica para fazer os exames médicos na quinta-feira, o presidenteMustafáContraoFl' domiIv!

. Ufilnense, ommgo, no Rússia. Também, por essa razão, Contursi tem viagemmarcada para
,DI te::��a�ã), principalmente se o Magrão não foi liberado para as Zurique, na Suíça, onde vai

Caem: ? do recurso do São férias. "É umjogador imprescíndível participar de uma cerimônia de

q'
o, que será analisado nesta dentro do nosso esquema tático, posse na Fifa.Mustafá e o presidenteUtnta � ,

ITtib
-

etra pe o STJD (Superior além de ser um líder dentro do do River Plate, da Argentina, José

favo�?a\de Justiça Desportiva) for elenco", diz o técnico. 'Agora, dizer Maria Aguillar, serão os

Caso
aVe ao clube do ABC. Nesse se ele ainda jogará pelo Palmeiras representantes dos clubes sul-
10 SãoCaetano recuperaria os domingo, fica difícil. Vai depender americanos na Fifa.

JARAGUÁ DO SUL - Segundo
Broering, 32 policiais que fazem
parte de todo o contingente do 14°
Batalhão, que engloba oito

municípios da região, serão
deslocados para o litoral, para a

Operação Veraneio. Eles farão o

policiamento nas praias de Piçarras
e BarraVelha, local onde amaioria
dos jaraguaenses passa as férias.
A operação foi lançada no

Estado na terça-feira e vai
mobilizar seismil policiaismilitares
e civis e patrulheiros rodoviários
para reforçar a segurança em 75
balneários de 28 municípios do
btoral catarinense. OGoverno do
Estado vai investir mais de R$ 10
milhões na operação, que, a

exernplo da anterior, vaimanter a

contratação de salva-vidas civis

(679) para auxiliar os salva-vidas
militares.

A SSP locou dois helicópteros
para patrulhar a área do litoral e
está reforçando o efetivo: a Polícia
Civil terá mais 150 agentes em

campo - 90 investigadores e

escrivães aprovados no concurso
público de 2002 e nomeados pelo
secretário Ronaldo Benedet e 60

policiais convocados das regiões
oeste e meio-oeste, - enquanto a

Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros estarão com toda a

estrutura operacional direcionada
à Operação Veraneio, que se

encerra em 1Q de março de 2005 ..
Com a presença do governador

LuizHenrique, a solenidade lotou

o auditório do Centro
Administrativo do Governo do
Estado. Participaram ainda o

secretário de Segurança Pública,
.
Ronaldo Benedet, o chefe da Casa
Militar, coronelJari LuizDal Bosco,
o comandante da PM, coronel
Edson IvanMorelli, o comandante
do Corpo de Bombeiros, coronel
Adilson de Oliveira, o delegado
chefe da Polícia Civil, Ricardo
Lemos Thomé, o presidente da

Associação das Praças de Santa
Catarina, sargento Amaury
Soares, o presidente daAssociação
dos Policiais Rodoviários, sargento
Jairo Cabral, secretários de Estado
e mais de 500 policiais de todas as

carreiras do sistema de segurança
pública.

• A operação foi lançada
no Estado na terça-feira e

vai mobilizar seis mil

policiais militares e civis e

patrulheiros rodoviários

para reforçar a segurança
em 75 balneários.

• O Governo do Estado vai

investir mais de R$ 10
milhões na operação, que,
a exemplo da anterior, vai
manter a contratação de
salva-vidas civis.

,I
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� COPAREN'AULT

�_, CUo
ACOMPANHE O PILOTO

PELOSITE

ESPORTIVAS

J

.... BRASILEIRÃO
Vasco vai ao STJD contra Atlético-PR
"O Vasco recebeu oferta de RS 1 milhão para não facilitar o jogo
contra o Santos': A denúncia foi feita nesta quarta-feira pelo
presidente do clube carioca, Eurico Miranda, que entrará nesta

quinta-feira com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva a

fim de que se apure a tentativa de corrupção. Ele reuniu a imprensa
após o treino no Vasco-Barra para, muito tenso, relatar o episódio.
Disse que foi procurado por uma pessoa, na terça-feira, que se

apresentou como representante do Atlético-PR. "Eu a repeli de
pronto; e adverti a pessoa que não admitia que falassem com meus

jogadores'; contou.
De acordo com o dirigente, na noite de terça-feira, o atleta Morais,
emprestado este ano pelo Vasco ao clube paranaense, conversou

por telefone com vários jogadores da equipe carioca, com quem
teria abordado o assunto. "Isto é uma ofensa grave ao Vasco; o
clube não adota esse procedlmentotO Santos lidera o Campeonato
Brasileiro com 86 pontos e encerra a participação no torneio
enfrentando o Vasco, domingo em São José do Rio Preto. O Atlético

PR, com 85, pontos, recebe o Botafogo em Curitiba.
O dirigente confirmou que o time entrará com força máxima na

última rodada do Brasileiro e explicou que a motivação será

diferente, com relação à partida em que o Vasco venceu o Atlético
PR domingo, por 1 a O, por causa da ausência de risco de
rebaixamento."O último jogo era decisivo para o Vasco. Agora, não
tem mais esse caráter. Mas vamos a campo com o que temos de
melhor':

.... FIGUEIRENSE

Diretoria dá férias para 12 atletas
Atendendo a legislação trabalhista, o Figueirense concedeu férias

.'J
para doze dos integrantes do grupo de jogadores. Como o

j)
Campeonato Brasileiro da Série A termina somente no dia 19 e

"

diante da necessidade de iniciar a preparação para o Campeonato
Catarinense de 2005, onde o Figueirense estréia dia 23 em Timbó,
contra o União, é necessário que alguns atletas iniciem o processo
de descanso legal, retornando mais cedo para a próxima temporada. :'J

Assim, já estão em gozo de férias Izaias, Rodrigo, Alan, Dudu, Nenê, :)

Marrom, Alexandre Gaúcho, Jeovânio, Alex, Márcio Martins, Marlon ..

e André.

,)

.... CRICIÚMA
Técnico faz coletivo'
o técnico Lori Sandri realiza hoje, às 16 horas, na Vila Taipa em )

Orleans, o primeiro coletivo visando o jogo decisivo de domingo j
contra o Coritiba no Estádio HeribertoHülse. O treinador poderá ter :)
a disposição o meia Douglas que não atuou contra o Palmeiras por -;-,

ter sentindo dores musculares. Na lateral esquerda Gleidson deve 'Í
retornar a posição, já que Alexandre foi expulso na partida com o p
Verdão. Lori ainda não definiu o esquema que vai utilizar, porém no '"

treino técnico realizado ontem a zaga foi formada com três :l
zagueiros. O zagueiro Luciano poupado dos treinamentos de

.'

segunda-feira, com dores no tendão, participou das atividades de
:"

ontem.

.... JEC
')

Joinvillrlvence jogo-treino :;
o Taolor iniciou com o pé direito a nova fase, em preparação para
o (_�peonato Catarinense, e após apenas dois coletivos, o Joinville .;3

fez o primeiro jogo-treino contra uma equipe profissional, que joga 1

a série A do Brasileiro, e venceu por 2 x 1. O jogo teve um boa _:
movlrnentação, e agradou tanto o técnico Artur Neto, como ','
arrancou elogios do treinador Coxa Branca, Antonio Lopes. Todos ,

os gols saíram no final do segundo tempo, com o Coritiba saindo na ,�
frente, através de Favero aos 35, porém o JEC empatou aos 43 com �
Richard, e virou 50 segundos depois, com o meia Felipe.

A Direção e o Departamento de Esportes do Colégio Marista São
Luís ao concluírem suas atividades do "Projeto Esportes e Lazer';
externam em especial aos seus alunos-atletas e professores de

educação física e atividades complementares, o seu grande orgulho
e agradecimento pelas brilhantes conquistas obtidas durante o

ano que ora encerra.

A posição relevante alcançada pelo Colégio é resultado da

qualificação e competência que temos dedicado aos nossos

diversos empreendimentos educacionais, que preconizam de
maneira especial a formação integral. Formação esta essencialmente
marcada pela busca constante da humanização, onde o homem

possa viver em harmonia na sociedade a qual esta inserida.
Convictos da grande colaboração prestada para o desenvolvimento

esportivo e cultural do nosso município e região reservamo-nos

ainda o direito de destacarmos o prestimoso apoio recebido de
nossos parceiros esportivos e culturais, que em nós confiaram,
impulsionando-nos para a conclusão do "Projeto Esporte e Lazer';
destaca o Coordenador de Atividades Complementares Cláudio
Tubbs. Agradecemos a Confecções Boca Grande,MalhasVila Nova,
Darpe Malhas e em especial aos Pais Maristas pela confiança
depositada.

'

MARISTA ENCERRA ATIVIDADES

CULTURAIS E ESPORTIVAS
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o ano que vem pode marcar a volta de uma

das grandes bandas de rock que conhecemos, o
Queen. A banda, liderada nos anos 70 e 80 pelo
bigodudo Freddie Mercury, vai tocar com Paul
Rodgers (ex-integrante das bandas Free e Bad

Company), que substituirá o vocalista morto em

1991. A notícia foi publicada no site oficial de
Brian May,o guitarrista da banda inglesa.

Embora a presença do baixista John Deacon
ainda seja incerta, a banda contará com a

participação do baterista Roger Taylor e vai sair

para uma turnê no Reino Unido,que pode invadir
a Europa e atémesmo se estendermundo afora.

A última turnê do Queen aconteceu em

1986,quando eles se afastaram do palco devido à

doença adquirida por FreddieMercury,a AIOS.No
entanto, a banda continuou trabalhando em

estúdio e até lançou um álbum em 1991,
Innuendo,ano dofalecimento deMercury.

Durou pouco o presépio criado pelo Museu
Madame Tussaud de Londres. Um homem
quebrou os bonecos de cera de David e Victoria
Beckham, que representavam José e Maria, os
pais de Jesus. O museu teve a idéia - de gosto
duvidoso - de criar um presépio usando
personagens como George W.Bush, Kylie
Minogue, Tony Blair, entre outros famosos,
representando as inocente figuras bíblicas. Foi O'
suficiente para atrair a ira de religiosos radicais e

pessoas de bom gosto em gerai ...

- CachaçariaAguaDoce .

Música ao vivo com Paulo Henrique (São Paulo).
- - '

por MilX Pires f� Ric.lrdo Daniel Trej s
- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Edqands Acústico (ltajaí).

- FestaCombat ISCAR> vide nota

*Dia 17
_
Sexta-feirall

- Choperia Bierbude
�úsica aovivo com Edinho e Denise (Blumenau).

- Show com John Bala Jones I Praça> vide nota

.Dia18
_
Sábadoll

-Choperia Bierbude
Música ao vivo com Café com Leite (Jaraguá).

- Banana Joe I Ubatuba > vide nota

- SantoMariachi I Recreativa Kohlbach
Festa de 4 anos. Malabares, tequileiros, show bar e muito
mais. Apresentação dos djs Anthony, Eduardo Moretti
Sande e da dupla Chico e Marcelo Kretzer (ex-bbb).Grand�
área coberta, a festa rola com qualquer tempo. Ingressos
antecipados Na loja Rosa Choque e Lacqua di Fiori.

*Dla 19_Domlngoll
- Choperia Bierbude
Música ao vivo com James Fer(Joinville).

Show com John Bill Jonl.
nl prlçl

Comemorando seus 15 anos a rádio
Stúdio FM estará promovendo nesta sexta, à

partir das 18h, show ao ar livre com a banda
John Bala Jones, no palco da praça central de

Jaraguá do Sul. O start do evento ficará por
conta dos djs Xalinho e Evandro. Dando
continuidade às apresentações, subirá ao

palco a banda Alta Rotação,que fará a abertura
do show da banda principal.

A rádio convida a todos comparecerem e

aproveitarem a oportunidade de curtir um

super evento como esse ao ar livre, sob um

maravilhoso pôr-do-sol de verão.

Não podemos deixar de comentar aqui nossas congratulações aos organizadores
dos eventos quer rolaram semana passada, em particular ao.Happy Hour no Casarão, à
festa da Colcci e ao "esquenta" que rolou sábado.

Elevou a moral ir à festas mais qualitativas que quantitativas, e encontrar muita

gente bonita divertindo-se com a boa música'servida durante toda a noite, nos espaços
especialmente elaborados. Parabéns aos responsáveis pelo seu bom-gosto e iniciativa.

Jaraguá pede mais!

Rlpldlnhl da, flnll·d -ane
O promoter Flávio Narloch (Pepe) esta a

mil com todos os preparativos da festa Friends
- A última festa do ano.

A animação da balada fica por conta do dj
Sande doCaramba' s + djs convidados.

A festa será no dia 23 de dezembro na

estrutura da Hari Om. Informações e reservas

pelos fones:91 08-9126 e 8804-6050

Surge a Donna's Beer
Depois de testes de mercado em Curitiba.a Cervejaria Sul Brasileira

(Cerveja Colônia) está lançando, a cerveja Oonnas's Beer, "para
mulheres", em todos 14 estados (entre eles sq em que mantém

distribuição.
Com graduação alcoólica de 4° (pouco abaixo das demais cervejas),

a bebida é do tipo pilsen, um pouco mais suave e com sabor frutado.As

embalagens long neck são envolvidas por um rótulo importado da

França, com detalhes em flores e que se destaca sob luz negra. A

empresa faz o lançamento com base em pesquisas que apontam que
40% dos consumidores de cerveja são mulheres.

'

Balada Combat na SCAR
Finalmente chega a tão aguardada data

da balada do panorâmico da Scar.
É nesta noite que rolará a apresentação da

banda Os Chefes e do dj Handerson do Baturité
no espaço vip do Centro Cultural, à partir das
22h. Ingressos antecipados ainda disponíveis
na loja Colcci e Posto Mime_W.Marquardt.

Google expande serviços, e mostra
o melhor lado da internet Sprlng Summer, este sibado,

no Banana JoeAs bibliotecas de cinco das mais importantes
Instituições acadêmicas do mundo estarão, daqui a alguns
anos,disponíveis através do site de buscasGoogle. .

O site vem trabalhando na digitalização de livros dessas

instituições,que poderão ser acessados pelos internautas.
Os usuários da rede vão ter a chance de ler obras de toda a

coleção das universidades deMichigan e Stanford,nos Estados Unidos,além de coleções
menores das universidades de Harvard (EUA), Oxford (Grã-Bretanha) e da Biblioteca
Pública de NovaYork.

Páginas escaneadas dos livros em domínio público estarão disponíveis na integra no
.

Google.Já os livros protegidos por direitos autorais serão disponibilizados por meio de
resumos e bibliografias.

Serão gastos seis anos para digitalizar toda a coleção de livros da Universidade de

Michigan, que possui seis milhões de volumes. A Universidade de Harvard está

permitindo a digitalização de apenas 40mil volumes de seu acervo.
E não perca,semana que vem,maisGoogle Newsl

Após duas festas realizadas com sucesso
em Novembro, o Banana deu um tempinho e

retorna nesse sábado dia 18/12 com mais uma

super balada.Já estão confirmados os DJs Ruan

Suíço (Movement), Hudson Passos e Alex �ilv�
na pista eletrônica e na pista Pop, quem agita e

o Grupo Beleza Pura.
O Banana vem cada vez mais confirmar

sua força no litoral Norte Catarinense. Depois
de reformar toda sua estrutura a casa se

prepara para a temporada que promete ser a

mais disputada dos.últimos anos.
Nesse dia 18 o Banana da a partida para a

temporada 2005, que encerra com as festas de

Carnaval.
Dia 25/12 à casa celebra seu aniversariod�

4 anos em grande estilo com a presença do Dj

RicardoThor e banda Núcleo Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Por Darlon Anacleto/Cromoart

Uma é novidade. É a mais nova representante de

um segmento dos mais antigos, mas que quase se

extinguiu: o das station wagons, ou, nossas

conhecidas peruas. O Toyota Fíelder, que desfruta

da boa fama do irmão sedan veio revitalizar um

segmento que hoje é representado por apenas

outros dois modelos: Fiat Marea Weekend e

Peugeot 307. As peruas compactas não entram

nesse comparativo, nem as importadas de grande
porte como o Passat Variant. Na

outra ponta do comparativo está a

minivan mais atual e també
"

a mais vendida do

segmento, Citroên
Xsara Picasso.

Ambas custam

quase R$ 60 mil e

cumprem a mesma

missão, que é tornar

mais confortável a
vida de famílias

Fielder tem visual mais esportivo e permite
dirigibilidade mais agressiva por ter estar mais

próxima ao solo; Picasso é mais alta, facilita o entra

e sai do veículo mas tem inspira menos segurança
em curvas acentuadas. No interior, apesar do

capricho nos dois modelos, Picasso é o que oferece

painel mais completo

numerosas.

O modelo de

concepção francesa tem a seu favor a facilidade
do entra e sai graças à grande altura em relação
ao solo, bem diferente do Fielder, em que é

necessário curvar e baixar o corpo. A sensação de

dirigir "no topo", com visão ·privilegiada é mesmo
uma vantagem extra no Picasso. Por outro lado,
justamente devido a essa grande altura, o modelo
passa menor sensação de segurança nas curvas,

deixando o Fielder em maior vantagem, já que
tem seu ponto gravitacional bem mais próximo ao

solo. Os bancos traseiros' também são mais

confortáveis na perua da Toyota, especialmente
em grandes viagens. Enfim, em questões de
dirigibilidade, a perua Toyota apresenta reações
mais esportivas, como num carro convencional.
No Picasso, é impossível deixar de lembrar que se

está conduzindo um modelo de concepção
diferente, portanto, que merece mais atenção do
motorista.
Quanto aos acessórios e mimos, ponto para o

Citroen. O modelo dispõe de vários porta-trecos,
assim corno o Toyota, mas é o único a oferecer
mesinhas retráteis tipo avião atrás de encosto dos
bancos dianteiros. Lembrando contudo que o

acessório pode tornar-se um presente de grego se

usado no anda e pára da cidade ou em estradas
esburacadas. _.e No quesito painel e tecnologia, o Picasso também
se sobressai. Os modernos mostradores digitais,

com

computador de bordo que informa
autonomia de combustível e estação de

rádio, entre outras funções, mostra-se bem
mais interessante que nó Fielder, com os

mostradores analógicos e despojados de
charme e de funções.
Motorização e preços
Apesar da menor cilindrada, o Fielder com
seu motor 1.8, que gera 136cv, mostra muito
mais esperteza que o Picasso com seus 2.0

16V, de 138cv. Parte dessa vantagem do

Toyota, também se deve ao maior corpanzil
do Citroên, que pesa 76 quilos a mais. Em

compensação, a minivan dispõe de um

câmbio sequencial de 4 marchas que
também oferece a opção da troca manual,
permitindo uma conduta mais agressiva.
Vantagens de cada um à parte, conclui-se

que ambos cumprem seu papel, de um jeito
diferente. Enquanto no Picasso a condução é

mais "familiar", no Fielder pode-se buscar
mais emoção, como num sedan
convencional. O Citroên, na versão GLX
custa aproximadamente R$ 57,4 mil,
equipado com freios ABS, motor 2.016V e

todos os acessórios de luxo e conveniência.

O Toyota parte dos R$ 59,9 mil, também
equipado com freios ABS, utilizando um

propulsor 1.8 e também completo de tudo.
Vale lembrar que ambos possuem porta-malas
bem avantajados, mas com vitória do Citroên:
são 550 contra 411litros, respectivamente. Para
quem tem família grande, uma mala extra já é

uma vantagem a mais.

Mais fácil viajar
A Maplink e o Guia Quatro Rodas acabam de lançar
um produto que visa facilitar as viagens de
motoristas profissionais. O CD-ROM Guia Quatro
Rodas Rodoviário PRO auxilia empresas de
transporte no planejamento-de viagens e definição
de rotas mais econômicas além de calcular todos
os gastos e o tempo despendido em cada rota.

O software também traz informações sobre postos
de combustíveis, auto-elétricas, borracharias,
concessionárias de ônibus e caminhões, guinchos e

lojas de equipamento e acessórios necessários aos

viajantes profissionais, entre outros dados.
Disponível em três versões: Light, Standard e

Premium o programa pode processar vários
roteiros simultaneamente, escolher apenas
rodovias asfaltadas e atualizar-se constantemente
via internet, durante o período de ,Ür:D�sesa,pó� à
instalação.

'
'.,' ,'t 1"" ..

"

Mais informações:
\ '\

www.guia4rodasrodoviariopro.com.br "

Jeitão de Audi
Ao que parece, uma metamorfose completa está
acontecendo na Volkswagen mundial. Depois do
novo Golf, novo Bora, é a vez do novo Passat, que já
tem data para ser apresentado:março de 2005. O
luxuoso sedan vw fará seu debut no Salão de
Genebra e abandonará as linhas discretas com
vincos nem tão sutis assim e detalhes marcantes,
como os faróis, a grade cromada e o logo
avantajado na dianteira. Nas laterais o modelo

ganhou sulcos e vincos que remetem a um modelo
BMW. Na traseira, ganha faróis de maiores'
dimensões e com

desenho irregular,
fugindo das
tradicionais lanternas

alojadas nas colunas.
Sobretudo, a elegância
foi preservada,mas
com traços de
esportividade. O
modelo espichou e

ficou mais largo, com o

entreeixos 6mm maior,
o que torna o seu

habitáculo maior.Ao
todo, sete motores

estarão disponíveis, a
gasolina e diesel nesse
Passat que aposenta a

chave de ignição. Aliás,
muita modernidade
estará presente nesse

que é praticamente
um Audi com logo VW.

I BOAS NOVAS

Promoção Revisão de Férias Caraquâ 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 VWde conversãoGNVapartirde R$ 2.700,00. Caraquá - Dirija sua 'vida!

�uo semoroo IDorrBbusch, 800 - jarogiuÓl do 5ul-, se - Fone (47) 371-4000 - Fax (47) 371-6124
caragua@caraguo-velcunos.com.br

"
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2 CORREIO DO POVO CORREJO DO POVO

CLASSIMais

� 376-1772 / 273-1001

.1i!iíIII Au.. C_....... LTDA
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC C•••NHON.....

VOLKSWAGEM

Gol CL 1.6
Go11.0 4p
GolMI
Santana CL
Saveiro SL 1.6
Gol1.0 4p
Parati 16V C/AR/DH

Vermelho
Branco
Branco

Bege
Branca
Azul

Azul

G
G
G
G
G
G
G

1996
1998
1998
1994
1998
1999
1998

GM

Vectra GLS Verde G 1995
Vectra CD Azul G 1994
Pick UP Corsa GL Branca G 1998
Monza GL Bordo G 1994

Corsa Sedam Milenium cinza G 2001

Monza SL 4p cinza G 1993

�elta 2p branco G 2001

FORD

Escort Hobby
PampaGL

azul
Cinza

G
G

1996
1991

�\\
F1AT

UnoSX
�ipo IE
Palio EDX4p
PalioWekend

Vermelho
Cinza
Prata
Vermelho

G
G
G
G

1995
1995
1997
1998

PICK-UP

Mitshubishi-Pagero Preta D 2001
F-1000 Gabinada Turbo Vermelha D 1993
,F-1000 Gabinada Turbo Prata D 1989

sportsge 4WD Verde D 2001
;0-20 Gabinada Branca D 1986
:F-250 XL Preto D 1999
;F-250 XL Cinza G+GNV 1999
:5-10 Gabinda comp Branca G 2000

;0-20 Gabinada - Ar azul D 1991

Blazer DLX prata G 1998

:Courrier CLX vermelha G 1998

F-250 XL 1999 c/ KIT GNV

EÇÃO ElETRÔNI<;A
.. iU.I.I·""AA.1

lIeJea-�� (W�.

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Jlmauri
1v/_otos

(371-1970]
o

Compra - Vende
Troca - Financia

Não Fechamos Almoço

(JJ

QUINTA-FEIRA, 16 de dezembro de2004

Nx4 Faícon Prata

Sahara350 Roxa

Sahara 350 Yermelna'

XLX250 Preta

O

XT225 Prata

CBX 200 Strada Vermelha

CBX 150 �elha
NX Bros 150 Branca

XLRKS branca

XLRES Vermelhll

Preta

Vermelha

elba

Titan ES

Titan 125

Titan 125 Azul

Títan 125 Vermelha

Titan 125 Cinza

Titan 125 Verde

Titan 125 vermelha

verme

Yosung cab 50 cc azul

CG 125 branca

CG 125 cinza

RROS

bordo

YenmenoHorario de Funcionamento

Das B:OO ás 1 9:00

J.

Rua Fritz Barfel, 99 • Baependi
Jaraguá do Sul· se

Telefone:

370-'3113
Stratus comp
Stratus comp
Pick UP Corsa 16 km Ong
Go11.8 (bola)

.

Go11,8
Go11.6
CheveUe
Belina L 1.6
Escort Europel GLX completo
Escort Europeu L 1.6
EscortGhia
Ford Landal em couro

F·1000c.dupla, MWM,c .

Brasllla
Veraneio motor Nissan 6eC
s-to como

Voyage
Pegeout 405 comp
F·100
Versales comp 2.0 GL

Jeep em couro/dhJfreio a disco
Gol Preparado (De Corrida) 97

Tel: 371-7212

Revendedora exclusiva da região
de Reboques Pirâmides .

compra - vende - troca
financia - novos e usac;los

Av. Pref. VValdemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá.do§ul

Celta 1.0 2P. Vermelho 2002

Palio Young Branco 2001

Escort GlX, Completo Bege 2000

Corsa Wagon GlS Cinza 2000

Astra G l Sedam COM P Branco 1999

Corsa Wagon Gll.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

GoIGII14p Branco 2004

Goll.0 Branco 1996

'.,

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

(47) 370-3015
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

97
os
03
95
86
92
89
86
98
96
89
80
94
80
80
01
86
95 .

73
92

65
Azul

Prata GNV
verdemet G
branca G
preto G

prata A
branco A

bege A

bege A
azul G

prata G
verde G
azul GNV
cinza O
branca G
dourada O

preta GNV
verde A

preto G
amarela O

preto perollzadc A
Bordo G

R$6.500

Cei: 9963-7641

Fiesta Sedam

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 16 de dezembro de 2004
CORREIO DO POVO

CLASSIMais

• Até três contemplações mensais: 1
.

por sorteio, 1 por lanes livre e 1 por
lance limitado em 15 cotas.'
• Redução das parcelas após

contemplação....
• Carência de 2 meses após

contemplação.
• Você pode utilizar @té 10% do
Crédito para Licenciamento e

seguro .

• Utilização de até 30% do crédito
como lance. (lance embutido)

• Sem taxa de adesão.

Consórcio

Breitko f
Sua melhor opção em consórcio

47371-7887 - 371-8309
R. Reinoldo Rau, 530
Centro Jaraguá do Sul

CORREIO DO POVO 3

Confira outros planos e créditos

* ( 03) três contemplações
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 taxa de adesão.
* 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)

,

( 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.brwww.breitkopf.com.br

1997 vermelh«
2001 branco
1997 , branco

2002 branco
2001 branco
2004 ilranco

AUTORiZAdA.:
GM I VW,
fiAI' FORd

t=;

W·IIIe Car 'Fones: 371 59 17 / 9149 0840
,

.'
Joaquim Francisco de Paula - Lote 16 Truppel Car

VEíCULOS MULTlMARCAS
Marrom Met Alc

Bege Ale
Prata .Gas
verde met Gas
bege Gas
branca Gas
branco Die

bege Gas
azul Ale
cinza Ale

Caravam 82
Gol BX 83
Chevett Rach 81 '

Saveiro 86
Kombi Furgão motor Ap 82
Chevy ,88
D·60 Carroçeria (Caminhão) 73
Brasilia 74
Escort L 84
Pampa 87
Jogo de Rodas de Diplomata 92

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$1.600,00
R$ 2.700,00
R$ 4.500,00

Diamantada c/Pneus R$ 800,00

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

Celta 1.0 2p 2002 preto
CG KS 2003 verde
Corsa 1.04p 1998 verde

Gol4p 1998 branco

Golt.82p
Saveiro 1.8

Uno2p compl
Uno,Mille4p
Corsa Sedam Super 4p
Celta 2p Baslco

Escapámento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

Rua Erwino Mene otti,1530. Vila Rau - Jara uã do Sul

275-3711
372-1919

VEíCULOS

.Temos todo o Inho'de veículos
OKm, com osmenorespr�os

CELTA 2P SUPER básico 03

S�NTANA 2.0 completo 01

PARATI TURBO 16V compí.osom-a.ü 01

QUANTUM 1.8 I comp. +GNV 96

GOL GIII4P16VSPORTcompleto 02 1

IUNO MillE 4P básico 01.

PALIO 2P ED básico 97

j
RANGER Xl -couro-cc 98 I;

J
FIESTA2P 95 ICLASSE A completa 01

�

1
CLlO 16V 4P completo + air bag 03

j
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

��������----------------��.------------�

370·31�3
Celta 1.0 2P.

Palio Young
Escort GLX, Completo
Corsa Wagon GLS

Astra GL Sedam COMP

Corsa Wagon GL 1.6

Peugeot 106, Completo

Vermelho

Branco

Bege
Cinza

Branco

Verde

Prata

Prata

Verde

Prata

Azul

Prata

Branco

Branco

Prata

Azul

Branco

Branco

Preto

Grafite

Verde

Branco

Corsa Super, 4P.

Ptck-Up Corsa Champ
Uno Mille SX

Vectra GI, Completo (-Ar)
Escort Hobby
Gol G 1I14p
Go11.0

Gol Plus

Gol CI. Cf GNV

Clio 1.0 4P.

Corsa Wind 2P.

Omega GLS

Clio Sedan Complelisimo
Monza Sle cI 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

Flat

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 - Jaraguá do Sul

Palio EX Fire 2p/Rdas sporl
Palio EL 4p comp v«

Tipo 4p cornp+ teto

Uno

01
97

94
93

GM
Vectra GLS completo
Vectra GLS compl
Vectra GLS comp +GNV
Pick Up corsa GL comp - ar

Monza SI 4p
Corsa Ac/DH
Chevett SLE

95
99
97

96
92
97

90

Ford
Escorl GL Ar/desem
Escorl GLX SW comp
Scenic RT

95
98
00

vw
Gol4p Ar/Oh
Gol
Gol

00

-91
96

prata
branco
prata
vermelho

Dourado
cinza
branco
Branca
Vinho

prata
Dourado

Azul
Azul
Verde

branco

bege
prata

R$ 15.300,00
R$ 13.000,00
R$ 8.900,00
R$ 7.000,00

R$13.500,00
R$ 25.000.00
R$ 21.000,00
R$11.500,00
R$ 6.900,00
R$ 13.000,00

R$10.000,00
R$15.900,00
R$ 28.000,00

R$ 17.700,00
R$ 7.500,00
R$ 10.500,00

Golf1.6
Golf 1.8 GTI Turbo
Gol16v cerne
Gol GT
Omega CO

Ornes" CO

Omega CO 3.0 Automatlcc
Tipo 1.6
Uno 1.3
Uno Mille

Uno Mille
Uno Mille
Ford Ka cerne
Monza 2.0
Corsa 1,0
Ford Versejes 4p
i}-10 com Baú
Saveiro 1.8
Saveiro 1.6
Chevi 1.6
oer i.s
Caravam scc
Chevett 1,6
Chevett 1.0 Junior
Fusca 1.500
L·200 comp
CG TII"n KS
Passat

Gas/GNV
Gas
Gas
Ale

Gas/GNV
G"s/GNV
Gas
GaS
Ate
Gas
Gas
Gas
Gas
Ale
Gas
Gas
Die
Gas
Gas
Ale
Gas

Gas/GNV
Gas
Gas
Gas
Die
Gas
Gas

Prata
Prata
Azul
Cinza
Bordo
Preto
Cinza
Vinho

Bege
Cinza
Prata
Vermelho
Azul

1999
2000
2000
1986
199'
1997
1993
1994
1985
1994
1992
1991
1997
1989
1995
1995
1980
2001
1999
1987
1995
1990
1984
1993
i980
1996
2001
1979

Azul
Vinho
Vinho
Branca
Marrom
Branca
Branca
Vinho
Vinho
Cinza
Cinza
Branco
Preto
Verde

Beg��

Roxo
Prata
Brancal {1!�liiilil!!i!lii��li�I�,���,Azul @

Branco
Pretaw,'
Azul
Verde
Branca
Azul
Prata
Vermelha

Logus GL comp
Monza SLE
0-20 Custon

Celta 4p
Celta 4p c/ ar
Corsa Sedan ao/te
Vectra GL 2.2

Goll000 16v c/ opc.
Goll.8

Astra Sedam 1.8 GL comp.

Palio EX 4p e opc.

Ranger Splash compl (6 cc)
Vectra GLS

Fiest�Berson c/ DH

FiestatBerson c/ Ar

Gol Plus

Blazer 2.4 cornpl + rodas
Saveirol.8

Scenic RT 1.6

vermelho 03

prata 03

cinza 01

prata 99

Cinza 00

branco 96

Verde 99

G

G

G

G

G

G

G

G

G/GNV
G

G

G

G

G

G

G

Verde

preta
bran

preto
verme

azul

branca

verde

prata

01

94

97

03

03

95

01

92

02

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Vectra GLS comp
5-10+ GNV

prelo
bordo
azul

1993
1997
1995

R$ 8.500.00
R$ 19.500.00
R$ 16.900.00

Palio ED 4p comp+ar
Tempra 16V 4p comp
Tipo 1.6 IE comp

1998
1995
1994

R$ 13.200,00
R$ 9.900,00
R$ 9.300,00

prata
azul

prata

Fiesta 1.0 4p
Fiesta 1.0 4p+ar
Escort GLl1.8
Escort GL Zetec
Escort GL 16V (Verona)

1997
2000
1996
1998
1997

R$11.300.00
R$ 13.500.00
R$ 10.900.00
R$ 12.500.00
R$ 12.900,00

vermelho
azul
azul
cinza
azul

_"II_-'BI1fu._.lt••_.,-.:.,_,.�...t.1J.'@
Gol 1.0 MI 2p/Ar branco 1999 R$ 12.800,00
Gol C11.6 praia. 1990 R$ 6.500.00
Go11.0 MI c/ 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
Gol Special

•

vermelho 2001 R$ 12.900,00
Gol GL 1.6 +opc/RtI verde 1993 R$ 8.300,00
Logus GLS comp+ GNV bordo 1994 R$ 10.800,00
Fusca 1.500 bordo 1973 R$ 2.300,00

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

Omega 3.0 cornp 1994
S·10 2.2 De-luxe Cabo Estendlda/cornp 1997
Veetra GLS 1997

Vectra GLS 2.2 comp 1998
Corsa Wind 4p AQ/Desem 1999
Corsa Wind AQ/limP/desmb/RLL 1998
Corsa Wind 2p 1997
Pick Up Corsa 1.6 RLL 1999
Astra HB 4p comp 2005
Meriva 1.8 come 2003
Meriva 1.8 corno 2004

Uno, Eletronic limpj desmjAq 1994

Tipo SLX comp 1995
Palio Fire 1.0 limn/desern 2004

Ranger XL 8 1997
Scenic RT comp 2.0 comp 2000
Clio Básico 4p 2002
Scenic RT 1.6 comp 2002

xangu 1.6 como 2003
Clio EXP 1.0 16veomp 2004

Scenic EXP 1.6 16v comp 2004

Gol MI 1998
Gol CL 1989

Branca
Prata

Vermelho
Prata
Preto

Branca
Cinza
Prata

Prata
Vermelho
Azul

Gas
GA,
Gas

Aexpo'I,'il
Gas
�ex
"Gas
Gas
Gas
Gas/GNI
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
ses

Prata
Branca
Azul Met

Branco
Cinza
Prata
Cinza

Verde Met
Cinza
Azul

1996

1999

V�;t�aGLS GNV

Vectra GLS

escprt.GL .,1.6

Gôl 1.000 16V 4p

19W:
1995

(

Prata

Bordo

Bordo

Branco

Bordo
Grafite

1970

1"ªªÍi

�'"

@ul
Branco

Bege

1978

1IIIIilml�ll1l1l1l1l1l1l1l1lliiili!liillll������
1993

Fone:376191
Fax: 376-141

I
BARRA VEICULOS
Rúa: Angelo Rubini s/no Barra do Rio Cerr

Blazer mx 4x4 die 2000 bra��O
Corsa Wagon gas 1997 ve�nco
Corsa Wind 1.0 4p gas 2002 brata
Corsa Wind 1.0 4p gas 2002 pr

rrne1r
Corsa Wind gas 1996 veata
Parati CL gas 1995 P�nza
Gol Plus 16v gas 2001 Cinza
Quantum gas 1997 �zul
Logus GLS ale 1993 branCO
Mercedes 608 die 1983 branco
Golf GTI gas 1995 rata
Eseort L ale 1988 �ranCO
Escort GL 1.6 gas 1995 rata
Meriva 1.8 8v gas 2003 . �ranca_
Parati ale 1989 cinza
Passat Vi liage GL gas 1985
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.4rduíno
Veículos 371·4225

Cinza 93

Fiorino lu rgào branca 96

Santana GLS compl. Azul 92
XjXrt,

Cinza 96s L.200 Diesel

Rorino pick up branca 95

Golt bordo 95
s

s/G�V Santana GLS compl Azul 88

Logus 1.8 GL Vermelho 94

CorrierGNV 1.6 Branca 00

Monza Classic comp Azul 91

5·10 comp GNV Bordo 96
,

Chevett Vermelho 86

lGil1O=l
,CARROS NOVOS E USADOS
GM
Corsa hatch c/ar 4p bran 2002 Gas
D·20 Custon De-luxe preto 1991 Die
VW
Gol City GIII compl 4p
Parati c/ dh
°01 Special 2p
'IAT
Uno Mille Smart
Uno Mille Smart
Mille Fire Básico

1 Furgão 1.5
FORD
tscort Hobby verm 1995 Gas

Fone: 370-2109

prata 2003
cinza 2001
branco 2002

Gas
Gas
Gas

verde
azul
branco
branco

2001
2001
2004
1998

Gas
Gas
Gas
Gas

Gol branco G 99 R$ 13.500,00 + roda e som

Gol prata G 85 R$ 4.800,00
Gol Azul 85 R$ 3.800,00
Chevett 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
Escort Xr3 vermelho A 84 R$ 4.000,00
Omega CD preto GNV 97 R$ 19.500,00
D-20 Vermelho D 91 R$ 29.000,00
Corsa branco G 99 R$ 13.500,00
Palio Grafite G 97 R$ 13.500,00
Escort 1.8 prata G 93 R$ 9.000,00
Pampa cinza A 89' R$ 6.100,00
Belina Prata 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

03/04 Chassi Verm.Piraquê R$ 115.000,00

Rua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario

311-0802
.311-8281

(XP.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Juuá do Sul

bco 2002'

275·1184 Rua Prel. Waldemar
Grubba.3121
Bairro Vieiras

Rua Angelo Schiochet 99 310-238189251-600 - Jaraguá do Sul

corsa MPSI
.

C/Opc 1997 Branco 97 R$ 12.500,00Reno Clio Die

Palio ELX
1.6 Compl Lôv/top de linha 2001 grafite Gas

Gal 1.3 Fire cornp. 4p 2001 Cinza Cinza Gas 90

Gal MI 4p/16v/ar 1999 branco Verm Gas
Beo Gas

Gal GIl! 4pjTr/Ala 1999 Branco Beo Gas R$ 5.800,00

�����eCial 1.O OH/4p 2000 Vermelho Beo GNV

:8 c/ ar cond. 2003 branco Bea GNV R�+3 ..?OO,00
Saveiro 4p 2001 prata

Beo GNV
R$ 11.500,008 Beo Ale

I Siaveiro 1 6
1.6 2003 branca Bege Gas 97 R$ 13.600,00

lcC �Ck U i 1995 azul.met preta Die
96 R$'11.300,00

'

areaPHttada 1.3 Fire 2003 Branca azul Die

lCO verde Die " 91 R$ 7.800,00Celta 1 O V comp. 1999 preta azul Gas
8 Celta 1'0 HC 1.0/4p 2003 branco Bordo Ale 95 R$ 12.000,00

lcC Monza SLVHC 2p 2003 branco Vermelho Gas 79 R$ 2.300.00
Cinza Gas

8 �orsa 2.0 2p. 1993 prata Verde Gas 73 R$2.300,OO

lca\,____.,:�rsa Sedam 4p/opc 2001 azul Azul Gas 87 R$ 21.000.00
4p/ar/tr 2000 Verde branco Gas

8 Biz 2001 prata
branco GNV 99 R$ 13.0!l0,OO
branco GNV

KS 2001 preta branco
Verona LX 94 R$ 8.700,00 (_

Gas
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6 CORREIO DO POVO

"GARANTIA DE BONS NEGÓCIOS"

CARROS E MOTOS E COM

GARANTIA. FONE: 373-300f

OFERTA DA SEMANA
.Vectro 2001 GLS comp

Carro Ano Cor "alar Carro
Fiat Palio Fire 4 pts 04 Preto -R$ 20.900.00 Corsa super ar IA pts 96 Branco R$12.700.00

Celta4 pts 03 Prata R$19.900.00 Fiat Uno 4ptsl ve 93 Prata R$ 7.800.00

Fiat Uno M. Fire/4pts travai ve 02 Verde R$13.500.00 Fiat Palio Ve/Te 99 Verde R$ 13.500.00

Fiat Uno M. FireO/4pts ar condi te 02 Verde R$ 13.500.00 Voyage Ve/Ótimo est. Marrom R$ 5.800.00

Audi A3 cmp 2ptsl couro + câmbio aut 97 Prata R$ 34.000.00 Pagero /cornpl/ couro/Ar 95 Chumb R$45.000.00

EscortWagon compl/Top de linhal ArNe 97- Verde R$ 16.000.00
GolfGfl/compl/ câmbio aut/AQ/Couro 01 Preto R$ 42.000.00

Verde R$ 15.500,00
Santana 4 pts/cornpl/Ar ITel RII/ 83.000Km orig. único dono ótimo estado

EscortWagon comp 98
C5J 95 Bege R$15.500.00

Ranger XLT compl./ traçãol som orlqil/ar. 99 Vermelho R$ 42.000.00
Santana compllAr/Ve/Te/Couro .94 Chunb R$14.500.00

Voyage 1.8 .: 91 Preto R$ 7.000,00
Fiesta 4 pts/ar �jü Verde R$14AOO.00 Vectra GLS Icompl./ArNel airbag 97 Verde R$ 19.000.00

Fiat Uno motor Fire 4pts 02 Branco R$ .14.000.00
.

Vectra GL 97 Azul R$18.000.00

CUo AUTHENTIQUE
Motor 1.0 8V 2P 04/05

(2)

Ar quente, Barras de proteção lateral,
Faróis com duplo refletor óptico
Vidros Verdes.

cOo AUTHENTIQUE PLUS (3)
Motor 1.0 8V 2P 04/05 À vista. VIA INTERNET

De R$ 27.770,Corri Ar-condicionado + Pack elétrico

BONUS
TANQUECHEIO

Para toda Linha Clio 1.6 (5)

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

ScêniCAlizé_ (6)
1.6 16V 110 cv 04/05

Ar-condicionado, Air bag dupo, Direção Hidráulica
Computador de bordo, Travas e Vidros elétrico,
Bloqueio de ignição por 'transponder", Sistema
CAR- travamento automático das portas a partir
de 6 km/h.

Taxa ()% Ent. 50%+18x . 2 anos de garantia.

JARAGUÁ DO SUL
370 - 6006

Rede Renault. Mais de150 Concessionárias no Brasil.

ITAJAí
346 - 7400

'JOINVILLE
435 - 3700Liberte------�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'

groupe RGI Banque

BLUMENAU
322 - 8800

Financeira RenauIt
II

(1) Para mais informações sobre preços e condições, consulte a sua Concessionária Renault. (2) Preço à vista doClioAuthentique 1.0 8V 2 portas 04/05, cor sólida, sem opcionais. Válido somente para veiculas adquiridos pela internet com frete incluso paratodoo Brasil.rr�:
está incluso o valor de Pintu!:a met.álica.(3)preço à vista do ClioA�thentique Plus 1 -,0 8V 2 portas 04/05 com bônus de R$1.310,OO já incluso, .com ar c:mdicionado + Pack elét:ico, cor sólida, sem opcionais. Válido s()mente para veíc.ulos adquiridos pela_tnternet, cor para
Incluso para todo o Brasil Nao esta Incluso o valor de Pintura Metallca.(4) IPVA GRATIS para toda a Linha Renauf ern estoque na concessionária.tôj Bonus Tanque Cheio, voce compra um Renault Clio 1.6 e ganha bonus de combustível de R$ 600,00. Valido somen e

aqui
Linha Renault Clio 1.6. Exceto para Linhas Clio Hi-Flex e Authentique.(6) Preço à vista do Scénic Alizé 1.616V 110 r:;v 04/05 com ar condicionado e air bag duplo, não estão inclusos os valores de frete e pintura metálica, garantia de 2 anos, ou com o flnanclame��nauH
proposto pelo CDC (Crédito Direto' ao Consumidor) com entrada de 50% dovalor do veiculo + saldo financiado em 18vezes com taxa de juros prefixada em 0% a.m. + TAC (Taxa de Abertura de Crédito) + IOF + R$ 2,15 por lâmina do boleto bancário. FinanCiamento xade
através da Cia de Crédito, Financiamento e Investimento Renaultdo Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. As taxas poderão ser alteradas se houver mudanças significativas nomercado financeiro, sem prévio aviso. (7) Consulte outras ofertas comt� elolI
juros de 0% a.m. E saldo financiado em 24 vezes. Estas ofertas são válidas na data de publicação deste anúncio ou enquanto durarem os estoques naC Concessionaria. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são meramente Ilustrativo
referem-se à versões especificas. ARenault reserva-50 ao direito de alterar as especificações dos veículos sem prévio aviso. Preserve a Vida. Cintos de segurança em conjunto com,A,ir Bags, salvam vidas.
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais CORREIO DO POVO 716 de dezembro de 2004

TIPO - vende-se 94

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

vlor.Tr: 370-2347 cl
Eduardo

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

BIZ - vende-se 01 cl BARRACA-vende-se
partida, Seminova.R$ Iglu.R$ 100.00.Tr:
3.300.00.Tr: 9979-0605

.

275-0018

VENDE-SE - Plotter
andares 2230 + sistema
de montageml encaixe
V6.0.Tr: 370-7599 ou

9979-6800

ACIP- Agencia Catarinense de
Detetives Particulares

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

CBX - vende-se 88/89

.c! 2 capacetes e

capa.TR: 276-2149 cl
Cesár

CACHORRO - vende
se filhotes de Cooker,
caramelo, puros,
Lindos.Tr: 9973-5052
cl Denis

Causas Civeis e Criminais. Comercio e

Industrial, Furtos e Roubos, caso extra
conjugal e desaparecimento de Pessoas.

UNO - vende-se 02,4p,

=__
ar cond, rodas.R$

� 15.000.00.Tr: 9117-4635

� UNO - vende-se 95/96,
ER vende-se b

.

1 O R$BLAZ
-

NVT ranco, gas., ..

OLX,2.2,gas e G . r:
8.700.00.Tr: 9602-935?

37D-4175_--
c.--- _ _ UNO - vende-se Mille

CORSA-vende-se 00, EP,4p,96.R$ 3.000.00 '+
dar, trava,

alarme.R$ financ.Tr: 9921-4007

14.000.00.Tr: 8805-
gg9(I UNO - vende-se 91.R$
� 6.500.00.Tr: 9962-3664
CORSA - vende-se 02,

rafite,Comp·l. R$
91'500.00 entr + 34x

li207.00.Tr: 275-2385�

CORSA - vende-se 961

g7.R$ 5.800.00 + finac

�
CORSA - vende-se

'ind,2p,96,azu I. R$

.800.00.Tr: 372-0230

VENDE-SE - título

Baependi, quitado até
dezembro.R$
300.00.Tr: 372-0071

VENDE-SE - 2 araras pi
loja, preta. R$50. 00
cd.Tr; 370-7156

KOMBI - vende-se 95
R$ 8.000.00.Tr: 371-
5333 ou 9975-2251

DT - vende-se pI trilha,
ótimo est.Tr: 371-5917
ou 9149-0840

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

Fone:372-0556 ou 9912-8114
Atendímenfo 221 horas

PARATI - compra-se 83
à 92.Tr: 276-0826

STRADA - vende-se

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

CACHORRO - doa-se
filhotes Coofap Mest
.Tr: 9123- 4328PAMPA - vende-se

86,branca, original, ótimo
est.R$ 5.200.00.Tr: 370-
0052

VENDE-SE - geladeira
Cônsul + Freezer 180L,
cl 4 gavetas.R$ 500.00
Tr: 376-3225

SCOOTER - vende-se

90cc,96,preta.R$
1.600.00.Tr: 9116-4162

CACHORRO - doa-se
filhotes Pinther Mest
fêmea cl 1 mês.Tr:
371-5479

FRAN

STÚDIO FOTOGRÁFICO
PASSAT - vende-se.R$
4.000.00 + 34x R$ 619,00
Tr: 9148-0032

VENDE-SE traje
Gaúcho masculino. R$

CACHORRO - doa-se 400.00.Tr: 275-1393

TITAN - vende-se
OO.R$ 980.00 entr +

26x R$ 154.00. Tr:
9916-9744ou 371-4979

ESCORT - vende-se 1.8,
GL, 00, 4p, OH, trava
elétr.R$ 17.000.00.Tr:
9967-9864

Cooker adulto, preto
Tr: 371-5479PASSAT - vende Passat

ano 84, 1.6 ale. R$:
3.900,00 Tr: 374-1117 ou

99750117 Juliana

Fotos Infantis, Gestantes e Books
Revelação e Reprodução

VENDE-SE - pedal
duplo Pearl.R$ 400.00
Tr: 370-7124 ou 9132-
4841

TITAN - vende-se 03

azul,R$ 4.300.00, Tr:
9146-0360

CALCULADORA -

vende-se Cientifica

.
Casio Fx-6300G

Graphics, constrói

gráficosTr: 9903-0500

FIESTA - vende-se GL
1.0 gas 97/97 4p,
azul,som ar quente,
limpa/desem. R$:
9.800,00 Tr: (41) 369-
2640 ou (41) 9923-5935

SANTANA - vende-se

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

VIDEO CASSETE -

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

TITAN - vende-se 125,
03, prata.R$ 1.500.00
+ 18x 205.00.Tr: 9123-
7355

E-mail:
Francifotos@ibest.com.br
Rua Barão Do Rio Branco nO 411

3 Jaragua do Sul se

CORSA - vende-se

Sedam, 97,1.6, compl
�ar.R$ 15.000.00.Tr:
9962.3664

CARRINHO - vende
se de bebê pI gêmeos, .

R$ 300.00.Tr: 370-
2839

VIDEO CASSETE -

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

9101-3494

TITAN - vende-se,
prata 03. R$ 1.8ÓO.00 +

15xR$ 205.00.Tr:
9136-0973

KA - vende-se cl limpl
desemb, ar quente, vidrol
trava elé!. Impec.R$
13.300.00.Tr: 9961-0343

éOMPRA-SE - Corsa,

GolouPalioc/GNVaté
ano ec.rr. 372-2345

�ite

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

CADEIRA - vende-se

pI carro de bebê, ótimo
est.R$ 80.00.Tr: 370-
2839

VIDEO CASSETE -

vende-se semtnovo.Rs
100.00.Tr: 9132-4841 cl
Leandro

TITAN - vende-se CG
05.R$ 4.200.00+ R$
126.00 por mês.Tr:
9902-7884

KA - vende-se 98, 2°.

dono.R$ 11.000.00.Tr:
9965-9934

1113 - vende-se turbo cl
carroceria.R$
28.000.00.Tr: 370-4863

KAOET - vende-se 95

GSI, compl cl teto,

b�nco.Tr: 9118-5474
K�DET - vende-se
GlS,97.R$ 6.500.00 +

36x R$ 374.00. Tr:

9991·6798

CELULAR - vende-se
Nokia 3320il) Tim, cl
capinha nova, carreg
manual, ótimo est.R$
150.00.Tr: 275-0018

KA - vende-se 98 , Vêl
Tr, lar Idesem. 'R$:
7.400,00 + 26X R$:
290,00 Tr: 9902-5827

KA - vende-se GL 1.0,
MPT, 01/01, limpldesemb,
ar quente.R$ 14.000,00
Tr: 275-2734 ou 9994-
9796

1314 vende-se

Mercedes, 87, reduzido
motor.R$ 45.000.00.Tr:
370-7144

VIDEOGAME - vende
se Play Station 1, cl cd's,
1 contr.Vlor a comb.Tr:
·370-0277 à noite .ou

375-1234 até 12:00hs

TITAN - vende-se

97.R$ 2.9bO.00.Tr:
275-6720 ou 9982-5520 COMPUTADORES

CELULAR - vende-se
Nokia 8260(neo),

TITAN - vende-se cl
.R$ 4.300,00.Tr: 9953-
2627.

CAMINHÃO - vende-se
Baú 608 ano R$:
19.500,00 Tr: 370-0433

CAMINHÃO - vende-se

0-60, carroceria R$:
9.500,00. Aceita troca.

Tr: 9149-0840 ou 371-
5917

MONZA - vende-se 92

compI.R$: 8.000,00 Tr:
374·1177ou 9975-0117

capinha nova, carreg VIDEOGAME - vende
manual, ótimo est.R$GI se Play Station2, cl 30
350.0,0.Tr: 275-0018 Cd's, 1_contr.R$ 680.00

CElUlAR-vende-se
Tr: 8802-1337 cl Mauro

TITAN - vende-se 86,
R$ 1.300.00.Tr: 9155-
3744 cl Joel ou RosaneMONZA - vende-se 90

SlE,R$ 5.500.00.Tr:
273·6364

KA - vende-se ou troca

se,00,GL,c/4.000Km.Tr:
9134-2104

LG Sensation, prata,
as 250.00.Tr: 9122-
5160

VIDEOGAME - vende
se Nintendo 64, cl contr
+ 1 fita.Tr: 9142-6629

VIDEOGAME - vende
se Play Station, cl 2

contr, na cx.R$
300.00.Tr: 273-0944

TITAN- Vende/troca
03,.R$ 1.500.00 entr +

21xR$ 187.39 ou

4.300.00 à vista. Tr:
370-5610

OMEGA - vende-se cd
,97,4.1.R$ 19.000,00
Tr: 9953-9966

SCANIA 110 - vende-se

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

CELULAR - vende-se
Motorolla C210, Vivo

.

Pré - pago.R$ 80.00
Tr: 370-6032 cl Juliana

COMPRA-SE - cadeira
de bebê pI carro.Tr:
370-3391 ou 273-1826

COMPRA-SE - tabua

pI caixaria usada ou

em bom estado. Paga
se até R$ 4.00m2.Tr:
376-2940 após 20h

S·10· vende-se 6cc

"NV,comp prata. R$
1.000,00+ parcelas
1.206.00.Tr: 9975-0117

TORNADO - vende-se

02,azuI.R$ 7.500.00Tr:
9975-0117 ou 374-1117

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

BRASILlA - vende-se

80.R$ 2.000.00Tr: 376-
1701

TORNADO - vende-se

250,03,Tr: 372-2471
8·10· vende-se 95.R$
15.500.00.Tr: 9962-
3664

CARAVAN - vende-se

90, cl GNV. Troca-se por
carro maior vlor.Tr:
9953-9966 - TWISTER - vende-se

02,azuI.R$ 7.500.00.Tr:
374-1117 ou 9975-0117

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

CHEVET - vende-se

83,SL, 1.6.R$ 1.000.00 +

18xR$ 230.00.Tr: 374-
5342

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

TWISTER - vende-se

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

COMPUTADOR
vende-se cornpl. PII e
K6 cl internet grátis e

impressora HP.R$
500.00.Tr: 9903-0500

SAVEIRO - vende-se
.18 01 Completa +

Preta. R$: 22.900,00 Tr:
9923·2300

F-1 000- vende-se cabine
dupla,90, XK, compl.R$
26.000.00.Tr: 9111-9466

CHEVET - vende-se 80,
ótimo est. rodas 14,
prata.R$ 2.300.00.Tr:
371-5917 ou 9149-0840 LançamentoVECTRA - vende-se

GlS, 97, GNV, cornp Tr:
9123·7355 ou 370-3574 CORSEl II - vende-se

79.Tr: 9142-6629VECTRA - vende-se' - _

GlS,95, compl, R$
3.900.00 + 36xR$ 390
Tr:9123·7355
-

VECTRA - vende-se
CD,2.0,16v,98,compl.Tr:

'ti_
PALIO - vende-se 97

;DX, 4p, ar cond.,R$�
PALIO - vende-se ou
oca,se por carro _

r.Tr: 370-5723
�ALIO -vende-se EL

I 974p ,

tr' .ar + DH, vidro/
7��a elétr.Tr: 9123-
;;---
89

EMIO - vende-se 4p
T :cornpl.Vier a comb
r.273·0074
�
TEMPRA
IE 95

- vende-se

cu' ,8v,compIAceita
R;r� até R$ 5.000,00
Ü403 0.300.00.Tr: 379-

�
4P C·

vende-se 1.6, 97
'1.' Inza. R$ 9.20000r. 9927 '

18:00H -2144 após
cl Antonio

F-4000 - vende-se an,o
75, R$: 13.700,00 I
aceito veiculo pi troca
Tr: 275-4100

CONTRA BAIXO -

vende-se.R$
300.00.Tr: 276-0190

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

FAX - vende-se cl
secretária, na caixa.Tr:
9151-4100 cl Luis

FUSCA - vende-se 83,
branco, roda esp., bom
est.R$ 2.800.00.Tr: 373-
6524

HONDA CIVIC EX -

vende-se 98, câmbio

automático, ar, OH,
couro ABS, air bag duplo,
piloto automático, rodas
liga.Tr: 9975-1877 cl
Marcos

APARELHO CD -

vende-se cl frente
destacável.Tr: 9142-
6629 FREEZER - vende-se

230L.R$ 500.00.Tr:
370-7156

FUSCA - vende-se 76,
Bege.R$ 2.500.00.Tr:
373-6524

APARELHO DE SOM

Sansung com defeito
no cd R$:50,00 Tr: 371-
8772 ou 9101-3494

GELADEIRA - vende
se Biplex, marron

400L, ótimo es!.R$
550.00.Tr: 370-0052

MÁQUINA - vende-se
lavar aut. Enxuta, R$
250.00.Tr: 370-9367 cl
Afonso

JEEP - vende-se 62.R$
7.000.00.Tr: 9962-3664

GOL - vende-se 1.0,96,
cl alarme, roda esp, ar

quente.Tr: 9137-0620

GOL - compra-se de 91
à 94.Tr: 376-1293 cl
Claudecir

AROS - vende-se

duplos, cl cubo, aro

20.R$ 110.00.Tr: 371-
5073

MONDEO - vende-se

97, 2.0,16V, compl,
ótimo es!.R$
17.500.00.Tr: 371-3298

Camera Digital
Olympus 390
A Vista R$ 699,00
ou 1+5 R$116.50
no cheque

RODAS - vende-se aro

15, esp, Giros cl pneus
pneus.R$ 750.00.Tr:
9991-3300 cl Hélio

VENDE-SE i: modo
Piramid 1000wx4 ,

crossover, e subwoofer
.R$ 400.00.Tr: 9132-
4841

SIENA - vende-se ou

troca-se

1.0,CLX,16v.R$
19.500.00. Ou troca-se

por carro até. R$
10.000.00.Tr: 376-1737

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

GOL - 'vende-se 2p
prata,99,personal,trava,
alarme.Tr: 8809-3544

MÁQUINA - vende-se
1 Multere 1 Enxuta.Vlor
a comb.Tr: 9975-5144

GOL - vende-se 1.0

16V,GIII, cl ar e OH

4p.Tr: 275-3248ou 9917-
1123 cl Albert

MODEM - vende-se
US Robotics,9001, cl
Fi l t r o i c a b o s i Rê
170.00.Tr: 372-0354 cl
Cássio

TAURUS -vende-se 94,
cornpl, automática.R$
11.500.00. Aceita Troca

por carro - vlor. Tr:
9962-3664

GOL - vende-se BX, 83,
ótimo est.R$ 2.300.00.
Aceito troca.Tr: 371-
5917 ou 9149-0840

VENDE-SE - motor V8,
desmontado + 1 caixa

V8, manual.Tr: 371-
7538

'

ROUPAS - aceito

doação pi bebê. Tr:
370-0646

Temos tambem outras marcas
e modelos de cameras digitais

GOlF - vende-se

99,1.6, compl + air bag
duplo, bco couro, Cd

Player e GNV.R$
29.800.00.Tr: 9101-4214
cl Ruy

ROPEIRO - vende-se
solteiro branco bom
e st.Tr: 370-5199 cl
Regina

BIZ - vende-se oo.e,
partida, doc. Pgo.Tr: 370-
2009

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

AR CONDICIONADO :

vende-se.R$ 250.00.Tr:
273-0803 à tarde

Centro de.Formação
de Condutores FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDASTELEVISÃO - vende-

AR CONDICIONADO - se 20 polegadas, sem
vende-se Cônsul. R$ contr.R$ 180.00.Tr:

450.00.Tr: 376-1903 cl _3_71_-_01_7_5 _
- 1 a Habilitação

- Alteração de categoria
- Renovação

- Carteira provisória
- Segunda via

Jéferson
VENDE-SE - aparelho
Sky, compl, Philips,
R$ 350.00.Tr: 8806-
2173

BATERIA - vende-se cl

peles hidr. + pratos
Cimbal+ 2 pedais.R$
650.00.Tr: 9132-4841

VENDE-SE - jogo de

quarto pI bebê na cor

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

BATERIA - vende-se 2

pI Nokia 8860 e um

carregador.R$ 70.00.Tr:
275-0018

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

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CORRI:IO DO POVO

CLASSIMais

I

Você e seu Volks,
de cheiro novo

Rua Bernardo Dornbusch, 8'00 • 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 



,�/dano Co�tabil;dade
• Declaração de '",posto
de renda

'

* Abertura de firmas

I' I' contratos
* Contabilidade

'* Custos
* Distratos

Fone: (47) 371 2425 - Fax 275 0197
.

E-mail: aldano@netuno.com.br
'

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
n' 288 - centro - Jara�uá do Sul

Marque horário e mude seu visual

9131-8648
R: Major Julio Ferreiro, 170 - Vila lalau

S"f15Çi-"§@i
c---�� ----- -_

! Jloricu/iura :

'JJosrue s Ylores i

! i

'ArranjQS-Decorações-BuquêS-JardinS'
!

COM VISK ENTREGA DE

�����f�����;1

Advocacia
Dário Streit

OAB/se 16370

Roberto Seidel, 50 I - Centro - Corupá - SC
Fone: (47) 375-2571/CeI: 9973-9355

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

, Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

,

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
Á.- de"'-4�� d<>4 s� de� de __�_
7t?�. «fI1u .... ....-""_"",,� de� ""- Á«Mtu

Casa em Alvenaria c/
e casa de madeira c/60m2
nos fundos. Q

Situada em Canoinhas, vendo ou troco por,
casa em Jaraguá do Sul. 35.000,00

40.000,00
Tratar cf Celso fone: 3764311 45.000,00
==�=���-�����===:��...b�;;I. 50.000.PO

.55.000,00
60,000,00
10.000,00
SO,OOO,oo
se.ooc.oo
110.000,00
140.000,00
1S0,000,00
200.000,00

É a mesma coisa
Crepes ou panquecas são a mesma

coisa. E podem ser congeladas,
Basta fritá-Ias, deixe esfriar e
empilhe colocando uma folha.de "' .••

--:--

'papel-manteiga entre cada disco de massa.

Feche bem a vasilha ou pacote plástico e

leve ao freezer.Duram três meses. Para usar

é só descongelar, colocar o recheio e o

molho de suà preferência e levar ao forno,
ou microondas para gratinar.

CORREIO DO POVO 9

Plano MAIS Imóveis

-

I< MAIS chance: ( (04) quatro contemplações
mensais)

11 MAIS: (sem taxa de inscrição)
11 MAIS: ( sem fundo de reserva)
Ir MAIS econômico: (menor taxa)
" MAIS prêmio: (extra: R$ 31.384,00,
prêmio pontualidade) , I

Ir MAIS flexibilidade: (antecipação de
parcelas poderão ser usàdas como lance)

ce: ( FGTS pode ser usado
ance),

, MA�S: ( últimas (60) parcelas sem
admi�istração e sem seguro)

.
MAIS, MAIS: (confra com o

$eÚ Representante, abaixo)

ROD08EN�
·CONSÓRCIO

PARCELAS
d. O'f AOI
540,40
617,60
694,SO,
772,00
S49,20
926,40

1,080,So
1.235,20
1.3S9,eo
1.�9S,40
2.161,60
2.779.20
3.0S8,oo

PARÇELAS PARCELAS
.. 08 ;\ 80':;d. 81 ;\ 'f20
40§,40 292,78
lU? ,60 334,60
514,80 376,43
572,00 418,25
629,20 460,08
686,40 501,90
800.80 585,55
915,20 669,20

1.029,60 752.85
1,258.40 920,15
1.601,60 1.171,10
2.0.59,20 1.505,70
2.288,00 1,673,00 Confira outros créditos

REPRESENTAN....,E= Silver Serviços Ltda
Rua: João Januário Ayroso. na 80 - sala 03 - Jaraguá Esquerdo

ABANDONO DE EMPREGO

De conformidade com o artigo 482, letra ''i': da consolidação das leis de trabalho,
informamos que o funcionário Jaison do Amaral, CTPS n° 24165, série 017-SC,
deverá comparecerno prazo de 48 (quarenta e oito) horas à empresa Antares
Estruturas Pré - Fabricadas Ltda,sob pena de caracterizar-se abandono de

emprego,

Guaramirim,10/12/2004.

, ,

Patrick
,<

Moreno Claro, 26 anos,

quero matar seu tesão
com maior prazer. De
24/12 à 10/01 estou

s atendendo em Barra

Velha, Faça um

, Programa de Férias

.luruguá 9131-7231

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'

e 004 (

SUPER MASSA
GRAlFITADA P/ REBOCOS

f ASSfNT. Df TIJOLOS

" . ,

ASSISTENCIA TECNICA DE. CELULARES

�Consertos de Celulares (TIM!
VIVO/CLARO/ BRASIL TELECOM) e Tel.

\

Convencionais.

�Toda Linha de Acessórios.

CO������FEO�������OS �Telefones s! fio e convencionais.
� Identificador de chamadas.
Celulares Usados e Semi Novos.

VENHA CONHECER NOSSA LOJAt

FON�/FAX: (47) 273-1902
R: Henrique Piazera, 22 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Pós-GraduaçãoLc:wrto ..n.....

·OISCO 1......
8.1 etta8"'"�.I

ln
,

0800.708.88.88
Local' doa cura0.:

Faculdade J.ngada
.1;[',10' ,-:2711-0202!·"-

<'

VIGILÂNCIA

telefonia e segurança

VANTAGENS:
1/ Economia
1/ Resistênciq
1/ Rendimento
1/ Impermeabilidade

Mármores e revestimentos ltda. - ME

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

Revestimentos: Grafiato, Textura, Massa Corrida e Pintura

Iremos junto ti obra dor explicações
como monusear a massa do ín[cio ao

término da consnuçõo.

TELEFONIA .

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

t�Não tome as
decisões pelos
outros. Não deixe
os outros tomarem
as decisões que

São suas.

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

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança'

eletrônica � automação de condomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

Klt Portão Eletrônico + Intenone
KltMonitor 6" + Câmera (CFTV)

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

Instalação cabeamento estruturado

Conectores,

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Calor)

,

Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMÃÇÃO 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

:

�
,
1
I

.

!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Faça a diferença no mercado de trabalho!

, "MATEMÁTICA FINANCEIRA COM A UTILIZAÇÃO DO EXCElJl

OBJETIVO: Através dos conhecimentos hôsicos do. Exeel, utili�ar ferramentas .nele disponíveis p(lrQ ,cálculo de
molemútico finonceiru,'administrando operações de financiamentos e orientando profissionais do área quundo
�d IOmudQ de dedsões

-

PROGRAMA AO
� JUROS SIMPLES: (cJnceitos, tuxas eqUivalentes;
�ATINGIR METAS;
� JUROS COMPOSTOS: (onceito, (opitalizoçio (om foxos varióveis, tuxos eqUivalentes;

DESCONTOS; (onceitos, descontos bancórios;� SÉRIE PAGAMENTO UNiFORME:: (onceito, valor atual, valor futuro, prestaçõo.
funçio'1SEQ", funçijo 'IPRotv(r'; _�AMORTIZAÇAO DE DIVIDA: Sistema price, sistema A�ortizaçõo (onsfonle (SA();

� TAXA INTERNA DE RETORNO;
�VAlOR PRESENTEtiQlfIDO;
-4 .

,GRAfl(OS.
ORIENTADOR: HERALDO JOSÉ DE SOUZA. Graduado em Ciências Contábeis e Pós-groduado em Contabilidade
Gerencial e Finanças;Comérdo Exterior e em Direito Tributório. Possui vários cursos 110 área de Planejamento
tributário; Cálculos trabalhistas; Perícias Judiciais; (ustos para anólise e tomada de decisões; Teoria da
Modificabilidade Estrutural (o nitiva. É docente na UNIDAVI Rio do Sul FEHHlbirama e Senoc. se

--,

I

(orga Hor6rio: 18 horus
Período: 14 li 18/12 2004W II ilbadol
Horário: 19h ôs 22h e das 8h Os 12h.

-

OBS: Não ê nece�sário .!rIlZ�f a colrultidpra "P nc, pois 5.et'lÍ otilizado o�rogramono computador.

INFORMAÇÕES- Rua: �o_s Imigrantes. 310 Vila Rau
. E-mail: Jaraguadosul@sc.senac.br

INFORMATICA

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

Computadores
completos

. remoção
Micros a partir de 1.700,00
Configuração AMO Sempron

2200'

256mbjhd40gb/Ca-RomjP laca
mãeECS I<M40Q-M2. S/V/R/E

Monitor 151/ Drive

1.44/GabineteITecladol
ouse/c,x. Som/ F�XM.I0;fem/. J=.sl�ºlI tZ€\9J!.!: I

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVD

'Estamos também com curso de
Informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última geração.

Um micro por aluno

Maquinas
DiQitais

Suprimentos

.

;
_

···························1
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
Assistência,Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

"Um c/ick em sua vida pessoal e profissional"

Periféricos Móveis
CDRom

'gravador e
leitor de DVD

Computadores
completos

Assistência Técnica
,

' Especializada
�NORA TÉCNICA - (Jaraguá do Sul)
TERNA - R$ 20 00

EXTERNAS - R$ 20 00 +'

/'.
'"

:::::::�o:a�en!o ..

.. I O �
R$ 0,50 o km rodado

Suprimentos
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

�����_.��=

r Promoção de
I

I Micros Usados
I AMO K6 2,500mhz,

completo.
sx R$ 280,00

Acessórios �ormatizaçãoI d�'comércio e

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

!í1� de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,

Lidos
os controles

, .

dministrativos de ges-
ao empresarial.

Promoção Monitor'
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 560,00

--

Av. G�turio Vargas, 594 - SI. 2 - Centro. - PROX. MILLfUM -'FRENTE CÂMARA VEREÁOORES

-------- Oferta ----------

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 /9 /
12 / 15 / 18 e 24 meses.

Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb
de mem6ria, Hard Disk 40GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS"
drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 30Ow, caixas de
som amplificada, 18Ow, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA 'PELA
CONCORRÊNCIA

Fone/Fax: 275..;2684 .. email; infodick@ibest.cpm.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- GINECOLOGIA -

�5 l).J.aslri
Médico· CI!.MISC 1242 • TROO 030/79
Habilitação SOBlIACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilhen/le Weege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
$omata@netuno.com.br- ]l1rnguá do Sul

Manlpulaç30 de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

Sebus
,� Usa'do, �oJtI.e Q;:Ira.to_
Revistas Venda, Troca e Compra
Livros

Vldeos

Multlmidia

CD,S
Glbis Fone: 47 371-6563
DVD,S Rua Domingos Da Nova, 102 Centro

SAUDE " INFORMAÇAO
ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA

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
reagimos 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 aléR1 do enfoque intuitivo e usar

..

princípios est�ticos fundamentais para

ajud�r a consegui�� s?rriso
esteticamente satlsfmno. .l'�It;;r�F;��;;,;��-"'�����ç��]Adquira seu livro MeClicina de A a Z (preto e

branco),Na Livraria Sebus Por Apenas R$ 35,00.
Recorte Este Cupom E Ganhe um livro de Receitas

Correio do Povo

FeW\injcli�
Clinico de Gínec�lo9ja o ObS!ltlrfelas», jean tiJeno 8clil'einel' ']judl

CRM: 5457-T.E.G.O. 302/2001· RQE4975M.mbrodaSOO.dode Brlllileirnd,Orurg.�
(ENTRO DE ATENDIMENTO À MUlHlR

Ginecologia e Obstetrícia

I Videolaporosco�ia GinecolÓÕkg
27 5 - O 3 9 5 i Ruoi Preso Jucelino, 41]! - I andor. cenfro
!��rra.(om.b';..l JDr�.�.�!)C<:

ACUPUNTURA

Receituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

�m��IP'�
www.reeeituario.com.br

HERBALIFE
, �

Perca de peso, ganhode
massa muscul�r,e saúde.

O caminho para o bêm esta�1

Associação dos Comerciante�.
de Materiais de Construção de

Jaraguá do Sul e Região

Fone: 275-7000/275-7019

BARRA MATERIAIS DE CO�STRUÇÃO �LETRODOMÉSTICOS
A Barra Materiais de Construção e Eletrodomésticos que está
situada a Rua: Feliciano Bortolini,1110 na Barra do Rio Cerro tem
novos itens para vocês.'
Temos agora:
Centrifuga MULLER,Condicionador de Ar CONSUL ELETROLUX
ELGIM LG,Fogão cl Acendedor MULLER
Forno Elétrico ITC,Forno Microondas PANASONIC, Lavadora de
Roupa Automática MULLER
Também recebemos pagamentos de contas ...

( LUZ,TELEFONE,TITULaS BANCARiaS E OUTROS)
E outra novidade no dia 23 de dezembro a partir das 16:00 até
as 19:00hrs, e dia 24 de dezembro a partir das 9:00 até 12:00hrs,
teremos a visita do PAPAI NOEL! Distribuindo pipocas, balas,
pirulitos emuito mais. E aproveitamos este momento para
desejar a nossos clientes amigo um FELIZ NATAL e um

PRÓSPERO ANO NOVOe MUITAS FELICIDADES.
Estaremos em férias a partir do dia 24 ao meio dia e

retornaremos dia 04/01/2005, prontos para atender suas
necessidades.

Micar BARRA 'Bonalli
MAT. DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

I Iflfll/!lllltlJlJiII"8J"I/ lI!!!".!!J!!( O!!I �",,"I}
,

MATERIAIS DE CONSTRUçAo
I

.. 310-4508
I 310-4991
I

i .

Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro

Comércio de Materiais

Construção Ltda. ARTE LAJE
Nosso negócio é concreto

iRua José Theodoro Ribeiro, 2193 • SI 02

275-3462 370-7294 312-1011
R: Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850,
sala 0·1 -Nova Brasllía Jaraguá do Sul

,

Rua João Franzner, 153 - São LuizRua Feliciano Bonollnl, mo- B. do 810 Cerro
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