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Consumidores da Celesc que não

pagarem contas vão para o SPC

Polícia prende traficantes no fQI__ ·_PAG_INA4__

Centro de Jaraguá do Sul

PREPARATIVOS
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Pilotos da região dão últimos
ajustes para o Estadual 2005

• PAGINA 7

Em operação conjunta, as polícias civil e militar prenderam, na madrugada de hoje 79 pedras de crack, um revólver e R$ 2.944,00 em dinheiro

Rodrigo da Rosa, 25 anos, e Antonio Pereira do Nascimento, 44, foram
presos na madrugada de ontem com 79 pedras de crack e cerca de R$
3 mil em dinheiro. Os dois foram presos em flagrante numa ação
conjunta das polícias civil e militar de [araguá do Sul e Guaramirim e

encaminhados ao Presídio Regional, acusados de tráfico de

entorpecentes.
A prisão aconteceu na Rua Ferclinando Sc1unzen, no Centro de

Jaraguá do Sul. Além das drogas e do dinheiro, a polícia apreendeu
também um revólver calibre 38 e vários prcx:lutos e equipamentos
usados como forma de pagamento da droga. - PAGINA 6
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SOLUÇÃO

Prefeitos conhecem proposta
de usina de lixo para região

• PAGINA 3

PROPOSTA

Especialista sobrevoa cidade
para conhecer sistema viário
o professor de Trânsito da Universidade Federal de São Carlos

(SP), Antônio Ferraz, sobrevoou ontem Jaraguá do Sul para
propormodificação no sistema viário da cidade .
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Dólar mantém tendência de

queda e fecha em 'R$ 2,70
A queda da moeda estrangeira frente ao Real está relacionada à

melhora da perspectiva do rating do Brasil e_ ao aumento

inesperado do déficit comercial dos Estados Unidos
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Infelizmente OS princí
pios éticos e morais e os

conceitos educacionais não

acompanharam os avanços
tecnológicos e SOCiaiS

registrados pela humani
dade. A disparidade é mun
dial. A corrupção está en

tranhada nos mais diferen
tes países e culturas - cada

qual com o seu estilo próprio
- e a inversão de valores é

quase regra geral nas

sociedades modernas, em

especial nas de economia

capitalista. Basta um

mínimo de atenção para se

constatar a tese e muita

força de vontade para não

se deixar levar pelos vícios.
A educação perdeu o status

de outrora e chega a ser, em

algumas situações, brega.
No verão, quando as

praias ficam lotadas e as

cidades litorâneas cheias, é

possível perceber o quanto
a educação está desasso
ciada do conceito de cida-

FRASES

danía e a imensurável dis
tância entre ela e a

formação escolar. Pessoas de
todas às classes sociais

ignoram regras mínimas de
convivência e transformam
o local destinado ao lazer
numa imensa e fétida
lixeira. Se não bastasse a

sujeira provocada pelos
animais racionais (?), as

garrafas, latas, tocos de

cigarro; pedaços de isopor,
papel, entre outros dejetos,
inclusive excrementos. E é
comum ver pelas ruas

motoristas ou acompa
nhantes jogarem diferentes

objetos pelas janelas, numa
clara demonstração de falta
de respeito e de consciência
ambiental. Em parte, o

... As cenas de irracionalidade são

frutos da falta de educação, princípios
adquiridos ainda na infância

"tribos" promovem os mais

bizarros e extravagantes
shows ao ar livre - sons

altíssimos, btincadeiras e

jogos perigosos e demons
trações de delinqüência
explícita.

O bom senso cede lugar
à irracionalidade. Famílias
inteiras se transformam. Nas
faixas de areia freqüentadas
pelos banhistas, se encontra
de tudo um pouco

poder público é responsável
pelo show de horrores, não
há depósitos de lixo
suficiente, muito menos

fiscalização e programas
educacionais.

Todavia, as cenas de
irracionalidade são frutos da
falta de educação, princípios
adquiridos ainda na

infância. Não é possível
conceber tamanha banda
lheira patrocinada por

QUINTA-FEIRA, 13 de janeiro de 2005

pessoas que tiveram a

oportunidade de estudar e

conhecer outros ingredien
tes indispensáveis à vida,
além das necessidades
básicas. Na ânsia de se

divertir e extravasar as

mágoas mais profundas,
relegam os conceitos de
convivência e esquecem os

procedimentos exigidos
para garantir a qualidade de
vida.

Os constantes desvios de

comportamento, cuj as
conseqüências são registra
das geralmente em espaços
não tão nobres dos jornais,
revelam o grau de civilida
de e o nível de evolução dos

protagonistas. Ou se atenta

para esses detalhes impor
tantes para a construção da
sociedade do Século 21 ou'
estaremos condenados a

conviver com as cenas de
vandalismo característico
da idade média, onde todos
- sem exceção - perdem.

"Não importa qual número está no meu carro. O que conta é qual número eu quero ter no
, carro, e no ano que vem quero ser o número 1."

• Rubens 8arrichello, ao ser questionado sobre ser o número 2 da Ferrari, em entrevista coletiva na Itália.

Mundo I Pessoas & fatO& I
"

País admite que Iraque
não tem armas proibidas
Depois de quase dois anos de guerra, o

governo dos Estados Unidos chegou à
conclusão que as armas de destruição em

massa do Iraque, cuja suposta existência foi a

principal justificativa usada pelo presidente
George Bush para a invasão do país árabe, em
março de 2003, não existem. Os trabalhos das
equipes de buscas foram concluídos sem ter

sido encontrada qualquer evidência de armas

proibidas. O chefe dos caçadores de armas,
Charles Duelfer, já voltou para os Estados
Unidos, prepara o relatório final sobre a tarefa
e não será substituído por nenhum outro

investigador. (AE)

... GRÃ-BRETANHA

Apenas29% da população
apóia aguerra no Iraque
o apoio dos britânicos à guerra no Iraque caiu
para o nrvel mais baixo até hoje. Apenas 29% das
pessoas entrevistadas pela pesquisa de opinião
Populusacredltarn que a guerra liderada pelos
Estados Unidos para derrubar Saddam Hussein
tenha sido a atitude certa a tomar.Anteriormente,
o percentual era de 64%, em abril de 20Q3. Pouco
mais da metade dos entrevistados, 53%,
afirmaram que partir para a açãomilitar foi errado,
em abril de 2003, eram 24%.A pesquisa, publicada
pelo jornal The Times, revelou que 58% dos
entrevistados acreditam que as eleições
deveriam acontecer no final do mês. (AE)

"'IRA�UE

Graves problemaspodem
minarvotação no Iraque
A menos de três semanas para as eleições, dia 30,
persistem os grandes problemas de logística que
ameaçam minar seriamente a votação, de acordo
com um memorando das Nações Unidas. As
cédulas ainda precisam ser impressase distribuídas
pelo país, alguns dos locais de votação
permanecem muito vulneráveis a ataques e os

nomes demilhares de candidatos ainda não foram
incluídos na base de dados computadorizada da

eleição.Somam-se a esses problemas a campanha
dos rebeldes que atacam qualquer pessoa ligada
à organização da votação e a dificuldade da
comissão eleitoral de recrutar funcionários. (AE)

... INDONÉSIA

Governo ameaça expulsar
funcionários humanitários
Funcionários humanitários e jornalistas
estrangeiros na Indonésia podem ser expulsos
se não Informarem seus movimentos fora da
capital da províncla de Aceh, atingida pelas
tsunamls. Os comentários se seguiram a tiroteios

esporádicos que aconteceram em meio a um

grande esforço Internacional de ajuda
humanitária. Os militares culparam os rebeldes

separatistas pelos tiroteios, embora não tenham
fornecido nenhuma prova para a alegação. O
chefe indonésio das operações de socorro, Budi
Atmaji, divulgou nota dizendo que algumas áreas
de Aceh não eram seguras por causa dos
rebeldes do Movimento por Aceh Livre. (AE)

... FRANÇA

Paísesatingidos terão
moratória da dívida
o Clube de Paris, grupo dos maiores países
credores do mundo, aprovou formalmente
medida que oferecerá aos países asiáticos

atingidos pelos tsunamismoratória no pagamento
ds dívidas. O presidente do Clube de Paris, Jean
Pierre Jouyet, disse durante entrevista coletiva

que a Indonésia o Sri Lanka e o arquipélago de

Seychelles demonstraram interesse na oferta.

Segundo Jouyet, até agora, nenhum dos países
envolvidos no maremoto submeteu pedidos

.

formais de uma moratória. Dos 11 países afetados
pelos tsunamis, a Indonésia é o mais preocupado
com a situação da dívida de US$ 3 bilhões. (AE)

... CUBA

Revista cristã fecha
depois de oito anos
A revista cristã Espacios, uma das poucas
publicações Independentes do mercado de
mrdla cubano, na maioria estatal, está fechando
depois de oito anos por falta de flnanclamento
e apolo da igreja local. Espaclos que, a cada três
meses, custa cerca de US$ 1,4 mil para imprimir
quatro mil cópias, sobreviveu com doações de
Instituições religiosas de vários países. A maior

parte dos colaboradores trabalha de graça, com
uma equipe que recebe salários modestos."Não
temos dinheiro para seguir adiante, procuramos
financiamento em muitos lugares, mas não

encontramos'; disse o diretor e fundador.da

revista, Joaquin Bello. (AE)
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Um cidadão conseguiu sozinho
derrubar projeto da hidrelétrica

Marcos SáCorrêa*

Com tanto prefeito novo disputando notícia em jornal, o País
nem notou que um brasileiro chamado Germano Woehl Júnior
venceu a maior disputa municipal da semana. Sem mandato
nem verba pública, ele levou às cordas um projeto da hidrelétrica
que trocaria por 15 megawatts a paisagem de Corupá, no norte
de Santa Catarina, onde a cachoeira da Bruaca desce da Serra
doMar, no meio damata atlântica, com um salto de 96 metros.

Ele comprou a briga sozinho. Levou o caso ao Ministério
Público. Repetiu a história a todo repórter que passou pela sua

frente nas últimas semanas. Deu plantão nas seções de cartas da
imprensa local, rebatendo argumentos técnicos com a

desenvoltura de quem escreve em revistas acadêmicas sobre "laser
de centro de cor sintonizável no intervalo de 2,61 a 2,83
micrômetros". E andoumuito no mato, para ver de perto as reais

dimensões de uma obra que parecia tão simples no papel
Ganhou o primeiro round. A Fundação de Meio AmbientJl

"

do governo estadual cancelou a licença que elamesma concedeu
meses atrás, reconhecendo que na ocasião se baseara num

processo deliberadamente turvo, poluído por informações
incompletas. Blefar nesse tipo de relatório é quase rotina. Mas

engolir asmentiras de volta é uma novidade e tanto na política
ambiental brasileira

Mas tudo isso aconteceu, na virada do ano, quando os

brasileiros não tinham tempo nem cabeça para gastar o reveillon
. aprendendo onde fica Corupá e quem é GermanoWoehl. Mas,
passada a festa e resolvida a parada, não custa saber que ele

ganha a vida num laboratório de fotônica do Instituto de Estudos
Avançados no Centro Técnico Espacial, em São José dos Campos.
É lá que os pesquisadores de ponta tentam resolver agora os

problemas dos próximos 50 anos. ",

Trabalhando no interior de São Paulo, ele há anos passa às
horas vagas cuidando de bichos e florestas na serra catarinense.

Entre o emprego e o lazer, viaja de ônibus sempre que pode.
Aliás, economiza em tudo, da roupa às contas de restaurante.
Com o que poupa, compra matas em Santa Catarina, para
conservar uma paisagem que conheceu menino e, adulto,
descobriu que ia perder.

.

Foi assim que criou o Instituto Rã-Bugio, em Guaramirim.
Era originalmente uma propriedade de 7 hectares, adquirida por
R$ 17 mil. Mas em seu terreno ele achou 41 espécies de sapos, rãrj\ i
e pererecas. E, ao classificá-las, encontrou um atalho para �

f
educação ambiental. Os anuros são o elo mais fraco da cadeira I
que nos liga à natureza. Quem consegue gostar deles, gosta de Itudo o que amata tem para mostrar. ICom essa fórmula, o Rã-Bugio virou ONG. Cerca de 2.500
alunos da rede pública passam todo ano por sua sede em

Guaramirim, para aprender a céu aberto o bê-ábá da natureza.
Guiá-los ocupa em tempo integral a professora ElzaNíshimura
Woehl, mulher de Germano. Como a entrada é franca, o

I

orçamento continua curto. O jipe do instituto dorme na sala de i
reuniões. Mas o casal acaba de criar outra reservá, em Itaiópolís. I

Os construtores da Bruaca se meteram com um brasileiro,
duro de roer. Órfão aOS 11 anos, Germano cresceu capinando

I

roça e entregando leite de porta em porta. Mas botou na cabeça ,

que seria pesquisador. Só estudou em escola pública. Formou-se
em Física em 1983, como omelhor aluno daUniversidade Federal
do Paraná. E se doutorou com uma tese sobre o congelamento do
átomo. Não deve termuito currículo como o seu sentado neste
momento numa cadeira de prefeito.

* Jornalista e editor do site O Eco (www.oeco.com.br)
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�Explicação
O ex-presidente da Câmara de

Jaraguá do Sul, Eugênio Garcia (PSDB),
rebateu a nota publicada neste

espaço que considerou ríspida a

atitude do parlamentar ao pedir
silêncio à platéia, que aplaudiu os

eleitos para integrar a Mesa Diretora

da Câmara de Vereadores.

"Apenas cumpri o Regimento
Interno'; disse.
Pode ser. Todavia, as críticas foram à

forma como o então presidente se

dirigiu à platéia. Além do mais, uma
solenidade, realizada no Centro

Cultural, não exigia tanto rigor assim.

�Cidadania
Apesar das insistentes campanhas e das
promessas dos governos estadual e
federal em combater a sonegação,
alguns estabelecimentos comerciais
continuam a praticar o delito. É preciso
pedir - às vezes implorar - pela nota

fiscal e muita paciência para recebê
Ia.
Em parte, a culpa pela sonegação fiscal
é do consumidor, que não exige a nota

de compra, direito dele é obrigação do
comerciante. Ao comprar a

mercadoria, paga-se o imposto, sem a

nota, o comerciante não repassa o valor
ao Estado.

�Divergências
Segundo informações de integrante
da Prefeitura de Jaraguá do Sul, a

enfermeira luá Marafon Guenther
receberá como diretora da Divisão
Ambulatorial da Secretaria de Saúde

R$ 2.490,00, e não R$ 6.292,63,
conforme divulgado pela coluna, no
dia 6 último. Também que ela é
funcionária de carreira da Prefeitura,
lotada como enfermeira do Programa
de Saúde da Família, na Barra do Rio
Cerro.
Em tempo: o salário de luá foi

repassado ao Jornal pela Assessoria
de Comunicação da Prefeitura.

�Versão
O presidente do PT de Jaraguá do Sul,
Leone Silva, negou categoricamente
que o partido tivesse fechado com o

bloco PSDB/PFL/PP para a eleição da

Câmara, como garante alguns
vereadores do bloco e líderes das

respectivas legendas.
"Conversamos sim com eles (PSDBI
PFL/PP), mas não fechamos acordo.
A decisão em apoiar o vereador
Ronaldo Raulino (PL) se deu por
maioria do diretório e levou em conta

os aspectos da política locai'; garantiu,
lembrando que o PL faz parte do

governo federal.L--_

�Rearranjos
Os partidos políticos de Jaraguá do
Sul estão em polvorosa. O resultado

das negociações para a presidência
da Câmara, as nomeações para
cargos em comissão na Prefeitura
e as tentativas de cooptações de
adversários devem provocar muito
troca-troca de legendas.
Na lista dos cotados para substituir
o atual partido e filiar aos partidos
da base de apoio ao prefeito Moacir
Bertoldi (PL), estão vereadores,
suplentes, ex-vereadores e até ex

membros da administração anterior.
Tudo pelo pessoal.

DESTINAÇÃO

Municípios da Amvali estudam
s.

a implantação de usina de lixo
CAROLINA TOMASELLI

'j
� Proposta de

empresa do setor
.

foi aceita pelos sete

��prefeitos da região
Bb,

}ARAGUÁ DO SUL - Os sete

L municípios que compõem aAmvali

(. (Associação dos Municípios do

aI Vale do Itapocu) estudam a

possibilidade'de implantação de

�1( uma usina de lixo para atender a

região. Na manhã de ontem,

f. prefeitos e representantes
?,ê estiveram reunidos com

21 empresários de uma holding
[ prestadora de serviços do ramo, que

apresentaram a proposta a ser

implantada. O objetivo é diminuir

n. os custos com o transporte e

armazenamento dos resíduos
'.' sólidos para osmunicípios.
d Ainda na terça-feira, os

.2' empresários César RogérioGoçala
c e Valter Medos, também

presidente da Associação
21 Comercial de Araraquara (SP),
. , estiveram em Barra Velha, onde
;,. visitaram a área adquirida pela
;) Prefeitura para o destino final do
Eh lixo, ainda não utilizada. "Nossa

," intenção é comprarmos a área,
instalar a usina a custo zero, sem

impacto ambiental, e com uma

usina de reciclagem junto,' tanto

��I_ para lixo doméstico, industrial e
:'_ hospitalar", afirma Goçala.

Segundo o empresário, a

Prefeitos e representantes se reuniram ontem para discutir a proposta

cobrança do serviço é calculada por
tonelada, que gira em tomo de oito
a 15 dólares a cada mil quilos, sem
incluir a coleta e o transporte. Pelos
cálculos dos prefeitos· e

representantes, o custo é

aproximadamente 50% menor se

comparado aos gastos dos

municípios com a destinação final
dos resíduos sólidos hoje. Todos os

municípios da Amvali utilizam o

aterro sanitário de Brusque,
enquanto que Schroeder

transporta o lixo paraMafra. Corupá
é o únicomunicípio da Amvali que

demanda dosmunicípios", revela,
informando que deverá ser feito um
contrato inicial de cinco anos com

a empresa .

Maria também afirma que
será realizado um trabalho de

conscientização nas escolas sobre
-

como separar o lixo, já que a usina

também faz a reciclagem dos
resíduos. "Na primeira reunião

com os secretários de Educação,
vamos repassar as orientações
sobre o aproveitamento do lixo

para a reciclagem e a com

postagem", diz.

PT promove curso para os

3,6 mil vereadores do país
DA REDAÇÁO - A Secretaria

Nacional de Assuntos Institucionais
do PT, a Secretaria Nacional de

FormaçãoPolítica e a Fundação Perseu
Abramo promovem, de março de
2005 a março de 2006, um curso

destinado aos 3.679 vereadores eleitos

pelo partido este ano. Divididas em
cincomódulos, as aulas vão tratar de
temas que incluem desde os princípios
que devem ser seguidos durante a

atuação parlamentar até o modo

petista de atuar nas Câmaras e os

principais problemas enfrentados no
Legislativo municipal.

Dentro dos princípios pelos quais
os vereadores devem zelar, o curso

mostraráa importânciadapreservação
dos princípios éticos, a luta pela

independência dos Legislativos, a

transparência nos atos praticados, a
colocação dos interesses gerais acima
dos particulares e o respeito aos

adversários e àpluralidade deopiniões.
Em relação aos principais

problemas da atuação parlamentar; as
aulas vão procurar analisar as relações
como poderExecutivo, a correlação
de forças embancadasmajoritárias ou
minoritárias e o relacionamento com
o partido, entre outros assuntos.

AreportagemdoCorreio do Povo
tentou contato com os quatro
vereadores petistas namicrorregião
JaimeNegherbon e [urandirMichels,
de Jaraguá do Sul; Evaldo [unckes,
deGaramirim, eManoelBurgardt, de
Schroeder - mas não obteve êxito.

Estado divúlga liberação' de
recursos do governo federal

BRASÍLIA - Do montante de
recursos do Governo Federal

transfewos para SantaCatarina até
30 de 'dezembro de 2004, o secretário
da Articulação Nacional de Santa
Catarina emBrasília, ValdirColatto,
anuncia a liberação de mais R$
6.265.427,33.DoMinistériodaJustiça,
através do Dpen (Departamento
Penitenciário Nacional), foram R$
4.107 .339 ,46, da primeira parcela do
convênio :f).rmado com a Secretaria
daSegurançaPública, para execução
do projeto de construção da
Penitenciária de Criciúma. Também
foram liberados, mais R$ 180mil para\

a Secretaria da Segurança Pública e

Defesa do Cidadão.
Para aSecretaria daAgricultura

e Política.Rural, o Ministério do
DesenvolvimentoAgrário transferiu
para o Estado, o valor total de
convênio, em parcela única, de R$
242.000,00. Do Ministério da

Integração para a Secretaria da
'"

Agricultura e Política Rural foram
pagos R$ 300 mil, destinados ao

fortalecimento de pequenas

agroindústrias familiares. Para a

Santur, o Ministério do Turismo

repassou R$ 250 mil. Já para a

Secretaria Estadual do
Desenvolvimento Social, Urbano e

Meio Ambiente, o Ministério do
Trabalho e Emprego, liberou R$
1.186.087,87, para aplicação no

Planteq/SC (Plano Nacional de

Qualificação de SantaCatarina) .

mantém o aterro sanitário em

atividade.
A secretária-executiva da

Amvali, Maria Tereza Nora,
informou que esta semana será

feito um levantamento da

quantidade de lixo gerada na

região e encaminhado a holding,
juntamente com uma carta de

intenções dos municípios. "Então,
nesse primeiro momento, a

intenção é instalar a usina em Barra

Velha, que já tem licença
ambiental, e depois instalar outra
usina, para atender toda a

,-;' Projeto do sistema viário pretende diminuir número de mortes no trânsito na cidade
f,"

}ARAGUÁ DO SUL - O projeto de

::
1
modiiicação dosistema viárioproposto

� pelo prefeito Moacir Bertoldi (PL)
u, pretende diminuir o número de
c:'

mortes no trânsito.No ano passado,
45 pessoas morreram em con

seqüência de acidentes, 23 delas no
local. O engenheiro civil Antônio

,"Coca" Ferraz, que prestará
I consultoria para a elaboração e

'. execução do projeto, afirma que o
",

número demortes é conseqüência da
.
"1

falta de segurança e do alto "índice
de motorização", que chega a 2,5
habitantes por veículo, enquanto que

.
amédia nacional é de seis.

Ferraz esteve no município
" durante dois dias, onde se reuniu com
, Bertoldi, técnicos e secretários da

Prefeitura, além de analisar in loco o Ferraz, acompanhado de Bertoldi, ressaltou a necessidade de se rever o transporte público

sistema viário, inclusive sobrevoando
a cidade. Ele citou a necessidade de
investimentos nas calçadas, muitas
irregulares, faixas de pedestres,
ciclovias e também na questão
estética, com amanutenção periódica
de rotatórias, canteiros eoutros espaços.
Na opinião dele, o conforto e a

comodidade devem ser trabalhados.
"São soluções que valorizam a

sinalização, embelezam e trazem

segurança", disse .

O engenheiro explica que a base
dos trabalhos serão os três es:

Engenharia, Educação, "não apenas
com a conscienrização, mas com a

preparação do motorista, ciclista e

pedestre" e Esforço legal, com
aplicação demultas e outras punições
quando ocorram infrações de trânsito.

"Deve haver uma fiscalização
permanente, utilizando equipamen
tos de fiscalização eletrônica.Masnão
podemos criar uma indústria de

multas, temos que tratar a questão
com enfoque técnico", apontou.

Segundo Ferraz, também há
necessidade de se rever o transporte
público e da implantação do passe
único. "Não que seja ruim, mas

apresenta problemas na qualidade e

na eficiência".O engenheiro ressalta
que os trabalhos serão realizados pela
equipe técnica da Prefeitura e e que
o projeto vaicontemplarmedidas em
curto, médio e longo prazo. ''A

definição do sistema viário em três

ou quatro meses deve estar pronto.
Dentro de seis meses já podemos
iniciar algumas obras", prometeu!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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! Geração eólica
, A geração de energia a partir dos ventos está atraindo a atenção

de investidores privados nacionais e estrangeiros. Até o final de

2006, cerca de 20 empresas deverão aplicar R$ 4,78 bilhões
em novas usinas de energia eólica, selecionadas pelo Proinfa

(Programa Nacional de Incentivo às Fontes Alternativas de

Energia. Ao todo, nos próximos dois anos, serão instalados no

país 1.100 megawatts (MW) em empreendimentos de eólica
do Proinfa.
No Rio Grande do Sul, a empresa Enerfin do Brasil, em parceria

, com a CIP Brasil, já anunciou a construção de mais 150 MW de

capacidade instalada para o estado com a implantação de três
usinas eólicas, que produzirão 50 MW cada um.

, .... AUTOMOTORES

Produção recorde em 2004
Com 2,2 milhões de veículos automotores, a indústria atingiu
seu recorde histórico de produção no ano passado. O melhor

desempenho até então aconteceu em 1997, quando foram

produzidas 2.069.703 unidades e o Brasil bateu o recorde de
vendas no mercado interno (1,9 milhão). As vendas ao mercado
interno em 2004 foram de 1.578.756 unidades, o que significou
um excelente desempenho mas ainda longe do recorde de 97.'

O recorde de produção se deu graças ao grande volume de
veículos exportados no ano passado. De cada três carros

produzidos, um foi exportado. Em valores, as exportações
atingiram U$ 8,3 bilhões, um crescimento de 51,8 % em relação
a 2003.

.... CANCELAMENTO

Porto suspende pagamento
O superintende do Porto de Itajaí, Décio Nery de Lima, assinou
semana passada portaria suspendendo todos os pagamentos
referentes aos contratos firmados até dezembro do ano passado.
A intenção é aferir.a legalidade das contratações, quantidades
e valores contratados. A portaria criou ainda uma comissão
interna de auditoria, que vai analisar todos os contratos. Os

( pagamentos só serão efetuados depois da aprovação dos

auditores. Ainda não é possível afirmar o montante de

pagamentos suspensos. A antiga administração não informou a

situação nem a quantidade dos contratos, como também não

apresentou balancete contábil de 2004, contrariando a

legislação vigente.
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Reforma da UTI do São José
fica pronta em fevereiro

....Obras iniciaram
em setembro e devem
ser concluídas no

próximo mês

}ARAGUÁ DO SUL - A reforina
da UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) doHospital e Matemidade
São José deve ser concluída em

fevereiro deste ano. A estimativa é

do presidente do Conselho de

Administração do São José.
advogado Paulo Mattos. A obra teve

começou em setembro do ano passado
e está sendo paga com recursos do

govemo do Estado. comunidade e

administração municipal. O govemo
do Estado, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Regional. repassou
R$ 400 mil para a obra.

A nova UTI terá 10 leitos

(atualmente tem nove) e foi
totalmente remodelada. segundo
informou o arquiteto da empresa

Bauco, Miguel Bianchi. Segundo ele.
a reforma está sendo feita dentro de
modernos padrões arquitetônicos e

sanitários exigidos para obras em

hospitais. O projeto arquitetônico foi
feito pelo .especialisra Heitor

Madrigano, de Blumenau,
considerado um especialista em

projetos arquitetônicos para hospitais.

Reforma inclui mudanças na estrutura física e aquisição de equipamentos mais modernos

Ainda de acordo com o

presidente do Conselho
Administrativo do São José. está
sendo realizado levantamento com

o objetivo de detectar as necessidades
e dificuldades doHospital. "Também
estamos elaborando um Plano

Diretor. que deve ser concluído ainda
este mês. A partir daí, vamos

Celesc coloca no SPC quem

nâopaga conta de luz em dia

)ARAGUÁ DO SUL':"Na próxima
segunda-feira a Celesc envia para
o SPC e Serasa o primeiro lote de
consumidores que estão com o

pagamento das dívidas parceladas
em atraso.A informação é da chefe
da Divisão Comercial da agência
de Jaraguá do Sul, Rozanda
Ballestrin. De acordo com ela, serão
enviadas ao Serasa os nomes de 13 2

empresas (comércio e indústria) e
320 consumidores residenciais. A
dívida das empresas inadimplentes
é de R$ 461 mil. Já a dívida dos
consumidores residenciais é de R$
44mil.

A chefe da Divisão Comercial

explica que a Celesc firmou
convênio com a Serasa e SPC em

novembro do ano passado e

somente agora está enviando a

primeira lista de devedores.

Segundo ela, tanto o SPC como o

Serasa têm 10 dias a contar de

segunda-feira para comunicar os

devedores, que. por sua vez. devem
se dirigir à agência central para
acertar a dívida ou terá a energia
cortada no prazo de 15 dias.

Ainda de acordo com

Rozanda, a inadimplência é baixa,
não passando de 1%, mas. mesmo
assim, a Celesc busca resolver os
casos pendentes. Em todo o Estado.
a estimativa é de que

60 mil consumidores •.entre
residenciais e pessoas jurídicas. estão
com dívidas parceladas em atraso.

Técnicos da Celesc analisam lista de devedores

promover reforma administrativa no
São José. contratando gestores
profissionais". salienta Mattos.

A reforma da UTI faz parte da

primeira etapa da reforma geral
prevista pelo Conselho Administra
tivo do Hospital São José, que atual
mente conta com apenas 100 leitos.
sendo que o ideal são 140 leitos. A

modemização da estrutura física do

local. além da 'aquisição de equipa-
'

mentos modernos, faz parte do

projeto de reestruturação do São José.
O presidente do Conselho.

informa ainda que a dívida. que era

de aproximadamente R$ 5 milhões,
.

foi reduzida para cerca de R$ 3
milhões.

Marisol faz desfile de abertura
do Fashion Rio, no MAM

)ARAGUÁ DO SUL - A Marisol
fez' o desfile de abertura do
Fashion Rio, na última segunda
feira. apresentando a coleção do
inverno 2005 da grife Lilica

Ripilica, denominada de "O
Mundo Encantado".O primeiro
desfile do dia levou meninas com

trejeitos e roupas adultas para a

passarela. misturando cores

quentes, jeans e muito cachecol
e gorros ao Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro. O
Fashion Rio começou na

segunda-feira e prossegue até

sábado. Nesse período, estima
se um público de 50 mil pessoas.
Participam do evento 150 grifes
nacionais e aproximadamente 2

mil compradores.
A Marisol é uma das

patrocinadoras do.evento e por
esse motivo teve o privilégio de
abrir o Fashion Rio, segundo
informou a analista de marketing
da empresa, Salésia Borrineli. De
acordo com ela. foram

apresentados cerca de 100

modelos, criados pelas estilistas
da Marisol. "Estamos com um

estande onde apresentamos a

empresa. Para esta coleção, a

nossa garota propaganda é

Rafaela Rómulo. aquela
parecida com a Ana Paula
Arósio", salienta Salésia.

Além dos desfiles. há o

badalo dos estandes, que ocupam
todos os vãos livres do MAM e

eventos paralelos que ocorrem

fora do museu. O Fashion Rio

Lilica Ripilica na Fashion Rio

custa R$ 5 milhões e tem uma

enorme lista de patrocinadores,
encabeçada pela empresa de
telefonia móvel Oi. Modelos
famosas como Naomi Campbel,
(TNG), Gisele Bündchen

(Colcci), Isabelli Fontana e

Carol Trentini (new face
brasileira nas passarelas

.

internacionais) também

participa do Fashion Rio.
A Marisol também está

participando da Couro Moda.
que acontece até sexta-feira, em
São Paulo. Nesta feira, a Marisol
está mostrando coleção de

calçados infantis produzidos em

fábrica localizada em Novofl
Hamburgo, no Rio Grande dd'-·
Sul.

;'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPECIAL

Joinville sediará, em 2006,
o 'Meeting of the Acorbat'

....Evento internacional

quer reunir produtores
� pesquisadores das
Américas Central e Sul

DA REDAÇÃO - A Embratur

(Instituto de Turismo Brasileiro)
confirmou a realização do 17º

Meeting of the Acorbat

(Association for Cooperation in
Banana Research in the Caribbean
and Tropical America), em

[oinville, no próximo ano. O evento

está entre os 32 seminários,
simpósios e convenções confir
mados no ano passado pelo
instituto.

O 17ºMeeting of the Acorbat
pretende levar para [oinville 1,6mil
pessoas (cerca demil estrangeiros) .

"O Brasil é o segundo maior

produtor de bananas do mundo,
perdendo apenas para a Índia, e

nunca havia sediado o seminário,
que é omais importante no setor",
disse KarlosGabriel Lemos, diretor
executivo do [oínvílleConvention
&Visitors Bureau. "SantaCatarina

h é omaior exportador brasileiro do
produto e por isso é muito

importante um evento desse porte
vir para o estado", completa. Foi
feita uma grande ação em parceria
com a Epagrí (Empresa de Pesquisa
Agropecuária), que contou com o

apoio de todas as esferas de

governo: a Prefeitura de Joinville,
a Santur (Órgão Oficial de
Turismo do Estado de Santa

Corupá e Massaranduba são grandes produtores de banana no vale do Itapocu

Catarina) e a Embratur..
Ameta da Embratur era apoiar

a captação de 20 eventos

internacionais no ano de 2004. No

entanto, a gerência de Turismo de
Eventos da Embratur terminou o

ano passado com 32 eventos
confirmados para o Brasil. É um

trabalho responsável pelo
desembarque de cerca de 100 mil
turistas estrangeiros de negócios,
divididos em dez cidades

brasileiras, e pela entrada estimada
de US$ 32 milhões no País. Isso
tudo sem contar os acompanhantes
e as viagens pré e pós-evento. Além
dos benefícios que cada um desses

encontros traz para o

desenvolvimento de seus setores e

para o intercâmbio de informações:
são simpósios, conferências e

congressos técnico-científicos que
abrangem asmais diversas áreas do
conhecimento.

A meta estabelecida pela
Gerência de Turismo de Eventos
da Embratur para 2005 é

participar da captação de pelo
menos 30 eventos. De acordo com
a gerente, Vaniza Schuler, grande
parte do resultado obtido em 2004
é conseqüência de processos'
iniciados no ano anterior: "A

superação da meta foi ainda

decorrente das parcerias, tanto
com os Convention Bureau

quanto com os organizadores de

eventos, companhias aéreas e

centros de eventos que buscaram
nosso apoio e somaram esforços.
Mas o aspecto primordial foi a
criação, dentro da Embratur, da
diretoria de Turismo de Negócios
e Eventos e de uma gerência
voltada especificamente para o

apoio à captação. Isso pro

porcionou um atendimento

personalizado e o desenvol
vimento de estratégias espe,
cificas, respeitando as parti
cularidades dos eventos".

,
._

Parceria pretende reconstruir as casas atingidas por tornado
DA REDAÇÃO - As três

. famílias que tiveram s casas

inteiramente destruídas pelo
tornado que atingiu Criciúma,
no início do mês, estão

recebendo recursos para dar
início à reconstrução. A

Fundação Nova Vida, através da
vice-presidente, Ivane Fretta

Moreira, esteve nesta na sede da
Cohab (Companhia de

Habitação de Santa Catarina)
para o repasse de R$ 30 mil, que
também serão utilizados para o

reparo de outras três residências

parcialmente atingidas e que
correm o risco de desamamento.
Os recursos foram entregues ao

presidente da União das asso

ciações de bairros de Criciúma,

Arildo Mezzário, para a compra
de material de construção.A
Presidente da Cohab/SC, Maria
Darci Beck, esteve na região,
conferindo de perto os estragos
causados pelos ventos fortes

provocados pelo fenômeno
climático e afirmou que estas

famílias podem ficar mais

tranqüilas que, em um mês, no
máximo, vão estar com suas casas

reconstruídas: "O Exército e a

comunidade já se propuseram a

oferecer mão-de-obra e agora,
com o repasse de recursos, serão

comprados os materiais de

construção imediatamente" ,

afirmou. Para outras famílias

atingidas pelo tornado o pre

juízo maior foi com o deste-

Ihamento das moradias e os

reparos já estão sendo feitos

pelos próprios moradores.
Presente à entrega do

cheque de R$ 30 mil, um

morador da Vila Manaus, que
estava com a família no

momento em que o tornado

ergueu sua casa do chão, se

emocionou. Seu Luiz Carlos

Mello, desempregado há 6 anos,
chorou ao lembrar do pavor que
sentiu ao ver tudo destruído em

segundos e agradeceu a

imediata ajuda do governo do
estado. Em lugar da casa de
mad e ir a onde morava será

construída agora uma casa de
alvenaria. Para Maria Darci
Beck "era extremamente

necessária esta ação rápida e

conjunta entre a Cohab/SC e a

Fundação Nova Vida porque as

famílias estão desabrigadas e se

as obras não começassem logo,
muitos bens dos moradores se

perderiam: móveis, utensílios,
eletrodomésticos, além do
trauma de não ter onde ficar".

Engenheiros da Cohab do
Estado darão o apoio técnico

necessário e acompanharão as

obras de reconstrução. A vice

presidente da Fundação Nova

Vida, Ivane Moreira, afirmou que
a presidente e primeira dama do
Estado, Ivete Appel da Silveira, já
se colocou à disposição para o

repasse de outros recursos se a

situação exigir.

MEC abre terceira etapa de inscriçõespara o ProUni
BRASÍLIA - Dois dos cursos

superiores mais caros e concorridos
no País, Medicina e Odontologia,
já não têmmais vagas disponíveis
no ProUni (Programa Universi
dade para Todos). Tanto as bolsas

integrais qúanto as parciais já foram
preenchidas nas duas primeiras
etapas de seleção. Direito e

Engenharia, outros dois cursos

bastante concorridos, também: estão
com quase todas as vagas ocupadas,
mas ainda tem àlguns lugares

.
� ..

sendo oferecidos na terceira etapa
de inscrições, que foi aberta ontem.
Já nos cursos de licenciatura, para
formação de professores, ainda
existemmais de cincomil bolsas.

Nessa etapa apenas estudantes
afrodescendentes têm condições de
encontrar uma vaga paraMedicina
ou Odontologia, mas são poucas.
Para Medicina, restam ainda oito

bolsas integrais e 54 parciais no

sistema de cotas. EmOdontologia,
são quatro integrais e 49 parciais.

,.
'/
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Nos demais cursos, no entanto,
ainda há um número significativo
de bolsas. São 16,6 mil, sendo que
12,8 mil são destinadas a

afrodescendentes e indígenas.
Em três Estados - Acre, Alagoas

e Roraima - já não existem mais

bolsas integrais em qualquer curso,
tanto no sistema de cotas quanto
fora dele. Em Roraima também já
não há mais bolsas parciais. EmSão
Paulo, 98% das bolsas integrais e

90 % das parciais já estão

'" .:�� :.,,;1. I �,I
.,"'"
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preenchidas, mas sobraram 11%
das integrais e 52% das parciais no
sistema de cotas.

O MEC divulgou ontem que,

apesar da nota mínima no Exame
Nacionai do EnsinoMédio exigida
ser 45 pontos, a média dos estu

dantes classificados é bemmais alta,
61. Isso demonstraria, de acordo
com o ministro Tarso Genro que a

nota é realmente o que eliminou a

maior parte dos candidatos inscritos
nas duas primeiras etapas

� CP NOTAS ;-----------.
.... TSUNAMI!

Brasileiros respondem a apelo do Unicef
Em uma ação extraordinária, o escritório no Brasil do Fundo das

Nações Unidas para a Infância - UNICEF abriu uma conta especial
para receber doações em reais para os sobreviventes do terremoto
e dos tsunamis do sul da Asia e costa leste da África, são cerca de 1,5
milhão de crianças e adolescentes que sobreviveram aos tsunamis.
Não existe um valor mínimo para as doações. Todos os brasileiros

podem colaborar.Os depósitos deverão ser feitos em favor do Fundo

das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, na agência 3382-0,
conta corrente n° 404700-1, do Banco do Brasil ou na agência 0542,
conta corrente nO 40140-1 do Banco Itaú. O CNPJ do Unicef é o

03744126/0001-69.
Todos os recursos depositados nessa conta serão encaminhados às

ações de emergência para garantir acesso à água potável para as

crianças e as famílias atingidas pelos tsunamis do Oceano Indico, a
distribuição de sais de reidratação oral para tratamento de diarréias

agudas provocadas pela água contaminada, e o envio de

equipamento médico de emergência, além de kits de material
escolar e brinquedos para que as crianças possam voltar à vida normal
o mais rápido possível.
Com 16 centavos de real, pode-se comprar um pacote de terapia de

reidratação oral para tratar uma criança com desidratação severa,

uma das principais causas da mortalidade infantil. E RS 14,00 são

suficientes para comprar um kit emergencial com medicamentos e

equipamentos médicos para cobrir as necessidades básicas de saúde
de uma pessoa por três meses.

Para mais informações, escreva para brasília@unicef.org ou ligue
0800 601 8407

.... APRIMORAMENTO

Conhecimento em segurança do trabalho
Normas técnicas, legislação e o controle de riscos em equipamentos e

instalações que envolvem uma construção ou reforma de uma residência
ou edifício são medidas que precisam ser rigorosamente seguidas para
que o empreendimento tenha pleno sucesso em sua execução.
É pensando na especialização desta área importante para o campo da

engenharia que o Centro Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj) está
oferecendo o curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do
Trabalho. As inscrições estão abertas e as aulas iniciam dia 11 de março
de 2005.

O curso acontece em parceria da Unerj e da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) e será realizado quinzenalmente nas sextas-feiras
das 19 às 22h30 e também aos sábados das 8 às 11 h30 e das 13 às

16h30, com duração de 24 meses.

Os interessados em se inscrever na pós-graduação devem pagar a taxa
de inscrição no Banco do Brasil, número da agência: 3428-2 e conta

corrente nO 3614-5. Mais informações pelos telefones (47) 275-8226 e

275-8233, pelo e-mail pos@unerLbr e no site www.unerLbr.

.... PÓS-GRADUAÇÃO
Aprimoramento em Direito Processual Civil
Proporcionar aos profissionais do Direito a análise e o debate de
tema processuais, capacitando-os pára melhor desempenho nos

diversos setores da atividade profissional. Com essa perspectiva, o
Centro Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj), em parceria com a

Universidade Regional de Blumenau (FURB), promove a

especialização em Direito Processual Civil.
Com duração de 15 meses, o curso se inicia em 18 de março e

prossegue as sextas-feiras, das 14 às 18 horas e das 18h30min às

22 horas e aos sábados das 8 às 12h30min, na Unerj. As inscrições
podem ser feitas até 1° de março. Os alunos que desejarem
habilitação para o magistério superior,deverão cursar mais 90 horas
de aula dedicadas à formação didático-pedagógica e apresentar
monografia. Mais informações através do telefones (47) 275-8226/
275-8219, pelo endereço www.unerLbrou via e-mail pos@unerLbr.
A Unerj está localizada na rua dos Imigrantes, 500, Vila Rau.

.... FLORIANÓPOLIS

Convêniopossibilita inclusãoprofissionaldejovens
A Secretaria de Estado da Educação e lnovação (SED) está participando
d� um programa que a Procuradoria da República no Estado de Santa

Catarina vem realizando visando à inclusão profissional de jovens da

periferia de Florianópolis. Para a execução desse trabalho, o secretário
interino Diomário Queiroz assinou convênio com o Ministério Público,
representado pelo procurador-chefe Walmor Alves Moreira, que vai

beneficiar inicialmente quatro alunos, que terão direito a uma bolsa
de estágio. O secretário elogiou a iniciativa do Ministério Público,
salientando que "esse tipo de iniciativa evita problemas que poderiam
ocorrer por falta de oportunidade para esses jovens, reduzindo também
os custos que poderiam vir na área da saúde, provenientes do abandono
social': Por sua vez,Walmor Alves Moreira afirmou que "quando esses

jovens retornarem para a sociedade terão uma mensagem positiva
para passar':
Os quatro alunos foram selecionados entre os 17 que fazem parte do
programa da Procuradoria da República no Estado e que, além de
aulas de informática, participaram durante o ano passado, através do
CIEE, de cursos de vendas e escritório. Para 2005, Moreira informa que
"será dada ênfase para o turismo,adaptado para o projeto.Além disso,
vão ser aprofundados os conhecimentos dos estudantes sobre o

trabalho do Ministério. O procurador informou que esses 17 jovens se

matricularam no curso supletivo após estarem no programa."Durante
as aulas, enfatizamos a necessidade de os alunos também voltarem a

estudar," afirmou ele.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,: CORREIO DO POVO---161 GERAL/ESPORTE'
! � ...

! t
i'l26'"

Goleiro Marcos está apreensivo com seu futuro

I DARIDAÇÃo-AvoltadeMarcos

I ao gol do Palmeiras ainda é umponto
/ de interrogação que não saida cabeça
/

! do próprio jogador. O goleiro está

, i ,recuperado clinicamente da delicada
! 9'cirurgia na mão esquerda, mas os

"(prejuízos técnicos e físicos ainda são

·�·incalculáveis. Os quase oito meses

:" longe dabola colocaramem "xeque"
\}\odas as qualidades que colocaram

[f,entre osmelhoresdomundoem 2002.

o;
Pior: nemopróprioMarcos sabeo

ly9ue pode esperar de si na volta ao

(; rrabalho, sexta-feira, quando o elenco
.lido Palmeiras se reapresenta na

Academia de Futebol. "Eu diria que
tenho dois problemas naminhavolta.

Um é oSérgio, que aproveitou bem a

chance e estavamuitobemno final da

temporada. O outro é aminhamão.
Estava treinando fisicamentemasnão
fiz nenhum teste até agora. E jogar é
fundamental para saber se estou

recuperadoounão", admitiu ogoleiro.
Oprimeiro contatodeMarcoscom

a imprensaapós as férias foiontem. Ele
passou a tarde no stand de uma de
suas patrocinadoras, noAnhembi, em
SãoPaulo.Apresençadogoleiro atraiu
a atenção de fãs e curiosos. "É bom
saber que as pessoas não esqueceram
da gente. Carinho é sempre bom,
principalmente num momento

delicado, como esse", revelou.

• Nem o próprio Marcos

sabe o que pode esperar
de si na volta ao trabalho,
sexta-feira, quando o

elenco do Palmeiras se

reapresenta na Academia
de Futebol.

• O goleiro está

recuperado clinicamente
da delicada cirurgia na

mão esquerda, mas os

prejuízos técnicos e físicos
ainda são incalculáveis.

i
I

I �,Criciúma goleia e se classifica na Copa SP
I '3

i rr
DA REDAÇÃO '- Bastava um

Lh

empatepara a classificaçãonapróxima
SI
fase da 36ª edição da Taça São Paulo.

s:Mas os jogadoresJúnior doTigre não minutos, anotou para os catarinenses.

fi�tomaramconhecimentodavantagem _

O time do Barra voltou melhor
,(,e aplicaram outra goleada de 4 a O.

.r .Dessavezavitóriaveiodiante doBarra-
MT. Com o resultado o Criciúma
termina na primeira colocação do

grupoCcomnove pontos e enfrentao

Campinas na segunda fase da

l<;competição, domingo, às 16horas, em
,s local a ser definido. Os gols do tricolor
siforammarcados porDanilo,Maikel e
o�Éder que fez dois virando o artilheiro
fi da equipe com seis gols.

Os jogadores iniciaram a partida
6Lameaçando o Barra.O gol do tricolor
io-------------------------------------------------------------------------------

saiu na boa troca de passes de Elton

para Gleidson. O lateral esquerdo
cruzou para Danilo que, aos 17

equipe com seis gols.

• O Criciúma marcou 11

gols e sofreu apenas um

em três jogos da

competição. As vitórias
vieram em cima do

Botafogo (3 a 1), Paulista
(4 a O) e Barra (4 a O).

para o inicio da etapa complementar
e demonstrou mais poder ofensivo.
Mas logo aos 10 minutos, Maykel
aproveitou a linda jogada de Ramon
e fez o segundo do Criciúma. Éder
marcou o terceiro e foi dele também

_
o quarto gol do Tigre. O atacante

marcou de pênalti, aos 31, seu sexto
gol na Taça São Paulo. O zagueiro
Marcelo recebeu o terceiro cartão

amarelo e será o único desfalque do
tricolor contra no jogo contra o

Campinas.

• Os gols do tricolor foram

marcados por Danilo,
Maikel e Éder que fez dois
virando o artilheiro da

o:
Um acidente por volta
das 18 horas, na Rua Marina

Fructuozo, deixou apenas

I uma vítima com ferimentos
leves. A motorista do Ka,

I placa COB-1637 de Jaraguá

I
do Sul, Josiane Schwalbe, 24
anos, foi encaminhada ao

I 6
Pronto Socorro do Hospital

i São Jôsé com um ferimento

I 9
na perna. Ela bateu na S-l O,
placa CKX-4923, também de

I G
Jaraguá do Sul que, após

I
6

bater no Ka, chocou-se
contra o muro de uma

I residência. O condutor da S-

�"'�; 1 O nada sofreu.
�..----------------------------------------------------------------------------�

'"
.,_

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

CADASTRO DE FORNECEDORES

CHAMAMENTO PÚBLICO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO,através da Divisão de Licitações eCompras.em observância ao

art.34, parágrafo 1°, c/c o art. 36, da Lei Federal nO 8.666/93 e alterações posteriores convida os atuais

cadastrados a promoverem a atualização dos registros existentes e aos novos interessados em fornecer

bens, obras e serviços à Administração Municipal, na forma prescrita pela Lei de Licitações e Contratos

Administrativos, a realizarem seu cadastramento,junto ao Setor deCadastro de fornecedores, localizado
à RuaWalterMarquardt, 1111, Bairro Rio Molha.Jaraquá do Sul,SC- CEP - 89259-700. A relação dos
documentos exigidos para o cadastro está disponível no site: www.jaraguadosu/.sc.gov.br Maiores
informações poderão ser obtidas através do telefone 47 - 372.8075, com Evandro._

Jaraquá do Sul,SC, 11 de janeiro de 2005.

Marcelino Schmidt
Secretário de Gestão

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Traficantes são presos
com 79 pedras de crack

QUINTA-FEIRA, 13 de janeiro de 2005

TRÁFICO

JULlMAR PIVATTO

Equipamentos eletrônicos apreendidos eram usados como pagamento das drogas

�Junto com a droga
foram encontrados

quase RS 3 mil
em dinheiro

}ARAGUÁ DO SUL - Dois
traficantes foram presos no final da
noite de terça-feira, na Rua
Ferdinando Schlunzen, 263, no
Centro da cidade. O desempregado
Rodrigo da Rosa, 25 anos, e o

vendedor autônomoAntonioPereira
do Nascimento, 44, foram detidos
com 79 pedras de crack, um revólver
calibre38 com três cartuchos intactos,
R$ 2.944,00 em dinheiro, além de
vários produtos e equipamentos
usados como pagamento de drogas.

Os dois foram presos numa ação

conjunta das políciasCivil eMilitar
deJaraguá doSul eGuaramirim, após
investigação com abordagem de
diversas pessoas que compareceram
a residência onde ocorria o tráfico.
Além dos dois presos, mais nove

pessoas estavam no local, e foram
ouvidas na Delegacia de Polícia,
sendo liberadas após os depoimentos.

A polícia invadiu o local e

encontrou 60 pedras de crackdo lado
de fora da casa emais 19 em cima de
um armário, onde também estava o

revólver. A maioria das cédulas
encontrada era de R$ 10,00, valor
pago por cadapedrade crack. Dentre
osprodutos apreendidos, usados como
pagamento, estavam sete bicicletas,
um televisor 14 polegadas, doismicro
systens, um fomomicroondas e uma

máquina fotográfica. Rosa e

Nascimentos foram présos, acusados
de tráficos de entorpecentes, e

encaminhados ao presídio deJaraguá
do Sul.

PARANÁ -Somentenoúltimo
dia 8, em Curitiba, a polícia
apreendeu 960 grámas de crack, que
representam pelo menos 30 mil

pedras. Dois homens foram presos sob
a acusação de tráfico.WilsonJosé de
Oliveira Fránco, 45 e Sérgio Dias

Batista, 45,moravamnobairroXaxim.
Também foram apreendidos R$

15.741 emdinheiro, duasbalanças de
precisão, cinco aparelhos celulares,
cheques, equipamentos para o

"batismo" da droga e um cartucho
de bala de canhão. "Este cartucho
será investigado pela perícia para
verificarmos se faz parte do arsenal
das ForçasArmadas. Sobre o dinheiro
encontrado, Franco confessou que
toda a quantia foi fruto da venda de
crack", conta o delegado titular da
Datox, Alfredo Dib Juni��'

Contratação de Romário depende de patrocínio
DA REDAÇÃO - A diretoria do

Vasco espera fechar um contrato de

patrocínio com uma empresa de
telefonia celular ainda nesta semana

para apresentar o atacante Romário
em São Januário. Amultinacional

, seria a responsávelpor pagar o salário
do craque. Em contrapartida, o

patrocinador terá sua marca

estampada na camisa do clube a

partir do dia da recepção ao

artilheiro.
O assunto é tratado com reserva

em São [anuário.Mas todos vivem a

expectativa pela chegada de

Romário, que vai formar ataque com
AlexDias. "Ele sabemarcar gols como'
ninguém. Acho que essa dupla tem
tudo para dar certo. Seria um prazer

jogar ao seu lado", declarou o vice-
'

artilheiro do Campeonato Brasileiro

�VIAÇA�CANARINHO-=.�--�
Uma Transportadora de Vidas.

de 2004, pelo Goiás, com 22 gols.
Enquanto Romário não se

'apresenta aoVasco, a diretoria segue
negociando a contratação do goleiro
Fabiano, do Criciúma, já que Fábio
foi negociado com oCruzeiro. Cássio
eÉvertonsão as opções para 2005.

FLUMINENSE - OFluminense,
acertou nesta quarta-feira a

contratação .do meia [uninho, ex
Atlético-MG, por empréstimo até o
fim de 2005 e o valor do passe fixado
emUS$ 2milhões (R$ 5,4milhões).

-

O jogador, de 22 anos,se apresentará
nesta quinta naGranja Comary, em
Teresópolis (RJ), região serrana, local
da pré-temporada. Ele, que atuou

na seleção brasileira sub-20, na qual
se sagrou campeãmundial em 2003,
vai formar o meio-de-campo com

Felipe e Preto Casagrande.

• Enquanto Romário não

se apresenta ao Vasco, a
diretoria segue
negociando a contratação
do goleiro Fabiano, do
Criciúma, já que Fábio foi

negociado com o Cruzeiro.

• O Fluminense acertou

nesta quarta-feira a

contratação do meia

Juninho, ex-Atlétjco-MG,
por empréstimo até o fim
de 2005 e o valor do passe
fixado em US$ 2 milhões.

6nibus Leito Turismo
6nibus Executivo

Microônibus

Rua Roberto Ziemann, 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC

Te/. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br

t
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MOTOVELOClDADE

ESPORTES

Pilotos se preparam para 2005
JULlMAR PIVATTO

....Mesmo sem datas
definidas para as

provas, atletas já
estão' treinando

}ARAGUÁ 00 SUL - Os quatro
pilotos da região que disputam o

Campeonato Estadual de
Motovelocidade já iniciaram os

preparativos para a temporada 2005.
Além de continuarem treinando,
começa também a fase de testes e

melhoramentos dasmotos. Luciano
"Boca" deOliveira, deJaraguádoSul,
Eduardo Zonta e Beto "Schumi"

Alchini, deGuaramirim, eJoséBrayan
Soares, deMassaranduba, semostram
confiantes na tetA�rada desse ano.

Beto (NetunoTiansportes/Águia
Motos/Posto 28/Guenther
Despachante/AzevedoAutomóveis/
AcademiaCorpo eMente/Difuso;Só
Lonas/Prefeitura Guaramirim) é o

atual tetracampeão estadual na

categoria Força Livre Nacional C.

Segundo o piloto, os treinamentos

foram intensificados para entrar com

força total desde o início do

campeonato. "No ano passado,
comecei mal e tive que buscar os
resultados. Agora, com esses novos

ajustesnamoto, pretendo lutarde igual
pra igualdesdeo iníciodacompetição",
comentouopiloto.

Já o jaraguaense Boca (Elite
Moveis/Águia Negra Transportes/
Koru Motos), que travou um duelo

particular com Beto até a última

corrida, espera termais sortenesse ano.
"Comeceimuitobem, ganhando três
provas consecutivas e abrindo 27

pontos de vantagem. Mas tive

problemas com amoto e não pontuei
em três corridas. Espero ter uma

estrutura melhor nesse ano para

conquistaro título", avaliou.
O jovem Eduardo Zonta

Disputas do Campeonato Estadual ainda não têm data definida pra começar.

Provas que aconteceram na região sempre tiveram a presença do público amante da velocidade

(Zon�Motos;NetunoTransportes!
Academia Impulso!MCR/Prefeitura
Guararnirim/Difuso;Só Lonas), de 16

anos, conquistoudoisbons resultados
no ano de estréia.Opilotoconquistou
o 3° lugar na Nacional B e o 4° na
NacionalC "Paraesseano,cornpramos

Rubinho diz que novas regras

privilegiam a inteligência
DA REDAÇÁO - O piloto da

Ferrari, Rubens Barrichello,
disse ontem que a mudança das

regras na Fórmula 1 fará com

que os pilotos guiem com muito

mais inteligência do que antes.

Uma das novas regras que
entram em vigora nessa

temporada, obriga as equipes a

usarem o mesmo set de pneus

para a classificação e a largada.
S6 será possível a troca se ele
furar.

"Teremos que aprender
como lidar com essa regra. Uma
coisa é certa: não podemos.. 1

pilotar como no ano passado. Se
você desgastar os pneus, está

praticamente morto", disse ele
em coletiva de imprensa no

retiro de inverno da equipe. "As
corridas serão disputadas tanto
na cabeça como nos pés em

2005", acrescentou o brasileiro,"
vice-campeão da temporada
passada atrás de seu

companheiro Michael Schu
macher.

Barrichello acrescentou que
não está preocupado com o

"',

aumento do número de corridas
no calendário para 19 neste ano.

"Temos 19 corridas mas serão

menos testes. Estou na Fórmula
1 porque gosto de corridas. Não
acho que isso vai mudar muito,
só gostaria de umas duas ou três
corridas no Brasil", brincou ele.

Barrichello mos trou indi

ferença quando questionado
sobre sua situação de "eterno
número dois" na Ferrari. "Não
importa qual número está no

meu carro. O que conta é qual
número eu quero ter no carro,
e no ano que vem quero ser o

número 1", disse. "Estou aqui e
completamente interessado. Se

algum dia eu começar a pensar
que nunca vencerei Michael,
com certeza não vou continuar

na Fórmula 1, mas ainda tenho
motivação Tenho que pisar
fundo com o pé direito e manter

a calma como fiz, no Brasil.

Quero pilotar o carro, tenho
uma grande equipe atrás de
mim e a Ferrari nos dá o mesmo

carro e as mesmas condições",
afirmou.

uma moto 400cc para a disputa da
Nacional C e, com isso, poderemos
brigar de igual pra igual com todos os

competidores", disse opaidopiloto, o
Zontinha, ex-corredor

Campeão na categoria SOcc, José
BrayanSoares (Dípíl/CharlesMotos/

EmrnendõríerServiçosContábeis)'.
Massaranduba, iniciou essa semanaos

preparativos para a temporada.
Segundoopai.josé IvairSoares, amoto

,

para os treinos ficou pronta ontem e,

até o final de janeiro, deve estar com
umamotonovapara as competições.

Jogadores do Santos. fazem
exames noHospital do Coração

SÁO PAULO - Alguns
jogadores do elenco do Santos

passaram ontem por uma bateria
de exames no Hospital do
Coração, em São Paulo.

Rabinho, Zé Elias, Willian,
Ávalos, Luís Augusto, Douglas
e o goleiro colombiano Henao
foram avaliados nessa primeira
etapa. E até o final da semana,

os demais integrantes do grupo
irão fazer os mesmos testes físicos
e médicos.

Foram quase 5 horas de
exames, inclusive cardíológícos,
no início da preparação do
elenco para a temporada·200S.
"É um programa bastante
completo, capaz de fazer uma
avaliação adequada do

potencial físico de cada atleta

individualmente", afirmou o

médico Carlos Braga, do Santos.
"Os testes que os jogadores do
Santos estão fazendo são parte
de um check-up completo. Os
atletas de futebol devem ter uma

atenção redobrada por se tratar
de uma atividade que exige
muito esforço", explicou Nabil

Ghorayeb, médico do esporte do

Hospital do Coração.
"Além de ser importante

porque faz parte da rotina do
time, também é bom para deixar
a gente mais tranqüilo com

relação a nossa saúde", admitiu
o volante Zé Elias. O elenco do
Santos volta aos treinos na sexta

feira, com algumas novidades.
Foram contratados o goleiro
Henao e, os meias Tcheco e

Fábio Baiano.
O atacante Fernando Díníz,

indicação do técnico Oswaldo de
Oliveira, fechou o contrato na

terça-feira. O jogador defendeu,
no último Campeonato Brasileiro,
o Cruzeiro.

\

ESPORTIVAS
.... SELEÇÃO BRASILEIRA

CBF troca amistoso porUS$ 1 milhão
O primeiro compromisso da seleção brasileira será no dia 9 de
fevereiro, contra a seleção de Hong Kong. Pelo jogo, a CBF vai levar
nada mais, nada menos que US$ 1 milhão, livre de todas as despesas.
A data, reservada pela Fifa, marca a passagem do ano novo no

calendário chinês, além de ser feriado nacional e aniversário de 90

anos da Associação de Futebol de Hong Kong.
O técnico Carlos Alberto Parreira disse que pretende contar com

todas as estrelas. Dia 9 de fevereiro' é quarta-feira de Cinzas."Não
existe maisCarnaval.Trabalho vem em primeiro lugar,sempre';afirmou
Parreira. O primeiro compromisso oficial da Seleção em 2005 será

apenas em 27 de março, contra o Peru, pelas Eliminatórias, no Brasil.

.... CASO DE POLfClA

FelipeMello é liberadoapósdepoimento
o meia Felipe Mello, revelado pelo Flamengo e que defendeu o

Grêmio no último Campeonato Brasileiro, foi liberado pela polícia no

final da manhã de ontem. Ele é acusado de tentativa de homicídio e

se entregou na Delegacia da Barra, no Rio de Janeiro, onde prestou
depoimento.
Segundo o Jornal Hoje, Felipe se envolveu numa briga num quiosque
na Barra da Tijuca e teria esfaqueado dois homens por volta das 5h de

quarta-feira. As vítimas e o acusado já prestaram depoimento na

delegacia e foram liberados. Felipe alegou estar defendendo o primo.
Sequndo os policiais, o jogador estaria hospedado no hotel Sheraton,
na Barra da Tijuca, em frente ao local onde ocorreu a briga.

.... CEARA

Dirigente é preso vendendo ingressosantigos
o presidente do Icasa-CE, Luís Pereira, renunciou ao cargo após ser

flagrado em uma bilheteria, no último domingo, em Juazeiro do Norte,
interior do Ceará, revendendo aos torcedores ingressos antigos para
o setor das sociais do estádio Romeirão, onde se realizava o jogo
entre Icasa e Guarani. O cartola estava com R$ 104,00, relativos à
venda de 13 ingressos, e um bloco com outros 87 bilhetes.
Ele alegou não ter agido de má fé e disse que a torcida estava revoltada

porque não conseguia comprar ingressos. A evasão de renda foi

comprovada pelo administrador do estádio, Ronaldo Lira, e pelo
presidente do Guarani, Herbert Araújo. Por esta razão, ele revelou ter

apanhado os ingressos velhos que guardava,em seu carro,para vender.

.... ARBITRAGEM

Simon podeapitar aCopa de 2006
o gaúcho Carlos Simon é o único brasileiro da lista anunciada pela
FIFA ontem com os 46 árbitros pré-selecionados para a Copa do Mundo-
2006, na Alemanha. Os convocados participarão de um primeiro
seminário de preparação em Frankfurt de 12 a 16 de fevereiro. É a

primeira vez que a Fifa pré-seleciona e prepara os árbitros, que serão
submetidos a um exame médico completo, ensinamentos práticos e

técnicos. liAs atuações dos candidatos serão examinadas e avaliadas a

nív&nacional e internacional e a lista definitiva dos árbitros para a

Copa do Mundo será conhecida no primeiro trimestre de 2006';
divulgou a Fifa.

fellows@netuno.com.br

Rua Domingos da Nova, 227
(em frente à Studlo FM)

'Í
j

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JOVEM QUINTA-FEIRA,13 dejaneiro de 2005 III�UJijltljUtj"�WiJ
TZJWpwpmwW1rWik44 jjUM ;; fi MWW$@:õ:1M'Mt%.fu-__-rWmmr-rm _2

por MüX Pil es e Hiemdo Daniel ü eis

Ac�sse nosso blog: www.poracasc.com I e.mail: contatcê'pcracesc.corn

New York, New York: Rodrigo Fogaça
manda a foto tirada junto à Caetano
Laudelino, Eduardo Garcia, Túlio Leithold.
Estão todos nos Estados Unidos, conhecendo
a cidade que nunca dorme.

Com a intenção de internacionalizar a

imagem da marca, a Calcei contratou a modelo
Gisele Bündchen para desfilar pela marca no

Fashion Rio e também fazer o catálogo outono

inverno.Preço do pacote:US$ 5 milhões.
Desde a primeira edição, a Calcei apostou

em rostos de abrangência internacional para
promover suas roupas no Fashion Rio. Em janeiro
do ano passado, a aposta foi a loiríssima,herdeira
e milionária Paris Hilton. No desfile seguinte, de
verão, foi a vez de Lizzie Jagger,Jilha do roqueiro
Mick Jagger. Agora, para o terceiro, a top model
nacional foi a escolhida.

A campanha contará ainda com a presença
do modelo Lucca Alves (daqui de Jaraguá do Sul,
descoberto pelo Cekat) que foi a revelação da
última temporada de verão.

Lucca encontra-se cada vez mais em

evidência no meio fashion, sendo citado e

elogiado pelos maiores especialistas do globo.
Hoje integra a lista dos top 50 melhores modelos
masculinos do mundo.

Não é a primeira vez, e provavelmente não
será a última que falaremos sobre ele nesta

coluna. Havíamos publicado sábado passado em
nosso blog as novidades sobre a atual situação
do modelo jaraguaense. Para nós a informação já
está um pouco passada, mas como deu para ver

durante esta semana, para muitos ainda é
novidade.

Sem dúvidas, um belo par: nosso brother Viny e a namorada Sandra dos Sa!'tos.

Novidade no freezer
A Skol, após fazer grande pesquisa de campo ouvindo seus

consumidores desenvolveu uma nova embalagem, que une o que eles
apontaram como a combinação ideal entre praticidade e prazer ao beber.

.0 resultado é a Skol Big Neck, uma garrafa para o consumo individual

que dispensa o abridor,pois tem tampa de rosca (bem larga por sinal),e" tem
o gole na medida certa (500 mi)". O objetivo é tornar mais prática a abertura
da garrafa e acabar com o vai-e-vem até a geladeira. Mas o que parece
mesmo é ser coisa pra cachaceiro.sOOml é o qole na medida certa de quem?
Quem não tomar rápido, vai tomar quente. Bela estratégia. Sai muito mais

cerveja da fábrica desse jeito.
Mas por trás disso tudo, há, uma interessante história de inovações: a Skol tem um

grande histórico de revoluções no mercado de embalagens. Foram os primeiros a trazer a

lata para o Brasil,depois a lata de alumínio,a long neck,a boca redondona e a lata de 473
ml.Sern contar a embalagem da Skol Bets, que é um show à parte. A Skol Big Neck é mais
uma inovação da marca para satisfazer os desejos do consumidor.Vamos ver sefica.

O que você está vendo ao lado (pasmem) é o mais
novo computador apresentado pela Apple (Machintosh)
ao mercado mundial na última MacWorld. Sim, ele é só
isso.Claro que você ainda precisa de um monitor, teclado
e mouse, mas nem compara-se ao gabinete monstruoso

e ao caos de fios que encontra-se sobre sua mesa.

Mac Mini é o nome da gracinha,que custa 499 dólares o otimizado e 599 dólares o

modelo mais power. Acessível a qualquer um (nos E,U.A, claro). Aqui no país deverá
custar uns R$4.000,OO no mínimo.

Esta outra pecinha ao lado é o novo iPod,que usa uma nova

categoria de players de música com' memória flash, o mesmo

tipo usado em câmeras fotográficas digitais,que dispensa o uso

de disco rígido. A Mercedes Benz americana, Volvo, Nissan e

Ferrari estao trabalhando para integrar o iPod nos sistemas de
som dos seus carros.Suporta até 1 gb de música em seu corpo de
8,Scm por 2,S.Tem O,8cm de espessura.Apenas 99 dólares.Ai,ai ...

I'

- Cachaça riaÁgua Doce
Música ao vivo com Peninha (Pomerode).

- Choperia Bierbude
Música ao vivo com acústico Edqands (Itajaí).

- Abertura 2005 I Notre
Abertura da temporada 2005 com grupo de pagode
Beleza Pura. Ingressos antecipados no 115 Chopp Bar,
Posto Mime do Kohlbach e O Boticário do Shopping, Início
23h.

*Dia 14 SeX'ta"feirall
- Choperia Bierbude
Músíca ao vivo com Deco Dal Pontee Masinho (Blumenau).

- Banana Joe IlJbatuba > vide nota

- Bali Hai I Porto Belo
Balada com djs Songa e Robson na Tenda, Laia K-beça no

Hip Hop e dj Fernando Olsen (house/tech house e techno)
e convidados na pedreira eletrônica. Na hora ingressos
femininos R$ 15,00 e masculinos R$20,00,

*Dia15
__
S'badoll

- Choperia Bierbude
Música aovivo com Gegê e Rochelle (Jaraguá).

-Banana JoelUbatuba >videnota

-Ibiza I Bal.Camboriú »vide nota

- Bali Hai I Porto Belo
Djs Songa e Robson na Tenda, K-beça no Hip Hop e djs
Fernando Olsen (house/tech house e techno) e Victor

Hugo (Smart Bitz/SP/techno) na pedreira eletrônica.

- Bali Hai I Piçarras
Banda Ipsis Litteris no palco,dj Leandro na pista principal +
Laia no deck. No Templo do Sol Rava, Rafael Ferreira
(Moviment) e Gigante (Moviment). Na hora, após as

23h30min:R$ 12,00feminino e R$ 15,00 masculino.

*Dia 16
__Domingoll

- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Calander (Jaraguá).

Banana Joe de portas abertas
Sexta e sábado o Banana Joe mais uma

vez estará esperando a galera para um final-de
semana cheio de agito na praia. Na sexta o dj
Lico mais os residentes da casa, Alex Silva e

Lélo, junto com a banda Beethovens de
Curitiba farão o agito da noite.

Sábado é a vez da estréia do dj Antony
(techno) no Banana,alémdo sensacional show
da banda Lizzbi, conhecida nossa. Promessa
certa de casa lotada nos dois dias. Maiores

informações no site www.bananaloe.com.br.

",

Gatecrasher Communication
no Ibiza

A itinerante Gatecrasher,uma das maiores
festas trance do mundo, que chega a reunir até
15 mil pessoas em uma única noite aparta aqui
no sul neste final-de-semana, pelas mãos do
promoter Julius Rigoto, em sua famosa casa

litorânea,o Ibiza.
Após rigoroso teste de seleção, o Ibiza foi

I

definido como o club ideal para sediar no Brasil
o inconfundível espírito da Gatecrasher, que
invade a pista com shows de raio laser
apoteóticos, figurinos flúor,lanternas de última
geração, light sticks e, claro, sets explosivos de

grandes DJs como Peran Van DykeTonTB (a.k.a
produtorThree Drives),que já teve um track de
sua autoria adotado até-mesmo porTiesto (um
dos grandes nomes mundias).

Completam o line-up da Gatecrasher:
Projeto Nude e Ferris na Sala Principal;
Feio e Nuta Ozi Cukier no bar Las Dos Lunas;
e Kako na pista KU. Peran Van Dyk e Ferris

apresentam naTerraza após as 3h.
O Ibiza situa-se à Av.Atlàntica Barra Sul,em

BalneárioCamboriú.
Para maiores informações: (47) 264-1158 / ou
pelo site www.íbízaweb.com.br.
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KIA OPIRUS

Parece,mas nao
-

Por Darlon Anacleto/Cromoart

Tudo bem que nada se cria, tudo
se copia e, ao que parece, os

designers da Kia levam bem a

sério essa máxima. Tais
características "criativas" já são

conhecidas de outros modelos da
Kia e da Hyundai, mas com o

sedan de luxo Opirus,
lançamento mundial que a marca

coreana traz ao Brasil, isso fica
muito mais evidente. Repare na

parte frontal do modelo, que
imita um Mercedes Benz com o

conjunto ótico em formas
arredondadas e a grade com

elementos quadriculados. Nem
toda imitação, no entanto, se sai

tão bem quanto o original. Na
�grade do Kia, por exemplo,
alguns dos elementos não levam
a lugar algum e estão lá por pura,
hã ... estética. Olhando-se de
lado o modelo parece mais uma

limusine e impressiona pela
quantidade de cromados. Na

parte traseira, novamente um banho de imitação. Parece um

Lincoln Town Car ou um Jaguar? Não importa, a idéia é que

pareça algo que faz sucesso e que seja sinônimo de luxo e

status. Mas, em comparação com a dianteira, a parte traseira

até que está bem mais resolvida, com as lanternas horizontais
e canhões redondos de contorno cromado. O cromado
também emoldura a placa, o ql.ié-cciÍlfete ufu certo ar de

requinte. ,

Se toda essa mistureba de estilo lhe causou má impressão,
calma, porque ao abrir a porta, você se deparará com um

carro diferente. Felizmente, no interior os designers tiveram
bom-gosto, com alguns poréns, claro. O painel cinza bicolor

é bonito e de aspecto atual. O senão

fica por conta das famigeradas
imitações de madeira (elas, sempre
elas!) e o excesso de plástico, que num
carro desse porte não pega muito bem.

Enfim, deixando de lado esses

pormenores é possível esquecer o
mundo lá fora e apreciar todo o

requinte e luxo presente a bordo, num
mar de silêncio, graças ao excelente
isolamento acústico. Na porta, estão os

comandos dos vidros e espelhos
elétricos e também as regulagens do
banco do motorista, num formato bem

original que facilita os ajustes de cada

parte do banco. Ah, até o banco
traseiro possui ajuste elétrico. Um
mimo. No centro do painel está o visor

do computador de bordo e no volante,
várias outras funções em teclas de fácil

operação. Se a viagem é em família,
sem problema. Além do porta-malas de
dimensões avantajadas, há vários

porta-trecos e porta-garrafas para
'manter a organização a bordo. Os
bancos parecem poltronas e seguram
bem o corpo, evitando a fadiga
exagerada em grandes viagens.
O melhor do sedan, no entanto é

aquilo que não se vê: a segurança. Um

grande número de dispositivos que só

;
i

I
I
f
I

í
I

se encontra em modelos mais caros garantem al

tranqüilidade de todos os ocupantes, entre

eles, os 8 air bags, inclusive laterais, na altura
da cabeça. A eletrônica foi muito bem

empregada em vários dispositivos, entre eles o ;

que regula a suspensão (ECS), estabilidade
(ESP), freios ABS com distribuição de força
(EDB), sistema de auxílio de frenagem (BAS)
e de resfriamento dos discos (TCS).
O motor que move o grandalhão de quase 5
metros é o mesmo V6 3.5 24V que gera 202 cv

de potência, do jipe Sorento. Parece muito,
mas não é quando se leva em conta que o

modelo pesa quase duas toneladas. Por R$ 150

mil, o Kia concorre com poucos, porém
conhecidos modelos, como GM Omega,
Toyota Camry e Honda Accord. O Kía,
compensa a falta de tradição com luxo e

quantidade de acessórios. Sem tanto estilo, é
verdade.

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

I
I

I
I

I

A onda retrô continua
o PT Cruiser, aquele modelinho da Chrysler que
mistura linhas retrô com formas modernas pode
ter um concorrente de peso. Trata-se do Chevy
HHR, um veículo com as mesmas características

que a Chevrolet deve colocar no mercado ainda
neste ano. Inspirado nas linhas do Chevy Suburban
1949, o veículo faz parte da estratégia da r l

montadora de invadir o segmento dos compactos.
Compacto para eles, já que o Chevy HHR tem 4,47
m de comprimento e motoresnada tímidos.

Você e seu Volks, de cheiro novo
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2 CORREIO DO POVO

VOLKSWAGEM
Gol Power 1016w, comp. Azul G 2002
Gol Plus 1016w Prata G 2001,
GolMI Branco G 1999 ,

Go11,0 4p Branco G 1998
Gol I Branco G 1996
Gol CLl1.6 Vermelho G 1996
Gol CL 1.6 Vermelho G 1996
Gol CL Preto G 1995
Gol CL 1.6 Branco G 1990
Saveiro 1.8, cf opcs. Vermelha G 2001
Saveiro SL 1.6 Branca G 1998
Santana Evidence Preto G 1997
Kombi env. Branca G 1995

GM
Astra Sedan GL 1.8 compl. Prata G 2001
Vectra CD Branca G 1998
Vectra GLS Verde G 1995
Kadett GL Cinza G 1997
Corsa Wind Bordô G 1994
Monza SLE Cinza GNV 1992

FORD
Escort Ztec 1.8 compl Bege G 2000
Escort Hobby Azul G 1996

FIAT
Fiorino Furgão 1.5 Branca G 1997

AUDI
Audi A3° Preto G 1999

PICK-UP

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

Sportage 4WD Verde D 2001
F-250 XL Preto D 1999
F-250 XL Cinza G+GNV 1999
S-10 Gabinada comp Branca G 2000
S-10 Preta GNV 1996
Blazer DLX Prata G 1998

Courier CLX Branca G 1998

Ranger XL compl. Prata D 2001

MB Sprinter compl. Bordô D 1997

íNdl:�ÂO ELETRÔNIOA

(47) 376-1772
273-1001

QUINTA-FEIRA, 13 de Janeiro de 200
._--------,--,�-,--------- -------�-

.Jlmauri
9vLotos

XT600 preta
Rua: Ângelo Rubini, 780

Barra do Rio Cerro
Jaraguá do Sul - se

CBR 450 Vermelha

Titan KS Vermelha

(371- J9� Titan ES Verde

Tíran ES prata

Titan 125 Verde

Compra - Vende
Troca - Financia

Today vermelha

Bíz Mais prata

CARROS

Omega CO GNV' VermelhoHorario de Fu ncionamento

Das 8:00 ás 1 9:00

Rua Fritz Bortel, 99 - Baependi
Joroguó do Sul- se

SON
37 113

Av. \Valdemar Grubba lO Jar'lvá do Sul lO SO

S,1tit:�PAi��*
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Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

(Jfr'lU
CNi:D�r

>:��} �Hhn nm'!:'p?0�,-:j�w
;;��f;4: 1�({j I

Venha conferir nossos seruiços!

(047) ,376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

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

[j.
========================�==� 7�. _

( )

Fiesta Sedam

1
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QUINTA-FEIRA, 13 de Janeiro de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais

1
VEíCULOS

-

ESCORT - vende-se

97,4p, AR, OH, TE, cinza.
R$ 12.700.00. Aceita
moto. Tr: 370-9922

ESCORT - vende-se

98,4p, cornpl, atimo est.
CORSA - vende-se, 03, R$ 12.800,00. Tr: 370-
prata, '(nieo dono. R$ 246 cfMilton
20.000,00. Tr: 9979-
8040 ESCORT - vende-se

88,1.6, aleool, bom est.
D-20 - vende-se,92, R$ 2.300.00 entr +
bordr. Valor a eomb.Tr:

finane.Tr: 8807-1094 cf
275-3114

MONZA - vende-se 88,
compl, R$ 3.500.00 +

Finane, ou R$ 6.000.00 a

> vista. Tr: 9132-4095, a

tarde

MONZA - vende-se GL,
1.8,4p, atimo est, 94,
azul, cf som. R$ 4.500,00
+ 21x R$ 266,00. Tr:
371-0285

I

I

I

OMEGA CD - vende-se,
93, 3.0, aut., otlrno
estado. R$12.50o.oo. Tr:
273-1018, apus 18hs

S-10 - vende-se Lu-xo,
. GNV, 96, eompl. R$
22.000.00. Tr: 371-0343

Marcos

ESCORT - vende-se 1.8,
GL, 2ooo,4p, OH, aro

alumvnio. R$ 16.800,00.
Tr: 9967 -9864

ESCORT - vende-se

Europeu,98,4p, cornpl.
Tr: 372-0230

MONDEO - vende-se

GLX, 97, Tap de linha. R$
18.5oo.oo.Aeeita carro -

valor. Tr: 371-6000

-- APARELHO DE CD -

vende-se JVC, cf eontr.

R$ 400.00. Tr: 371-0343

Prelo
Branco
Preto
Verde
Cinza
Branco
Prata
Preto
Venmelho
Azul
Branca
Preto
Bordô
Venmelho
Prata

-
COMPRA-SE - carro ati Wi IIe Ca r 371 59 17
R$ 6.000.00. Tr: 370- 9149 0840
6266 Joaquim Francisco de Paula - Lote 16

CB - 500 - vende-se 99,
roxa, pneus novos, cf
23.oookm.R$
12.800.00. Tr: 370-7927
ou 9121-4181

-
PEUGEOUT - vende-se

206, rally, 1.6, 16V,
cornpl, R$ 23.000.00. Tr:
371-3737

,NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax:276-3466

Brava SX 4p 03
Clio RLL 98
cue Sedam RN 02
Clio 1.6 99
Tipo 4p 96
Renaut 1.6 98

Celta 02
Passat Alemão c/ kit gás 96
Honda Civic 94
Mercedes C180 95
BMW Americana 95
Calibra 95
Santana compl. 92

Clio cornpl. 01
Senic cornpl. 00

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO
BAR DO OCA

10.01- FUSCA - vende- Fiat 147 80 Gas. Branco . RS 1.600,00
se 80, motor 1600, atimo Corcel Ii 79 Gas. Bege RS 800,00est. R$ 3.500.00. Tr: 370-

10.01 - 147 - vende-se, 7863 Chevete 80 Gas. Prata RS1.300,00
doe. pga, 79, atimo est.

Chevete 78 Gas. Azul RS 1.700,00
R$ 1.400.00. Tr: 273- FUSCA - vende-se ou

0651 troca-se 73, branco. Tr: Passati 74 Gas. Azul RS 1.700,00
373-0489 Diplomata 4p 90 GNV Bordo RS 10.000,00

UNO - vende-se 98, PARATI - vende-se 1.8, Caravan Dipl. 90 GNV Bordo RS 10.000,00
branco, 2p, LOT, AR, AL. azul, 95. Tr: 47- 379- Gol BX 81 Gas. Verde RS 2.200,00
R$ 9.8oo,00.Tr: 376- 2573, apus tens
0890 ou 9121-5292 Scooter 97 Gas. Vermo RS 1.500,00

SANTANA - vende-se Voyage GL 4p Preta RS 6.300,00
PREMIO d 85 SU, 1.8, 4p, 95, atimo

- ven e-se r , est, cf RO. Tr: 276-0397, Marajó SL 86 Marrom RS 3.500,00
verm.Tr: 47 - 375-2781

apus tshs ou 91 03-8986

NOVO

CORREIO DO POVO 3

60 meses 74 meses

YBR 125 K-----R$107,10 R$11.688,00--R$ 200,36
C 100 BIZ ES--R$109,43 R$13.193,00--R$ 226,16
CG 150 KS----R$116,58 - R$13.878,00--R$ 237,91
CG 150 ES-----R$128,37 R$ 14.436,00--R$ 247,47
XTZ 125 K------R$ 134,94 R$ 15.570,00--R$ 266,91
NXR 125 KS-- R$ 137,65 R$ 16.669,00--R$ 285,77
NXR 150 ESD-R$ 171,87 70 meses
Twister 250-----R$ 193,91 •

R$ 19.678,00--R$ 355,44Yamaha XT --.- R$193,14 �

Tornado250---R$212,47
• R$ 21.988,00--R$ 397,14

57 meses

- R$ 24.060,00--R$ 434,59
R$ 26.500,00--R$ 478,64

R$ 10.990,00--R$ 223,65 R$ 29.910,00--R$ 540,26
R$ 13. 193,00--R$ 268,48 � R$ 32.908,00--R$ 559,42
R$ 14.436,00--R$ 293,78 R$ 34.65.1 ,OO--R$ 589,06
R$15.570,00--R$ 316,86 • R$ 38.340,00--R$ 651,78
R$ 16.669,00--R$ 339,23

-

R$ 42.990,00--R$ 730,82
R$18.336,00--R$ 373,15 R$ 43.890,00--R$ 746,12
R$ 19.745,00--R$ 401,82 R$ 44.491 ,OO--R$ 756,34

correção atravéa'da tabela do fabricante

Confira outros planos motos e créditos

* ( 03) três contemplações
mensais.
* Antecipação de parcelas na

ordem direta ou inversa.
* Lance embutido de até 30%.
* Redução das parcelas após a

contemplação.
* Prazo indeterminado para
faturamento.
* Sem taxa de adesão.
* Sem taxas extras durante
todo o plano.
* Livre escolha do veículo.
* Planos de até 80 meses

para pagar.
* FISCALIZADO PELO BANCO CENTRAL

DDG:( 0800 992345)

Consórcio

UNIAO
( 47) 371-8153 /9122-6233

Rua: João Januário Ayroso, n° 80 sala 03 - Jaraguá Esquerdo
'

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

,

ULTIMAS UNIDADES

.i,

antes do aumento de preços.
SIJolVDrlve e veja oFaça um

E S P E T Á C U L O

Rede Renanlt, Mais de 150 Concessionárias no Brasil. Vale do Itajaí e Litoral N0I1e de SC

Liberte BLUMENAU
322 - 8800

ITAJAí
346 - 7400

JARAGUÁ
370 - 6006

JOINVILLE
435 - 3700

Financeira Renanlt

groupe ReI Banque
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Rua João Januário Ayrosor 65
371-5343 - (47) 9903-2936
275-2488

Omega 3.0 comp 1994
S-10 2.2 De-luxe Cab. Estendida/cornp 1997 Prata

Corsa Sedam OKm 05 verde met G Vectra !3LS 1997 Branca Gas

Peugeot compl. 00 azul G
Vectra GLS 2.2 comp 1998 Prata Gas
Corsa Wind AQ/limp/desmb/RLL 1998 Prata Gas

Fiesta 2p Ar/Oh 99 cinza G Corsa Wind 2p 1997 Preto GAs

Astra Hatch 99 prata G Pick Up Corsa 1.6 RLL 1999 Branca Gas

Palio 2p 97 grafite G Astra HB 4p comp 2005 Cinza Flexpower

Uno Mille 93 vermelho G
Meriva 1.8 comp 2004 Prata Flex

Tipo SLX comp 1995 Azul Gas
Uno 4p 1.0 99 preto G Palio Fire 1.0 Hmn/desem 2004 "prata Gas

Gol4p 04 branco G Palio EX comp - Ar 2002 Preto Gas

Gol Plus 95 azul G
Palio Wekend ELX comp 2001 Branco Gas

0-20 92 branca O
Ranger XL B 1997 Branca Gas/GNV
Fiesta GL 2001 Prata Gas

Gol4p 99 verde G cuo Básico 4p 2002 Branco Gas

Gol 2p 00 branco G Scenic RT 1.6 comp Cinza Gas

Tipo Compl 4p 94 prata GNV Kangu 1.6 comp Prata Gas
Clio EXP 1.0 16v comp Cinza Gas

F-754x4 78 azul G Scenic EXP 1.6 16v comp Verde Met Gas

Gol MI Cinza Gas
Fusca 1.300 86 branco G Gol CL Azul Gas

Gol! 2.0 Gas

• • •

370�31 13
Celta 4p c/ ar prata 03 G

Palio SX comp Vermelho 2001

1995
Corsa 4p

Gol1000 16vc/opc. Cinza 00 G Bordo
Preto 1999

Celta + rodas Bordo ·2001 GÓ11.8 .""- branco 96 G

$-10 Diesel comp Cinza 1995 Astra Sedam 1.8 GL comp. Verde 99 G 1999 Branco
S-10 comp + GNV Preta 2001 ,

Palio EX 4p e opc. Verde 01 G AzulCelta 1.0 2P. Vermelho 2002

Palio Young Branco 2001 Ranger Splash compl (6 cc) preta 94 G/GNV
Escort GLX, Completo Bege 2000 VectraGL� bran 97 G Brancó
Corsa Wagon GLS Cinza 2000 Fiesta Berson c/OH preto 03 G
Astra GL Sedam COMP Branco 1999 Branco
Peugeot 106, Completo Prata 1999

Fiesta Berson C/ Ar verme 03 G

Pick-Up Corsa Champ Verde 1998 Gol Plus azul 95 G Prata + GNV
lo!;

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

Scenic RT 1.6 02 G· Bege
Gol G 1114p Branco 2004

prata

Gol Plus Prata 1995 C: Scenic RT 1.6 prata 02 G Vermelho
cuo 1.0 4P, Branco 2003

t
Vectra Glsi cinza 97 G

Clio Sedan Completisimo Grafite 2002 U Corsa Sedam Comp branco 03 G
Fusca 1300 L Branco 1983

�

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

R$ 9.900.00
R$ 9.300,00
R$ 8.600.00

Tempra 1�p comp azul 1995

Tipo 1.6 lê�p, comp1. Azul 1994

Uno_ELX 4p verde 1994

,;���w�,;m�_.,, •
Escort L 1.6 álcool marrom 1986
Escort L 1.6 bordô 1993

Escort GL 1.6 álcool cinza 1989
branco 1996

1997

1991
1994

1995
azul 1994

prata 199B

Gol1.0 MI compl. prata 1998

Go ICU 1.S·c/ direção hidr. prata 1996

Veyage preto 1984

��IdIiIh� �lmlmlmlmlmlmlm�
Corsa Wind azul 1995 R$ 9.300,00
Corsa Wegon c/ opc. branco 2001 R$ 16.900,00
Monza 1.8 SLE 4p compl. champanhe 1985 R$ 4.900,00
Monza SLE verde 1988 R$ 4.900,00
Vectra CO compl. + GNV verde 1997 R$ 24.000,00
Opala Comodoro 4p compl. Branco 1989 R$ 5.900,00
Opala Comodoro 4p c/ ar cinza 1990 R$ 5.500,00

2000

2003

2002

2004

1997

2001

1995

2000

1985

1995

1999

1988

1983

1999

BARRA VEICULOS

preto
verde

cinza

branco

branco

cinza

branco

"
.

..................................� ���.' � ��----�----�--�����������������������:=������

Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio Cerr
die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
alc

die

die

Blazer DLX 4x4

Meriva 1.8 8v

Corsa Wind 1.0 4p
Corsa Sedan Classic

Corsa Wagon
Gol Plus 16v comp
Golf GTI

Santana'c/ ar + dir

Passat Village GL

Escort GL 1.6

Fiesta Class

Escort L
Mercedes 608

Toyota Bandeirante

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



370-7516
Financia

Rua Walter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se
Pampa Vermelha 94

Hilux Sw4, diesel

Fiorinci furgão
Santana GLS compl.
L-200 Diesel

Fiorino pick up
Golf

Santana GLS compl

togus 1.8 GL

Corrier GNV 1.6

Monza Classic comp

S-10 comp GNV

Chevett

Cinza

branca

Azul

Cinza

branca

bordo

Azul

Vermelho

Branca

Azul

Bordo

Vermelho

93

96

92

96

95

95

88

94

00

91

96

86

ver

verm Gas

CARROS NOVOS E USADOS
GM

/

Corsa hatch c/ar 4p
0-20 Custon De-luxe
VW
Gol City GIII compl4p

.,_' Parati c/ dh
Gol Special 2p
FIAT

I

Uno Mille Smart

.Uno Mille Smart
Mille Fire Básico

Furgão 1.5
FORD
Escort Hobby

bran

preto
2002
1991

Gas
Die

2003
2001
2002

Gas
Gas
Gas

prata
cinza
branco

verde
azul
branco
branco

2001
2001
2004
1998

·Gas
Gas
Gas
Gas

1995

Fone: 370-2109

Senic RXE

Gol

Prata

Vermelho

02

03

02

00

02

01

98

1 Gol Branco

Gol GIII 8V Branco

Gol Limp/Des Branco

Corsa Sedam 4p/tr/ala/des/Aq
Palio 4p Vermelho

:'�:WOLFCAR 275·1184
Rua Angelo Schiochet 99
89251-600 - Jaraguá do Sul

Corsa MPSI
Reno Clio 1.6 Compl

. Palio ELX 1.3 Fire comp.
Gol
Gal MI
Gol GIII
Gol Special 1.0
Fiesta
Saveiro
Saveiro 1.6
Pick Up Strada 1.3 Fire
Marea HLX

;0
Celta 1.0 VHC
Celta 1.0 VHC

el:; Monza SL 2.0
Corsa

, Corsa Sedam
CG
Biz

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

Cj Opc
16vjtop de linha
4p
4pj16vjar
4pjTrjAla
DHj4p
cj ar cond.
4p
1.6;0

;0

comp.
1.0j4p
2p
2p.
4pjopc
4pjarjtr

ES

VVotorandm I finanças

.4rduíno
Veículos 371·4225

Gol Special c/ opc

Fiesta

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

Celta 1.0 VHC

Saveiro 1.8 Plus

Saveiro 1.6 Ac/GNV

Corsa Wind 1.6

Vectra GLS

Palio EDX 1.0

Goll.000

Classe A 160 comp+ couro

5-10 AC/OH

Monza SLE 2.0c/opc
Fusca 1.300 L

Moto Honda Titan ES

2p

4p

4p

2p

2p

4p

4p

4p

2P

4p

2p

4p

2p

Branca 1989

Verde 1998

Prata 1999

Marrom 1978

Cinza 2003

Vermelho 2002

Cinza 1998

Branco 1996

Prata 1996

Branco 1996

Branco 1999

Verde 2001

Prata 2000

Branca 2002

Azul 1994

Branco 1978

G

G

GNV

G

O

G

G

A

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

1998
2000
1999
1997

2003
2003
2003
2000
1998
1999
1998
1998
1997
1993
1989
1994
2001
1994
1998
2003
2003
1999
1994
1994

2004 Cinza

2003 Prata

2003 Bran

2002 Bran

2003 Branco

2000 Branco

2000 Preto

1997 Azul

1996 Branc

2001 Prata

1995 Verm

1990 Branco

1982 Verde Met

2003 Azul

Amarilcl!, 3'70-2769
U70MOVE'S

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

0-20

Escort GLX compl 1.8
Ford Ka Básico 1.0

Fusca 1.300 L

Gol 1.0 4p/Tr/Oh
Gol Especial 1.0
Gol16V 1.0

Gol CLI 1.6

Golf 1.8 MI comp

Monza comp -AR 2.0

Palio 1.6 comp -AR

Palio EX 1.0 8V

Parati 1.6 comp

Ranger comp cabo Estend 2.3 .

Vitara comp
Fusca

R$ 19.500,00
R$ 16.500,00
R$ 13.400,00
R$ 3.500,00
R$ 21.500,00
R$ 14.800,00
R$-12.300,00
R$ 11.500,00
R$ 16.300,00
R$ 11.300,00
R$ 14.500,00
R$ 14.800,00
R$ 24.500,00
R$ 35.000,00
R$ 16.500,00
R$ 3.000,00

Veículos de Particulares

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

FONE: 370-2227

vermelho

85

85

91

95

94

91

97

93

89'

90

87

97

00

95

91

90

89

97

01

95

R$ 3.800,00
R$6.500,00
R$ 12.300,00 5.500+ 23x40

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

vermelho

,

HILGENBERGAUTOMOVEIS

Gol

Gol

Chevett

Kombi

Escort

0-20

Palio

Escort 1.8

branco

bege
dourrado

Vermelho

Grafite

prata

Gas
Gas

Die

Gas
Gas

Gas

Gas
GNV
GNV

GNV
Ale
Gas

Die

Die

Die

Ale
Gas

, Gas
GNV

Gas
GNV

GNV

Gas
Gas

Rua Valdemar Grubba N° 3841'Centenario

311-0802
311-8281

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

Corsa GL 4p 1.6
Scenic 2.0 campo
Grand Blazer OU< 4.2 T8

Escort SW cornp
Celta VHC 2p
Gol Power 1.0 4pjar
Celta 4p VHC
Vectra GLS corno
Blazer DL.X

stazer

8co

Azul
Prata

Cinza

Bco
8co

Bea .

Bco
Bco

Bco
8co
8co

preta
azul

prata
Bordo

Cinza
Azul

branco

Silverado Blazer
Palio Wekend 16v 1.6
S·10 2.5 OU<
L-200 4x4 compl
F-l000

Verona XLX 4p
Vectra 2.2 Milenium
Uno EU< 4p cl trio
Omega GLS 2.2 comp
Celta 2p cl Ac
Pick Up Corsa
Megane RXE comp
Calibra 16v ccmp
Uno 1.0 2p

Vermelho

prata
bco

bordo

Rua Pref.Waldemar
Grubba,3121
Bairro Vieiras

Ternpra 16v ouro

Veetra GL compl + GNV

Trailler Angola el 1 eixo

Kombi stander 0/11 lugares
Escort Xr3

Gol! GTI eomp

Gol1.000

Parati CL 1.6

Gol

Monza

Monza + GNV

Passa!

Fusca 1.300

Gol 1.000 16 V

Verona LX.

97 R$ 12.500,00
97 R$ 21.000,00
90 R$ 6.500,00

95 R$ 8.900,00
89 R$ 5.800,00
95 R$ 13.800,00
96 R$ 11.500,00
97 R$ 13.600,00
96 R$ 11.300,00
91 R$ 7.800,00

95 R$ 12.000,00
79 R$ 2.300,00

73 R$ 2.300,00
99 R$ 13.000,00

94 R$ 8.700,00

81 R$ 13.500,000·10

r---"
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais

275-3711
372-1919 VECTRAGlS-99COMPL.+GNV SllVERADO 01COMP. MENOS VE

VIR:jCULD&

Temos toda a linha de veículos OKm,
com os menores preços

PALIO EX FIRE 2001 Cf OPC GOL GIII 004P

PALIO ED ANO 97 COM OPCS PICK UP CORSA 1.6 2001 Cf GNV

WILLE·
REFRIGERAÇÕES
* ,Reformas e carga de gás
* Compra e venda de geladeiras

371-5917
Plantão: 9149-0840

<'

Rua taquim Francisco de Paulal lote 16 - Chico de Paula

Coluna, Pandora, semi- VENDE-SE - moto VESTIDO - vende-se ou

CARTA DE CRIDITO - novo. R$150.00. Tr: 376- e sme r i I H o b b y. R $ aluga-se, de noiva.Tr:
vende-se consorcio con- 2752 50,00.Tr: 276-0340 276-0340

templado pi carro ou imo-
veis.R$ 36.000.00. Tr:
370-9619 ou 9965-9920

ca-se, casal, cl cabeceira pi salão de beleza, í:da.
forrada e colchão (1,90 x R$ 70.00.Tr: 376-2752
1,40). R$ 350,00.Troca .

por OVO.Tr: 9903-0500 • SECADOR - vende-se de

TELEVISÃO - vende-se VENDE-SE - lenha ensa-

20', cores, cl Contr. R$ cada pi fogão eCOnT-

250.00.Tr: 9116-4162 mico. Tr: 276-0340

AR CONDICIONADO -

vende-se.R$ 200.00.Tr:
273-0803

. �\ FRAN

E...� STÚDIO FOTOGRÁFICO
�� ===========--=======

���, Fotos Infantl., Gestantes e Boo,,"

A Revelação e Reprodução
�

�

CACHORRO - doa-se
filhote comum de peq. CELULAR - vende-se No

porte.Tr: 276-0340 kia 3310. R$ 110.00 cn

dito. R$ 120.00. Tr: 376-
0512CACHORRO - vende-se

filhotes de Cooker, des
verminados, Lindos. Tr:
370-0975, apcs 19hs ou

9973-5052 cl Denis.

CELULAR - vende-se No
kia 3520, 1 ano uso, NF e

garantia. Tr: 9962-8198
E-mail:
Francifotos@ibest.com.br
Rua Barão Do Rio Branco nO 411
Sala 3 Jaragua do Sul se

CAMA - vende-se ou tro- LAVATIRIO - vende-se

SORA 2.0 ANO 01 COMPLETO

Centro de Formação
de Condutores nRRAPlANIGIM

R� de POOras eCmlto

Compactadores de Solo Ser��os com Retroescavadeiras

Coloca(ão de Tubos de Concreto Tratores e Esteiras

Remo�o de Rocnas Caminhões Basculantes

Drenagem Compressores de Ar

Pavimentaíão cf Lajotas Loteamentos completos

R: Wtgando Menslin - Bae Jendi 275·1101/9104·2393

VIA
ONICA

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

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

Sua habilitação
cóm maiór rapidez

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TR�NQUILIDADE
l'intu de Ia-Je't 4-�.dM s� des� de 4«4 &mfPte4a (Ut

;;:�, enéze. em� C<Un eúH-� deS�4 l'iedtJte<:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO 7

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

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.

Kit Portão Eletrônico + Interfone

I ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CELULARES I

�
;e.;

COMÉRCIO E CONSERTOS
DE TELEFONES LTDA

C>Consertos de Celulares
(TIM/ VIVO/CLARO/BRASIL TELECOM)
e Tel. Convencionais.

C>Toda Linha de Acessórios.
C>Telefones s/ fio e convencionais.
c> Identificador de chamadas.
Celulares Usados e Semi Novos.

VENHA CONH'ECER NOSSA LOJA!

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

COMPUTADORES

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

�.o INFORMÁTICA

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de 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 Se)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT Se
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e íntertones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

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

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CO
e Leitor de OVO,

Maquinas
Digitais

Estamos também com curso de
informática básica e avançada.
Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última geração.

Um micro por aluno

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

t

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

, uma visita e confiraesta novidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 13 de Janeiro de 2005

Você e seu Volks,
de cheiro novo

Rua Bernardo Dorn�usch, 800 a Jaraguó do Sul - se

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

i Computadores
I completos

Assistência Técnica
\

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

R$ 15,00 deslocamento

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.

Oferta ---'---,

HUm c I i c k e m 5 U a v I d a p e 5 5 o a I e' p r o f i 5 5 i o n a I "

Periféricos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Suprimentos
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

594 - SI. 2 � Centro - PROX. MltLll,JM
.

senac

INTENSIVO DE FÉRIAS

OPERADOR DE
MICROCOMPUTADOR - BÁSICO EM

INFORMÁTICA
CARGA HORÁRIA: 45 horas
PERíODO: 10 a 28/01/2005

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE
MICROCOMPUTADo.RES

"CARGA HORÁRIA,: 60 horas
PERíODO: 24/01/05 a 02/03/2005

@NEUROLlNGÜISTICA EM VENDAS
CARGA HORÁRIA: 12 horas
PERíODO: 24 a 27/01/2Ó05

RAT6RIA
ORÁRIA: 15 horas

O: 24 a 28/01/2005

TÉCNICAS ORGANIZACIONAIS
APLICADAS EM COMPRAS?
CARGA HORÁRIA: 16 noras
PERíODO: 28 e 29(01/20.,Ó�i;;';,;,F

I

.RELACIONAMENTO INTERPESSOA[
E QUALIDADE NO ATENDIMENTO:!

CARGA HORÁRIA: 12 horas
PERíODO: 31/Q1 a 03/02/2Q05

MATEMÁTICA PINANCEIRA:CO
UTILIZAÇÃO DO g{<CEL

CARGA HORÁRIA: 16 horas
PERíODO: 31/01 a 04/02/2005

CON��Z�ur:�l5�����Ps��:ÓS-
EMPRESARIAL PARCERIA COMA PUC
1 PR VISITANDO O SITE www.pucpr.br.E

INSCREVA-SE JÁ!

•
_IIi,

() Senac reserVa-se o direito de cancelar ou transferir o even,to caso não atinja
o número mínimo de participantes.

'

/lSOM PARA TODOS OS NíVEIS. ÓTIMO PARA CURRICÚLO"

Financiamos em 6 / 9 /
12/ 15/ 18 e 24 meses.

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

vídeo AGP 32 mb integrada. monitor IS" I
drive disquete 1.44., teclado, 'Iindústrias: Sistemas, mouse, gabinete atx 300w, caixas de

Aplicativos comer- som amplificada. 180w. placa de som jciais, Impressoras' �rEl�Eli�tEl�����'
Matriciais pI emissão
de N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges
tão empresarial.

Informatização
de comércio e

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00

Acessórios

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA

"

CONCORRENCIA '

ESTADO DE SANTACATARINNPODERJUDICIÁRIO
.

. Comarca de Jaraguá do Sul/1
a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen,87, Vila Nova, - CEP 89259-300, Jaraguá do
Sul SC . I '

'

Juiz(a) dé Direito: Márcio Renê Rocha
Escrivã(o) Judicial: Cláudia Jeniche; Janssen

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA COM PRAZO DE DIAS

Espécie e número do Processo: Execução porQuantia Certa contra Devedor Solvente,
036.01.006669-7
Exequente: Ingo Paulo Rabi
Executado: GIANNI GAIOTTO e sua esposa, atualmente em lugar incerto e não sabido.
HastaPublica: Local: Edifício do Fórum Data(s): 1�. Praça: Dia 15/Fevereiro/2005

'

Horário(s): 14:00 horas e 2a• Praça: Dia 251 Feverefro/2005, às 14:00 horas.
Descrição do(s) Bem(s): 01 A parte ideal, 50% (cinqüenta por cento) do imóvel,
matriculado sob nO 20.399. Imóvel identificado às fls.13 dos autos; 02 Aparte ideal,
50% (cinqüenta por cento) do imóvel matriculado no CRI desta Comarca sob o nO
20.400. imóvel identificado e descrito às fls.14 dos autos. Sobre os imóveis encontra-se
edificado'urn galpão. Avaliação: Avalio as partes ideais dos imóveis identificados, com a

respectiva edificação no valor de R$ 30.000.00 (Trinta Mil Reais). Ônus: Eventuais
dívidas relacionadas com imóveis a serem praceados, passadas e futuras (IPTU, por
exemplo) serão de responsabilidade do arrematante.
Recursos ou Pendências: Não há.
Por intermédio do presente, as partes, seus cônjuges, se casadas forem, e os eventuais
interessados, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, trarnltarn os autos do
processo epigrafado, bem como da realização da venda judicial do(s) bem(ns)
descrito(s), no local, data(s) e horário(s) fixados. OBSERVAÇÃO: O(s) valor(es) '-

atribuído(s) ao(s) bem(ns) será(ão) corrigido(s) monetariamente até a data da hasta
publica, como também o débito exigido. Não comparecendo lançador à primeira
ocasião, ou se os bens não alcançarem lanço superior ao da avaliação, seguir-se-á a

sua alienação na segunda data, pelo maior preço, desde que não se oferte quantia vil.
Quando os bens penhorados não excederem o valor correspondente a 20 (vinte) vezes
maior salário mínimo, e, dispensa a publicação do edital pela imprensa, não poderá,
neste caso, o preço da arrematação ser inferior ao da avaliação (art. 686, inciso VI, e §
3°. do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) executado(s), fica(m) o(s) mesmo(s)
ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta publica acima descrita. E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente
edital, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma de Lei.
Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 13 dezembro de 2004.

,

MARCIO RENÊ ROCHA
Juiz de Direito
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Causas Civeis e Criminais. comercfo e Industrial,
Furtos e Roubos, caso extra conjugal e

desaparecimento de Pessoas.

Sigilo Absoluto

Fone:372-0556 ou 9912-8114

Atendimento 24 horas

10.01 - SCHROEDER - VILA NOVA - vende-se

PRECISA-SE
DE AÇOUGUEIRO

COM EXPERIÊNCIA
E REPOSITOR PARA

SUPERMERCADO.

:Jloricuflura

()JOSflle S :JloresPRECISA-SE -

diarista.Tr: 371-9240
ou 9123-7366

TRATAR: 275-3114

- (

.Arranlos-Decorações-Buquês-Jardlns
OFEREÇO-ME - pj
trabalhar como aux.

de cozinha, cj ref.Tr:
9109-5276 '

.

COM DISK ENTREGA Df

ÉDA"MltNHÃ
, .. , ... )/, •.<.,.

RENDA EXTRA! l
Procuramos pessoas com IIvisão empresarial para
oportunidade de negócio
baseado em casa ou

escritório. Liberdade de
horário. Fornecemos
treinamento e apoio.
Informações:
(47) 99�5-9782

OFEREÇO-ME - pj
trabalhar como

diarista cj ref. Tr:
9903-9383

I FONE/FAX: 371-4051 CEl9905-0202

Rua Epitácio Pessoa, 555- Centro

OFEREÇO-ME - pj
trabalhar como

contabilista cj CRC.
Tr: 9109-5276, cj
Alfredo

JOÃO PESSOA - vende
se el 120m2, terreno el
519m2, esquina, prax.
Corpo de Bombeiros.R$
50.000,00.Tr: 371-0285

TRÊS RIOS DO NORTE -

vende-se ou troca-se el
175m2.Tr: 276-0771

OFEREÇO-ME - pj
trabalhar como

mensalista cj
registro. Tr: 370-5491
cj Ângela

II Auxiliar de Escrita II Estagiário em II Ogerador de II Sugervisor de
Fiscal Contabilidade Bobinagem

-

Ferramentaria
Cursando ou com ensino Cursando ensino Ensino médio completo, Ensino médio técnico, Três

.superior completo em superior na área; para atuação em anos de conhecimento na

contabilidade. indústria de motores. função;
Conhecimento com II Mecânico de
rotinas fiscais e Automóveis II Ogerador de II Torneiro Mecânico
lançamentos; Ensino fundamental Produção Ensinei fundamental

completo. Conhecimento Para atuar-com completo, conhecimento
II Auxiliar de em mecânica de montagem de de dois anos na função,
Exgedição veículos de passeio, painéis eletrônicos

Quatro vagas, ensino para motores. II Temos mais de 50
médio completo, Para II Ogerador de Ensino médio vagas para atuação na

atuação em empresa de Emgilhadeira completo; função de Auxiliar de
Jaraguá do Sul, no Ensino fundamental Produção em empresa de
bairro Rio Cerro; completo ou em curso, II Sugervisor de grande porte do ramo

habilitação. Turno Têxtil de Jaraguá do Sul.
II Auxiliar Técnico '" Para atuação em Ensino médio técnico. Ambos os sexos,
Ensino médio técnico em empresa Três anos de ensino fundamental
eletrônica, para atua-ção de Jaraguá do Sul no conhecimento completo ou

em primeiro turno; bairro Rio Cerro; na função; em curso,

\

II Aux. de
recebimento de

materiais
Ensino superior em
curso, conhecimento

com rotinas financeiras;

II Aux. de Produção
40 vagas!

Para indústria têxtil.
10 vagas! Para indústria

metalúrgica, Ensino
fundamental completo

ou em curso,

II Ogerador de
Máquina Extrusora

Ensino médio completo.
Dois anos de
conhecimento
Na função;

II Ogeradora de

Telemarketing
15 vagas! Ensino médio

completo ou em

Curso, boa fluência
verbal. Trabalho

temporário
De quatro dias.II Ogerador de

Corte e Solda Plástica '

Ensino médio

completo. Dois anos
de conhecimento

na função;

II Ogerador de
Produção

20 vagas! Ensino médio

completo, para
montagem de painéis e

placas eletrônicos;

II Ogerador de
Bobinagem

Ensino médio completo,
para atuação em

indústria de motores;
,

II Torneiro Mecânico
Ensino fundamental

completo, conhecimento.
de dois anos na função.

LOIRA E MORENA
t.arlssa e Drica

QUINTA-FEIRA, 13 de Janeiro de 2005

ATENDE
eles - elas

•

e casais

Rêâlizamôs tbtlas .as suêÁs
····'�fa�t��ias \êr-óth:às

Atendimento 24 horas

Inclusive casais

Tr: 9952-1927 _:_J. 9603-4901
- - - - - - - � - -- ---

vende-se alv,1 Ox1 O, laje,
murada, R$ 30,000,00.
Aceita carro, Tr: 374-
5444

area nobre, terreno el
625m2, R$ 80,000,00.
Tr:370-7760' ou 8807-
3574 el Lucinda

PROCURA-SE - pessoa
que ja possua apto, no

Centro, pi dividir aluguel

VENDE-SE CASA

,Mista c/112m2,

Terreno cl 335m2, 3 qtos, sala, cez,

+ dep. Bairro Czerniewicz.

R$ 65.000,00

Tr: 371-7963 ou

8406-9918

,Tr: 8813-7738 ou 275- Flamboyam, el 1000m2.
2747 ComI. Tr:371-4100

VENDE-SE - Ed, Vitoria

Regia, el 3 qtos. R$
60.000,00 + finane. Tr:
9975-2574

10.01 - VENDE-SE - el 2
casas de mad .. Ha 1 Km
da Prefeitura. R$
15,000.00, Tr: 370-5556

7

-I

VILA RAU - vende-se '12
Lt el casa. Rua Carlos
Zenken, Lt 60,Tr: 9162-
5719

10.01 - SCHROEDER -

vende-se ou troca-se el
2500m2. R$ 40.000.00.
Troca por casa na praia,
Tr: 374-1828 el João
Reis

-W+'

ALUGA-SE - si comi pi
consultaria, el fone,
secretaria, em atima loc,
Tr: 371-0424, el AderbalVENDE-SE - Cond.

Plano MAIS Imóveis

: (últimas (60) parcelas sem
,administração e sem seguro)

..
' ,MAIS, MAIS: (confira com o

seu Representante, abaixo)

RODOBE�S�
-CONSÓRCIO

, PARCELAS
eh. 01 Aos
54Q,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
2.779,20
3,0$8,00

PARCELAS
d.61 à 120
292,78
334,60
376,43
418,25
460,08
501,90
585,55
669,20
752,85
92Q,15

1,171,10
1,505,70
1.673,00

PARCELAS
deÔ•••Ô
400,40
457,60
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

35.000,00
40.000,00
45.000,00
50.000,00
55,000,00
60,000,00
10,000,00
80.000,00
90.000,00
110,000,,00
140.000,00
180,000,00
200';000,00

* MA!S chance: ((04) quatro contemplações
mensais) ",

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

* MAIS flexibilidade: ( antecipação de
parcelas poderão ser usadas como lance)

ce: ( FGTS pode ser usado

Confira outros créditos

-:

REPR'ESENTANTE: SilveI" Ser"viços Ltda
Rua: Joêo Január'io Ayr'oso, nO 80 - sala 03 - Jaragu�'l Esqu€ln::to

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
CORREIO DO POVO 11

A Gráfica CP 'e a Cromoart Criação e Fotolitos
estão em novo endereço, muito mais central e de fácil acesso
e em instalações mais amplas, com prático estacionamento.

Bom, o que não mudou foi atendimento cordial, a '

agilidade e a qualidade, referência em nossos trabalhos.
Você entende, né? Certas coisas' não precisam mudar, mesmo!

AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA, 1400
lei. (47) 370 0816 - 370 7919

BAIRRO BAEPENDI

(j TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

o

TEM CULTURA,
..,

E TEM MUITA INFORMAÇAO!
POR ISSO TODO MU'NDO LÊ!

<.

E AGORA, COM APENAS

R$ 15,90 POR MÊS,
VOCÊ JÁ PODE TER O MELHOR

E MAIS COMPLETO DIÁRIO

REGIONAL NA SUA CASA!

CORREIO DO POVO
P��1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
QUINTA-FEIRA, 13 de Janeiro de 2005

-

- GINECOLOGIA -

l}�
M/se 1242 - TEGO 030/79
SOBRACIL 1.019

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção

-

do Câncer, Endometriose
Rua: Cuithenne Wecge, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
,iSOmatqlffJuetU1!oxqm,br -[qraguá do Su.l

Fone: 371-8298

Nós ajudamos.
Tratamento

antitabagismo com

Acupuntura
Tel: 9955 0230

EMAGRECIMENTO DE FORMA NATURAL COM PRODUTOS EKILIBRIO

SHAKE EMAGRECEDOR NATURAL: Formulado com colágeno
(usado para enrijecimento da musculatura) e glucomanann (fibra
que preenche o espaço vazio do estômago, diminuindo a fome) é
uma ótima opção para perca de peso.

CHlTOSAN: É um polissacarídeo encontrado no exoesqueleto de
caranguejos. É utilizado como auxiliar no controle do excesso de

gordura das dietas e na prevenção de doenças arteroescleróticas,
por sua capacidade de inibir a absorção de gorduras pelo

.

intestino, diminuir os níveis sérios de colesterol total enquanto
aumenta os níveis de HDL colesterol. Chitosan tem ação de
absorver os lipídeos, diminuindo sua absorção sistêmica e,

conseqüentemente, suas calorias, havendo assim diminuição de

peso corpóreo.

efeito rebate de perda de peso.

FASEOLAMINA: Extraída da planta Phaseolus Vulgaris, quando
ingerido, a Faseolamina inibe a ação da analise e,

conseqüentemente, a conversão de carboidratos em glicose
(açúcar) é suprimida. A inibição desta conversão impede a

absorção de uma parte dos carboidratos ingeridos na dieta na

forma de glicose. O resultado é a redução dos níveis de açúcares e

as calorias atribuídas a eles e uma diminuição das reservas de

gordura. Os carboidratos que são normalmente armazenados

pelo corpo na forma de gorduras são eliminados sem causar

qualquer efeito negativo. 19 de Faseolamina é capazde inibir a

conversão de 454g de carboidratos, o que significa cerca de
1.800Kcal. I

Quanto à tolerância deste produto é bastante alta e comumente
não provocando efeitos colaterais.

OBS: Podemos ter associada a Caseolamina(inibe digestão de

gorduras) com a Faseolamina (inibe digestão de carboidratos),

ajudando na redução do
peso de uma forma natural.

'(
Fonte: Farmácia de

Manipulação EKllÍBRIO.

v#�
WING TSUN

CASEOLAMINA: É. um inibidor da digestão de gorduras, que
promove perda de peso de modo seguro e eficaz. Caseolamina
inibe a lípase, a enzima responsável pela quebra das moléculas
de gorduras e, conseqüentemente, inibe a absorção pelo
organismo, é extraída do fruto da Çássia nomame.

Indicações: está indicada para todas as dietas de emagrecimento,
principalmente para pacientes que necessitam reduzir

rapidamente os níveis sérios de lipídeos.
Benefícios: redução da pressão sangüínea, dos níveis de
colesterol sério, do ácido úrico e dos níveis sangüíneos de

açucares. Efeitos positivos em casos de apnéia do sono. Reduz o

Receituário

Terças e üulntas,
18:0019:30h'
T�I: 9955 0230

R': Floriàoó Freibetqer 129
d

A OPORTUNIDADE DE APRENDER A
RELAXAR EM SITUAÇÕES

DE ALTO STRESS OU PRESSÃO

* TÉCNICA DE DEFESA INTELIGENTE

TÉCNICA SEM USO DA FORÇA FíSIC

HERBALIFE
'Peréa de peso, ganho de
massa muscular,E saúde.

O caminho para o bem estar!
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