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CONGRESSO

Aprovada Lei da PPP que pode
ajudar a duplicação da BR-280

• PÁGINA3

,. 1 """k1Jo Irrururna:

. Quinta-feira com tempo nublado, alguns períodos de
melhoria e chuva a qualquer hora do dia

Conheça algumas
das novidades que

_ chegarão em 2005

VOCÊ ENCONTRA
OFERTAS �COMOESSA �

HONDA CIVIC EX vende-se 98,

câmbio automático, ar,DH, couro
.

ABS, air bag duplo, piloto
automátiCo, rodas.Valor: RS
22.000,00

N° 5.042 I R$ 1,25

CLISSIMais
veículos

EDUCAÇÃO

Novo secretário promete implantar
escola integral em quatro bairros

• PÁGINA 3

Menino do Lar das Crianças que vai ficar interno durante as festas Como vão viajar, os donos de cães apelam para os "hotéis"
ECONOMIA

Desemprego aumenta 10.,6%) em
novembro segundo dados do mGEAdesão recorde ao IViagem.

-

Segura' na véspera do Natal
,

• PÁGINA4

Em apenas uma semana aOperação "Viagem Segura", da Polícia
Militar, teve 300 adesões, quase metade do que f�i registrado no
Verão passado. Os policiais têm autorização para entrar nas

casas e verificar se está tudo em ordem. Para quem vai ficar na
cidade, o Correio do Povo preparou um serviço sobre o que abre

JS eoque fecha nos feriados de Natal e Ano Novo. E as assistentes

do Lar das Crianças de Guaramirim têm uma missão muito

especial: tentar substituir a família daqueles que, por causa de
abo�dono ou violência, não vão poder passar as festas em casa.

Nos hotéis para animais, omovimento já dobrou e em alguns as

vagas estão esgotadas. Um bom negócio que fica ainda melhor
na temporada de férias. _ PAGINA 4,5 e 6

SERViÇO

Procon alerta consumidor sobre
a troca dos presentes de Natal

• PÁGINAS
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.1 Um elogio às vezes cai bem

Ipara a auto-estima, principal
mente às vésperas de datas
"emotivas" como estamos

vivendo. É por esse prisma de
levantar omoral que se deve fazer
a leitura da reportagem "Brasil

.

Iganha peso no comérciomundial
1- Lula usa a OMC para se

I fortalecer naONU e enfrentar os
grandes", publicado pelo jornal
espanhol "EI Pais" e assinado pelo
jornalista Fernando Gualdoni.
I Se havia uma coisa que os

brasileiros - especialmente
(aqueles que votaram em Lula -

esperavam é o que está relatado
por Gualdoni na abertura do

(artigo: "O Brasil não é membro
<do Movimento dos Não

'Alinhados, no entanto o gigante
fsul-americano se ergue hoje como
10 principal e mais forte defensor
dos princípios de respeito e

(solidariedade na relação entre as

fl;randes potências mundiais e os
()

;aíses menos desenvolvidos,
�fstabelecidos por essemovimento
criado em Belgrado em 1961. Por
c

smérito próprio e da sorte que faz

da Europa
com que surja no momento e nos

lugares oportunos, o presidente
brasileiro, Luiz Inácio Lula da
Silva, está conseguindo pouco a

pouco que os países ricos, no fim
das contas os credores domundo,
reconheçam que se apertarem os

países menos desenvolvidos. para
que paguem suas dívidas, apesardo
alto custo social, e para que abram
mais seus mercados sem

opróprio Brasil, a Índia ou aÁfrica
do Sul fortaleçam suas posições no
cenário internacional".

Fica claro também que a

estratégia que agora começa a dar
resultados faz parte de uma política
brasileira que não vem de agora.
DizGualdoni que "a semente ( ...)
foi colocada pelo ex-ministro da
Saúde do governo de Fernando
Henrique Cardoso, José Serra, na

III- /lEI País" informa com uma ponta de ironia

que a estratégia brasileira junto à Organização
Mundial do Comércio foi certeira

contrapartidas justas, não só

perderão amigos como clientes".
Pode ser até que a coisa não Três anos depois o jornal comum, mas também muitos

esteja funcionando bem assim, espanhol informa com uma ponta confrontos. Se o que os une tiver

mas é importante saber que a de ironia que a estratégia brasileira primazia sobre os demais, então
mídia européia é favorável.' Isso junto à Organização Mundial do estaremos definitivamente diante

ajuda muito. Segundo EI Pais, Comércio foi certeira. Recorda "a de umsgrupo muito poderoso,
"Lula está conseguindo, através da demanda contra os Es tados muito mais do que jamais foi o dos
Organização �ndial do Unidos pelos subsídios ao algodão Não-Alinhados;'.
Comércio (OMC), e em menor e contra a União Européia pelas Essassãoboasnovaspara2005.
medida e mais recente -: xte ajudas ao açúcar. Em ambos os É bom para a auto-estima e para
através da ONU, que gran�"'t casos, a organização deu razão ao reforçar o desejo de um próspero
países em desenvolvimento como 'Brasil. Tanto Bruxelas . ipAno Novo.

U" '

l'

Washington recorreram, mas será
difícil que aOMCmude de idéia.
O G-20 finalmente se fortaleceu
aindamais como reconhecimento'
formal de sua existência por parte
daComissão Européia há um ano.

Embora Washington tenha se

irritado com essa mudança de
status, Bruxelas decidiu daropasso,
levando em conta a coesão e' a

força do grupo. E justamente
destes últimos atributos depende
seu futuro. Para Kevín Watkins,
chefe do Relatório de
Desenvolvimento Humano da

ONU, "a relação entre os países do
sul ainda precisa avançarmilito. Os
grandes países que encabeçamo0-
20 têm muitos interesses em

cúpula da OMC em Doha, em
novembro de 2001.

FRASES --1---'----------,·------
"Não preciso falar muito sobre a importância desta obra, apenas quero enfatizar que nosso

compromisso de desenvolvimento através da infra-estrutura está sendo cumprido a risca':
I

.Governadór Luiz Henrique da Silv,E!ira, ao assinar a ordem de serviço para asfaltamento da SC-443, que liga o Morro da Fumaça a

Sangão, no Sul do Estado.
<. l '
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Mundo I Pessoas & Fatos I
.... PAQUISTÃO

Zardari paga fiança de
US$ 5mil e sai da prisão
Com o pagamento de fiança de US$ 5 mil, foi

I
libertado ontem Asif Ali Zardari, marido da ex

�primeira-ministra do Paquistão Benazir Bhutto.
.. Zardari foi ministro da Fazenda na década de 90
-

éfoí detido ontem sob aacusação de assassinato
de um juiz e de seu filho em 1996, voltando, à
cadeia um mês após ter cumprido pena de oito
anos sob acusações de enriquecimento ilícito.
Em entrevista por telefone, Zardari acusou o

governo do presidente e chefe das Forças
Armadas, general .Pervez Musharraf, de

motivação política em sua prisão, uma vez que
ontem Zardari daria início à uma série de

protestos exigindo eleições livres. (AE)

III- IRLANDA

Assalto d� R$ 100milhões
com cenas cinematográficas
Os autores de um espetacular assalto a banco na

Irlanda do Norte fizeram-se passar por policiais
quando entraram nas casas de executivos da

instituições financeiras transformados em reféns,
comentaram vizinhos ontem. Dezenas de
detetives entrevistaram duas famílias ,e

funcionários do Northern Bank, do qual foram
roubados pelo menos 20 m-ilhões de libras
esterlinas - quantia equivalente a mais de R$ 100
milhões - na terça-feira.O proprietário do National
Australia Bank comentou que a apólice de seguro
da instituição é coberta pelo próprio Northern,
segundo maior banco do território britânico. (AG)

.... IRAQUE

Estaçõesde tratamento
de água não funcionam
As estações de purificação de água de Faluja
não estão funcionando desde os violentos

'ataques promovidos pelos Estados Unidos que
deixaram a cidade em ruínas no início de

novembro, alertou ontemum porta-voz do
Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).
As famílias que eventualmente retornarem à
cidade terão de recorrer a tanques móveis para
obter água tratada, prosseguiu Ahmed Rawi, o
porta-voz da entidade AO Iraque.Representantes
do ClCVinformaram que.na terça-feira, visitaram
a cidade pela segunda vez para avaliar a situação'
humanitária. (AE)

III- PALESTINA

Hoje a primeira eleição
municipal desde 1 976

.

Comunidades palestinas espalhadas pela
Cisjordânia realizarão hoje eleições municipais
que serão o primeiro teste da facção política
governista Fatah,atualmentemajoritária,emmais
de uma década. Mais de 150.000 palestinos têm
.diretto de votar nas eleições em 26
comunidades. Eleições em 600 outras vilas e

cidades, com um total de 1,2 milhão de eleitores,
provavelmente ocorrerão em 2005, 'O último

pleito municipal palestino ocorreu em 1976.A

eleição de hoje é vista como um aquecimento
para o pleito presidencial de 9 de janeiro de 2005,
para o qual o candidato da Fatah, Mahmoud
Abbas, é visto como favorito, (AE)

,III-INGLATERRA

Sexto"HarryPotter"já
é o livro mais pedido
o novo episódio da série Harry Potter não vai

chegar às livrarias antes de seis meses, mas já
,

está no topo da lista dos mais pedidos, com
milhares de encomendas antecipadas, disseram
comerciantes ontem, menos de 24 horas depois
de os editores anunciarem que Harry Potter e o
Príncipe Mestiço será lançado em 16 de julho.O
livro, o sexto da série escrita por J. K, Rowling, se
passa novamente na Escola de Bruxaria e Magia
de Hogwarts, já está no primeiro lugar da lista
dos 100mais da loja online britânica da Amazon.
A lista colocou o novo episódio da trama à frente
de best sellers como Código Da Vinci. (AE)

\

.... IRAQUE

Homem-bomba t�ria se
infiltrado na base dos EUA
Está ganhando força a versão de que o ataque
de terça-feira a uma base militar americana
em Mosul- um dos piores contra as forças dos
EUA emtoda a guerra do Iraque - foi cometido

por um homem-bomba, A explosão ocorreu
.

por volta do meio-dia, no refeitório da base de
Marez, no Norte do Iraque, durante o almoço.
Vinte e duas pessoas morreram - 14 soldados
dos EUA, quatro civis americanos contratados
e quatro integrantes das forças de segurança
iraquianas, que também usam a base.5egundo
a rede de TV ABC, investigadores acharam o

torso do suposto terrorista e restos de uma

mochila onde ele teria levado a bomba, (AE)
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SUA OPINIÃO

o modismo tecnológico do
desfibrilador

Prof Wilson Pacheco, DR.*

Como'está se tomando comum serem noticiadas as mortes de
jogadores - embora se saiba que muita gente sai de academias, clubes
amadores e mesmo de casa com diversas situações de emergências. é
muito importante que se diga que nem todas são de origem cardíaca,
Muitas discrepâncias têm sido relatadas pela própria mídia) o que em

alguns casos pode causar uma dose exagerada de preocupação e em
"

outros uma confusão que não informam corretamente a população,
Por este motivo, o treinamento das pessoas para saber atuar em

momentos de etnergência é tão essencial. Entretanto, o modismo

parece querer impor que o desfibrilador é a panacéia das doenças do

coração e, independente de qualquer outro conhecimento, o aparelho
por si só retira o feito da morte que, uma hora ou outra, nos será

implacável. A propaganda sobre a maravilha da desfibrilação está

chegando a tal ponto, que vemos pessoas comprando o aparelho para
deixar em casa, �

É importante dizer que omelhor resultado da ação de desfibplaç?o
automáríca externa, começa com a reanimação cárdío-pulmonar Ou
seja, com o indivíduo treinado para fazer a respiração artificial e a

massagem cardíaca externa. Depois é que entra a ação do desfibrilador,
que só reconhece e age, se houver fibrilação cardíaca. Qualquer outro
sinal o aparelho manda verificar o pulso e se não encontrar) realizar a

reanimação. Mas, mesmo quando encontra o paciente fibrilandc o

aparelho emite até três choques e, após estes, ordena novamente a

reanimação caso não haja pulso.
Ora, por aí se pode constatar de que ter um avião sem saber s��uer

a calibragem de seus pneus é o mesmo que não conseguir sequer ligar
as turbinas. Portanto, não se iludam com a compra de desfibrilador sem

que as pessoas que vão colocá-lo em funcionamento tenham
treinamento de socorrismo, revisado periodicamente,

O curso preconizado pelas revendedoras de desfibriladores ou

mesmo o Suporte Básico'de Vida com Desfíbrilação, ministrado por

algumas instituições no Brasil, são muito curtos' e não conseguem) em

tão pouco tempo, tingir o indivíduo com o verniz de um socorrista.
Desde a ocorrência damorte do jogador da seleção de Camarões)

durante o campeonato francês de futebol, o NAT-Saúde;UFSC
apresentouum projeto de treinamento para a Confederação Brasileira
'de Futebol. Pela experiência acumulada como médico de clube de

futebol e técnico da seleção catarinense de futebol univérsitário . vice'

campeã brasileira em 1977 - sabemos que além do médico, massagista
e outras pessoas no estádio, é de fundamental importância que °

�
árbitro e os auxiliares também tenham treinamento, pois são os mesmOS t

que analisam, de forma extremamente empírica e superficial, se o caso

exige a presença do médico ou não) para que então autorizem a

entrada da equipe.de saúde do clube (quando existe),
.

Por outro lado, é importante frisar, que nem todos os médicos esmo

preparados para atenderocorrências pré-hospitalares, pois a grande parte
dos cursos de medicina impõe o ensinamento intra-hospitalar e) na

maioria das vezes, os serviçosmóveis de emergência utilizam intensivistaS
ou emergencistas, cujos locais de trabalhonão é a adversidade do ambie��
externo, com milhares de pessoa gritando e fazendo barulho.
adaptação exige treinamento específico para que o profissional se adapte
à adversidade da rua, urna vez que, dentro do hospital) se apenas �m I

parente começa. a esbravejar, já é o suficiente para que o planto!1lSta
peça que retirem a pessoa que está atrapalhando o serviço.

,
, \ 'diaS e

A verdade é que, com ambulâncias completas em esta

f"
. "" d d a-o estamOS

pro rsstonais com cursos pacotes e curta uraçao.
S.

presenciando situações ridículas como a ocorrida com o atleta do aO

Caetano, onde o médico usou um protocolo não reconhecid� e�
nenhuma parte domundo, Ele fez o que exatamente se recomen a àl

pessoas leigas não fazerem.

*Diretor do NAT Saúde - Núcleo Multidisciplinarde EstudOI ,

de Acidentes d�Tráfego da UFSC ___

rpO 12, '

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de C? 'to de ,-

fonte Times New Roman. O Jprnal Correio do Povo se reserva o direi
o as

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem
com

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MOSAICO�INTERINO-------�----'------tl---------'
�Radical
Também em outras secretarias o

radicalismo está imperando e alguns nomes
que sempre representaram qualidade e

eficiência estão sendo cortados em nome

do jogo político. Não se sugere que esses

quadros ocupem o primeiro escalão, mas
que seu aproveitamento seja feito dentro
da máquina pelo bem do serviço público.
Se os secretários e gerentes não têm pulso
para comandar e fiscalizar seus

subordinados, nem mesmo deveriam ter

sido cogitados para o cargo. Perde a cidade,
perde o cidadão, tudo em nome de uma

satisfação pessoal que nossos pioneiros
italianos conhecem por "vendeta"

�Faltou
Ausência notada na inauguração 'do
Centro da Juventude e da Famflia foi a do
ex-deputado federal Vicente Caropreso.
Justiça seja feita, foi Caropreso que
conseguiu os recursos para a construção

,

na época em que estava na Câmara. Das

,

inúmeras obrasque o ex-deputado trouxe
para Jaraguá do Sul, esta é uma das últimas
que faltavam ser entregues à população.
Ainda está por inaugurar o Centro Vida,
para especialidades médicas, para o qual
Vicente Caropreso trouxe mais recursos

ainda este ano, através da Secretaria de
Saúde do Estado, comandada pelo tucano
Dado Cherem.

� De mal
A ausência deCaropreso nainauguração
tem explicação: ele e o prefeito Irineu
Pasold não se falam mais, desde o tíla 3
de outubro. Brigaram feio por conta da
troca de, acusações sobre a

responsabilidade da derrota naseleições.
Irineu espalhou aos quatro ventos que
fezmaioria na Câmara, com um número
de votos na coligação que daria para
eleger um prefeito com folga.Caropreso
não gostou nada dessa afirmação e

chamou os seis vereadores da maioria

para conversar: todos eles, à exceção de
um que prefere não se manifestar,
discordam da "vitória" de Irineu Pasold.

�Cesta vazia
Os servidores públicos municipais
estão decepcionados com o "bônus de
Natal': A tradicional e farta cesta de

.quitutes e bebidas da prefeitura este

ano ainda não chegou, e nem vai. Uma
servidora ligou para a redaçãó e

desabafou:"a coisa tá feia, este ano vai
ser só o salário, e olhe lá!': Tudo em

nome de fechar as contas para não cair
nas malhas da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Mas 'a coisa fica pior ainda para
os que daqui a alguns dias estarão

�
sendo defenestrados pela próxima
administração - para estes, nem "Feliz
Natal'; nem "Próspero Ano Novo':

�Limpa 'I

Todas as diretoras de escolas e creches

municipais serão afastadas emuitasvoltarão
àsala de aula ou às suas funções de origem,
naadministraçãoMoacirBertoldi. Amedida
é radical e não tem muito sentido, porque
dáa impressão de todo o quadro é ruírn- o

que é uma absoluta inverdade. Este tipo de
medida não, denota equilrbrio
administrativo: mais parece que ainda

estamos às vésperas do 3 de outubro do

que a poucos dias da posse. A Educação
em Jaraguá do Sul, em que pesem as

,

eternas polêmicas, é um modelo para o

i pars e passa agora por um momento

bastante delicado.

PROPOSTA

Anésio Alexandre anuncia
o

escola em tempo integral
i CAROLINA TOMASELLI

de I
JeS

-é i� Projeto será
I

ca iimplantado nos
�m

!quatro bairros comem

ão, Imaior demanda
�m

no

do I JARAGUÁ DO SUL - Atividades
ho no período extraclasse para alunos

do. ensino fundamental da rede

RAPHAEL GÜNTHER

Alexandreexplica que projeto será implantado nos quatro anos de governo

Vereadores e sindicalistas comemoram a aprovação do projeto
secretário de Esportes e Lazer,
assumiu publicamente o

compromisso de instalar o

conselho.

plenário, presidência e vice,
comissões, secretaria e secretaria

executiva. Conforme estabelece o

artigo 3º, ele será composto por 18
membros titulares e respectivos
suplentes, dividido paritariamente

direitos da mulher, vinculado à

Secretaria de Desenvolvimento
Social e Habitação. Além disso, o
conselho desenvolverá e discutirá

o Comdim será um órgão
consultivo, norrnatizador e

controlador das ações em todos os
níveis, dirigidas à proteção dos

políticas públicas municipais
voltadas à mulher. O artigo 5º do
projeto enumera a estrutura do
Conselho, que será formado pelo

entre instituições governamentais
e não-governamentais, �----------------------------------------------� �

I[

PPP's são aprovadas. e podem
viabilizar a duplicação daBR- 280

Como os recursos previstos no
Orçamento para investimentos são

insuficientes para atender à área, a
alternativa defendida pelo governo é
financi�r algumas obras emparcerias
como setorprivado. Críticos, como a ,

senadora Heloísa Helena (PSOL
AL), dizem que o governo teria

dinheiropara fazer as obras elemesmo
se dedicasse menos recursos aos

pagamentos de juros dadívidapública,
O projeto ficou seis meses erp
tramitação no Senado até se.r

aprovado. :
Senadores da oposição, corno

Tasso Jereissati (PSDB-CE), faziam
várias restrições ao projeto, enquanto
o governo pressionava para que el�
fosse aprovado omais rápido possível.
Relator do substitutivo oriundo'da
Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania (CC]), o senador

RodolphoTourinho (PFL-BA) disse
que as PPPs "não resolvem tudo",mas
são um passo importante para a

solução de graves lacunas na infr�-
estrutura do país.

;

·0 projeto aprovado pelô'
Senado cria duas
modalidades diferentes de
concessão: patrocinada e

administrativa.

srá ; municipal são a proposta da "Escoia
ua I

emTempo Integral". O projeto do
e" governo federal, implantado no

AQ ! nuniéípio- -apenas em uma
)u instituição estadual - na Escola
:a IVa dete Piazera -, será ampliado
ar,

para quatro escolasmunicipais. O10
anúncio foi feito ontem pelo futurora '

,o I secretário de Educação e Lazer, o

� a 1 educadorAnésio Alexandre.
; Alexandre informa que a partir unidades de ensino acontecerá no entretenimento integram a

ler I de janeiro será realizado um decorrer dos quatro anos de govemo "Escola em tempo integral". "É
:ar I levahtamento nas 33 escolas e que a proposta poderá ,ser uma ótima oportunidade para
m ! municipaisparaverificarquaisdelas ampliada para mais escolas pelos trabalharquestõessociais,porque regional de ensino, ambos
Im I têm maior necessidade de ser próximos prefeitos. muitos alunos ficam em casa vinculados a 19" Sere (atualGerei).

! implantado o projeto, inclusive com O futuro secretário explica que ociosos", apos ta o educador, Coordenou a regional de ensino e
)U ; análisedasquestãessoeiaisdobaírro o projeto prevê a execução de informando que são é atual consultor educacional e
ar : onde está inserida a instituição. atividades no período em que o aproximadamente 15 mil' presidentedacomissãodelicitação
m

: 'IQuatro delas serão contempladas aluno ,não está na sala de aula. estudantes nas escolasmunicipais. da Secretaria de Desenvolvimento
I Com a proposta", promete. Ele Aulas de música, de reforço das Além do projeto, Alexandre Regional. Integrou o Conselho

� .

informa que a implantação n�s disciplinas, esportes, lazer e destaca outras propostas de Municipal de Educação.

: iCâmara aprova projeto que cria o Conselho da Mulher
e'

I
� \

ta

'

}ARAGUÁ rio SUL - O projeto
'

o
de lei do Executivo que cria o

:li �Comdim (Conselho Municipal
Il dos Direitos da Mulher) foi

aprovado por unanimidade, em
VOtação única na sessão

ia : extraordinária d'a Câmara de
te i terça-feira. N a tribuna, o
13 ,vereador José Pendiuk dos Santos
as (PT), o Zé Padre, pediu
te ofi' I
�

ela mente o arquivamento do
projeto similar de autoria dele e

re � ,

m d
Z um breve relato sobre as

ta : Cifieuldades para implantar o

; d
on:selho, desde o primeiro ano

e
I a atual legislatura.

'

)s II d'
Depois de diversas reuniões e

ISe -

'

io d
ussoes com representantes

u
I a Socied-;de interessados na

'ctiaç d
'

I fin
ao o Comdim, o projeto foi

I dahzado com apoio do Executivoe o Le '

I "Ei gts ativo. speramos queo
prÓXimo governo assuma aI

re
, sponsabilidade de desenvolver
, POlític rblí ,

illlh
as pu icas voltadas as

I, 'ou eres", declarou Zé Padre. Já, vere d:�,_, (PT
a or JeanCarlo Leutprecht

J,
B), anunciado futuro

DAREDAÇÃO-Com a aprovação
pelo Senado das Parcerias Público
Privadas (PPPs), algumas obras

importantes em Santa Catarina

podem ser viabilizadas, entre elas a

governo para a futura duplicação da BR-280 entre

adminis tração como o Guaramirim e São Francisco do Sul.

acompanhamento de equipe Outrasobrasçgssíderadaspríoritérías
especializada nas escolas pata pelo govern&ao Estado e que estão à
verificar e trabalhar com os e. sa de recursos federais são a

professores a valorização da Aft icação da BRA70 entre

educação e aprendizagem do�' BlumenaueNavegantes, aamplíação

,

lunos
..
Ele também enu�erff.

do Porto de São Fran�isc� do Sul e

,
vesttmento na capacitag o parte da obra da duplicação da BR-

� rmanente dos professores, 101 Sul, entre Palhoça eOsório (RS).
pai erias com entidades e APP' s O projeto permite que a União,
(Associação de Pais e Professores)', estados emunicípios firmem parcerias
ampliação dos horários de com investidores privados para
atendimento nas creches e estuda- realização de obras de infra-estrutura
se a possibilidade de aumento no ou prestação de serviços porprazos de
número de vagas. cinco à35 anos e emvalornão inferior

PERFIL- Formado em Língua aR$ 20milhões;Nas PPPs, o parceiro
Portuguesa, com especialização em público garante ao parceiro privado
Língua Portuguesa e Gestão uma margem mínima de lucro nos

Escolar; Anésio Alexandre foi empreendimentos. Dessamaneira, o
professor por 15 anos nas escolas governo espeta que empresas privadas
municipais, estaduais e se interessem por investimentos que

particulares. Também foi diretor em geral não seriam atraentes,

escola, inspetor administrativo de especialmente no setor de infra-
ensino da rede estadual e diretor estrutura.

• Os investidores

receberão, além das

contraprestações, as
garantia integrantes de
um fundo formado com

recursos e bens públicos.
Se as metas não forem
obedecidas, o governo
poderá reduzir o ,

pagamento das

contraprestações.

1/ Que o nascimento do menino
JESUS renove as esperanças e

traga muita alegria e paz a nossos

corações."

.:::>

MARISTA
www.�arista-jaragua.com.br

3710313
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INFORME CP

� IPVA

Reajuste chega a 8%
A secretaria da Fazenda de SC divulgou ontem as tabela? com os

valores do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores

(lPVA) a serem pagos em 2005, e cujo tributo sobe em média 8% .

'mais em relação a 2004. A diferença seria ocasionada pela
válorização dos veículos no período. O gerente de controle de
IPVA da Secretaria, Ivo Vieceli anunciou que a previsão de

arrecadação prevista para 2005 é de R$ 350 milhões, contra R$
310 milhões deste ano. São obrigados a pagar o IPVA os veículos
fabricados a partir de janeiro de 1985. Demais, cerca de 14 milhão
de veículos registrados na frota de SC, que é de 2.1 milhões de
veículos automotores, estão isentos. São os fabricados antes de

1985, além dos carros oficiais, veículos de entidades sindicais, táxis
e ambulâncias.

� IMÓVEL FINANCIADO

ABMH questiona leilão
A ABMH (Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação
volta a questionar a legalidade dos leilões extrajudiciais
realizados pela Caixa Econômica Federal. São vendas de
imóveis retomados de mutuários que atrasaram as parcelas
do financiamento. A ABMH argumenta que os mutuários não
estão tendo o direito de se defender nas execuções
extrajudiciais, até porque a Caixa faz a citação do devedor por
edital e não pessoalmente.
A associação baseia sua conclusão em decisão recente do

'Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é nula a

citação ou intimação do mutuário por edital em execução
extrajudicial':

Quina
�onc�rso: 626
07 - 08 - 18

22 - 39 - 49

concurso: 1389

lt-.40- 68
72 - 74

Lotomania
concurso: 480

O� - 04 - 08 - 16 - 22 - 23 - 29
28 - 31 - 32 33 - 34 - 36 - 40

.1},- 51 � 55 - qL:Ji) - ��
.

�,�.�"",tIeJ�.
[tnii&Io,...,_o:t..Aal>t�oHZ03II>l

.. h••'l1<"lc"&"� RS116,oo

... -
(I\)

EM JARAGUÁ DO SUL
Av. Getúlio Vargas, 156 . 27S-lJS83
Av. M.\. Deodoro. 183 • 371.7365

Shopping Center Breithaupt - 372-2678

, Qu6$4.T Masculino
tlM.t'.!t&�Qw .... .nM.

f.'Wt1WI��,Quft_5,�(l"
�W'»h���

.�_,,_1�1Sg
+Od�'��(

EM GUARAMlRJM
Rua 28 de Agosto. 1939
Sala 02 • 373:1065
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BOM NEGÓCIO

Hotéis para cachorro com

.ocupação esgotada para o Natal
MARIA HELENA DE MORAES

�Procura aumenta

em até 100%

em virtude das festas'
de final de ano

0;.Hospedog, na Barra do Rio Molha, ainda tem condições de receber cães e gatos durante as festas de final'de aoo
ij

.

do Hospedog, Luciane Beatriz
Richert comenta que a hospedagem
é feita pormeio de um contrato legal,
assinado pelo proprietário do animal
e pelo gerente do hospedog.
'�sumimos total compromisso com

. os cuidados necessários ao bem estar

do animal, mas os proprietários
também têm ossuas obrigações, que

Desemprego em novembro
foi de 10,6%, segundo PME

DA REDAÇÃO - A taxa de

desemprego em
.

novembro,
diferentemente do que estimavam
muitos economistas, permaneceu
em dois dígitos 'no mês de
novembro. A PME (Pesquisa
Mensal de Emprego) apurou uma
taxa de desocupação de 10,6% no

mês passado, praticamente estável
em relação à taxa de outubro

(10,5%) .

Economistas esperavam que a

taxa ficasse de um dígito e fosse a

menor desde o início da PME, em
outubro. Um dos motivos para o

otimismo é o aqúecimento das
vendas de Natal, que deve ter

causado a abertura de vagas

temporárias nos setores de comércio
e de serviços das grandes cidades
brasileiras.

A população ocupada cresceu
0,4% e foram abertas 71 mil novas

vagas. Por outro lado, o número de
.

_ pessoas procurando emprego
aumentou 2,2% e causou o leve
aumento na taxa do mês. Segundo
o. IBGE, 49 mil pessoas a mais

passaram a procurar emprego em

novembro. No total, as seismaiores
regiões metropolitanas registram
2,32 milhões de desempregados em
busca de um trabalho.

Entre as pessoas

desempregadas, 19,2% nunca

trabalharam e 26,2% eram

responsáveis pela família. Do total
de 2,32 milhões, 40,7% estavam

procurando emprego por um

período de um a seis meses. E 27%

e�tão procurando trabalho há pelo

• A população ocupada
cresceu 0,4% e foram
abertas 71 mil novas,

vagas. Por outro lado, o
número de pessoas
procurando emprego
aumentou 2,2%.

• Entre as pessoas
.

desempregadas, 19,2%
nunca trabalharam e

26,2% eram responsáveis
pela manutenção da
família.

JARAGUÃ DOSUL - O serviço de
hospedagem para animais de

estimação é oferecido por várias
clínicas veterinárias da cidade e

algumas estão coma lotação esgotada,
como é o caso daClínicaMundoCão,
localizada na RuaOlívio Brugnago,
no BairroVilaNova. A proprietária
da clínica, médica veterináriaKarina
Schuster, afirma que até meados de
janeiro todas as vagas estão ocupadas.
A Clínica Mundo Cão tem

capacidade para receber até animais,
cães ou gatos, com sistema de vacinas

� SAFRA CATARINENSE
em dia e que sejam sociáveis.O preçoLançado anuário .

�l� médio das diárias é R$ 15,00.
A 25" edição da Síntese Anual da Agricultura de Santa Cata��� "Oferecemos esse serviço de
produzida pelo Instituto Cepa/SC, foi lançada recentemente pelo '\"\'hospedagemhácincoanoseaproc 1,

governado do Estado.Com base nos dados do primeiro semestre '�r\unenta emmais de 100% no fi .�
de 2004, a safra 2003/2004 deve apresentar uma pequena queda d \ ano", comenta a veterinária.

_

no PIB, de 1,7%, e quebra de 14% na produção de grãos, devido à
No Hospedog, que funciona

estiagem, prejuízos com o "furacão Catarina" e redução na área
comoumhotel cinco estrelasmiBarra

plantada de milho, dentre outros fatores. Para 2005 pode ser

esperada uma queda nos preços internacionais das principais
doRioMolha, estão hospedados oito

commodities devido' a superoferta, o que pode prejudicar o cachorros, mas a capacidade do local

desempenho da balança comercial do agronegócio catarinense. é para 15 animais. Pàraseremaceitos,
precisam ser sociáveis e estarem com

as vacinas emdia.A sócia-proprietária

menos um ano. Os jovens (pessoas
com até 24 anos) correspondem ao

maior grupo do contingente de

desempregados (45,8%).
A renda média do trabalhador

brasileiro subiu pouco em

novembro na comparação com

outubro (0,1%). Em relação a

novembro do ano passado, houve
um ganho de 2,6% na renda. O
rendimentomédio é de R$ 904,70,
o equivalente a 3,5 salários
mínimos. Também na comparação
com outubro, o IBGE apurou uma

queda de 0,3% na renda dos

empregados com carteira assinada
e uma alta de 7% nos sem carteira

de trabalho. Já os trabalhadores por
conta própria registraram uma

redução de 4% em seus

rendimentos.

devem ser cumpridas, como a

carteira de vacina em dia",
exemplifica Luciane.

As 15 vagas da Clínica São
Francisco (Getúlio Vargas, 654)
também estão ocupadas até

meados de janeiro. De acordo
com a proprietária do local,
médica veterinária Solange

Benz, que oferece o serviço hi
15 anos, a procura tcm

aumentado a cada ano que pasl\ F

mas o movimento aument

mesmo durante as festas de Na�
e Ano Novo. Solange dispõe OI ji

quatro canis reservados;"
exclusivamente para cadelas nu

cio e cachorros ferozes.

Preços administrados elevam
o IPCA-15 para 0,84%

DA REDAÇÃO (AE) - A inflação
medida pelo IPCA -15 (Índicede
Preços ao Consumidor Amplo - 15

disparou para ° 84% em dezembro,
ante 0,63% em novembro. A taxa,

pressionada por preços administrados
como gasolina e ônibus urbanos, ficou
bem acima das estimativas do
mercado financeiro (0,66% a 0,75%)
e estimulou apostas denovas elevações
na taxabásica de juros (Selic) no início
do próximo ano.

OIPCA-15 éumapréviado IPCA
- referência para asmetas de inflação
do governo - domês. Os dois índices,
calculados com amesmametodologia
pelo Instituto Brasileiro de Geografia
eEstatística (IBGE), diferem-se apenas
no período de coleta, sendo que a

pesquisa do IPCA-15 ocorre da

segunda metade do mês anterior e

prossegue até por volta do dia 15 do
mês de referência e a do IPCA em

todo o mês civil.As pressões de

dezembro levaram o IPCA-15 a

fechar o ano acumulando alta de

7,54%, abaixo, portanto, do teto da
meta de inflação de 8%definida para
este ano.

Em dezembro, houve concen

tração de reajustes, especialmente de
preços administrados (monitorados
pelo governo) . As contas da analista
Ana Paula Almeida, da Tendências
Consultoria, mostram que os

administrados subiram 1,64%,
enquanto os preços livres (definidos
pelomercado) registraram aumento

de0,50%.
Asmaiorespressões sobre ainflação

nomês foramdadas por combustíveis,

telefone fixo, ônibus ur��noli '

vestuário que, juntos, responderan
por0,45 pontoporcentualda infIa�1 .'

ou quase metade da taxa. Alémru
gasolina (3,45%) e do álcool (864%!
outros itens importantes na despe!
das famílias também contribuÍllI i!

para elevar o resultado do índico
As tarifas dos ônibus urbano� "

refletindo aumento em quatrú '.

regiões, ficaram, em média, 1,74� "

mais caras.As contas de telefonenxú "

aumentaram 1,89% e os artigosOI
vestuário tiveram alta de 1,!3�
Houve pressão ainda dos aument�
nos preços de cigarros (2,71%)
conserto de automóvel (2,16%),
segurode automóvel (2,l5%),Ô�

.

intermunicipal (1,59%),empre�doméstico (1,13%) e gás de co

(1,03%).

• Em dezembro, houve

concentração de reajustes�
/

especialmente de preç�s
administrados

(monitorados pelo
governo).

• Houve pressão ainda
dos aumentos nos preços
de cigarros (2,71 %),
conserto de automóvel
(2,16%), seguro de
automóvel (2,15%), ônibUS
intermunicipal (1,59%).
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."As rondas, gratuitas,
jniciaram no dia 15,
e contam com mais

de 300 cadastrados

JARAGUÁ DO SUL - o

programa da Polícia Militar

"Operação Viagem Segura"
recebeu em uma semana mais de

300inscrições. O cadastro poderá
ser feito até dia 15 de março,

t considerado período de férias. Para
fazer a solicitação o interessado

,
L deve ir até o quartel da Polícia

Militar e preencher um cadastro,

,com informações simples que

'�podem contribuir para o trabalho
j

;deronda.
I As rondas são realizadas por

'policiaismilitares diversas vezes ao
�; dia. Com autorização do dono eles
"'

podem entrar na casa e fazer a

'vistoria nas portas e janelas. "Não
(garantimos 100% de segurança,
.mas é um trabalho que reforça a

- proteção da comunidade", explica
o Major Rogério Kumlehm,
"coordenador do programa.
o Qualquer alteração na residência,

aos'; aPolíciaMilitar entra em cooraro

QUINTA-FEIRA, 23 de dezembro de 2004

OPERAÇÃO VIAGEM SEGURA

CESAR JUNKES

Policiais Militares verificam portas, travas, janelas e portões, diariamente

.com o proprietário, para que os

possíveis problemas sejam
solucionados.

A PolíciaMilitar pode fazer este
trabalho especial no verão porque
neste período os índices de
ocorrência são baixos, e pelo fato
dos policiais não pegarem férias em

população recorre à PM para
I' viajar tranqüila nestas férias

Presentes precisam' de nota

para ter a garantia de troca
JARAGUÁDO SUL-Todo ano é a

mesma coisa. Depois das festas, as lojas
, recebem muitos pedidos de troca.
,

Principalmente roupas e sapatos. Os
,1'comerciantes, no entanto, não são
, obrigados a trocar presentes deNatal
,

porproblemas com cor, tamanho ou
('gosto. Segundo o coordenador
:� executivodoProcon,RobertoRapozo

,

deOliveira, o Código de Defesa do
,

"ConsUmidorestabelece que a troca

I;�; :' SÓéobrigatória nos casos de defeito.
laxo ,Para evitar transtornos, o Procon

'il: onentaos consumidores a perguntar
JS 'nahoradacompraseoprodutopoderá13% ser trocadopor causa da cor, tamanho
�nt� oumod I "O /

11%)""'( ,e o. que acontece e que o

�%) omerclo para não perder o cliente,

� ,IllUitas vezes aceita a troca, o que
garante mais vendas", explica

� Ohveira.No caso de defeito, o prazo
. para o consumidor reclamar é de 90

dias. "O consumidor deverá e�trar
emCOntato como fornecedorou com
aassistência técnica autorizada para

: tentar solucionar a questão. Se o

problemanão for resolvido, oCódigo
, de Deelesa do Consumidor garante
qUe'
d

ePOssível escolher entre a troca

°produto, descontoproporcionaldo
preço Ou a devolução da quantia
pag " ,

a
, informou. Mas para isso, é

�r:ciso ter anota fiscal. "Semela não
,.... �_ cOrno reclamar direitos",

auta O
I

'! nta. Procon de [araguá doSul
az ernmédiamil atendimentos pormês e, ntre telefonemas, consultas
Pessoaisea diê .

O
�

d
u iencias. s campeoes

.

�l�amações �ão os telefones.

Po
es ou fixos sao aborrecimentos

� fei�ausa de ligações que lião foram
cei I

e que aparecem na conta e
u ares que não pegam em

• O Procon encerra as

atividades hoje às 12h30.
Devido à mudança de

prefeito, ainda não foi
'definido se retorna no dia
3 de janeiro, ou se haverá
férias coletivas.

• No caso de compras
realizadas pela internet ou
'com vendedores

ambulantes, o consumidor

poderá, num prazo de até'
sete dias, desistir da
compra, para isso deve
fazer carta registrada (AR).

determinadas áreas.Problemas com
cheques pré-datados também são

comuns. Para evitar o desconto do

cheque antes da hora, o coordenador
do Procon aconselha o consumidor a

pedir que a loja especifique na nota
fiscal o número do cheque, banco,
valor e a data a ser descontado. "Esta
será agarantia do consumidor de que
se o comerciante soltarantes doprazo,
ele poderá exigir seus direitos. Caso
contrário, não há como reclamar",
explica. Outra situação que requer
comprovante é a compra de carro

usado. "Seo consumidorderumcarro

comoentradanopagamentode outro

veículo, precisa pedir um recibo de
venda do carro para o garagista. Caso
contrário não há como provar que o
carro não é mais dele", esclarece.

janeiro. No ano passado foram 63\c� erdeu a conta de quantas ve

casas cadastradas e uma.
�
eve o escritório invadido.Ap ar

ocorrência de invasão, mas sem -�s grades, diversas vezes teve

roubo. Serão cinco viaturas à �eriais furtados. "Este ano, além
disposição para as rondas, com dez de pôr alarme, contactei o serviço
policias. "Se necessário usaremos da Polícia Militar. Tenho esperanças
motos também", informou. de ter férias mais tranqüilas",

O industrial EloiEmmendõerfer comenta.

"

Um final de ano com segurança
e carinho no Lar da Criança

}ARAGUÁ DO SUL - Enquanto
muitos aguardam ansiosamente a

ceia de Natal, a troca de presentes
e a reunião da família, muitas
crianças não têm esperança de

ganhar um presente ou um simples
abraço dos pais e parentes. É o caso

das seis crianças, de dois meses a

oito anos de idade, que vivem no

Lar de Guaramirim. Os pequenos
estão afastados temporariamente
por problemas de família como

negligência, violência física ou

psicológica. Elas passarão o Natal
com funcionários é voluntários do

abrigo. "Eles precisam de apoio e

carinho, ainda mais nesse

momento. Com a aprovação judicial
as crianças ficarão por três dias

conosco, em clima familiar", conta
a assistente social e coordenadora

do Lar, Maria Andréia Stanck.A
coordenadora conta que para as

férias escolares, algumas atividades
estarão sendo preparadas. "Vamos
levá-las para passeios curtos,mas que
possamproporcionar ummomento

de lazer e alegria", informa.A
presidente da Associação Lar das
Crianças - Marcos ValdirMoroso,
Amália Meyer Dequêch, com o

apoio da coordenadora, quer buscar
junto às prefeituras conveniadas
com o lar - Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder e

Corupá - e empresários, recursos
para a reforma e construção da

brinquedoteca. "Recebemos

doações de empresas e queremos
ter um espaço para que elas possam
brincar em segurança", revela a

assistente social.

Crianças passarão as festas de fim de ano com as voluntárias

CP,NOTAS
� , APROVAÇÃO
Ministra doMeio Ambiente conhece SeloVerde

"

Com a instalação do primeiro posto de revenda de derivados de petróleo
com o SeloVerde, no Brasil,Jaraguá do Sul ganha repercussão no cenário
nacional. Segundo o consultor e presidente do Imamb - Instituto de

Monitoramento Ambiental, Roberto Roche, a ministra Marina Silva

conheceu o projeto e aprovou a iniciativa que tem o apoio do Núcleo

dos Postos de Combustíveis da Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul (Acijs) e Associação das Pequenas e Micro Empresas do
Vale do Itapocu (Apevi), dos sindicatos dos distribuidores de derivados
de petróleo de Santa Catarina. No final de novembro, o Posto Amizade,
no bairro Jaraguá Esquerdo, cumpriu todas as exigências ambientais e

recebeu a certificação através da Fatma - Fundação do Meio Ambiente
e do Imamb -Instituto de Monitoramento Ambiental, credenciado pela
Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente.

� EXEMPLO

Outras empresas buscam certificação
Outras três empresas estão buscando a certificação, cumprindo os

mais de 150 itens exigidos. Para a entrega dos certificados, o

presidente do Imamb pretende contar com a presença, em Jaraguá
do Sul no próximo ano, da ministra Marina Silva para destacar o

funcionamento do Selo Verde.

� DETRAN

Horário de atendimento de final de ano
O Departamento Estadual de Trânsito e Segurança Viária (Detran/
SC) divulqou horário de atendimento no final do ano. O diretor do

órgão, delegado Paulo Roberto Dias Neves, determinou através

de portaria que tanto o Detran como as Ciretrans e Citrans do

Estado obf�çam esquema de meio expediente nos dias 27, 28,
29 e 30 dê dezembro. Amanhã e dia 31, ponto facultativo, não
,1:>.:>-' erá expediente. Na quarta e quinta-feiras que antecedem o

J' "atai, o Detran e suas regionais vão funcionar das 13 às 19 horas. O

,j)' mesmo vai ocorrer de segunda a quinta-feira na semana do Ano

Novo. Dia 3 de janeiro o expediente será normal.

� SCHÜTZENFEST

Resultados apresentados em assembléia
A Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu
- ACSTVI realizou no dia 10, na sede social da Sociedade Recreativa

Alvorada, a Assembléia Geral para eleição de parte da diretoria

para o biênio 2005-2006 e para prestação das contas da ACSTVI e

da XVI Schützenfest. Foi contabilizada receita total de RS 926.8�6,54
e despesa total de RS 865.695,38, o que gerou um resultado de RS
61.161,16. Assim, cada uma das sociedades filiadas recebeu como

. ��
ressarcimento pelos trabalhos desenvolvidos em favor da XVI ,o�
Schützenfest o montante de RS 3.000,00. Em 2003 o resultado '*

:-.i,
financeiro havia sido de RS 31.573,76. ' ;;_,

� SCHÜTZENFEST

Composição da diretoria

: -�

���
}

Para o biênio 2005-2006, conforme prevê o estatuto, foram eleitos: J<i:

Dieter Grützmacher (1 ° Vice-presidente), Sidney Carlos Buchmann ;;�
(20 Vice-presidente), Daniela Angela Lenzi (1 a Secretária) e Ivan 0�,;Pilon Torres (2° Tesoureiro). Ficam mantidos até 31 de dezembro "

de 2005 os cargos ocupados por Wilson Bruch (Presidente), Egon
Méldola (Presidente de Honra), Celso Hille (2° Secretário) e Marcelo
Heinz Prochnow (1 ° Tesoureiro). São diretores de departamento
da ACSTVI os senhores Osvaldo Aguiar de Almeida (Diretor de
Tiro) e Hilmar Rubens Hertel (Diretor Social).

� EDUCAÇÃO
Mestrado em Educação eCultura é renovado
o presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE), professor
Adélcio Machado dos Santos, assinou no dia 20 o parecer de

renovação de reconhecimento do Mestrado em Educação e Cultura
do Centro de Ciências da Educação (CCE/Faed) da Universidade do
Estado de Santa Catarina (UDESC). O documento é um atestado de

qualidade concedido pelo governo do Estado de Santa Catarina ao

programa, que, nos últimos cinco anos, formou 168 alunos. A previsão
é de que até o final de 2005, mais 114 mestrandos defendam suas

dissertações nas áreas de educação e cultura. Para o CEE e para a

coordenação do Mestrado, a assinatura do parecer de renovação de
reconhecimento consolida a parceria entre as duas partes. O Mestrado
em Educação e Cultura foi implantadoem 1996 e reconhecido pelo
Conselho Estadual de Educação três anos depois. A próxima
renovação de reconhecimento do prográma acontecerá em 2009.

� FESTIVAL D� DANÇA

Regulamento para 2005 já está disponível
o Festival de Dança de Joinville, que tem sua 23° edição marcada

para os dias 20 a 30 de julho de 2005, está disponibilizando na '

internet os regulamentos de inscrição para a Mostra Competitiva,
Festival Meia Ponta, Palcos Alternativos e Mostra de Dança
Contemporânea. No endereço www.festivaldedanca.com.br é

possível para as escolas de dança, academias e grupos profissionais
conhecerem com detalhes as exigências de cada evento e seus

gêneros. As fichas de inscrição serão disponibilizadas õI psrtir de
fevereiro de 2005 n9site do evento, e deverão ser encerninhadas

junto com o material solicitado até o dia 20 de abri!, ser -:1\., que a

seleção acontecerá em maio.
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ESPORTIVAS
.... SANTOS

Luxemburgo fica no Peixe
o Santos confirmou oficialmente a permanência do técnico Vanderlei

Luxemburgo no comando do time. A renovação do contrato, até o final
de 2005, foi acertada na manhã de ontem, numa reunião entre o

treinador e o presidente do clube, Marcelo Teixeira. Com proposta
milionária da MSI para se transferir para o Corinthians, Luxemburgo
recusou o convite e preferiu continuar o trabalho no Santos, após ter
conquistado o título brasileiro. O objetivo é ser campeão da Copa
Libertadores em 2005."Escolhi continuar no Santos por entender que o

trabalho alnda não acabou. Conhecendo o planejamento do clube,
tenho certeza que alcançaremos nossas metas para 2005': explicou
Luxemburgo.
"Conquistamos o objetivo do título brasileiro e vamos, no próximo ano,
buscar novas metas que consolidarão a imagem internacional do clube"
avisou o presidente Marcelo Teixeira. "Com o excelente trabalho do
Vanderlei e a qualidade de nossa equipe, com certeza teremos

conquistas significativas na próxima temporada':

.... TRANSFERtNCIA

Cruzeiro contrata lateral doGuarani
o Cruzeiro anunciou na manhã de ontem a contratação do lateral

esquerdo Patrick, que defendeu o Guarani no último Campeonato
Brasileiro. O jogador, de 24 anos, assinou contrato de dois com o clube

mineiro, com opção de renovação por mais um. No caso de uma futura

negociação dos direitos econômicos de Patrick, sua procuradora, Nitiko
, Ogura, terá direito a receber US$ 400 mil. O montante restante da

': venda será dividido entre o Cruzeiro e o jogador, em partes iguais.
,

Natural de Muriaé (MG), Patrick começou sua carreira no Atlético-MG,

: em 1997. Além do clube de Campinas, ele teve passagens também
pelo Mirassol (SP), União São João de Araras (SP), Caxias do Sul (RS) e
Anapolina (GO). O lateral é o quarto reforço do clube p�,a temporada
do ano quevem. A diretoria do Cruzeiro já havia anunciado t..:ontratação
do meio-campista Fahel,do América-MG,além do volante Fábio S�t�s
e do atacante Michel, que estavam no Nacional, da Ilha da Ma� '.

Portugal.

.... SArDA

PériclesChamusca deixa o SãoCaetano
o treinador Péricles Chamusca acertou o seu desligamento do São

Caetano na noite da última terça-feira. No entanto o treinador vai ficar

pouco tempo desempregado, pois ele já está acertando a sua

transferência para o Goiás, que demitiu Celso Roth. A saída do técnicó
foi confirmada pelo gerente de futebol, Carlos Aiki, o Batata, que não

revelou detalhes sobre o acordo. A diretoria acha que a mudança é

• necessária dentro de seu planejamentopara 2005. Apesar dos bons
, resultados em campo, Chamusca não estaria agradando aos dirigentes.
...

Chamusca chegou ao São Caetano durante o Campeonato Brasileiro,

� substituindo a Muricy Ramalho. NoAzulão, ele conseguiu fazer o time
subir de produção e atingir o índice de 78% de aproveitamento. Se não

;..
� fosse o STJD, que tirou os 24 pontos devido a morte do zagueiro
� Serginho, o clube ficaria com, ótimas chances de garantir uma vaga na

Copa Libertadores de 2005. Além de São Caetano, Péricles trabalhou
no Vitória, Brasiliense, Santa Cruz e Santo André, onde conquistou a

Copa do Brasil deste ano. Para a vaga de Chamusca, dois nomes surgem
como favoritos: Geninho, que tem proposta' do futebol árabe e do

Atlético-PR, e Ivo Wortmann, que está no Juventude.

.... NEGOCIAÇÃO
São Paulo pode ficar semCristian
o São Paulo tem até sexta-feira para definir a contratação do meia

Cristiàn, do Paraná Clube. Se não fechar o negócio, a diretoria são

paulina perde a prioridade e deixa o caminho aberto para um de seus

maiores rivais: o Palmeiras. Correndo por fora ainda aparece o Cruzeiro,
de Levir Culpi."Amanhã eu devo ter uma informação mais concreta. As

coisas estão bem encaminhadas, mas um outro time (Palmeiras) entrou
na briga,com uma boa oferta'admltiu o empresário do jogador,Odário
Duraens.

,
A diretoria dó São Paulo, no entanto, trata o caso sobre total sigilo.
"Nunca fizemos proposta pelo Cristiano Nem antes e nem agora':
despistou o diretor' de futebol do clube, Juvenal Juvêncio. "Nem sei

quem é essejoqador'cornpletou o supervisorsão-paulinoMarcoAurélio
Cunha. Apesar do mistério,não será novidade se na próxima semana o

São Paulo anunciar Cristian como mais um reforço para 2005 - Josué já
foi contratado. O meia, de 25 anos, é um sonho antigo do São Paulo. No

t começo do ano, o técnico Cuca já havia indicado o jogador, mas a

� negociação esfriou com a chegada de Marquinhos e Danilo. No meio
"

� do ano, surgiu novamente a possibilidade da vinda de Cristian, mas os

� contatos não evoluíram depois que o Paraná Clube exigiu, além do

� dinheiro, dois jogadores em troca. Sem Cristian, restou à diretoria a

:: contratação de Nildo - dispensado na última terça-feira.
t
):
..
,.
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Falecimentos
- Faleceu às 03:00h do dia 21/12, o senhor Eleoterio Berns,com idade

t: de 83 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepu Itamento

� noCemitérioMunicipal deGuaramirim.

� Faleceu às 08:30h do dia 21/12,a senhora Eliane Athaides5ell Matos,
com idade de 32 anos.O velório foi realizado na Capela deCorupá e o

sepultamento noCemitérioMunicipal deCo�pá.
Faleceu às 16:30h do dia 20/12, o senhcirOlimpio AlbinoJung,com
idade de 68 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Luterana

�
, ApostoloTiago e o sepultamento no Cemitério deTrês Rios do Norte.

---:-�

ESTATrSTICAS

PM registra número recorde
de acidentes nessa semana

JULlMAR PIVATTO

....Foram 27 acidentes
.até ontem, com duas
vítimas fatais na

terça-feira

]ARAGUÁ DO SUL - Até o

fechamento dessa edição, 27
acidentes foram registrados pela
Polícia Militar na cidade. Segundo

,

o tenente Ricardo Alves da Silva,
responsável peloDepartamento de
Trânsito, o número é incomum e

deve-se, namaioria dos casos, pela
desatenção de motoristas e

pedestres. Na terça-feira, duas
mortes foram registradas em

acidentes de trânsito.
A primeira foi às 10 horas da

manhã de terça-feira, na Rua O condutor da motocicleta ML,
Presidente Epitácio Pessoa. Uma placa LXZ-7092, de Jaraguá do

mulher foi atingida pelo Gol, placa Sul, bateu no CeltaMDS-7081, de
MER-0470, de Jaraguá do Sul. Ela J araguá do Sul, perdendo o

,

"to, i atendida pelo ,corp0:pj:"'control�ec�lidindodefrentecom
lembeiros Voluntarios, c �f o caminhão Mercedes-Benz

t duma tismo craniano, mas n J IFX02206 de Três Cachoeiras

resistiu aos ferimentos e falece 4ho (RS). Omotociclista não suportou

hospital. 'os ferimos emorreu no loçal.
A segunda aconteceu por '''Os motoristas precisam ter

volta das 16h30, na Rua Bertha mais atenção no trânsito.Amaioria

Weege, Bairro Barra do Rio Cerro. deles está acostumada a dirigir na

Segun<t;o a PM, a falta de atenção é a principal causa de acidentes no município

nossa cidade e não olham mais

placas, e muita gente ainda insiste
em dirigir falando no telefone
celular", disse Silva. Para ele, com
o décimo-terceiro salário, as pessoas
compram carros e também saem

para as compras, aumentando o

número de veículos nas ruas de

Jaraguá do Sul.
J á os números precisos de

acidentes envolvendo pessoas
alcoolizadas não chegam à Polícia

Militar. "Os motoristas preferem
evadir do local, para não enfrenta
problemas com o seguro", comentoI
o tenente. Ele ainda lembrouq�
as pessoas que vão passar as fériru
.no litoral que a fiscalização sera
mesma das outras épocas do ano

"Não é por ser uma data festivaq�
não terá rigor nas penalizaçêé
Portanto, cada motorista pred
manter a atenção, e o cuidado
alertou.

NATAL E ANO NOVO! Missa: Na Paróquia São Sebastião 371-0321
no dia 24 a missa acontece às 8h30 e no dia

25 em dois horários: às 9h e às 19h.

Hospitais:
Jaraguá - 274-3000

Plantão para
emergências
funciona
24h,normal
São José -

371-1977
Plantão de

emergência
funciona 24h,

Comércio em geral
((entro): O comércio
de Jaraguá QO Sul vai
estar aberto no dia 24
e 31 de dezembro, das
8h30 às 13h,Aos
sábados e domingos '

(25 e 26 de dezembro e 10 e 2
de janeiro) as lojas não vão estar abertas.

Coleta de lixo: A coleta de lixo vai funcionar ,

normalm ente. Nas ruas com
recol himento programado

para sábado (25 de
dezembro e 10 de

janeiro) o serviço vai

ser adiantado para
sexta-feira.

normal
Guaramirim - 373-0048 Plantão de
Emergências Funciona Normal

Transporte público:
Nos dias 24 e 31 os

ônibus vão circular
com horário de
sábado. Nos dias 25 e

26 de dezembro e 1 C> e 2 de janeiro,
com horário de Domingo.

Celesc: Plantão
normal.Telefone 0800-480196
Bancos: No dia 24 os bancos
abrem das 8h às 10h e nos

outros dias da semana o
funcionamento é normal.O
auto-atendimento não
mudou. As máquinas à serviço
da comunidade todos os dias
até às 22h.

Posto de
Saúde:
Posto do
Pama-
372-8440,

Vai estar
fechado nos dias
24e 25 de

dez embro e 10 e dois de
janeiro. Nos outros dias o funcionamento
é normal, das 7 às 19 h.

Bancos: Na véspera de

Natal, dia 24, os bancos
abrem das 8h às 1 Oh. de 27

a 30 de dezembro o
,

expediente é normal. No dia

31 os bancos não abrem. °

auto-atendimento
funciona normalmente,

todos os dias até às 22h.Farmácias:
Catarinense· (em frente aos bombeiros)
275-0636 funciona normalmente,24
horas.

Samae:
.

atend imento
normal pelo

Plantão de
vazamentos.
Telefone 115

Shopping: No dia 24 e 31 de dezembro as

lojas funcionam até às 15h e a praça de

alimentação e lazer, até às 16h. nos dias 25
de dezembro e 10 de janeiro o Shopping
Center Breithaupt vai estar fechado.

Prefeitura: Encerra a maioria de suas atividades deste ano às 12h30min de

qu inta-feira (23/1' 2), já q ue está decretado ponto facultativo nos órgãos
municipais de Jaraguá do Sul nos próximos dias 24,27,28,29,30 e 31. Nesses

dias, serão mantidos em funcionamento os serviços essencia is de cada

secretaria, autarquia ou fundação municipal.
A Secretaria de Saúde não terá atendimento nos dias 24 e 31,mas dará plantão
no período de 27 a 30, nos seguintes locais: PAMA I (Bairro Czerniewicz), das 8h
às 19h, com médicos pediatra e clínico geral; PAM (Avenida Getúlio Vargas),das
8h às 11 h e das 13h às 14h, com plantão odontológico e de farmácia.

Sine:
suspenderá o

atendimento
no perfodo de
24de
dezembro a

13 de janeiro.

Detran: Nos dias 24 e 31 i ponto
facultativo, não haverá expediente, Na

quarta e quinta-feiràs que antecedem o

Natal, o Detran e suas regionais vão vai
funcionar das 13 às 19 horas. O mesmo

ocorrer de segunda a quinta-feira na

semana do Ano Novo. Dias 20 e 21 de

dezembro e 3 de janeiro, expediente
normal.

'
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MELHORES MOMENTOS
•

Futebol jaraguaense foi o destaque do ano
juLlMAR PIVATTO da história e o acesso para a

Série A2 do Campeonato
Catarinense, levou milhares de
torcedores nos domingos para
o João Marcatto. Quem
também viveu um bom
momento foi o futebol amador

,

JARAGUÁ 00 SUL � Em um

ano especial para o esporte

jaraguaense, o grande destaque foi
iofutebol.A ascensão doJuventus,

:quéconquisto_u o primeiro título

'l .

,Janeiro
'ío. Clube Kentucky
�anha o séJimo tftulo

estadual. ,

13 • Malwee se

lreapresenta no

rWolfgang Weege com

Inovos reforços.
I

'

: 18· Alessander Lenzi
;nce aI' etapa do 17°

: brasileiro de jet-ski
31 . Schroeder recebe

: seleção brasileira de
I canoagem C2

DIVULGAÇAO

[ 1�'

:,Fevereiro
e .'14· Malwee vence o

I ;:,Joinville por 3x2 e

a ;ficacom a terceira

colocação da Copa
e ,Sul

,21 e 22 - Equipe

ALEXANORE BOGO

jaraguaense
,

conquista a primeira
etapa do Estadual de
, Tiro no Parque de

I: Eventos
27· Abertura do 11 °

Torneio de Verão de
Futsal de Schroeder

DIVULGAÇAO

Março
07· Malwee
vence o Carlos
Barbosa e

conquista o

bicampeonato
da Taça Brasil
13 - Kreis Jr.
estréia na Copa
Clio no

Autódromo
Internacional
de Curitiba com
terceiro lugar

�8 -.A�letas do Handebol jaraguaenses convocadas para a seleção

prasllelr� Cadete (16 anos): Kerolen Santana (armadora) e Camile do
rsdo Dias (pivô). _

�' .

Juve�tus é confirmado na Série Bl do Campeonato Catarinense

/. EstádiO João Marcatto recebe vistoria para os jogos do Juventus
7· Malwee vence Videira fora de casa por 6xl na estréia do Estadual

Abril /'

03..'
.

ValênCla/Julecler/JGB vence a Coremaco na prorrogação por 4xO e

��nce o TQrneio Aberto de Verão em S'chroeder
n

e OS - Mayara Martins (natação) e Jackson Schwarz garantem vaga

FIoS ,JogOS da Juventude Italiana, na seletiva disputada em

onanóp r
25 D

o IS., ARQUIVO CP IMAGEM
.

uas mil
pessoas
assistenn à
Volta do
Juventus às

-

competições
�rOfiS�ionais.partida foi
COntra o Interde L

. ages, no
Joao
M,arcatto, e o
tncolor '

gOleou p6xO,
ar

24 2títu� 5 - Joyce Moretti, Jade Hillesheim e Guilherme Getelina trazem

SUL
Os do Campeonato Brasilelro de Bicicross, disputado e'(1 Rio do

da região, com estádios lotados
no Campeonato Varzeano e na

1 a Divisão de Amadores, com
d-estaque para a Sociedade
Vitória, que disputou seis finais,
conquistando quatro títulos.

No futsal, a Malwee

começou a sua trajetória
internacional. Primeiro com o

título da Sul-Americana, em
,

setembro, e fechando o ano com
o troféu da Copa América, no
Peru. Agora, só falta a Liga
Nacional no currículo dos

Maio
03 - Coremaco vence a Artex/Aspo e

conquista o trtulo do Torneio Aberto
de Futsal em Massaranduba.
25 - Mayara Martins volta da Itália
com três medalhas nos Jogos da
Juventude Italiana: ouro por equipes
e no revezamento 4xsOm livre e uma

prata nos SOm costas.

27 - Malwee empata em 4x4 com o

São Paulo e se classifica em sétimo

lugar na Liga Nacional.
31 - Quatro atletas do Basquete
feminino jaraguaense (categoria
Infanto-Juvenil), se i�egram à

seleção catarinense que disputou o

Campeonato Brasileiro de Seleções:
Josiane (pivô), Jéssica (ala), Jucinéia (armadora) e lamar (pivô).

Junho
.

05 - Malwee estréia com empate em

4x4 com o Minas na segunda fas

Liga Nacional.
.

08 - O jóqador da equipe de Voleibo
de Jaraguá do Sul, Júnior, é convocado
para a seleção brasileira Infanto

Juvenil, que disputou o Campeonato
Sul-Americano.
10 - Começa em Joinville a Volta de
Santa Catarina de Mountain Bike, que
passou por Schroeder, Jaraguá do Sul
e Corupá.
19 - Grameyer vence a Néki Confecções
nos pênaltis e vence o Campeonato
Municipal em Schroeder
27 - lamar, Jéssica e Jucinéia conquistam otttulo nacional com a seleção
catarinense. O campeonato da primeira divisão foi realizado em Xanxerê

(SC).
30 - Kerolen Santana confirma seu nome na seleção brasileira de
Handebol Cadete (16 anos).

Julho
03 - ADV/Fenabb, no feminino, e ADV/Marisol, no masculino, vencem o

Campeonato Aberto de Voleibol de Jaraguá do Sul.
'03 - Markolf Berchtold fica em segundo lugar na 5' etapa da Copa do
Mundo de Down Hill, disputada em Calgary, no Canadá.
03 e 04 - Atletismo jaraguaense volta do Estadual Mirim com o título no

Masculino e o vice no Feminino.
16 - Júnior, da equipe
jaraguaense de voleibol,
comemora o título Sul-

JOR�AL MUNIClplO •

._,

1 xl com o Brusque e

conquista o título do Turno
na Série Bl.
19 - Malwee perde de virada
para a Ulbra (4x3) e dá adeus
ao sonho do título na Lig'a,
terminando em terceiro

lugar.
28-- Xadrez feminino conquista o bicampeonato na Olesc (Olimpíada
Estudantil de Santa Catarina).

Agosto
02 - Atletas que disputaram a Olesc por Jaraquá do Sul são recepcionados
e homenageados pelo segundo lugar geral na competição.
22 - Caxias vence o CtSARJUNKES

Gesso Jaraguá nos

pênaltis e conquista o

títu lo do 22°

CampeonatoVarzeano.
24 a 28'- Jara uá do
Sul sedia

Campeonato Brasileiro
de Seleçôes Infanto
Juvenil de Voleibol. As
oito melhores equipes
disputaram a

competição no Ginásio
da Recreativa da
Marisol.
26 - A equipe Ajab/Mime Juvenil feminino de Basquete confirmou a

vaga na final do Estadual.
28 - São Paulo, vence Santa Catarina e fica com o título do Brasileiro
Infanto-Juvenil de voleíbol,

jaraguaenses.
Nas piscinas, quem brilhou

foi a equipe feminina de

natação, conquistando o tetra

na Olesc e nos Joguinhos
Abertos e um honroso quarto
'lugar nos Jogos Abertos. E nas

pistas, a equipe de Bicicross
confirmou que é amelhor equipei
do Estado, conquistando três'
títulos noCampeonatoBrasileiro.'
Confira abaixo o que de melhor:
�conteceu no esporte e� 2004.

'

Setembro
04 - Colégio Evangélico vence os Jogos Escolares da Semana da

Pátria.
07 - Talita Hermann
e Nathália Krelling
participam do Troféu
José Finkel de

Natação, disputado
em Santos.
21 - Natação
feminina conquista o

tetracampeonato
nos Joguinhos
Abertos em São José.
27 - Malwee vence

Carlos Barbosa por
4x2; em Mar Del Plata,
e conquista �ulo Sul-Americano.
30 - Federação Catarinense de Natação divulga lista de recordes, que

om oito jaraguaenses.

09 e 10 - Seleção brasileira conquista a medalha de prata no Sul
Americano de Tiro Olímpico, na Argentina.
16 - Sociedade Vitória conquista dois títulos na Taça Pomerode, nas
categorias Aspirantes e ctSAR JUNKES

Titulares.
16 - Diego Pereira, de 14

anos, conquistou duas
medalhas de ouro no 9°

Campeonato Brasileiro de
Caratê.
24 - Markolf Berchtold

conquista o título da Down
Hill Cup, disputada em

Santiago, no Chile.
28 - Icro lnformática/Franca
Calçados vence o Posto

Cidade/Sales Seguros por"
2xO e conquista o Torneio
Aberto de Futsal de Jaraguá do Sul.

Novembro
11 - Xadrez feminino conquista o tricampeonato nos Jogos Abertos
de Santa Catarina.
11 - Natação feminina conquista sete medalhas nos Jasc, terminando
em quarto lugar no geral.

'

13 - Malwee perde por ARQUIVO CP IMAGEM

'sx4 para Florianópolis
e fica em segundo
lugar nos Jasc.
13 - Guilherme

Getelina, Joyce Moretti
e Jade Hillesheim
confirmam título
brasileiro no Bicicross,
21 - Juventus vence o

Figueirense B por 1 xO

na prorrogação e

conquista a vaga para a

Série A2 do Campeonato Catarinense.

Dezembro
04 - Malwee vence a Univali por
2xl e conquista o

pentacampeonato Estadual de
Futsal. .

04 - Flamengo bate o Vitória por
3x2 e fica com o bicampeonato da
l' Divisão de Futebol Amador.
05 - Juventus golea o Brusque por
4x2 e fica com o título da Série Bl
do Catarinense, o primeiro na

história profissional do clube.
05 - Beto Alchini, de Guaramirim,
é tetracampeão estadual de
Motovelocidade.
11 e 12 - Jaraguá do Sul sedia o

8° Festival Nacional de Alegorias
no Ar. �

18 e 19 - Malwee aplica duas

goleadas no Kansas e conquista
a Copa América de Futsal. -

20 - Falcão (foto) recebe, na
Suíça, o título de melhor jogador
de Futsal do Mundo ..

ctSAR jUNKES

ACOMPANHE O PILOTO
PELOSITE

r-Ór-r
,
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QUINTA-FEIRA, 23 de dezembro de 2004

*Dia23
_Quinta.-feira!!

- Cachaça riaÁgua Doce
Música aovivo com Renato Aguiar (Jaraguá).

- AÚltima Festa doAno I Notre
Show com banda Vlad V.lngressos antecipados podem s

adquiridos nos sequintes locais: O Boticário (ShoPPin;;
Posto Mime (Kohlbach) e na 115 Chopp Bar (ao lado d

'

Notrel.lnldo Zâh.
a

- Only Friends I Hari Om > vide nota

*Dia24
_
Sexta�felra!!

- Ceia na casa da vovó
Apenas familiares e amigos íntimos. Início 18:30h.

*Dia2S_Sábado!!
- Aniversário do Banana Joe > vide nota

*Dia :l1_Dominlo!1
- Cidade abandonada,o festival
Sugerimos: um passeio 'na Malwee, um livro na varanda
uma soneca na rede, reunião de garagem com os amigos:
uma banda na praia, uma caipirinha ao pôr-do-sol ou

quem sabe, um bom filme durante a noite. Não deixe de
aproveitar o ar-livre. Na absoluta vontade de não fazer "

outras coisas, alugue uma temporada inteira de uma série
(Sex and the City, Simpsons, Seinfeld, etc) e fique fritando
na frente da tv.

Gorillaz em busca de novos
talentos

Lisa Marie Presley vende
85% dos bens de Elvis

Jogando com a "farníglia"
Para quem já está com saudades, poderá rever Marlon Brando

(1924-2004) de volta às telas em cenas inéditas como Don Vito
Corleone. Será de uma jeito diferente, mas será. O ator, falecido em

julho passado, negociou antes de morrer a utilização de sua
.

imagem para o videogame que adapta para as telas o romance "The
Godfather",de Mario Puzo.imortalizado no cinema por Francis Ford
Coppola em 1972.

.

O game, que será baseado tanto no filme quanto no livro, tera também a

inesquecível trilha sonora de Nino Rota,uma das mais célebres da sétima arte.
A idéia da Electronic Arts.qúe está desenvolvendo o produto ao lado da Paramount

Pictures,é misturar os elementos conhecidos de O poderoso Chefão com o estilo de jogo
de aventuras RPG como o famoso GTA.

Não se sabe se os outros atores do filme estarão no jogo, como AI Pacino e James,
Caan.

Depois de deixarem ã Batida cartunesca

Gorillaz hibernando durante' dois anos: bs
produtores do fenômeno animado
começaram a preparar o retorno do qrupo 'em

grande estilo.
Semana passada foi lançado o novo e

melhorado website da l:5and�, no endereço
www.gorillaz.com. um mundo virtual a ser

explorado que representa osestúdios Kong.A
maior novidade fica por conta dos mentores

do quarteto terem iniciado um concurso'"
mundial de talentos, cujo vencedor poderá
trabalhar com oGorillaz.

"Estamos procurando por artistas de
verdade. Garotos 'especiais!'Músicos, rappers
infantis, animadores; inventores, pintores,
escritores, quadrlnistas, mágicos mexicanos,
encanadores ousados, visionários do graffiti,
jedls criativos ou chefs elétricos .... pessoas de

visão!", "declarou"Noodle.a guitarrista (virtual)
dogrupo.

A procura global por talentos precede o

tão esperado segundo álbum do Gorillaz,
(sucessordoCDde 2001 queteve 1,5 milhã'ode
unidades vendidas só nos Estados Unidos).

A coluna manda um super abraço de

parabéns ao brother Adriano Junkes, que
comemora aniversário neste dia 25. Na foto
acima, Adriano em descontração total rium click

junto a Viviane Rodrigues.
.

Preview 2005 - primeira mão
Sobre o marasmo em que sempre encontra

se a cidade no começo do ano, o promoter Chico
Piermann manda seu recado: "2005 começará
diferente dos anos anteriores. A ComBat está
preparando uma festa para abrir seu calendário
em alto estilo. No momento o que posso passar é

apenas que -as mixagens do top dj FABRíCIO
PEÇANHA estarão de volta à Jaraguá. A data será
12 de fevereiro."

Como ainda falta um tempo para a data

chegar,o prometer diz estar aceitando sugestôes
da moçada mais ativa. Quem quizer manifestar
se 'corl,' idéias para o evento é só mandar um
e.mail paracombat@netuno.cóm.br.

Baladas no Banana fazem Natal
Galera de Jaraguá já está combinando. de encontrar-se

neste dia 25 no Banana, onde vai rolar a festa de 4 anos de
aniversário da casa. Para o palco está marcado show com a

banda Núcleo Sul. Na pista de dança, os djs Ricardo Thor
(house/techouse), Alex Silva e Caverna estarão embalando a

galera em mais uma noite de agito na casa mais famosa de de .

Ubatuba.lnqressos ria hora ao valor de R$15,00.
Agendados para dia 28, terça-feira, banda Sexy Machine e

djGigante (psy),

Only Friends - áye Bye 2004
N�sta quinta, dia 23 rola uma das últimas

baladas do ano aqui de Jaraguá. A Only
Friends, organizada pelos promoters pépe
Narloch e Adriano Junkes, trará o dj Sande do

Cararnba's mais convidados tocando na pista
principal da Hari Om. A balada tem hora

marcada para as 23h.
Ingressos antecipados podem ser

adquiridos ao valor de R$8,OO nos postos Mime
da Walter Marquardt e Reinoldo, e na loja
Deltacell Claro,do Shopping.

Após dar um show de bom-senso casando
se com Michael Jackson, Lisa Presley lançou mais
uma bomba ao anunciar que vendeu a maior

parte das propriedades de seu falecido (será?)
pai, entre elas direitos de nome e de imagem,
segundo um acordo de US$l 00milhões,

É de infartar. Felizmente ela preservou a

mansão Graceland da venda, ficando com a

propriedade para sí. O ela fará' do "santuário"
serão outros quinhentos.ainda não divulgados.

A compra dos bens foi feita pelo
comerciante Robert EX. Sillerman, fundador da
empresa de promoção de música e esportes SFX
Entertainment.

.

A venda é totalmente insensata, visto que as

propriedades de Presley geraram uma renda de
quase US$ 45 milhões só no ano passado, uma
época considerada "magra" pela média do que já
rendeu.

.

.

Além de um pouco mais de respeito pelo
patrimônio e memória do pai, Lisa poderia
apresentar alguma noção de cálculo também.

J\
.......
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o que 2005 reserva

para sua garage�
Por Darlon Anacleto/Cromoart

Se você é do tipo que adora novidade, inclusive
na sua garagem, aguarde até 2005, que será um

,

ano de lançamentos bem interessantes na
,

indústria automobilísticas. Apesar de não haver

um volume tão grande de lançamentos quanto
em 2004, os modelos que estão por vir vem

criar novos segmentos ou aquecer outros, meio

esquecidos. É o caso por exemplo, da perua

Peugeot 206, que vem juntar-se à campeã Palio
Weekend e a sempre presente Parati.
Infelizmente as novidades não são para todos os

bolsos. No segmento de.populares, por exemplo
não há novidades, ao menos no primeiro
semestre. É quase fato que haja uma

.reforrnulaçâo na linha Celta, com o possível
. lançamento, inclusive, de uma versão sedan do

compacto, o terceiro modelo mais vendido ao

longo do ano.

COMPACTOS
Além do 206 SW que inaugurará o motor

bicombustível da Peugeot, .outra novidade no

segmento compacto é o Cítroén C3 XTR,'
versão com influência aventureira e interior

mais esportivo, que deve utilizar o mesmo

motor da perua Peugeot. A Volkswagen ataca

de Cross Fox, modelo especialmente preparado
para aventuras leves, com direito a estepe na

tampa do porta-malas, quebra-matos
embutidos, pneus de uso misto e suspensão
elevada, conferindo um aspecto mais "rude" ao

comportado modelo.
MÉDIOS
A grande e tão esperada che' ada no

segmento é mesmo do Renault
Megane sedan, que foi
lançado no final de
2003 na Europa. O
modelo combina

.
uma frente

'

�,
Instigante e uma

traseira harmoniosa,

p-

com cortes sutis e elegantes. O bom gosto se

'

�
interior do modelo, que é ousado sem ser apelae�' .

Nada de imitações de madeira nem cromados em \

excesso. Motorizado com os mesmos propulsores qli
equipam a Scénic, o modelo têm a dura tarefa de ofuscar
as vendas do Toyota Corolla e aumentar a participação
da Renault no Brasil.

Já a conterrânea Citroên aposta-
na ousadia do C4. O

.•_-�

modelo, montado
sobre a mesma

plataforma do 307
buscar fisgar
compradores de Golf
A3 e Stilo. Mas isso,
somente depois de

ganhar cidadania
argentina, pois,
enquanto importado da

França será salgado demais para
concorrer com algo nacional.
GRANDES

Depois de tentativas frustradas com modelos como

Shuma e Clarus, a coreana Kia,
,mais conhecida por seus

modelos

utilitários,
surpreende ao

t trazer seu modelo

top de linha:

Opirus. Com quase
cinco metros de

comprimento e visual, DI>. ínimo, inusitado, o sedan é a aposta da marca para
abocanhar parte de � ',,!� ercado em que não encontra concorrentes nacionais.

Equipado com moJ4 3.5 que geram vistosos 202cv e, vendido ao preço de R$ 140 mil,
o novo Kia con tprrerá com Honda Accord, GM Omega australiano e Toyota Camry
(pronuncia-se I ,-::emri").
Outra novidade de grande porte é a perua Jaguar X-Type Estate, equipada com motor

de 230cv e valor de venda que ultrapassa a casa dos R$ 300 mil.
'

Dos Estados Unidos surge um dos mais
belos "sedans-banheíra" de todos os

tempos: o novo Chrysler 300C,
equipado com motor que gera 340cv.

UTILITÁRIOS

das vans de luxo

Peugeot 807 e

Citroén C8, a
Hyundai ataca

,

de RI, também de sete lugares e com novo desenho, mais
quadrado e recheada de ítens de luxo e ,conforto. O jipinho
Tucsonl�béJ.'!l_estará disponí::_el, mas barato que o I2.Y2!.._
RAV 4 e Honda CR-Y.

O sim ático Kia Sportage ganha feições mais ousadas e maiores

dimensões. O interior também é novo, já que é montado com base no

Hyundai Tucson. Os valores aproximam-se da versão atual, que é para manter os
, consumidores fiéis.
Do Japão vem a novidade da Mitsubishi.
Com a aposentadoria da van Espace, surge
a Grandis, uma versão bem mais futurista,
com espaço para sete passageiros. O motor

é o mesmo do Airtrek, um 2.4 de 163cv.,
Os amantes, de grandes picape vão ter o
'que comemorar. A Dodge traz a Ram1 ,

picape de maior porte da marca, na versão I
2500 Quad Cab 4x4, motorizada com um

vistoso motor 5.9 diesel, que gera 230cv.

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

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

Ruo Bernardo Dornbusch, 800 - Joroqvó do Sul- se - Fone (47) 371-4000 - Fax (47) 371-6124
caragua@caragua-veiculos.com.br
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(47) 376-1772/ 273-1001• A_tt_ C__ft.r LTDA
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC C•••NH.N.....

Stratus comp 96 verdemet G Palio SX comp Vermelho 2001
f

Pick UP Corsa 16 km Orig 03 branca G Corsa 4p Preto 1999

Piok UP Corsa 96 verde G Celta + rodas Bordo 2001
Goll ,8 (bola) 95 preto G

5-10 Diesel comp Cinza 1995
Goll.8 86 prata A

2001
Goll.6 92 branco A

S-10 comp + GNV Preta

CheveHe 89 bege A Celta 1.0 2P. Vermelho 2002

Salina L 1.6 86 bege A Palio. Young Branco 2001

Escort Europel GLX completo 98 azul G Eacon GLX, Completo Bege 2000

"

.

. I Escort Zatec 99 prata G Corsa Wagon GLS Cinza 2000

1!eJea���'
EscortGhia 89 verde G Aslra GL Sedam COM? Branco 1999

Ford landal em couro 80 azul GNV
Peugeot 106, Com piela Prata 1999

F-l000c.dupla, MWM, c. 94 cinza D 1998

(047) 376-0251
Brasilia 80 branca G Piçk-Up Corsa Champ Verde

Uno Mille SX Praia 1998
Voyage 86 verde A

Pegeout 405 corno 95 preto G Escort Hobby Praia 1996

Rua Ângelo Rubiní, 900, F-l00 73 amarela D Gol G 1I14p Branco 2004

Jeep em doura/dh/frelo a clsco 65 Bordo G Gol Plus Prata 1 �9S
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC Gol,Preparado (Oe'Corrida) 97 Azul R$ 6.50 Clio 1.0 4P, Branco 2003

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Cfio. Sedan Com plelisimo Grafite 2002

Av. Pref. VValdemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

VOLKSWAGEM

lGol CL 1.6
;Gol1.04p
:GoIMI
'Santana CL

:Saveiro SL 1.6
�Goll.04p
;Parati l6V C/AR/OH

Vermelho
Branco
Branco

Bege
Branca
Azul
Azul

GM

;
;Vectra GLS Verde
:VectraCO Azul

: Plck UP Corsa GL Branca
:Monza GL Bordo
:Corsa Sedam Milenium cinza

;Monza SL 4p cinza
:Celta 2p branco
.

,

f
FORD

-.

t
I

: Escort Hobby azul

:PampaGL Cinza
,
,

t FlAT
t
'.

�Uno SX Vermelho
,

�Tlpo IE Cinza
t Palio EOX 4p Prata

I
PalioWekend Vermelho

PICK-UP

Mltshubishi-Pagero
F-l000 Gabinada Turbo

f F-lObo G-abinada rurbõ
�.

: Sportage 4WO

i 0,20 Gabinada
= F-250 XL
; F-250 XL
: 8-10 Gabinda comp
,

� 0-20 Gabinada
- Ar

: Blazer OLX

Preta
Vermelha
Prata
Verde

' c: Branca
Preto
Cinza
Branca
azul

prata
vermelha! Oourrler CLX

G
G
G
G
G
G
G

1996
1998
1998

1�94
1998
1999
1998

F-250 XL 1999 c/ KIT GNV

G
G
G
G
G
G
G

1995
1994
1998
1994
2001
1993
2001

QUINTA-FEIRA,23 de dezembro de 200
.

----0.

G
G

1996
1991

G
G
G
G

1995
1995
1997
1998

Jlmauri
Motos

Sahara 350 Vermelha
..

D 2001
D 1993,
D 1989
D 2001
D 1986
D 1999
G+GNV 1999
G 2000
D 1991

G 1998

G· 1998

Twister 250 azul

($71-197�
Compra
Troca - Fi nancia

Vende

Biz Mais 2004prata

'fr·ct/" r",,'-:"':(; 'fJ��ff�"i\�����t:X':;� ;."f'f.'���.,

Nao Fecf1àiJ;1ósAliiioço ,"';':
','.,

�
>" •

Vermelho 1994

I Horario de Funcionamento

I Das 8:00 ás 19:00
j

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

SON

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jilraguá do Sul

..
,

Telefone:

370-3113',

Novos e Se:mi-Novos
Consórcio - Seguro - Ffnanctamento

(47) 370-'3 1

Fiesta Sedam

R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao tado da Joa Vídeo Locadora Palio Weekend Adventure

Prata 2005 AC DH VE TE RLL
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO �

I'

Consórcio

Breifko f

* ( 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.
i' Planos de ate 80 meses

para pagar .

• FISCALIZADO PELO BANCO CENTRAL
DDG:( 0800 992345)

correção através da tabela do fabricante

Confira outros planos e créditos

/'

Sua melhor opção em consórcio

47 371-7887 - 37,1-8309
R. Reinoldo Rau, 530
Centro Jaraguá do Sul

i
iÍ

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

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

Horario de Atendimento de Segunda a Sexta Feira das 8'00 as 19:00 aos Sabados das 7.00 as 12:30 Rua Erwino Menegolti,1530. Vila Rau· Jaraguá do Sul

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

VEÍeULOS MULTIMARCAS
Chevett Rach 81 Prata Gas R$ 2.400,00
Saveiro 86 verde met Gas R$ 3.500 + pare
Kombi Furgão motor Ap 82 bege Gas R$ 4.000,00
D-60 Carroçeria (Caminhão) 73 branco Die R$ 9.500,00
Brasilia 74 bege Gas R$ 1.600,00
Escort L 84 azul Ale R$ 2.400,00
Chevett 78 bege Gas R$ 2.200,00
Kombi Vidraçada 96 branca . GNV R$ 5.000,00 + pare
Chevett + rodas' 83 verde met Ale R$ 3.500,00
Fiat147 79 branco Gas R$ 1.500,00

DESEJAMOS A TOVOS CLIENTES E AMIGOS
U� FELIZ NATAL E UM PROSPERO ANO NOVO

Fone: 275-1183 Escapamento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral
Compra - vende - troca - financia

Celta 1.0 2p 2002 preto
CGKS 20Ó3 verde
Corsa 1.0 4.1) 1998 verde,
Gol 4p 1998 branco
Gol 1.8 2, 19!í7 vermelho
Saveiro 1.8 . 2001 branco
Uno 2, compl . 1997 branco

Uno Mille 4p 2002 branco
Corsa Sedam Super 4p 2001 branco
Celta 2p Basíco 2004 branco

Auto-elétrica - Com. de Pneus ',,:!

AUTORiZAdA.:
CM" VW"

275-3711
372-1919

CELTA 2P SUPER básico 03

CElTAAP SUPER vHC c/trio pers. 03

VEíCULOS
SANTANA 2.0 completo 01

Temos toclaa Inhade veículos
OKm, comosmenorespr�os

PARATI TURBO 16V comptc/scm-a.c 01

QUANTUM 1.8 I comp, +GNV 96

GOL GII14P16V SPORTcompleto 02

UNOMillE 4P básico 01

PALIO 2P ED básico 97

RANGER Xl -couro-cd 98

FIESTA2P 95

CLASSE A completa 01

CLlO 16V 4P completo + air bag 03
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Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936
275-2488

Omega 3.0 comp 1994

Scenic + couro 99 Cinza G S-10 2.2 De-luxe Cabo Estenolda/comp 1997

Corsa Se,dam OKm 05 verde met G Vectra GLS 1997 Branca

Corsa Wagon 00 prata G Vectra GLS 2.2 comp 1998 Prata

Corsa Sedam 99 branco G Corsa Wind AQ/limp/desmb/RLL 1998 Prata Gas

Fiesta 2p Ar/Dh 99 cinza G Corsa Wind 2p 1997 Preto G�

Palio 2p 97 grafite G Pick Up Corsa 1.6 RLL. 1999 Branca Gôs

Escort Hobby 95 cinza G
Astra H B 4p éomp 2005 Cinza A""" ,

Uno Mille 93 vermelho G
Meriva 1.8 cornp 2004 Prata Fiei

Uno 4p 1.0 99 preto G Tipo SLX comp 1995 Azul Gas

Gol4p 04 branco G
Palio Fire 1.0 limpjdesem 2004 Prata Gas

Gol Plus 95 azul G
Palio EX comp . Ar 2002 Preto Gas

D-20 92 . branca D
Palio Wekend �LX comp 2001 Branco Gas

Gol4p 99 verde G
Ranger XL B 1997 Branca Gas/QiI
Fiesta GL 2001 Prata Gas

Gol 2p 00 branco G Clio Básico 4p 2002 Branco Gas
Tipo Compl 4p 94 prata G Scenic RT 1.6 comp 2002 Cinza Gas

Saveiro 1.8 98 verde G Kangu 1.6 comp .
2003 Prata Gas

Fiesta 2p 96 bordo G
Clio EXP 1.0 16v comp 2004 Cinza Gas
Scenic EXP 1.6 16v cornp 2004 Verde Met Gas

&102.2 comp 96 preta GNV Gol MI Cinza Gas

F-754x4 78 azul G Gol CL Azul Gas

Fusca 1.300 86
Golf2.0 Gas

hJanco G • •.J
'\

373-0806
373-1881

Celta 4p c/ ar prata 03 G
Palio SXcomp Vermelho 2001

Cinza
Corsa 4p Preto

Goll000 l�vc/ OpC. / 00 G
1999

Celta + rodas Bordo 2001 ,Goll.8 branco 96 G

$-10 Diesel comp Cinza 1995 AstraSedam 1.8 GL comp. Verde 99 G
S�10 comp + GNV Preta 2001

Palio ÉX 4p e opc, Verde 01 G
Celta 1.0 2P. Vermelho 2002

Palio Young Branco 2001 Ranger Splash compl (6 cc) preta 94 G/GNV

Escort GL:X, Completo Bege 2000 VectraGLS bran 97 G

Corsa Wagon GLS Cinza 2000 Fiesta Berson c/DH preto 03 G
Astra GL Sedam COMP Branco 1999

Peugeot 106, Completo Prata 1999 F,iesta Berson c/ Ar verme 03 G

Pick-Up Corsa Champ Verde 1998 Gol Plus azul 95 G

Uno Mille SX Prata 1998 Blazer 2.4 compl + rodas branca 01 G
Escort Hobby Prata 1996

Scenic RT 1.6\ prata 02 G
Gal G III 4p Branco 2004

Gol Plus Prata 1995 Scenic RT 1.6 prata 02 G

Clio 1.04P. Branco. 2003 ' Vectra Gls cinza 97 G
Clio Sedan Completisimo Grafite 2002

Corsa Sedam Comp branco 03 G
Fusca 1300 L Branco 1983

/

Palio EL 4p cornp ve 97 br.anco R$ 13.000,00
Tipo 4p comp+ teto 94 prata R$ 8.900,00
Tipo 4p càmp 95 Verde R$ 9.000,00
Uno 93 vermelho R$ 7.000,00

completo
.
Vectra GLS comp +GNV 97 branco R$ 21.000,00
Pick Up corsa GL corno- ar 96 Branca R$11.500,00
Corsa AcjDH 97 prata R$ 13.00Ó,00 .

Chevett SLE 90 Dourado R$ 4.800,00

Escort GL Ar/desern
Escort GLX SW comp R$15.900,00
Scenic RT Verde R$ 28.000,00
Honda Civic aut Vermelho R$ 24.000,00

Gol 91 bege R$ 7.500,00 Rua Bernardo Oornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

BARRA Vi/CULOS
Tempra 16V 4p comp azul 1995 R$ 9.900,00 Rua: Angelo Rubini a/n, Barra do Rio ce
Tipo 1.6 IE comp prata 1994 R$ 7.900.00
Tempra Ouro + couro cinza 1993 R$ 8.500,00

Blazer oU< 4x4 die 2000 brao

Corsa Wagon gas 1997 verd!
1.04p verrryelho 1997 R$ 11.300,00

Fiesta 1.0 4p+ar azul 2000 R$ 13.500.00 Corsa Wind 1.0 4p gas 2002
Escort GLll.8 azul 1996 R$ 10.900,00
Escort GL 16V (Verona) azul 1997 R$ 12.900,00 Corsa Wind 1.0 4p gas 2002
Escort Xr3 bordo 1991 R$ 6.800,00

Corsa Wind 1996Fiesla CLX 1.4 4p comp bordo 1997 R$ 12.300,00 gas
Verona azul -1991

Parati CL 1.8 gas 1995

Gol Plus 16v eomp gas 2001
Fusca branco 1973

Go1M11.6 cinza 1998 Mercedes 608 die 1983
Golf GTI comp + RLL branco 1995

Golf GTI 1995Apolo GLX ccrnp azul, 1990 gas
Parati CL 1.8 çJopc branco 1997

Escort L ale 1988Go1M11.0 branco 1997
Go11.0 branco 1995 Eseort GL 1.6 gas 1995

Meriva 1.8 8v gas 2003
'Kadett SLE preto 1993 R$ 8.500,00

Parati ale 1989Veclra GLS comp prata 1997 R$ 19.500,00
Corsa Wind c/ opc preto 1997 R$11.300,00 .

Passat Viiiage GL gas 01985Corsa Wind azul 1995 R$ 9.300,00
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VlíCUlOS
310-7516

Compra Financia
Rua wâltéiM�,qil�r�!�'l!§º,!� B�irâ �q:,�itJ'�ql�ã 1;J�rãg��'�ª �ill,�$,çl

.
.

��� �

Cinza 93

Rorino furgão branca 96

" Santana GLS compl. Azul 92

ias L-200 Diesel Cinza 96
ias

Fiorino pick up branca. 95ias
ias

Golf bordo 95
ias/��1
ias Santana GLS compl Azul 88
ias
ias Logus 1.8 GL Vermelho 94
i�
ias Corrier GNV 1.6 Branca 00
las

Monza Classic comp Azul 91
ias
las 5-10 comp GNV Bordo 96
ias

lChevett Vermelho 86

CARROS NOVOS ê USADOS
GM
Corsa hatch c/ar 4p

,

D·20 Custon De-luxe
VW
Gal City GIII compl 4p
arati cf dh
01 Special2p
flAT
Uno Mille Smart

GN1 Wno Mille Smart
Mille Fire Básico
Furgão 1.5
FORD

10 Escort Hobby' verm 1995 Gas

Fone: 370-2109

. bran
'

preto
2002
1991

Gas
Die

prata 2003
cinza 2001
branco 2002

Gas
Gas
Gas

2001
2001
2004.
1998

Gas
Gas
Ga�
Gas

verde
azul
branco
branco

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

c/Opc
16v/top de linha
4p

.

4p/16v/ar
4p/Tr/Ala
DH/4p
c/ ar cond.
4p
1.6

1997
2001
2001
1999
1999
2000
2003
2001
2003
1995
2003
1999
2003
2003
1993
2001
2000
2001
2003

Branco
grafite
Cinza
branco
Branco
Vermelho
branco
prata
branca
azul.met
Branca
preta
branco
branco
prata
azul
Verde
prata
verde

comp.
1.0/4p
2p
2p.
4p/opc
4p/ar/tr

ES

Árduino
Veículos 371-4225
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

. , .

;
-_ -- .. _.,.

(�. ':

G. 85

Gol Azul 85

91

95

94

91

97

93

89'

90

87

97

QO
95

91

90

89

97

01

95

R$6.500,OO
R$ 12.300,005.500+ 23x40

R$ 7.500,00
R$ 29.000,00
R$ 13.500,00

�$ 9.000,00
R$ 6.100,00
R$ 6.500,00
R$ 4.000,00 6 cilidros

R$ 1.500,00
R$ R$ 4.200,00
R$ 9.800,00

.

R$ 3.500,00 + 23x255

R$ 4.500,00+ 19x267

R$ 5.800,00
R$ 15.500,00
R$ 5.200,00
R$ 5.000,00+ Financ

Chevett branco

Kombi bege
Escort dourrado

0·20 Vermelho

Palio Grafite

Escort 1.8 - prata
Pampa cinza

Belina Prata

Opala Azul

Bis Sundown roxo

XLR roxo

Tipo grafite
Kadett preto
Verona dourado

Monza prata
Palo prata
TOM 225 (moto) prata
Uno vermelho

G

GNV

G

O

G

G

A

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

.

BR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127

Vw 8.120 LONGA 03/03 Carroçeria Branca R$ 63.000,00

Rua Valdemar Grubba N° 3841 Centenario

311-0802
311-8281

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

Azul
Prata Die
Cinza Gas
8co Gas
8co , Gas
Bco Gas
Bco GNV
Bco GNV
Bco GNV
Bco Ale
Bco Gas

preta Die
azul Die

prata Die

Borde Ale

Cinza Gas
Azul Gas
branco GNV

,
Vermelho Gas

prata GNV.
bco GNV Ve'rohá LX R$ 8.700,00
vermelho Gas
bordo Gas

D 10 81 R$ 13.500,00

Rua Prel. Waldemar
Grubba, 3121
BairroVieiras

310-2381
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6 CORREIO DO PpVO QUINTA-FEIRA, 23 de dezembro de 2004

"GARANTIA DE BONS NEGÓCIOS�I

CARROS E MOTOS E COM
GARANTIA. FONE: 373-3001

OFERTA DA SEMANA
Vectra 2001 GLS comp

Carro Ano Cor Valor
*

Carro AnoCor Valor
R$ 20.900.00 Corsa super ar IA pts 96 Branco R$12.700.00

R$19.900.00 Fiat Uno 4ptsl ve 93 Prata R$ 7.800.00
l
___,

R$13.500.00 Fiat Palio VeITe 99 Verde R$ 13.500.00

R$ 13.500.00 Voyage Ve/Ótimo est. Marrom R$ 5.800.00

R$ 34.000.00 Pagero Icompl/ courolAr 95 Chumb R$45.000.00

EscortWagon compl/Top de linhal ArNe 97 Verde R$ 16.000.00
R$ 42.000.00

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

Ct,

95 Bege R$15.500.00
R$ 42.000.00

Santana compl/ArNeITe/Couro 94 Chunb R$14.500.00
R$ 7.000,00

R$14AOO.00 Vectra GLS Icompl./ArNel airbag 97 Verde R$ 19.000.00

R$ 14.000.00 97 Azul R$18.000.00

.

,

, <

' ..

ScéniCAlizã: '(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.

Taxa0% Ent. 50%+18x 2 anos, de garantia.

Fiat Palio Fire 4 pts

Celta4 pts

04 Preto

03 Prata

02 VerdeFiat Uno M. Fire/4pts travai ve

Fiat Uno M. FireO/4pts ar condi te

Audi A3 cmp 2ptsl couro + câmbio aut

GolfGTI/compl/ câmbio autlAQ/Couro

02 Verde

97 Prata

01 Preto

BÔNUS
TANQUECHEIO

Para toda Linha Clio 1.6
. (5)

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

EscortWagon comp 98 Verde

.

Vale do Itajaí e Litoral Norte de Se
Rede Renault. Mais de 150 Concessionárias no Brasil.

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Ranger XLT compl.! tração/ som or�.yar. 99 Vermelho

Voyage 1.8 �. Preto

Fiesta 4 pts/ar 00 ,�erde
Fiat Uno motor Fire 4pts 02 Br::, nco

Liberte BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
346·7400 groupe RCI Ba.que

Financeira Renault
lIIlI

cOo AUTHENTIQUE (2)
Motor 1.0 8V 2P 04/05
Ar ,quente, Barras pe proteção lateral,
Faróis com duplo refletor óptico
Vidros Verdes.

VIA INTERNET

(1) Para mais informações sobre preços e condiçõe�, consulte a sua Concessionári� Renault (2) Preço à vista do Clio Authentique 1.0 8V 2 portas 04/05, cor sólida, sem opcionais. Válido somente para veículos adquiridos pela internet com frete incluso para todo o Brasil·rr��
está incluso o valor de Pintura metálica.(3)Preço à vista do Clio Authentique Plus 1

..
0 8V 2 portas 04/05 com bônus de R$1.31 0,00 já incluso, com ar condicionado + Pack elétrico, cor sólida, sem opcionais. Válido somente para veículos adquiridos pela Internet, cor para

incluso para todo o Brasil. Não está incluso ovalor de Pintura Metálica.(4) IPVA GRATIS para toda a Linha Renaultem estoque na concessionária.(5) Bônus Tanque Cheio, você compra um Renault Clio 1.6 e ganha bônus de combustível de R$ 600,00. válído somen te aqui
Linha Renault Clio 1.6. Exceto para Linhas Clio Hi-Flex e Authentique.(6) Preço à vista do Scénic Alizé 1.6 16V 110 OI 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 fmanclamen o

au�
proposto pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor do veículo + saldo financiado em 18vezes com taxa de juros prefixada em 0% a.m. + TAC (Taxa deAbertura de Crédito) + IOF +R$ 2,15 por lâmina do boleto bancário. Financiamento Rena de
através da Cia de Crédito, Financiamento e Investimento Renaultdo Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. As taxas poderão ser alteradas se houvermudanças significativas no mercado financeiro, sem prévio aviso. (7) Consulte outras ofertas comtaxeiou
juros de 0% a.rn. 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 IlustrativoS

referem-se à versões específicas ARenaultreserva-so ao direito de alterar as especificações dos veículos sem prévio aviso. Preserve a Vida. Cintos de segurança em conjunto comAir Bags, salvam v idas.

cOo AUTHENTIQUE'PLUS (3)
Motor 1_0 8V 2P 04/05 À vista. VIA INTERNET

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais CORREIO DO POVO 7
QUINTA-FEIRA, 23 de dezembro de 2004

OMEGA - vende-se

CO,97,4.1.R$ 19.000,0
Tr: 9953-9966

PREMIO - vende-se

4p,89,compl, 2° dono.

Vlor a comb.Tr: 273-0074

SCOOTER - vende-se

90cc,c/partida
96,preta.R$ 1.600,00
Tr: 9116-4162

ESCORT - vende-se
85, bordo,álcool. R$
34.000.00.Troca-se por
moto.Tr: 8806-9250

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

W'AUMA - Servíçcs Administrativos Ltda

APARELHO CD - JVC + 1

par 69.R$ 400,00 Tr: 9962-
0050

OMEGA - vende-se
97,CO, 4.1,cinza, GNV
Vlor a comb.Tr: 9979-
6850

PREMIO - vende-se

91,GLS, cl Ve/RLL R$
1.800.00 entr + 29 x R$
268.00.Tr: 372-0391

PREMIO - vende-se 88

1.3, álcool.R$ 4.900,00
4.900.00.Tr: 374-1117

W)lL1YE:M)11(1?j:/ECl(
Celular 8803-7911.

·email-wauma30@hotmai1.com

TITAN - vende-se

OO,R$ 980.00 entr +

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

SLAZER - vende-se

DLX,2.2,gas e GNV.Tr:

�
.

CELTA - vende-se 02

:branco.R$ 15.900,00

�
CORSA - vende-se 00,

eI ar, Irava, alarme.R$

��oo.oo.Tr:
8805-

,r---- .

CORSA - vende-se 02,

gralite,compl.R$
)1.500.00 entr + 34x

�$207.00.Tr: 275-2385
CORSA - vende-se 961

, ,97.R$ 5.800.00 + finan

� Tr: 276,0771

CORSA - vende-se

'Wind,97.R$ 10.800,00

�Tr:370.1161

APARELHO CD - vende-se

cl frente destacável,
azul.VLor a comb.Tr: 9142-
6629

S-10- vende-se cabine

dupla,6cc,GNV,compl,prata,
R$ 21,000,00 + llx R$
1 ,206.00.Tr: 9975-0117

S-10 - vende-se 95.R$·
15,500.00.Tr: 9962-3664

TITAN - vende-se 031
03, sem partida, azul,
R$ 4,300,00, quitada
ou flnanc.Tr: 371-0363
ou 9146-0360

Administração de Condomínio, De Pessoal
4230 - Programa Computador, internet
0341 - Imp. Renda, Contratos, Contabilidade.

KA - vende-se c/limpl
desemb, ar quente,
vidro/trava elét .

Impec.R$ 13.300.00.Tr:
9961-0343

APARELHO DE SOM -

Sansung com defeito no cd

R$:50,OO Tr: 371-8772 ou

TITAN - vende-se _9_10_1_-34_94 _

87.R$ 1.800.00.Tr:
9109-2185

TEMPRA - vende-se

IE,95,8v,compl .Aceita
carro até R$ 5.000,00 R$
10.300.00.Tr: 379-0403

TIPO - vende-se 95,IE,
compl.R$ 3.000.00 + 32x

R$ 245.00.Tr: 9121-1745

Rua Roberto Ziemann, 629 - Bairro Czerniewicz
CEP - 89255-300 Jaraguá do Sul-SC -

S-10- vende-se de luxe,
2.5, diesel,97,branca,
compl.R$ 28.500.00.Tr:

371-8678

AROS - vende-se duplos,
cl cubo, aro 20.R$
110.00.Tr: 371-5073

KA - vende-se 98, 2'.
dono.R$ 11.000.00.Tr:
9965-9934

-------,-------_.-----------"._.�----------,------�

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

(�\:...
E-mail: .

Francifotos@ibest.com.br
Rua Barão Do Rio Branco nO 411
Sala 3 Jaragua do Sul se

FRAN

STÚDIO FOTOGRÁFICO,
RODAS - vende-se aro 15,
esp, Giros ct pneus. R$
750.00.Tr: 9991-3300 cl
Hélio

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

TIPO- vende-se 1.6, 97
4P. Cinza. R$:9.200,OO
Tr: 370-6056 ou 9927-

2144 após 18:00H cl
Antonio

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, limpl
desemb, ar quente,
65.000Km, doc. 2004

paga.R$ 14.000.00.Tr:
275-2734 ou 9994-9796

TITAN - vende-se,
prata,03.R$ 1.800.00 +

15xR$ 205.00.Tr:
9136-0973

SAVEIRO - vende-se

01,GIII,l.8,verm,CO, R$
19.500.00.Tr: 9602-2272

VENDE-SE - modo Piamid

1000wx4, contr. de volume
e crossover subwoofer.R$
400.00.Tr: 370-7124 ou'
9132-4841

Fotos Infantis, Gestantes e Books:
Revelação e Reprodução

TIPO - vende-se 94 R$
5.200.00+ financ.Aceita
carro - vlor.Tr: 370-2347
cl Eduardo

SAVEIRO - vende-se 18
01 Completa + cap.
Marftima, Preta. R$:
22.900,00 Tr: 9923-2300

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

TITAN - vende-se
CG,05:R$ 4.200.00+

R$ 126.00 por mês.Tr:
9902-7884

VENDE-SE - motor V8,
desmontado + 1 caixa V8,
manual.Tr: 371-7538

UNO - vende-se 02,4p,
ar cond, rodas.R$
15.000.00.Tr: 9117-4635

KA - vende-se ou troca

se,OO,GL,cl
4.000Km.Tr: 9134-2104

TITAN - vende-se cl

parto elétr .. R$
4.300,OO.Tr: 9953-
2627.

lcORSA - vende-se

\Sedam, 97,1.6, compl
_ ar.R$ 15.000.00.Tr:

,9962·3664

VENDE-SE -lona Marítima
e Sto. Antonio pi
Saveiro.R$ 300,00 Tr: 276-
3104 ou 9909-6263 cfCartas

UNO - vende-se 95/96,
branco, gas ,l.0.R$
8.700.00.Tr: 9602-9353VECTRA - vende-se

GLS,95, compl, rodas R$
3.900.00 + 36xR$
390.00.Tr: 9123-7355 ou

370-3574

TITAN - vende-se KS
2000, prata.R$ 750.00
entr.+ 36x R$
157.00.Tr: 9965-9920
ou 276-350J cl Orli

UNO - vende-se Mille

EP,4p,96.R$ 3.000.00 + 'FUSCA - vende-se 75,
financ.Tr: 9921-4007 1600, amarelo.R$

2.300,00 Tr: 8806-9250

,COMPRA-SE - Corsa,

,Golou Palio clGNV até

tano OO,Tr: 372-2345

).oile UNO - vende-se 91.R$
6.500.00.Tr: 9962-3664

VECTRA - vende-se cd

2.0,16v,98,branco,ar
digital,compl.Tr: 275-0018

=
GOL - vende-se 94,1.0,
bom est.Tr: 372-0230'pDET - vende-se 95

1351, compl cl teto,

Janco.Tr: 9118-5474
'KADET - vende-se

::GLS,97.R$ 6.500.00 +

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

9991-6798

TORNADO - vende-se

02, azul.R$ 7.500,'00
7.500.00.Tr: 9975-0117
ou 374-1117

GOL - vende-se 89'.R$
5.800.00.Tr: 370-1161

APARELHO SKV - vende
se Philips.R$ 350.00.Tr:

.TORNADO-vende-se 9121-4412

250,03.Tr: 372-2471
--------

AR CONDICIONADO
TWISTER - ve_nde-s '�,a

nde-se Springer.R$
02, azul.R$ 7.500,00

,- O.OO.Tr: 370-5895 ou

Tr: 374-1117 ou 9975- �6-6434
0117 A� CONDICIOfljADO
TWISTER - vende-se ven>:'.-se Cônsul, frio.R$
preta, 02, c/14.000Km, 50ci�'il.Tr: 371-9958
R$ 7.200.00.Tr: 372-
1528 cl Gabriel AR CONDICIONADO

vende-se.R$ 250.00 Tr:
VENDE-SE - mini moto 273-0803 à tarde

p/Competição. R$
2.000.00.Tr: 376-2820

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

9967-9864

GOL - vende-se 1.0,96,
cl alarme, roda esp,Aq
Tr: 9137-0620

PALIO � vende-se 97

EOX, 4p, ar cond.,R$
12.500.00.Tr: 373-3001

ESCORT - vende-se,90.
R$ 5.900.00. Tr: 9903-
9782 até às 14:30hs cl
Waldemar.

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

PALIO - vende-se ou

troca-se por carro -

vlor.Tr: 370-5723

MONZA - vende-se

92,compI.R$: 8.000,00
'Tr: 374·1177 ou 9975-
0117 GOL.,.. vende-se 2p

prata,99,personal,trava,
Tr: 8809-3544

ESCORT - vende-se

SW,98,compl.R$
14.000.00.Tr: 371-4051
ou 9905-0202

PALIO -vende-se EL,
97,4p, ar + OH, vidrai
trava elétr.Tr: 9123-7355
ou 370-3574

·MONZA - vende-se

9O,SLE.R$ 5.500,00 Tr:
'273·6364 GOlF - vende-se

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

�OVA AUTOMÓVEIS VENDE-SE -lambreta
64,reformada.R$
1.500.00.Tr: 376-2820

G'OlF - vende-se

GL,MI, 1.8, branco,
97,4p, compl, Tr: 9122-
6233 VBR - vende-se

01.R$ 3.500.00.Tr:
273-0651Fone/Fax:276-3466 GOlF - vende-s'e

GL,l.8, compl.R$
4.500.00 + financ.Tr:
371-9958Ford Tauros

ClioRN +Ar

Sephia LS
Renaut Express
Brava SX4p
Escort Europeu
Clio RLL

'

Clio Sedam RN
Clio 1.6
Parati 1.8
Fiesta
Tipo 4p
Renaut 1.6

95
02
99
98
03
93
98
02
99
92
99
96
98

Prata
Cinza
Branco
Branca
Preto
Prata
Branco

, Preto
Verde

Bege
Branco
Cinza
Branco

Lançamento
KOMBI - vende-se

95.R$ 8.000.00.Tr: 371-
5353

1113 - vende-se cl
Munck 1600Kg, 81.R$
31.500.00.Tr: 370-
7144PARATI- compra-se 83

à 92.Tr: 276-0826 1113 - vende-se turbo

PASSAT-vendePassat c/carroceria.R$

alc. R$ 3.900,0 Tr: 374- �6�00.00.Tr: 370-

1117 ou 99750117 _

Juliana 1314 - vende-se
Mercedes, 87,
reduzido motor,R$
45.000.00.Tr: 370-
7144

SANTANA - vende-se

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

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO
BAR DO OCA CAMINHÃO - vende

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

VOVAGE - vende-se 84,
gas, branco.R$
3.500,00 Tr: 9933-2168

CAMINHÃO - vende
se 0-60, carroceria
R$: 9.500,00. Aceita
troca. Tr: 9149-0840
ou371-5917

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

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

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

BIZ - vende-se 01, R$
3.1 OO.OO.Tr: 371-8242Vendo, F-250 XLf99, vermelha,

,Completa cf direção hidráulica,vidros
I elétricos, trava, alarme, '

!:protetor de caçamba, lona marítima,
.1 roda 16, convertida para GNV.

:1 Fone - 8806-6491 - '9912-8039

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

BMW - vende-se 540,
BIZ - vende-se 01 cl perua 95.R$ 50.000,00
partida.R$ 3.300.00.Tr: Tr: 275-1427

9979-0605
F-1000- vende-se cab

BIZ - vende-se 04, cl dupfa.aü, XK,
partida,preta.R$ c o m pi. R $
4.500.00.Tr:8405-5554 26.000.00.Tr: 9111-

9466
Témos tambem outras marcas
e modelos de esmeras dlqltals

COMPRA-SE - ano 00
à 03. Financ. Pga
entrada R$1.000.00. Tr:
373-2651

'

F-4000 - vende-se
ano 75R$:13.700,001
aceito veiculo Tr: 275-
4100

COMPRA-SE - ano 'A,
pga à vista,bom est, Tr:
372-3573 FALE COM UM DOS NOSSOS CONSULTORES DE VENDASCentro de Formação

de Condutores

HONDA CIVIC EX -

vende-se 98, câmbio
aut, ar,OH, couro ABS,
air bag duplo, piloto
aut, RII Tr: 9975-1877
cl Marcos

CBX - vende-se 88/89
cl 2 capacetes e

capa.TA: 276-2149 cl
Cesár

_ 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

JEEP - vende-se
DT - vende-se pI trilha, $
ótimo es!.Tr: 371-5917

62.R 7.000.00.Tr:

ou 9149-0840 _99_6_2-_3_66_4 _

MONDEO - vende-se
97, 2.0,16V, compl, R$
17.500.00.Tr: 371-
3298

STRADA - vende-se

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e 200 I

Voe
A

e seu Volks,
�

de cheiro novo
.

'

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaroguá do Sul • se

Fone (47) 371-4000 Fax (47) 371-6124 �·II

caragua@caragua-veiculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. CELULAR - vende-se
�-- Nokia 3320, Tim, cl

capinha nova,

carregador, manual.R$
150.00.Tr: 275-0018

ACHORRO - doa-se

'notes Coofap mest Tr:

t23·4328

ACHORRO - doa-se

notes Pinther mestiços,
'mea cf 1 mês.Tr: 371-

79

ACHORRO - doa-se

o;ker adulto, preto.Tr:
71·5479

AlCULADORA - vende

e Cientifica Casio Fx
OGGraphics, constrói
'licos.Tr: 9903-0500

ebebêpfgêmeos, ótimo
II.R$ 300.00.Tr: 370-
839

ADEIRA - vende-se pi
arro de bebê, ótimo
11.8$ 80.00.Tr: 370-

CELULAR - vende-se
Nokia 8260(neo),
capinha nova,

carregador, manual,
ótimo est.R$
350.00.Tr:.275-0018

CELULAR - vende-se
LG 'SensationR$
250.00.Tr: 9122-5160

, .

CELULAR - vende-se
Motorolla C210, Vivo
Pré pago.R$
80.00.Tr: 370-6032 cl
Juliana

CAMA - vende-se antiga
casal cl Colchão.R$
300.00.Tr: 376-2820

COMPRA-SE
cadeirinha de bebê pi
carro.Tr: 370-3391 ou

273-1826

COMPRA-SE - tábua pi
caixaria usada ou em

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

COMPUTADOR
vende-se compl. PII e

K6 impressora HP.R$
500.00.Tr: 9903-0500

CONTRA BAIXO -

v e n d -8' - se. R $
300.00.Tr: 276-0190

FORNO - vende-se
industrial pi padaria + 4
formas grandes. R$
500.00.Tr: 375-0152 cl
Silvana

FURADEIRA - vende
se industrial. R$
150.00.Tr: 276-3257

�

I Declaração de imposto
de renda

,

"Abertura de firmas

'C�ntratos * Contabilidade

I * 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

...................................................... ,

GELADEIRA - vende-se

Biplex, marron,400L,
ótimo est.R$ 550.00.Tr:
370-0052

: !7loricu/iura

l:7Josrue s YÍores:
MÁQUINA - vende-se

lavar,automática
Enxuta, ótimo est.R$
250.00.Tr: 370-9367 cl
Afonso

! !

! !

IArranjos-Decórações-Buquês-Jardins i
! COM DISK ENTREGA DE I
i CESTAS CAFÉ DA MANHÃ

i

i.. . .

L�;�;;�:;�-:�!:���:��:;��;:;

MÁQUINA - vende-se

Overlock.R$ 180.00.Tr:
376-2820

MÁQUINA - vende-se de

Salada de repolho
Para fazer uma salada

.

saborosa corte o repolho
bem fininho. Depois de
cortado, coloque em

água fervente por
alguns minutos. Escorra
bem e coloque na água com gelo
para que fique crocante

novamente. Escorra bem e

tempere com o molho de sua

preferência. O mesmo pode ser

feito Com cebolascortadas, que
ficarão ainda melhores se

adicionar um pouco.de açúcar na
água com gelo.

Advocada.
.

Dárlo 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
"'_ de!a1':' a.�.._ s� des� de 4«4� ...

'R�, UIIM """..-",,_ _"..,._.4s� <4"'_

��\t!ma;:m
FONE: 372-3680'

Plano MAIS, Imóveis
* MAIS chance: ( (04) quatro contemplações
mensais)

1< MAIS: (sem taxa de inscrição)
;, MAIS: ( sem fundo de reserva)
* MAIS econômico: ( menor taxa)
1< MAIS prêmio: ( extra: R$ 31.384,00,
prêmio pontualidade)

1< MAIS flexíbilidade: (antecipação de
parcelas poderão ser usadas como lance)

tance: ( FGTS pode ser usado
lance)
, MAIS: ( últimas (60) parcelas sem
administração e sem seguro)

, MAIS, MAIS: (confira com o

seu Representante, abaixo)

RODOBE�;1
CONSÓRCIO

35.000,00
40,000,00
45.000,00
50.000,00
55.000,00
,60,000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
110.000,00
140_000,00
180,000,00
200,000,00

PARCELAS
d. 01 AOS
540,40
617,60
694,80
772,00
849,20
926,40

1.080,80
1.:235,20
1.389,60
1.698,40
2.161,.60
2.779,2.0
3,088,00

�CELAS
CI.61 " 120

.

292,78
334,60
376,43
418,25
460,08
501,90
585,55
669,20
752,85
920,15

1.171,10
1.505,70
US73,OO Confira outros créditos

•

PARC1!5LAS
_.06860

400�.·01.'A ,60
514,80
572,00
629,20
686,40
800,80
915,20

1.029,60
1,258,40
1.601,60
2,059,20
2,288.,00

REPRESENTANTE: Silvar Serviços Ltda
Rua: João J<';tnuário Ayroso, nO 80 - sala 03 - Jaraguá Esquerdo

'>'A!{s]§'
�

�

�0M: 'SO ACOMPANHANTE� .,.'
" \!',�Ái�i1"',*, ,q:#44í.;� ,;';.I.�·'>,'d",�t\i �,l·k;;'. �,. •

Patrick

Moreno Claro, 26 anos,

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

atendendo em Barra

Velha, Faça um

Programa de Férias

Jaraguá 9131-7231

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DIVERSOS

CORREIO DO POVO

CLASSIMais

IASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CELULARES , SUPER MASSA,
'GRAFITADA

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

�Toda Linha de Acessórios.

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

VENHA CONHECER NOSSA LOJA!

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

�a'k.I.dfI R$127,�OO(fI�_eriBI incluso)

00.708.88.88 \
Loeal dos C:Uf8OS:

Faculdade "angada
2711-0202

<'

VIGILÂNCIA

Que- o-�úr{;to- vu:LtetLino
tv�O{,()y nossos-cor�(Ã;
��eL�que;

.

CtCY'editCUl1/'eA11I UfJItI Vl.OV&

teMILfJO- de.PCtIl/ (V CU1ItOr. 13�
f�cw.

, \ '

"."

Pos-Graf!pJ!Çao
rÃOES�R Mármores e revestimentos lida. - ME

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

Revestimentos: Grafiato, Textura, Massa Corrida e Pintura

"Não tome as
decisões pelos
outros•••Não d�iJ(e
os outros tomarem
as deç'$ões que

São suas.
� ,

telefonia e segurança

r:

I
I ---------------------------------------------
,:
I

!
I
,
,
•
,
..
,

!
I
I
!
!
'/

!

I
I
I
I

! Centrais telefôniças Intelbras
I
I
/
,

! I

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

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

,

eletrônica e automação de condomínios.

Klt Portão Eletrônlço + Interfone
Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA

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

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica oersonaüzada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais

, Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)

, Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Paneí 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 pj portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Cãmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

, ", 0/. " ,

7VENDAS E SERVIÇOS: �!,a: Oné'ia Horst, 104· Vila Lenzi· Jaraguá�do'Su'-. se) ema;': makete,@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371-700
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTAcFEIRA,23 de dezembro de 2004 CORREIO DO POVO

CLASSIMais

Faça a diferença no mercado de �rabalho!
TÉCNICAS ORGANIZACIONAIS E APLICADAS EM COMPRAS

OBJETIVO: Possibilitar através de orientação, ao comprador iniciante ou

comprador experiente, as atividades de Compras, o perfil do comprador,
suas funções e responsabilidades.

PÚBLICO ALVO: Destina-se a todo pessoal que desejar iniciar-se e também
reciclar-se nas atividades de Compras, também destinado ao administra,dor
de empresas.

Computadores I

Completos

Outras cidades +
R$ 0,50 o km rodado

CORREIO DO POVO 11

INFORMATICA

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

Computadores
completos

PROGRAMA AO

lnformátlca

Periféricos ��?(
Gravador de CD--
e Leitor de DVD

Promoçãç
Micros a partir de 1.700,00
Configu'ração AM D Sempron

2200

256mb/hq40gb/Cd-Rom/Placa
mãe ECS I<M400-M2 S/V/R/F.

Monitor 15'1 Drive

1.44!Gabinete 1 Teclado

M�use/CX. Som! Fax Modeml
_Esté.j.bilizador

Estamos também com curso de
Informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última Iteração.

Um micro por aluno

Maquinas
Digitais

Suprimentos
Novo sistema de recarga de cartucho,
venha conhecer este novo método que
com ele você pode chegar a economizar

50% de seus gastos com tinta! Façá
nos uma visita e confiraesta novidade.

�.�-.

Rua Irineu Vilela Veiga, 128· Centro - Guaramirim"
-,

CARGA HORÁRIA: 16 horas

PERíODO: 28 e 29/01/2005

/lBOM PARÁ TODOS os NíVEIS.ÓTIMO PARA CURRICULO"

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

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.

IM/ .

I oveis

HUm click em sua vida pessoal e profissional"

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

�ormatizaçãoI d�' comércio e

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

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

Lidos
os controles ;

dministrativos de ges
ao empresarial.

Assistência Técnica

Especializada,
, ,

I: �ORA TÉCNICA - (Jaraguádo Sul)
l' NTERNA - R$ 20,00
1; EXTERNAS - R$ 20 00 +

.

!' R$15,00 desloca�ento

Suprimentos � .

--..;:

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

Acessórios

Promoção Monitof
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 560,00

k Promoção de

Micros Usados
AMO K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

Av. Getulio Vargas, 594 - SI. 2 - Centro - PROX. MILLlUM - FRENTE CÂMARA VEREADORES

- Oferta ----

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /
12/15/18e24meses.

Configurações: AMO 2.2 GHZ - 128 mb
de rneméria, Hard Disk 40GB. fax
modem S6k, cd rom LG S2x, Placa .

mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS"
drive disquete 1.44, teclado,
rnouse, gabinete atx 30Ow, caixas de
sor:n amplificada. 18Ow, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Fone/Fax: 275-2684 - email: infoclick@ibest.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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i�crt:!:!:On9
, Habilitação SOBRACIL 1.079

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

Fone: 370-1705
somata@nehmo.com.br- ]aragná do Sul

SAUDE Bc INFORMAÇAO
Bom senso é imprescindível para alcançar uma
alimentação balanceada

�
.,W1.'_� �

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e
.

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João Picollí I 10 - Centro

CORREIO DO POVO

Uma saída com os amigos, durante o episódio da novela.após uma depois volte a ter um hábito alimentar errado e engorde tudo novamente. Na

semana chata de trabalho ou uma briga com o namorado, são diversas as verdade, a receita para uma trajetória de vida saudável, nada mais é do que a

desculpas que as pessoas têm para devorarem uma caixa de chocolate, combinação de uma reeducação alimentar com a prática de exercícios regulares.

caírem de boca numa pizza de calabresa ou na feijoada do final de Durante a semana de lançamento do seu novo design, o portalsaúde.com.br procura

semana com aquele chopinho. Será que cometer o pecado da gula é esclarecer algumas dúvidas sobre este assunto polêmico, que é a alimentação. Para

extremamente proibido, ou é humanamente perdoável cair em tentação isto, entrevistamos com exclusividade a Ora. Neiva M.MarcolinoWillner, Nutricionista,

de vez em quando? E a alimentação ideal existe? Será possível manter a Ora. Maria Alice Perrota, Endocr'inologista, e a Ora. Danielle Freitas Monteiro,

uma alimentação equilibrada nos tempos do fast-food e comida

congelada? E o bolso do brasileiro consegue acompanhar as exigências

da pirâmide alimentar?

Bom senso. Esta é a palavra chave para quem deseja manter uma

alimentação saudáve�. É evidente que as regras existem e devem ser

cumpridas, mas para que haja um equilíbrio na alimentação o mais

importante é que ela caminhe lado a lado com os hábitos e cultura de

cada indivíduo,po�a adianta obrigar uma pessoa que não suporta

verde a devorar um maç.o de f�or dia. O máximo que pode

acontecer, é que ela passe um tempo seguindo a dieta, emagreça e

Cardiologista.Ambas compõem a equipe médica da Fundação Ruben Berta.

Agora é com você. Delicie-se com a entrevista. Só tenha cuidado para não levar ao pé
,

I' 2�5-3387
R: Relnoldo Rau, 289 - SI. 01
Centro - Jaraguá do Sul - SC

da letra e devorar aquele pacote inteiro de biscoito recheado enquanto lê a

reportagem. Quem sabe.dois ou três biscoitos já não lhe satisfaçam? Fique de olho

no seu bom senso,afinal você quer ou não quer manter uma alimentação saudável?

o que po�emos ccnsiderar como uma alimentação ideal? Nutricionista:

Alimentação ideal é o equilíbrio entre a qualidade e a quantidade dos alimentos

ingeridos diariamente, sendo suficiente para atender as necessidades nutricionais do

organismo. Um dos fatores importante e destacável que interfere na qualidade da

alimentação é a forma de preparo das refeições.

Adquira seu livro Mel{cina de A a Z (preto e

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

cttn{ca de Ginecologia o Obsfetricla
Çf),.. rfelltl /l)ella {:lM.reine!' (�llcAI

eRM: 5457·T.E.G.O. 302/2001· RQE:4975
Membro do So(íedodo 8rosilalto da OrUlg!o Lopoftntópim

Usado, bom e Barato

Revistas Venda, Troca e Compra
Livros

.

Videos

Multimidla

CD,S
Gibis Fone: 47 371-6563

DVP,S Rua Domingos Da Nova, 102 Centro

CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER
Ginecologia e Obstetrícia

Videolaparoscopia GinecológigJ
275�0395
jlumt@terro.com.br

----,�

ACUPUNTURA

���e�itu�riORESPEITO �.,

QUALIDADE.

rlW9.�t�1�I,ção
www.receituario.com.br

HERBALIFE
Perca de peso, ganho de
.massa muscular,E saúde.

O caminho para o bem estarl

Associação dos Comerciantes
de Materiais de Construção de

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

ACABAMENTOS DE PAREDES
COM LlSTELLOS

Os listellos estão com tudo no acabamento de
paredes. O mercado já assimilou essas pequenas
molduras que formam barrados, tapetes, rodapés e

rodatetos e podem dar cara nova a banheiros,
cozinhas, varandas e até áreas nobres da casa.

A coleção de listellos contínuos permite explorar um
universo de combinações. As peças formam
desenhos sobre fundo decorado, com minúsculas
pastilhas em relevo. Seus motivos estilizados de
frutas, flores, folhas e formas geométricas são
excelentes para aplicação em ambientes internos e

externos.Também há modelos inpirados em
detalhes dos antigos mosaicos, com suas milhares
de peças cortadas e encaixadas uma a uma.

É um resgate da arte lúdica e podem ser

encontrados em todos os revendedores no Brasil.
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fone/Fax
371-4139

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

Tel. 47 376·2929

Rua: Joao Planincheck, 1832 .

Nova Brasllia - Jaraguá do Sul
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MATERIAIS DE CONSTRUçAO

I

310-4508 I

310-49911WWW.TUDOSOBREIMOVEIS.COM.BR

SERViÇO ONDE ENCONTRAR Cecrisa,0800487001 ,lrcepa,0800412020 Rua los. lheldoro Ribeira, 2113 -SI 02

.Micar BARRA
MAT. DE CONSTRUÇÃO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Major Julio Ferreira, 258-
Vila Lalau· Jaragua do Sul,

Fone: (47) 275·1858

1--216-2000Rua 11 de novembro, 3567
Centro· Massaranduba

370-7294

Bonalli
Comércio de Materiais

Construção Ltda.

275-3462
RuaAngelo Schiochet, 77 - Centro Rua João Franzncr, 153 - São Luiz

ARTE LAJE
Nosso negóciO é concreto

312-1011
R: Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850i
sala 01 - Nova Brasília - Jaragui:Í do su

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




