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PREPARAÇAO
Antônio Conceição intensifica
treinamentos para luta no PR
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No i�h:io do a�o a tendência é aumentar a procura por imóveis, fazendo com que oferta seja menor que demanda

Procura para locação é
50% maior que oferta

"

o aumento das contratações nas grandes empresas do
município tem sido um dos principais fatores responsáveis pelo
acréscimo na demanda de imóveis para locação. Neste início
de ano, as imobiliárias de [araguá do. Sul estão tendo tuma

procura emmédia 50% maior que a oferta.Maior solicitação é por
imóveis residenciais, com valores de aluguel entre R$ 260,00 e R$
400,00. Tendência para Q segundo semestre é que haja equilíbrio
entre oferta e procura. - PÁGINA 4
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ELEIÇÓES

-Ex-vercadorsugere projeto
eleitoral para PT na região

_ PÁGINA3,

DESPEDIDA

Campeões do Carnaval 2005
mostram alegorias em desfile

RAPHAEL GOffTHER

.1
I

- Carnavalésco Paulo Schmitz, destaque do bloco Em Cima da.Hqra,
bicampeão do Carnaval 2005 em desfile dos campeões ocorrldo na
noite de terça-feira,na RuaWalterMarquardt. _' .. �:;�,
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As dificuldades do poder
Nem a saída de 112

petistas da sigla (oficializada
ao final do 5° Fórum Social
Mundial; em Porto Alegre)
abalou .

a imagem que a

chamada cúpula do PT tem

de si mesmo. Nem mesmo

as críticas construtivas dos
"velhos companheiros" têm
servido de alerta e o

governo Lula prossegue,
.

igual ao ditado que diz
"enquanto a caravana

passa, os cães ladram".
A bem da verdade, ser

poder e. estar no poder é
uma tarefa inglória,
especialmente no caso do
PT. Foram muitos anos de
esforço, de luta, que aca-

. baram gerando expectativas
entre a população, expec
tativas essas que não foram
correspondidas. O próprio
Frei Beta, que exerceu o

cargo de assessor do presi-

FRASES

dente petista e sempre foi
um amigo pessoal de Lula,
preferiu analisar a conjun
tura "de {ora" e agora se

autodenomina um "indiví
duo não-governamental".

Não se trata de falar mal
ou bem do governo Lula e

dos petistas. O que a

sociedade pode e deve fazer

mente aquelas que deveriam
trazer os tão sonhados e

prometidos resultados
sociais. Um bom exemplo é
o Programa Primeira Em
prego, que não gerou os

resultados esperados. Aqui
na região do Itapocu, por
exemplo, o Programa não foi
bem acento pela classe

.... Agora, o governo federal anuncia mais um
programa voltado aos jovens e adolescentes
através da criação da Secretaria da Juventude

é apoiar as iniciativas desse
presidente que foi eleito pela
massa, pelo povo brasileiro,
que agora se vê encurralado
diante da série de críticas,
sem saber que amaioria delas
é baseada em análises nem
sempre isentas.

Mas apoiar significa
também cobrar resultados
dessas iniciativas, especial-

empresarial devido às
dificuldades burocráticas
apresentadas.
Agora, o governo federal

anuncia mais um programa
voltado aos jovens e ado
lescentes através da criação
da Secretaria da Juventude
e de um programa de bolsas

.

para pessoas com idade
entre 18 a 24 anos com

orçamento para este

primeiro ano de R$ 311
milhões. Esse dinheiro será
usado em programas de
qualificação profissional e
diplomação do ensino
fundamental. Atualmente,
o governo Lula oferece 44
programas voltados aos

jovens e adolescentes, que
somam cerca de 33 milhões.

O que se espera do
governo e dessa nova

secretaria, é que os

programas criados sejam
executados de forma
transparente em todo o

Brasil, beneficiando quem
realmente tem necessidade
de serajudado e que não se

repita o insucesso do
Programa Primeiro Em

prego, que deveria criarmais
de 200 mil postos de
trabalho, mas conseguiu
cerca de 2.500.

liA população aceitou com naturalidade a campanha. Isso porque, cada vez mais, as pessoas
estão.se consdentízandosobre Q, prey..enção':

• Daltón Flscher;'coordenador do Pio�rarilà DST/Aias,'comemorah'dó os re�'UIt'ados da campanha contra as doenças sexualmentetransmissfveis durante o Carnaval. ..

Mundo I Pessoas & Fatos I
.... NEPAL

Governo do Nepal prende
centenas de ativistas políticas
Centenas de políticos e ativistas foram detidos
no Nepal desde que o rei Gyanendra
suspendeu as liberdades civis e impôs um

estado de emergência no reinó himalaio na

semana passada, denunciou um político
local.Mais cedo, o governo havia anunciado a

detenção de 43 pessoas com o objetivo de
"manter a lei e a ordem': O grupo incluía
'importantes líderes políticos e estudantis.Por
meio de um comunicado, o Ministério de
tnterlor do Nepal alegava ter detido esses

ativistas para "preservar a segurança deles" e,
�onter potenciais distúrbios. (AE)

.... KUWAIT

Suposto líder extremista
morre em prisão no Kuwait
o suposto líder de uma célula extremista
acusado de planejar ataques contra
americanos e kuwaitianos morreu na prisão
por causa de um problema cardíaco, segundo
uma fonte ligada ao Ministério do Interior do
Kuwait.Amer Khlaif al-Enezi morreu ontem,
prosseguiu a fonte nesta quarta-feira (09).
Acredita-se que o suspeito tinha cerca de 30·
anos. O funcionário do ministério conversou

com a The Associated Press sob condição de
anonirnato.A agência de notícias Kuwait

, News, publicou que AI-Enezi «foi levado ao

Hospital das Forças Armadas depois de
apresentar problemas respiratórios. (AE)

DlretoralPre.ldente: Yvonne Alice Schmõckcl
Diretor edltorlal/adminlstrutivo: Francisco Alves

e CORREIODOPOVO

� ALEMANHA

Começa hoje o 5� o

Festiva,1 deBerlim
Começa hoje o 55.0 Festival de Berlim, ou o

Internationale Hlmfestplele, como dizem os

alemães - a Berlinale, como é conhecido interna
cionalmente.Até dia 20, serão exibidos 350 filmes,
compondo a programação oficial do festival em
todas as suas seções.Amais importante é amostra
competitiva,onde sãoapresentados os filmes que
concorrem ao Urso de Ouro. Este ano serão 21 os

concorrentes, sendo 16 filmes em estréiamundial.
A título de curiosidade, vale destacar que somente
agora, um ano depois, estreou na cidade o

vencedor do Urso de Ouro de 2004 - "Contra a

Parede;do diretor turco-alemão Fatih Akin. (AE)
. I

.... EGITO

Radicais não aderem a

trégua entre Israel e palestinos
Os líderes paiestino e israelense se

comprometeram a pôr fim a toda violência
mútua entre os dois povos e retomar as

negociações de paz interrompidas depois do
lançamento do roteiro para a paz, em junho
de 2003. Os dois lados vão pôr em prática um

cessar-fogo e adotar várias medidas de
distensão. Mas, apesar das declaraçõesmútuas,
uma sombra ainda paira sobre a histórica

/

cúpula, a primeira da qual Abbas toma parte
como sucessor de Yasser Arafat: líderes dos
grupos radicais Hamas e Jihad Islâmica
disseram que precisam ver o que ocorrerá
antes de decidirem acatar a trégua. (AE)

.... ESPANHA

Explosão de carro-bomba
deixa 43 feridos emMadri .

Um carro-bomba explodiu na manhã de ontem
em um centro empresarial movimentado na

periferia de Madri, deixando 43 pessoas feridas.
Funcionários do governo atribuíram a ação ao

grupo separatista ETA (Pátria Basca e Liberdade).A
bomba continha 30kg de explosivos e foi
detonada por volta das 9h30 locais. A explosão
ocorreu nas proximidades do centro de
convenções 'Ifema, onde o rei Juan Carlos e a

rainha Sofia inauguraram na noite de hoje uma

exposição de artemexicana e aproveitaram para
homenagear o presidente do México, Vicente
FQX que está em visita oficial à Espanha. (AE)

.... ITÁLIA

Jornal ale.gamanter comunicação
com seqüestradores de repórter
o jornal que emprega uma repórter italiana
seqüestrada no Iraque informou ontem que
tem indícios segundo os quais ela estaria viva
e que o serviço secreto da Itália teria
estabelecido contato indireto com os

captores. Giulianá Sgrena, repórter do jornal
comunista II Manifesto foi seqüestrada na

sexta-feira por um grupo de homens armados
nos arredores da Universidade de
Bagdá.Depois do rapto, surgiram declarações
conflitantes em páginas da internet usadas
por rebeldes. islâmicos: um grupo dizia tê-Ia
matado enquanto outro afirmava que ela seria
libertada em breve. (AE)
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Atendimento

pedagógico hospitalar

*graduado em administração pelo Centro Universitário de
[araguá do Sul (UNERJ), gestor do setor de hospitais e pós
graduado em Administração de Finanças

Jeferson Gomes"

Os gestores hospitalares têm; nos últimos anos,
encontrado o caminho da profissionalização,
principalmente as pequenas e médias instituições, já
que as maiores, genericamente falando, são precursoras
neste processo.

Além de modernas ferramentas de gestão, têm em

pauta preocupações que vão muito além da assistência,
como qualidade, humanização e responsabilidade social.
Muitos programas são incentivados pelo Ministério da
Saúde ou organizações não governamentais com prêmios
ou recursos financeiros proporcionais às metas

atingidas, como por exemplo, as da área materno

infantil, podendo ser citados os hospitais Amigos da
Criança, reconhecidos pela UNICEF.

Mas a mudança de visão dos gestores, que
abandonaram as definições de pacientes e as

substituíram por clientes e, incluíram neste grupo
familiares, acompanhantes em geral e a comunidade
como um todo, fez com que a complementaridade do
atendimento fosse também a tônica, criando um escopo
mais abrangente e amplo, buscando cumprir um papel
mais complexo.

Hoje, a equipe multiprofissional que está a

disposição dos clientes, vai muito além dos médicos e
, enfermeiros, sendo complementada por fisioterapeutas,
fonoaudiólogas, assistentes sociais, terapeutas
ocupacionais, nutricionistas, psicólogas, farmacêuticas
e administradores, além é claro, de todo o staff técnico.

O Hospital e Maternidade Jaraguá, sempre em busca
de ferramentas inovadoras de complementaridade, está
incorporando, em parceria com a UNERJ, outra
instituição com grande preocupação social, mais um

profissional como agregador de val'o r e de
reconhecimento aos clientes, o pedagogo.

O Atendimento Pedagógico Hospitalar é um

projeto em elaboração e que pretende ir muito além da
simples reposição de conteúdo escolar às crianças
hospitalizadas, mas também nortear todas as atividades
que possam influenciar na formação e no aprendizado
destas-crianças. O atendimento pedagógico hospitalar
é um tema de profundos estudos e de eficácia
comprovada, já que auxilia a criança, a superar a

incerteza e a insegurança que paira em sua cabeça em

relação ao ambiente- hospitalar e preenche o tempo
ocioso' com atividades educativas.

O atendimento pedagógico hospitalar não terá
nenhum retorno financeiro ao Hospital e Maternidade
'Jaraguá, mas a preocupação está muito acima disto. Está
sim na certeza de que parceiras louváveis como esta

com a UNERJ, estarão auxiliando na formação de
melhoreS cidadãos e na criação de uma cultura de que
hospital deixou de ser há muito tempo um lugar onde
'só se tratam doentes. O Hospital e Maternidade Jaraguá
e a UNERJ se sentem orgulhosos pela iniciativa.

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 3S linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
.
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MOSAICO�INTERINO--�----------------�
� Prestígio
A agência Zoom Creative é a autora

da propaganda do IPTU da
Prefeitura de Jaraguá do Sul. Para

quem não sabe, é a mesma agência
que fez a campanha do candidato

petista à prefeitura, nas eleições do
ano passado. A escolha da agência
pela atual administração comprova
que o prefeito Moacir Bertoldi sabe
valorizar os bons profissionais que
estão no mercado de trabalho e

que a disputa eleitoral do passado
não interfere nas decisões do

presente.

� Segurança
Mães que costumam freqüentar a

Praça Ângelo Piazera reclamam da
falta de segurança do local,
especialmente à noite. Esta semana,

de acordo com uma freqüentadora da

Praça, a PM foi chamada para atender
denúncia de uso de drogas. Na ação,
acabou abordando para averiguação
todas as pessoas que se encontravam

na Ângelo Piazera. A ciclovia também
tem gerado reclamações da

população, que tem se queixado de

falta de iluminação e conseqüen
temente, de segurança.

� Aniversário
O PT comemora hoje 25 anos de existêncià
com uma entrevista coletiva a jornalistas
em que o presidente do partido, José
Genoino, anunciará a programação
completa das festividades. Durante a

entrevista, será lançado também o site
comemorativo do Jubileu de Prata.
O Diretório Nacional e os diretórios
estaduais do partido estão planejando uma
série de atividades que vão desde atos

políticos a debates sobre os rumos do

partido. As festividades serão concluídas
no 13.0 Encontro Nacional do PT, que
ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de dezembro.

� Solidariedade·
Hoje, a Prefeitura de Jaraguá do Sul vai
intermediar a entrega de donativos à
família de Silvério Stenger, que perdeu
tudo em incêndio ocorrido no sábado
à noite, na Tifa dos Húngaros. O
Comdec (Conselho Municipal de
Defesa de Civil reativado recen

temente pela atual administração
municipal, mostra com essa atitude que
está atuando na defesa dos interesses
das vítimas de'catástrofes, sinistros e

enchentes. No incêndio de sábado,
foram usados 12 mil litros de água, mas
a perda foi total.

.

� Campanha
A Igreja Católica lançou ontem, na

Assembléia Legislativa, em Flo

rianópolis, a campanha da Fra
ternidade 2005 com o tema

"Solidariedade e Paz': A intenção é

promover uma reflexão da sociedade
sobre a violência sob todas as suas

formas. Em 2003, foram registrados
187 municípios na Graride F!o
rianópolis. Ano passado, foram 195

mortes. A grande maioria das vítimas
é jovem. A intenção da Igreja Católica
é coibir todas as formas de violência,
não apenas as cometidas na rua.

PROPOSTA

r Scarpato defende elaboração
de projeto eleitoral pelo PT

RAPHAEL GÜNTHER

mas não revela se vai disputar vaga
na Assembléia Legislativa ou na

Câmara Federal. "Coloco meu

nome para disputar, até porque o

PT teve um acúmulo de

lideranças", conta. Ele lembra que
a atuação teve reflexo nas eleições'
municipais do ano passado. "Isso é

importante porquemostra a cara do
}ARAGUÁ DO SUL - O ex- PT para uma disputa maior",

vereador Marcos Scarpato (PT) acrescenta.
defende a elaboração de um Ele lembra que a definição de
projeto eleitoral peloPT com vistas nomes às candidaturas dependerá,
às eleições de 2Ó06;..,�a,?,pir.i�? ':1' entre outras coisas, do planeja-
dele, é preciso que o partido tenha. mento do deputado estadualDionei
�0��,d�fhlid� e� â[n�iEo�e���'t� ',', ,

" da Silva (PT), principal referência .

e 'revela quevai brigar para que o
'

do partido 'ta microrregião, que
partido lance candidatos a poderá tentar a reeleição ou disputar
deputado federal e estadual pela uma vaga na Câmara Federal.
microrregião. "Temos que afinar as "Também precisa ser feito o

idéias para que possamos ter claro planejamento doDiretório e, a partir
o que o partido quer para 2006. daí, iniciar as negociações e

Hoje só uma coisa é certa: a
conversas com as lideranças para

reeleição de Lula", declara. trabalhar, dentro do projeto político,
Scarpato lembra: que nas um projeto eleitoral", salienta.

eleições de 2002, quando se Sobre uma possível disputa pela
candidatou a deputado federal e presidência do PT de Jaraguá do
obteve 26 mil votos, o partido Sul, Scarpato também não nega a

trabalhou dentro das possibilidade, mas acha difícil se
possibilidades, porém sem objetivos candidatar, pois acredita que
bem traçados .. "Por diversas vezes

quem for eleito não deverá abrir
'o partido fez planejamento de mão do cargo para disputar às
políticas públicas, mas oPTmuitas" eleições de 2006. "Temos que
vezes não teve a ousadi;a� ter um

pensar muito bem nessa questão,
projeto eleitoral mais definklo, por pois temos grandes lideranças que
isso as coisas foram acontecendo precisam ser ouvidas como o Zé
naturalmente", afirma. Padre, o' Justino 'e o atual

I O ex-vereador não esconde o presidente do partido, que é um

I ;:::::�:OO�s:�::::'::�:::�:�';:a::;��eiçres
I

CAROLINA TOMASELLI

..... Ex-vereàdor

i 'propõe ações
! regionais visando às

eleições de 2006

MASSARANDUBA - As exe

cutivas do PT dos municípios de

Corupá, Guaramirim, Massaran
duba e Schroeder se reuniram na

terça-feira para fazer uma análise
das eleiçõesmunicipais. Oencontro,
realizado ria sede do Diretório de

Massara�duba, foi organizado pelo
I novo presidente do PT de
. Schroeder, Osnildo Konell, que

1,1',
assumiu o cargo no último sábado.

.

Os presidentes fizeram relato
sobre a eleição em cada um dos

quatromunicípios, que teve número
'expressivo de votos se comparado ao

I pleito de 2000, segundo Konell. EI�
I lembra que, além de lançar

II candidatos a prefeito e vice, o

partido elegeu quatro vereadores na
microrregião. "Muitos que antes

I eram apenas filiados ou

L

deputado Dionei da Silva, que
poderá tentar a reeleição. 'Agente
vê que Dionei tem grandes chances
como deputado federal. Com isso

simpatizantes do PT sugiram como

novos nomes na esfera política da
região", comenta.

Konell cita como exemplo o

município de Schroeder, onde oPT
recebeu 1600 votos em 2004 contra
400 nas eleições de 2000. Ele
informa que também cresceu o

número de filiados, inclusive com a

transferência de outros partidos.
"Acho que, pela avaliação de 2004,
ganhamos experiência e confiança
da população, o que deve se refletir
nas eleições de 2008", aposta.

No encontro, as executivas
também discutiram a possibilidade
de se lançar um terceiro candidato
a deputado.estadual pelá região em
2006. Atualmente, o partido tem dois

pré-candidatos, o vereador Evaldo
João [unkes, de Guaramirim, e o

• As executivas do PT dos
se cria espaço para uma nova

liderança", comenta.
O presidente do PT de

Massaranduba, RodolfoStringari,
reforça que a intenção das
executivas'é fortalecer o PT na

microrregião, levando as discussões
para a base do partido e não de forma
individualizada. "Penso que as

discussões devem acontecer dentro
do partido, porque existem outros
nomes que podem disputar as

eleições. Deve ser uma decisão em

conjunto", comenta, informando
que próxima reunião será em

março, em data e local a serem

definidos.

municípios de Corupá,
Guaramirim,
Massaranduba e

5chroeder se reuniram na

terça-feira para fazer uma
análise das eleições
municipais.

• Outro proposta das

executivas é fortalecer o
PT na microrregião e

discutir a possibilidade de
se lançar um terceiro
candidato a deputado
estadual para 2006.

.
-
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Partidos da base aliada brigam
para aumentar as bancadas

BRASÍLIA - Em meio à disputa
pela presidência da Câmara, os

partidos da base aliada correm

contra o tempo para aumentar o

tamanho das bancadas de

deputados e, dessa forma, con
quistar o comando de comissões

permanentes da Casa. Depois do
PT, que na semana passada avisou
que pretende formar um bloco
parlamentar para não perder a

posição demaior partido daCâmara
'agora é a vez do PFL, hoje com a

terceira maior bancada de

deputados, semovimentar para não
ser rebaixado no ranking da
Câmara.

As novas filiações ao PFL estão
sendo lideradas pelo prefeito do Rio
de Janeiro, César Maia, em um

contraponto ao ex-governador
AnthonyGarotinho, que levou sete

deputados para o PMDB, passando
a bancada de 77 para 84
deputados, na semana passada, e
ameaçando a supremacia do PT,
que conta com 90 deputados. Até
segunda-feira que vem, o PFL quer
ter nos quadros pelo menos 65

deputados - atualmente, são 62. As
negociações comandadas, pelo
prefeito carioca já estão adiantadas
com o deputado Moreira Franco
(PMDB), candidato derrotado à

prefeitura de Niterói, e ex

adversário político do prefeito.
Segundo pefelistas, Moreira estaria

disposto a trocar o PMDB pelo PFL
O ingresso deMoreira no PFL ficou
mais fácil depois que o líder eleito
do PFL e filho do prefeito, deputado
RodrigoMaia, começou a namorar

uma enteada do peemedebista.
Decidida a não perder espaço na

Câmara, a cúpula do PFL não

. poupa esforços para manter nos

quadros o ex-líder do partido e

atual primeiro vice-presidente da
Câmara, deputado Inocêncio
Oliveira . "Acho que muitos

deputados querem que o Inocên
cio permaneça noPFr', disse o líder
do PFL e candidato à presidência
da Câmara, José Carlos Aleluia.

Formalmente, Inocêncio ainda
não se desfiliou do PFL e a

cerimônia que iria marcar seu

ingresso no PMDB foi adiada para
depois do Carnaval.O articulador
paramanter o deputado na legenda
é o ex-vice-presidente da república
e senador Marco M�ciel. Na
semana passada, Maciel passou, a
madrugada de terça-feira para

quarta-feira.tentando convencer
, , � � .' 'I \. ...., ,

Inocêncio a permanecer., na
legenda.

• O aumento das
bancadas dos partidos
não interfere na

composição da futura
Mesa Diretora da Câmara,
que será eleita no dia 14

de fevereiro.

• Os cargos de cada

partido na Mesa já estão
definidos com base no
tamanho da bancada em

15 de dezembro de 2004.

Câmara promoverá conferência
sobre Educação e Cultura

DA REDAÇÃO - A Comissão de

Educação e Cultura da Câmara dos
Deputados realiza, entre os dias 22 e

25 de fevereiro, a quartaConferência
Nacional de Educação eCultura.O
objetivoprincipaldoevento é analisar,
no âmbito do Poder Legislativo,
políticas públicas para as duas áreas.

A Conferência prevê debates e

painéis diferenciados, discutindo
simultaneamente os dois campos de
interesse daComissão.A solenidade
de abertura será realizada no dia 22,
às 17h30, no Teatro Nacional de
Brasília.As demais etapas do evento
serão realizadas na Câmara. As

inscrições poderão ser feitas no siteda
Câmara' ou gratuitamente pelo

telefoneOBOO.619.619.
PLANOS - Na área da

Educação, o primeiro dia será
dedicado à discussão de concepç(jes
sobre educação de qualidade; o
segundo, à discussão do Plano
Nacional deEducação; e o terceiro, à,
contextualização do Plano no

conjunto das políticas públicas
educacionais. De acordo com a

legislação em vigor, 2005 é o ano
previsto para que o Congresso
Nacional faça a primeira avaliação do
Plano Nacional de Educação.
Em relação àCultura, estarãonapaud\
a discussão sobre oPlano e oSistema
Nacional deCultura - ambosem fase
de elaboração peloPoderExecutivo.
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ECONOMIA

, ....... TURISMO
. Viagens aumentam 30%
A baixa do dólar nos últimos dois meses já começa a surtir
�'efeito no mercado de turismo brasileiro. A Travei Industry,

Association of America , entidade que reúne as empresas da
'indústria de turismo americanas, revisou para cima suas

previsões para o crescimento no embarque de brasileiros para
os Estados Unidos em razão da desvalorização da moeda
americana. "Em outubro, estimávamos um crescimento de 15%
para 2005. Agora, já estamos revendo esse número para algo

- . em torno de 25% a 30%'; diz o diretor da organização para a
América Latina, Luiz Moura. Estatísticas de 2004 não foram
fechadas, mas a entidade calcula que, ano passado, 400 mil
brasileiros viajaram para os EUA.

. ..... COOPERAÇÃO
'h Embraervende para a índia

A Embraer assinou hoje um acordo de cooperação com o

governo da índia que prevê o suporte ao desenvolvimento de
um sistema de segurança para a Força Aérea Indiana e a venda
de três aeronaves modelo E.M.B.145 que serão Usadas na

" vigilãncia territorial do país. Se a primeira fase do acordo avançar,
'� há previsão de venda de outros aparelhos. O acordo foi assinado
·,F:durante a feira de Defesa, Aero índia, em Bangalore. A assinatura
'. éimportante para a fabricante brasileira de aviões, pois a índia
investe pesado na área de Defesa, tendo contratos de longo

�gl'��b que ultrapassam US$ 18 bilhões. Em agosto de 2003 a
- �presa vendeu cinco aeronaves modelo Legacy para o governo
indiano.

...... BANCOS

,,' 'Fraude pela internet cresce
"

No ano passado, as fraudes bancárias e financeiras pela rede
.::. mundial subiram 577% no Brasil, segundo o Grupo de Resposta

a Incidentes para a Internet Brasileira, mantido pelo Comitê
:

.

Gestor da Internet. Elas não passavam de 1 % dos incidentes
.::reportados espontaneamente por administradores de redes e

.� .usuários ao grupo em 2003, mas cheqararn a 5% do total no
ano passado. O grupo registrou 75.7222 incidentes em 2004',
o que representa alta de 38,7% sobre o ano anterior.O último
trimestre concentrou quase metade das nOtificações
associadas a fraudes. Somente em dezembro, o grupo foi
avisado de 724 fraudes, mais dó que as 593 re'gisiradas'�m
todo o ano de 2003.

.
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IMOVEIS

CORREIO DO POVO

Aquecimento da economia faz
\

aumentar procura por locações

}ARAGUÁ DO. SUL - o
desenvolvimento das indústrias do
município está refletindo no

mercado imobiliário, que neste

início de ano registrou grande
procura pela locação de imóveis,
a exemplo do que já vinha
acontecendo no ano passado.

De acordo com o presidente
da Associação das Imobiliárias de
[araguá do Sul, Renato Piazera
Júnior, o mercado de imóveis,
como todos os outros ramos do
comércio, é variável conforme a

situação econômica do país. Na
avaliação de Júnior, o ano de 2004
foi bom para o comércio em geral.
"O aluguel é como uma

mercadoria qualquer. Aumen
tando o número de empregos e o

poder aquisitivo das pessoas, a

procura por locações também
cresce", compara.

Segundo informou o

proprietário da Imobiliária Chalé,
qlÍe1há 23 anos opera no mercado
jaraguaense, Mauro Oscar Neuzeli Gruber: "preferência dos inquilinos é por casas"

ELlS BINI

... Partedos
interessados vêm ao

município trabalhar
ou estudar

Schmitz, já é comum que no

início do ano a procura por
locações residenciais tenha um

acréscimo. "Atualmente estamos

tendo uma procura por imóveis
50% superior à oferta". As mais

requisitadas são residências,
tanto casas quanto apartamentos,
cujos valores de aluguel variem
entre R$ 260,00 e R$ 400,00.
Dentro desta faixa de preços
estão enquadrados imóveis'
centrais mais antigos (principal
mente casas, já que no caso de
apartamentos há acréscimo
devido à cobrança das taxas de
condomínio), quitinetes, ou casas

e apartamentos m!fnores situados
nos bairros.

A corretora de imóveis
Andressa Dalmarco, da Imobi
liária Itaivan, confirma o aumento
de procura 'por locações nesta

época do ano. "A maioria dos
clientes são pessoas que vêm de
outras cidades para trabalhar ou
estudar em Jaraguá". A respon
sável por locações da imobiliária,
Neuzelí Oruber, observa que há
muitos paulistas vindo morar aqui,
para trabalhar em grandes
empresas domunicípio. ''A�aioria
prefere casa, mas hámaior disponi
bilidade, de apartame�J.to.s",
completa.

Mercado prevê alta da inflação
para 5,720/0, aponta BC

Ligar para celular var ficar
mais caro nos próximos dias

DA REDAÇÃO - As previsões
de mercado para a inflação deste
ano'voltaram a subir na pesquisa
semanal feita pelo Banco Central
junto a cerca de 100 instituições
finance.iras e empresas de
consultoria. O levantamento
divulgado ontem mostra que a

expectativa passou de 5,71%
para 5,72% e essa alta deixou as

estimativas um pouco mais
distantes da meta de 5,1%
perseguida pelo Copom (Comitê
de Política Monetária). O
aumento do pessimismo em

relação ao comportamento dos
preços veio acompanhado de
uma revisão para cima das
expectativas de juros para este

mês de 18,'50% para 18,75%.
Com a mudança, os parti
cipantes da pesquisa conduzida
pelo BC passaram a embutir a

possibilidade de nova alta de
0,50 ponto porcentual dos juros
na reunião do Copom da próxima
semana. Os números da pesquisa
indicaram, ao mesmo tempo, um
aumento das estimativas de juros
para o final do ano de 16,50%
para 16,75% ao ano.

Na esteira das mudanças nas

previsões de juros, o levan
tamento do BC identificou uma

redução das previsões de taxa de
câmbio para o fim do ano de R$
2,90 para R$ 2,87 e' uma

estabilização das expectativas de
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) em 2005 na marca

dos 3,70% pela segunda semana

DA REDAÇÃO- OS preços das
ligações de telefone fixo para
celular e dos planos básicos (de
móvel para móvel) devem ficar
mais caros. O índice de reajuste
ainda não está definido e deve
ser anunciado até o final desta
semana, quando faz um ano que
o último aumento foi publicado
no Diário Oficial da União.

Este ano, no entanto, o

aumento médio será feito de
forma diferenciada: ao con

trário dos outros anos, a Agência
Nacional de Telecomunicações

. (Anatei) não vai determinar o
índice de reajuste das ligações
de telefone fixo para móvel- as

operadoras de telefonia fixa
terão de negociar os preços
entre si.

Para a Anatei, a mudança
vai estimular a liberdade de
fixação de preços e a

concorrência entre as empresas.
A Associação Brasileira de
Prestadoras de Serviço Fixo,
Comutado (Abrafix), entidade
que representa as operadoras de
telefonia fixa, informou que as

negociações com as empresas de
telefonia celular "estão bastante
avançadas, mas que ainda não
há um índice definido".

Apesar da possibilidade de
definirem o preço da ligação de
um telefone fixo para um móvel,
as operadoras não poderão
ultrapassar o IOP-DI acumulado
de fevereiro de 2004 a janeiro
de 2005 e terão de apresentar o

• O secretário do Tesouro
Nacional disse que a

dívida poderia cair de 2 a 3

pontos porcentuais e

terminar abaixo da marca

dos 50% do PIB já neste
ano de 2005.

• Pelos números da

pesquisa divulgada hoje,
isto só aconteceria em

2006, quando a dívida

pode�achegaraos4�90%
do PIB.

consecutiva. O percentual de
expansão econômica esperada
pelos participantes da pesquisa
manteve-se com isso abaixo dos
4% projetados pelo próprio BC
em Relatório de Inflação
divulgado no fim do ano

passado.
Outro indicador a passar a

mostrar tendência de esta

bilidade foi o das previsões de
dívida líquida do setor público.
Após nove quedas consecutivas,
as projeções dessa dívida ficaram
estáveis em 51,40% do PIB, um
porcentual mais pessimistas que
as previsões feitas pelo secretário
do Tesouro Nacional, Joaquim
Levy.

índice de reajuste à Anatel, Até
dezembro passado, o IOP-DI
chegou a 12, 24%.

O mesmo teto será utilizado
pela agência para determinar o
aumento médio dos planos
básicos (aquele onde os

consumidores só podem fazer a
ligação de celular para celular),
que as operadoras são �brigadas
a oferecer a seus clientes. No
entanto, menos de 10% dos mais
de 62 milhões de usuários de
celular no Brasil optam por ele.
Os outros planos alternativos
(de minutos e pré-pagos),
sofrem reajustes de acordo com

seus aniversários e não terão
aumento este mês.

• Ao contrário dos
outros anos, a Anatei
não vai determinar o
índice de reajuste nas

ligações de fixo para
móvel. Operadoras terão

que negociar os preços
entre si.

• Planos alternativos, de
minutos e pré-pagos,
sofrem reajustes de

.

acordo com seus

aniversários e não terão
aumento este mês.
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VISITA

GERAL

Casa do Colonizador recebeu
mais de 15 turistas por dia

.... Ano passado, a casa

de atendimento ao

turista recebeu 43,3%
a mais de visitas

JARAGUÁ DO SUL - o centro

de atendimento do turista,
conhecido como a Casa do
Colonizador, atendeu 5.210

, turistas no ano passado, 43,3% a

mais do que no ano anterior,
quando 4.240 pessoas foram
atendidas. Apesar do horário de
atendimento incluir domingos e

feriados, a casa esteve fechada por
23 dias. "Funcionamos 332 dias
devido a feriados e impedimentos
por questões técnicas", afirmou o

diretor da Divisão de Turismo,
Loreno Hagedorn.

Segundo a recepcionista do
serviço, Eliane Krüger, os meses
com maior movimento são janeiro
e julho. "Em janeiro recebemos
turistas que estão nas praias,
principalmente em dias de chuva.
Em julho, são turistas que vem por
causa das férias escolares",
comentou.

-

O secretário adjunto de
Proêlução, Nelson Eichstaedt,
salientou que este atendimento é

JARAGUÁ DO SUL - A
Secretaria de Produção, através
da Divisão Municipal de
Turismo, realiza a segunda parte
da primeira etapa da Pesquisa de
Demanda Turística!2004, que

começa hoje e vai até o dia 16.
Neste período três pesquisadores
trabalharão em quatro pontos de
saída da cidade: pela manhã e à

tarde, na Avenidf\refeitoWaldemar Grubba) (nas

-

Casa do Colonizador distribui mapas e folders do municfpio

importante, não só pela recepção
ao. turista, mas também para traçar
6 perfil de quem visita o

município. De acordo com o

secretário, do total de usuários dos
serviços da Casa do Colonizador,
a predominância foi de'
catarinenses oriundos de outras
regiões do Estado, somando 2.166
visitantes. A ,segunda maior
demanda de turistas para Jaraguá
veio do Paraná (1.273), seguido

por São Paulo (706), Rio Grande
do Sul (340) e Rio de Janeiro
(134). Outros dados extraídos
deste atendimento revelaram que
2.099 pessoas vieram a lazer e

2.700 a negócios. Além disso, dos
visitantes que concordaram em

responder a questão hospedagem,
104.disseram ter ficado em casa

de amigos e parentes e 614
utilizaram hotéis.

A Casa do Colonizador

Pesquisa de demanda turística
proximidades da Weg) e na

Rodovia Wolfgang Weege (no
trevo da Malwee); na Rodoviária,
no final da tarde e à noite; e na
Rua Epitácio Pessoa (pouco antes
do viaduto) somente no período
da manhã. A primeira parte da
pesquisa da temporada de verão
foi realizada entre os dias 7 e 13
de janeiro.

Executada com o apoio da
Polícia Militar e do Governo do

Treinamento vai estimular
ética e trabalho em equipe

JARAGUÁ DO SUL - Interação,
motivação e trabalhoemequipe. Este
é o tema de treinamento que
acontece entre os dias 21 a 24 de
fevereiro, das 19 às 22h45min, no
Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul. O curso tem como objetivo
estimular amotivação, a cooperação
e a .criatividade: identificar a

importância do bom relacionamento
como fator facilitadordo trabalho em
equipe, sensibilizando os participantes
para 'a exigência de uma atuação
profissional dinâmica e com

prometida e é realizado através da

parceria da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sulj-Apevi (Associação das Pe

quenasEmpresasdoValedo Itapocu)
com o Sebrae.

Oprograma vai abordar aspectos
como comportamento humano,
autoconhecimento, diferenças
-individuais, empatia e valorização,

"

i

padrões de comportamento pro
fissional, participação e com

prometimento, postura profissional e
ética, diferença entre vencedor e

perdedor,motivação paramudanças
e trabalho em equipe e soluções
alternativas. O curso tem carga
horária de 15 horas.

O instrutor é Paulo Roberto
Kroich Gomes, com 21 anos de
experiência em vendas como

atendente, vendedor, supervisor e

gerente de vendas.Como especialista
ell} comunicação interpessoal e pelos
trabalhos desenvolvidos em diversas
empresasde diversos ramos,o instrutor.
tem como objetivo estimular a

utilização das ferramentas da gestão
empresarial e comunicação.
Informações e inscrições estão

disponíveis aos interessados naAcijs/
Apevi, telefone (47)275-7000, e no
Sebraede [araguá do Sul pelo
telefone (47) 371-7843.

Estado, a pesquisa é realizada
anualmente em três etapas, sendo
que as outras duas acontecem

nos meses de julho e emoutubro.
O objetivo deste tr�balho é traçar
o perfil do turista que permanece
na cidade ao menos um pernoite
e que seja oriundo de municípios
distantes, no mínimo, 150

quilômetros do município
jaraguaense. O motivo da visita,
quanto gastou, o número de

atende das 7h às 18h, de segunda
a sexta-feira, aos sábados, das 7 às
19h e nos domingos e feriados, das
11 à� 19h. O funcionamento da
casa é garantido por uma parceria
en tre o governo do Estado - que
remunera quatro estagiários para
trabalhar no atendimento - e a

Prefeitura de Jaraguá do Sul,
responsável fornecimento do
local, da infra-estrutura e de um
servidor municipal.

.

vezes que já esteve na cidade e a

avaliação das estruturas urbana,
de atividades turísticas e de
equipamentos e serviços são

algumas das questões apre
sentadas aos visitantes.

O resultado da Pesquisa de
Demanda Turístiea/2004 deverá
ser divulgado em março 0\1 abril
deste ano pela Santur,
responsável pela tabulação dos
dados.

Petrobrás vai desenvolver
combustível sem enxofre

DA REDAÇÃO - A Petrobras
celebrou contrato com a empresa
Axens dogrupo IFP (Instituto Francês
de Petróleo), que visa adiminuiro teor
de enxofre na gasolina. O objetivo é

produzir um combustível ainda
melhor, adequado às especificações de
qualidade que entrarão em vigor no
País a partir de 2009. Parte integrante
do programa de investimentos

, denominadoCarteira deGasolina, o
empreendimento conta com a

construção de dez unidades de
hidrodessulfurização de nafta
craqueada (principal componente da
gasolina), até 2009, com capacidade
total de 50 milhões de litros por dia,
nas refinarias Reduc (Duque de

Caxias), Gabriel Passos, Henrique
Lage, Presidente Bernardes,
Presidente 'Getúlio ,Vargas, Alberto
Pasqualini e duas unidades nas

refinarias LandulphoAlves ePaulínia.
Com recursos da ordem de

,.
/I

�

US$ 1,6bilhão, estaCarteira também
compreende a construção de
importantes unidades complemen
tares, necessárias para a produção de
hidrogênio consumido no processo,
recuperação de enxofre removido,
tratamento e disposição de água
consumida, produção de vapor e

energia, entre outros.
Estas melhorias irão oferecer ao

mercado um produto de qualidade
superior Atualmente, o teoradmitido
de compostos sulfurados na gasolina
é de até 1000 partes por milhão. O

.

pleno funcionamento das novas

unidades possibilitará o alcance de
teores inferiores a 50 partes pormilhão,
equivalente aos países mais

avançados.Oreflexo imediato será a
reduçãode gases poluentes pela frota
de automóveis, com estimativa de
decréscimo na emissão de dióxido de
enxofre (S02) de aproximadamente
72 toneladas por dia.

CP NOTAS
.... PREFEITURA I

Cadastramento de fornecedores
A Prefeitura de Jaraguá do Sul comunica que o cadastramento
de empresas para participação em licitações e pregões
promovidos pela administração municipal está aberto
permanentemente na Divisão de Compras, na Secretaria de
Gestão.Todas as informações necessárias para o cadastramento
podem ser obtidas nesta divisão e também estão dlsponívels
no site www.jaraguadosul.sc.gov.br. acessando o item

"Licitações':

.... PREFEITURA"

Bertoldivai recepcionar presidentesdeassociações
o prefeito Moacir Bertoldi vai recepcionar no próximo dia 18
os presidentes das 35 Associações de Moradores de Bairros.
No encontro, que deve ocorrer às 19h, o chefe do Executivo
irá apresentar o secretariado, diretores de autarquia e das
fundações, além de posicionar a situação em que assumiu a

prefeitura.
Também vai colocar os objetivos de qoverno para este ano

de 2005 e estabelecer uma parceria com estas entidades
em programas e projetos que visem o bem -estar da
comunidade.

.... DETRAN

Seminário para instrutores de trânsito
Termina nesta quinta-feira (10) o prazo de inscrição para o

segundo encontro do 10 Ciclo Estadual de Seminários para
Instrutores de Trânsito de Santa Catarina, promovido pelo
Departamento Estadual de Trânsito e Segurança Viária
(Detran/SCl. que estará sendo realizado nos dias 11 e 12, em
Blumenau. A exemplo do primeiro encontro da série -

Florianópolis, 28 e 29 de janeiro - este segundo seminário é

gratuito e obrigatório a todos os instrutores de trânsito da

região. O evento acontece no Viena Park Hotel (rua Hermann
Huscher, 670, Vila Formosa) e as inscrições devem ser feitas
no site do Detran (www.détran.sc.gov.br).
O encontro será aberto às 8 horas de sexta-feira, dia 11, com
a presença do secretário da Segurança Pública e Defesa do
Cidadão, deputado Ronaldo Benedet, do diretor do Detran/
SC e de autoridades locais e regionais. No sábado, a partir
das 8 horas, os inscritos serão submetidos a prova escrita,
com 50 questões de múltipla escolha e cinco dissertativas,
para avaliação. O teste não terá caráter reprovativo, mas os

participantes que alcançarem' média inferior a 7,0 serão
aconselhados a buscar o aperfeiçoamento de seus

conhecimentos.
Depois de Blumenau, o Ciclo de Seminários prossegue em

Lages (18 e 19 de fevereiro). Chapecó (25 e 26 de fevereiro).
Joinville (4 e 5 de março) e Criciúma (11 e 12 de março). No
primeiro evento, destinados a instrutores de trânsito da
Grande Florianópolis, com, um universo de cerca de 450
credenciados, 316 inscreveram-se e 301 prestaram prova.
Os instrutores quem não participarem do seminário não

poderão receber nova credencial, já que o 10 Ciclo tem
também o objetivo de recadastrá-Ios e de apresentar o novo

modelo de carteira.

� ENSINO SUPERIOR I

Unerj dáoportunidade de ingresso sem vestibular
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) abriu
inscrições para ingresso no ensino superior através de processo
seletivo especial. As inscrições podem ser feitas até o dia 16
de fevereiro. O sistema visa a preencher as vagas que não
foram completadas através do vestibular, com os candidatos
sendo selecionados através da média das notas do histórico
escolar do Ensino Médio.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas das 8 às 11
horas e das 14 às 20 horas, no SAE (Serviço de Atendimento ao

Estudante) no bloco "A" da Unerj. � exigida.a apresentação dos
seguintes documentos: certificado de conclusão do Ensino
Médio, histórico escolar de Ensino Médio, e fotocópias do
documento de identidade (RG) e do CPF. O resultado será
divulgado no dia 18 de fevereiro e as matrículas deverão ser

confirmadas nos dias 22 e 23 de fevereiro.
São oferecidas vagas para os seguintes cursos: Administração
(matutino e noturno), Administração com habilitação em

comércio exterior (noturno), Administração com habilitação
em marketing, Arquitetura e Urbanismo (matutino), Ciências
Contábeis (noturno), Tecnologia em Automação Industrial/
convênio com Senai (noturno), Tecnologia.em Mecânica
(noturno), Tecnologia em Secretariado Executivo (noturno),
Engenharia de Alimentos Especial (17h05 às 21 h25),
Engenharia Mecânica Especial (17h05 às 21 h25),
Letras - Licenciatura em Ungua Portuguesa e Inglesa (noturno)
e Sistemas de Informação/Informática (noturno).

.... BALADA

Programação da Notre
Neste sábado, dia 12 de fevereiro, a boate Notre da o start nas suas
baladas de final de semana. Todos os ritmos e muita agitação c0'Y
os hit's do momento. Ingressos antecipados: 115 Chopp Bar, posto
mime (Kohlbach) e no Boticário (Shopping). Inlclo às 23h.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Diminui número de acidentes
durante o feriado de carnaval

Da Redação r: Apesar do
número 15% maior de veículos em
circulação e do excesso de chuvas
na maior parte do País, as rodovias
federais registraram 11,2% menos

acidentes no feriadão deste carnaval
em relação a igual período do ano

passado. Ocorreram, no total, 1.795
acidentes entre a sexta-feira, dia 4, e'
a manhã de ontem (08), conforme
levantamento parcial divulgado pela
PolíciaRodoviária Federal. Em 2004,
foram registrados 2.020 acidentes. O
número de feridos, 1.190, ficou
ligeiramente acima do ano passado
(1.133) e o de mortos caiu de 122

pára 118 este ano.

Com uma redução de 60% nos

índices gerais, São Paulo ficou em

, quinto lugarna violência do trânsito
rodoviário. Foram registrados 119
acidentes, com 43 feridos e 5 mortos,
contra 237 acidentes em 2004, com
112 feridos e 14mortos. O primeiro
lugar ficou comMinas Gerais, que
registrou 302 acidentes, com 205 .

feridos e 15 mortos, números

ligeiramente inferiores aos do ano

passado.
ORio ficou como segundo lugar;

com 240 acidentes e 117 feridos. O
número de mortos (23) chamou a

atenção das autoridades por ter
ficadomuito acima dos cinco óbitos
verificados em 2004.O terceiro lugar
ficou com Santa Catarina - 216
acidentes, 156 feridos, dez
mortos.Com 143 acidentes, 113
feridos e uma morte, o RioGrande
do Sultocupa a quarta.coiccação..
Os-námeros também ficaram-um
pouco-abaixo dos do-ano passado.
A PRF atribuí a redução nos

acidentes 'ao acréscimo de 1.100

policiais recém-contratados ao seu
efetivo e às ações específicas
realizadas em pontos
tradicionalmente problemáticos. É o
caso de, Feira de Santana, uma
espécie de gargalo por onde passa o
fluxo de turistas de todas as partes
do País em direção a Salvador. No
trecho da BR--101 que corta Santa
Catarina, o problema é a invasão de
argentinos e o escoamento da safra
de soja.Opoliciamento foi redobrado
também na BR-381, entre Belo
Horizonte e Vitória. Segundo a PRF,
a principal causa dos acidentes foi a
imprudência dosmotoristas.

Durante a operação carnaval,
foram fiscalizados 131,6mil veículos
e aplicadas 27,9milmultas. Foram
apreendidos 1.845 veículos e presas
204 pessoas, a maior parte por
embriaguez ou por força de�andado
de prisão da justiça. A operação
termina à zero hora desta quinta
feira e ao meio dia a PRF divulga o

balanço final dos acidentes nos 65
mil quilômetros de rodovias federais.

• O terceiro lugar ficou com

Santa Catarina - 216

acidentes, 156 feridos, dez
mortos.Com 143 acidentes,
113 feridos e uma morte, o
Rio Grande do Sul ocupa a

quarta colocação.

• O primeiro lugar ficou
u, "com Minas Gerilis: que' ' , , "

registrôO 302'acidentes,
.

com 205 feridos e 1 S
mortos.

. ACIDENTE NAS ESTRADAS
Balanço do feriado de Carnaval
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul, usando da faculdade que lhe confere o Artigo 19, dos
Estatutos Sociais, convoca os Senhores Membros do
Conselho Deliberativo para as 19 horas do dia 21 de fevereiro
de 2005, na sede social, à Rua Octaviano Lombardi, 100, a fim
de deliberar sobre a seguinte:

'

ORDEM DO DIA

01 -Eleição da nova Diretoria da entidade, gestão 2005/
2006;
02 - Assuntos de interesse geral da Associação ..

NOTA:
1.

.

As chapas devem ser registradas na Secretaria da
entidade até as 17 horas do dia 16 de fevereiro de 2005.

",',.

QUINTA-FEIRA, 10 de fevereiro de 200S IlDIo3:JMo.mlqul._
RESULTADOS

solicitarammaterial de prevenção.
A prevenção também ocorreu

nas ruas, com a fixação de 13
outdoors em vários pontos da cidade,
como tema "Com esta roupa eu vou.
Vista-se". Este tema foi desenvolvido
pelo Ministério da Saúde, e alerta
para importância do. uso de

preservativos e para prevenção das
DST/Aids.

Fischer ressaltou que, durante o
ano, os postos de saúde continuam
com a distribuição gratuita de

preservativos, além de palestras,
seminários e orientações sobre
doenças sexualmente transmissíveis.
O trabalho de rua é intensivo durante
o Carnaval, a Schützenfest e no dia
Iode dezembro, que é o Dia
Mundial de Combate à Aids.

BRASIL - O Ministério da
Saúde informou que depois do
carnaval, a campanha vai virar uma
espécie de selo único para ser usado
em todas as ações de promoção ao

uso da camisinha, principalmente
pelas coordenações estaduais de
DST/Aids e 1.884 ONGs que
atuam no combate à doença. A
função do selo será a de unificar as
mensagens das campanhas de

promoção ao preservativo, que se

destinam a públicos diversos. A
força do símbolo que facilita a

divulgação e a fixação" ,da'

mensagem, e a capacidade de'
mobilizar vários setores da
sociedade, são as apostas pata o

sucesso damarca.

Campanha de prevenção atinge
objetivos durante oCarnaval

JULlMAR PIVATTO

.... Programa distribuiu
12.687 preservativos
durante bailes e

desfiles

JARAGUÁ DO SUL � A

campanha de prevenção no

Carnaval, desenvolvida pela
Secretaria Municipal de Saúde,
atingiu os objetivos esperados. A
informação foi do coordenador do
ProgramaDST/AidsDalton Fischer,
que contou com apoio daSecretaria
Municipal de Saúde, além de
voluntários do curso técnico de
enfermagem e populares. Durante
o Carnaval, foram distribuídos
12.687 preservativos dos 14 mil
adquiridos.

''Apesar desse ano ter menos

bailes, conseguimos atingir um
número maior de pessoas",
informou Fischer. Segundo ele, os
foliões receberam a campanha com
naturalidade. "Isso se deve também
à conscientização da população,
que a cada ano vem aumentando".

Neste ano a distribuição
ocorreu nos Postos de Saúde, no
PavilhãoMunicipal de Eventos, nos
desfiles de rua, no Clube Atlético
Baependi e no Líder Clube.
Tam'bé�' fo[."en�iádo' matétt'air
informativo e preservativos para
algumas empresas e entidades que Dalton Fischer informou que a campanha continua durante o ano

Igrejas querem garantir consulta popular sobre, armas
DA REDAÇÃO - O bispo da

Igreja Metodista e representante
do Conic (ConselhoNacional de
Igrejas Cristãs do Brasil) Adriel de
Souza M"aia disse ontem que o

Ministério da Fazenda considera
alto os custos para a fazer o

referendo sobre a proibição de
venda de armas de fogo no País. A
consulta popular, em outubro deste
ano, está prevista no Estatuto do
Desarmamento.

Maia esteve em novembro do
ano passado com o vice-presidente
José Alencar' para pedir a

prorrogação da Campanha do
Desarmamento e, no encontro, ele
lhe disse que o ministério estava

preocupado com as despesas. O
Orçamento 2005, aprovado pelo
Congresso, prevê R$ 200 milhões
para o referendo. Segundo o bispo
da IgrejaMetodista, a preocupação

. do governo com os gastos do

Turista francesa morre ao cair
de quarto .do hotel em Salvador

DA REDAÇÃO - O carnaval
terminoudeforma trágicapara a turista
francesa Leila Tàmer; de 27 anos. Ela
morreu na madrugada de ontem ao

cair da janela do apartamento do
segundo andar; onde estavahospeda
da, noHotel Ibíza, na Praçada Sé no
centro histórico de Salvador.Amorte

foi provocada por traumatismo cra
niano-elabateu a cabeçana calçada.

A polícia investiga a hipótese da
mulher ter sido empurrada pelo
namorado, o francês Alexander
Spalaikowith, de 32 anos, que disse
trabalharnuma emissora de televisão
da França. Parisiense. Leila estavana
capital baiana há cerca de um mês
com o namorado. Na noite do
incidente, funcionários do hotel não
ouvirambarulhos, mas contaram que
Spalaikowith era umpouco agressivo.
QuandoAlexander abriu aportapara
pedir ajuda o quarto estava revirado,

�-_;__--'"' ..�-

com indícios de briga e no pronto
socorrodoHospitalGeraldoEstadoos
médicos constataram que Leila
apresentava alguns hematomas,
resultado de uma provável agressão
antes da queda.

Dois soldados doCorpo de Bom
beiros que circulavamna área viramo

momentoque a turistacaiueproviden
ciaram socorro. Eles também fizeram
uma rápida buscano apartamento do
casal e não encontraram drogas. A
delegada 'Claudentce Teixeira
plantonista daDelegacia de Proteção
aoTurista (Deltur) abriu inquérito para
investigaro caso e aguardao resultado
do laudomédico que pode esclarecer
seLeila lutouounão antesdedespencar
do apartamento. "Pelas lesões
encontradas na vítima há uma

pequena suspeita de que houve briga,
mas a gente não pode afirmar nada
antes da perícia", disse a delegada.

referendo deve ser levada em

conta, mas não pode ser

justificativa para que a consulta
popular não seja feita.

Por isso, um dos objetivos da

Campanha da Fraternidade deste
ano é pressionar o governo a

manter o compromisso de fazer o
referendo. Durante a campanha,
as sete igrejas envolvidas ,no
movimento vão recolher dinheiro
dos fiéis, parte do qual poderá ser

usado' para ajudar o governo a

promover o referendo. "A

campanha da fraternidade
ecumênica assume o compromisso
de mobilizar a população brasileira
para que decida, de forma
democrática e mediante sufrágio
universal, a respeito da proibição
da comercialização de ar�a de

fogo-emunição e em todo território
nacional", diz o texto-base da

campanha.

Começa hoje, na Alemanha, o
Festival de Cinema de ,Berlim

DA REDAÇÃO - São os três
maiores festivais de cinema do
mundo - Cannes, Veneza e Berlim.
Cronologicamente, Berlim dá início
à temporada dosmaiores festivais, em
fevereiro em pleno inverno europeu
e quase sempre sob a neve. Cannes
ocorre emrnaio, no fim da primavera,
e Veneza em setembro, já no fim do
verão europeu. O frio e a neve dão o
tom de Berlim. O festival é mais

introspectivo, menos badalado. A
política predomina sobre o glamour.

Começa hoje o 55º Festival de
Berlim, ou o Internationale
Filmfestpiele, como dizem os alemães
- a Berlinale, como é conhecido
internacionalmente. Até dia 20,
serão exibidos 350 filmes, compondo
a programação oficial do festival em
todas as suas seções. A mais

importante é amostra competitiva,
onde são apresentados os filmes que

concorrem ao Urso de-Ouro. Este
ano serão 21 os concorrentes, sendo
16 filmes em estréiamundial.Adtulo
de curiosidade, vale destacar que
somente agora, um ano depois,
estreou na cidade o/vencedordoUrso
de Ouro de 2004 - "Contra a

Parede", do diretor turco-alemão
Fatíh Akín,

As demais seções incluem espa
ços tão prestigiados quanto o Fórum,
o Panorama e o Kinderfestival, a

mostra infantil. O Fórum do Novo
Cinema completa 35 anos e reduz a
programação para 39 títulos, incluin
do ficções e documentários. Estarão
representados 33 países, 16 filmes são
de diretores estreantes e 24 terão sua
primeira exibição na Berlinale. O
objetivo é apontar os rumos do novo
cinema ou dos novos cinemas,
porque Berlim quer, acima de tudo,
celebrar a diversidade e pluralidade.

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2005.

PAULO RUBENS OBENAUS
Presidente

i'
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Lutador jaraguaense se prepara
para desafio deValeTudo

JULlMAR PIVATTO

�Além dos treinos
técnicos, o atleta
está em forte ritmo
de preparação física

]ARAGuA DO SUL - o lutador
Antônio Conceição segue em

ritmo forte para um dos principais
desafios do ano: o Storm Samurai
de Vale Tudo em Curitiba. Há
poucas semanas da competição,
adiada já por duas vezes, o baiano
radicado em Jaraguá do Sul, sonha
alto. Ele pretende ganhar duas
edições do torneio e tentar

participar do Meca, que é a elite
do esporte nacional.

O Storm é uma das com

petições mais fortes de Vale Tudo
do Brasil e é somente para
lutadores convidados. Mesmo não
conhecendo o adversário, Con
ceição está treinando para
terminar a luta no máximo no

primeiro round. A luta é divida em
três rounds de cinco minutos cada.
"Q trabalho de preparação física
que estou fazendo é, para .eu

agüentar um combate mais longo.
Mas eu quero terminar a luta logo.
Ou eu derrubo, ou eu caio",
comentou o.lutador,

Como professor de [iu- [itsu, ele

Antônio Conceição (em cima) explica que tem mais experiência na luta de solo

também usa as aulas como forma
de treinamento e diz que está em

ritmo forte. "Estou treinando para
enfrentar qualquer adversário".
Conceição só saberá com que vai
lutar uma semana antes do
torneio. "Nessa semana eu vou me
preparar especificamente para o

tipo de combate que o meu

adversário é especialista", disse o
lutador, informando que domina
a luta de solo.

O lutador, que está na cate-

Sem ,dificuldades, Brasil vence
a fraca seleção de Hong Kong

DA REDAÇÃO - O jogo servia

apenas para que o patrocinador
pudesse ganhar algum dinheiro. O
adversário era o de pior ranking da
história daCBF,masmesmo assim, os
jogadores da Seleçã��rasileirafizeram a sua parte. ConLlitados para '

darespetáculo, retribuíram à altura e

golearam Hong Kong por 7 a 1 na
manhã desta quarta-feira de cinzas,
sem fazer grandes esforços. Como o

sistema de marcação do adversário
era praticamente inexistente,
RonaldinhoGaúcho e Robinho, em
especial, aproveitaram para esbanjar
virtuosismo. Os dois construíram
inúmeras jogadas de efeito, toques
'refinados e, em algumas casos, até em
detrimento da eficiência.

Mas opúblico e osorganizadores
do amistoso gostaram. Tanto, que
elegeram Ronaldinho o melhor em
campo. O técnico Carlos Alberto
Parreira também saiu satisfeito. "O
time criou muitas oportunidades,
mostrou eficiêncianamarcação e teve
boas saídas em velocidade.
Independente do adversário, a

Seleção foi muito bem", disse o

treinador ao final do primeiro tempo.
Além da cota de U$ 1 milhão

paga pela Federação de Futebol de
Hong Kong à patrocinadora da
seleção, oprimeiro jogo do ano serviu
também para que Parreira observasse
o comportamento de Robinho.
Beneficiado pelas a'usências de
Ronaldo e Adriano, o jogador do
Santos não se importou com a

fragilidade do adversário e jogou para
ganharo lugarno rime. Pela primeira
vez iniciando uma partida como

titular, ele correu, deu passes de
calcanhar, abusou dos dribles e

marcou dois gols - um deles, no
primeiro tempo, anulado por
impedimento.Assim, deixouocampo
como um dos principais destaques.

, Apesar de oito gols, o jogo chegou
a sermonótono. HongKong colocou
praticamente todos os jogadores no
campo de defesa e assistiu o Brasil
tocar a bola de um lado a outro. Mas
nosmomentos em que era exigida, a
defesa asiática mostrava toda sua

,fragilidade. .

goria até 91 quilos, ressaltou
também a importância do trabalho
mental durante a luta. "Não posso
perder o equilíbrio. Quero estar

bem preparado, pois posso começar
mal e desestabilizar a luta. O Vale
Tudo hoje em dia está mais técnico,
do que violento". I

Em 2004, Conceição disputou
várias competições de [iu-[itsu, a
maioria delas em categorias onde
enfrentava lutadoresmais pesados.
Mas, priorizando o Vale Tudo, ele

quer mesmo é continuar na

categoria até 91 quilos. "Enfrentar
um lutador mais pesado é muito

difícil. Ele tem mais força, e pode
se favorecer principalmente na luta
de solo. No Jiu�[itsu, se eu lutar

coITl,a'gllé,'A t#�i's pesado ,IN? solo,
ainda consigo me defendei, lnas
no Vale Tudo não tem como

facilitar", explicou. A competição
está marcada para o próximo dia
19, e acontecerá no Círculo
Militar, em Curitiba.

Santos cheio de novidades para'
o jogo com o Guarani naVIla

DA REDAÇÃO - O técnico
OswaldodeOliveira treinou oSantos

, para vencer a retrancaqueJairPicerni
armou para sua equipe na partida de
hoje, às 20h30, na Vila Belmiro.
Ontem, ele cuidou dos últimos
detalhes, comoo posicionamento da
defesa, que terá duas novidades:
Henaonogol ePauloCésarna lateral

, direita. O ataque tambémmereceu
atenção especial, principalmente nas
saídas de contra-ataques.

O Santos irá explorar bem as

laterais,masOswaldodeOliveiradisse
que isso não ocorrem apenas nesta

partida: "sempre trabalhomuito pelas
laterais para espaçar a defesa
adversária e vamos procurar sempre
forçando esse tipo de jogada", disse
ele. Para a partida contra oGuarani,
sabe que encontrará uma forte
marcação. "Temos de trabalhar
de�tro do que temos de virtude para
superar esse bloqueio", comentou,
completando: "por outro lado, temos
na Vila a predominância de nossa

equipe, onde o adversário é muito

pressionado e nós vamos também

, procurar tirarproveito disso".
O torcedorque for àVilaBelmiro,

verá umSantos diferente, commuitas
novidades. Domingos e Alisson, que
formaram pela primeira vez a dupla
de zaga no jogo contra oAtlético de
Sorocaba, serão mantidos, já que
Ávalosganhou um tempo extra para
se recuperar.O lateral-direito Paulo
César, um dos destaques do time no
ano passado, fará sua reestréia com a

camisa do Santos.
Ainda, na defesa, o goleiro

colombianoHenao terá sua primeira
chance no gol santista. Ele será
escalado para ganhar ritmo de jogo,
uma vez que jogará quarta-feira
contra o Bolivar, em La Paz, pela
Libertadores daAmérica. Mauro tem
retorno garantido no clássico de
domingo contraoCorinthians.

O meia Fábio Baiano também
está se recuperando de contusão e

Oswaldo optou por não forçar sua
volta. Vai dar oportunidade ao jovem
Rossini, promovido recentementedo
Santos B.No lugardeRobinho, joga
o atacante Basílio

ESPORTIVAS
� FÓRMULA 1

GPdoMéxicode2006correo riscodenãoacontecer
A realização do Grande Prêmio do México de Fórmula 1 em 2006,
no balneário de Cancún, está seriamente ameaçada. O terreno
onde será construIdo o circuito ainda não foi liberado para as obras
e os organizadores dificilmente terão tempo para concluI-Ias. O
impasse ocorre porque os promotores da corrida querem um

pedaço de terra a mais do que o previsto para as obras do circuito,
o que vai de encontro às leis ambientalistas locais, que restringem
a construção de infra-estruturas em terrenos como o de Cancun. A
organização do GP ainda não se pronunciou sobre o caso.·

� ZIMBÁBUE
Homem é acusado de competir como mulher
A policia do Zimbábue acusou Samukeliso Slthole, de 17 anos, de
se passar pormulher e competir em diversas provas internacionais
femininas de atletismo, informou ontem o jornal The Herald. Ele
foi preso por falsidade ideológica na semana passada após ter sido
denunciado por uma amiga. A moça ficara chocada, pois, sem
saber, tirou a roupa diante de um homem, e o denunciou por
atentado ao pudor. O jornal disse que o homem competiu no salto
triplo, corridas, arremesso de dardo e peso. Ele é acusado de ofender
a dignidade das atletas.
O The Hera/dinformou ainda que o homem ganhou medalha de
ouro em uma competição feminina regional em Botsuana em

junho passado e cinco medalhas em um campeonato juvenil nas
Ilhas Maurício. Interrogado pela justiça local na terça-feira, Sithole
explicou que nasceu andréqino e que foi tratado por um curandeiro
com plantas, tornando-se 100% mulher. Mas os órgãos genitais
masculinos reapareceram porque os pais nunca pagaram "todo
honorário do curandeiro" Ele, no entanto, assegura que é do sexo

feminino, apesar da afirmação de um médico que, depois de
examiná-Ia, garantiu que a campeã é de fato um rapaz. Nos últimos
anos, Sithole participou de numerosas competições atléticas na

África, Em 2004, conquistou uma medalha de ouro em Botsuana e

outras cinco nas Ilhas MaurIcio.

� T�NIS
Tenista russa está com problemas respiratórios
A tenista russa Maria Sharapova não disputará o Torneio de Paris
'por causa de problemas respiratórios. A informação foi dada ontem,'
'pelos organizaçl.pr�s do evento. A campeã de Wimbledon era-a

terceira cabeça-de-chave e enfrentaria a francesa Tatiana Golovin. ,.
Agora a vaga da musa será ocupada pela croata Sanda�Mamic.
Sharapova iniciou a temporada conquistando o título do Torneio
de Tóquio.

'ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE JARAGUÁ DO SUL

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, usando da
faculdade que lhe confere a letra "a" do Artigo 14, dos Estatutos Sociais, convoca
os Senhores Associados para participarem da Assembléia Geral Ordinária a

realizar-se às 18 horas do dia 21 de fevereiro de 2005, na sede social, à RuaOctaviano
Lombardi, 100, em primeira convocação, a fim de deliberar sobre a seguinte:

I

IORDEM DO DIA

,

01 - Apreciação do Relatório da Diretoria sobre as atividades desenvolvidas
durante o exerclcio administrativo findo;
02'- Leitura, discussão e votação do Balanço Geral relativo ao exerclcio
administrativo findo em 31 de dezembro de 2004;
03 - Eleição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;
04 - Assuntos de interesse geral da Associação.

llI.QIA:

l-As chapas para eleição do Conselho Deliberativo que é composto de 40

(quarenta) membros e do Conselho Fiscal, que é constituldo por 3 (três) membros
eretivos e 3 (três) suplentes, deverão ser registradas na Secretaria da Entidade até
as 17 horas do dia 16 de fevereiro de 2005;
2-ão havendo quórum para instalação da AGO, em primeira convocação, no horário
acima mencionado, a Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em segunda
convocação, c.om qualquer número de associados presentes, às 18h30mln, no
mesmo dia e local.

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2005.

PAULO RUBENS OBENAUS

Presidente,

�.CANARINHO,

/

Lazer .. Turismo .. Fretamento
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J'OVEM QUINTA-FEIRA,9 de fevereiro de 2005 CORREIO DO POVO

*DIa 10
_,
Quinta-f.irall

- C�chaçaria A,gu�,DQte
Música ao vlvocom Pâ\lloHeririqu�.(JarilgiJ�).

- ChoperiaBierbqd,
Musica ao vivo com Edgand'sAcustico (It�jaf).

'4tD;a1,_Se�;ta-"eirall
-Choperi�Bie�b!J.�. �, .

Música ao vivo com lenieCIá.údio�,BllImeriâ(!) •

•Dia12 __
Sábadoll

-Choperia Bierbude .

Música ao vivo comGegê eRochell (Jaraguá).

-ComBat I Rec.OuasRodas >vldenota

-AgltodeSábadoIN'otr.e
'

Balada por conta dos dj�.rlf�iden�es da, ql$aj, 1i}!çIQ '.2)Jll,
Ingres�os antedpados:Chópêrià t1'5, O Boticário,ê PliIstó:
Mime Kohlbach,

Balada ComBat, apresenta
Fabrício Peç�n;ha. no $áb.d9

o prometer çl}Jc'o Piermª111'1 ª:t!rê ;?f -

temporada 20,05 de eventos álteroa.tivo$ de
Jaraguá do Sul promovendo.neste sábado,dia
12 de fevereiro, a apresentaçêo dq tQP dj
Fabrfcio Peçanha na tão aguaJda'da a.

comentada festa Comêat, Participando da
noite estarão também os djs Alex_bias (teéhhq
residente Café Pinhão),Guilherme'EP (techno
residente do Cí3mcirr�) eé'Ç�rlqs FJ.J�e (hp!d$,e -

residente RED ePivin;� dúfii:tlte ovetãp);
A balada tera 'i6[<;io �)partir das '2Sp3Új

tendo como palco a estr.I,Í,�l-'ti!' da:R
'.'

atíva
Duas Rodas '(IAíeio da Ilh;J da;F['9yeita,pr. ima
ao Posto B,ehll!ng); ..,.

". ': .

. Ingressos anteclpádos vendmos'�º"Íàl(?r:
de R$ 10;00 t o valor poderá serJlt�J�dt:)sem
aviso prévio) nos seçuintespontos'dévenda:
Loja Colcçi - 275. 1,070 I Pel,téÍç,�l( f.ij�tQ
(shopping) - 275 6209 l PosJd;:;v1líne W;
Marquardt-37t8888:

Pert"rb�dor

� I Fernandinha Hardt, apôs protestos, aceitando o shot obrigatório de tequíla
no aniversário deThiago Airoso, dia 29.

-----

um grande jornal de circulação
pª��ada podia-se dar de cara
,

matéria de capa do -caderno
,.de;võiiêda-desetulflita do vercu lo.

, V�f,g,Mro�'�,ªibstltuiç,ãojilrilguaense e seus
:pla,n

..
ci,s 'p.a. r.á .2.'OP'5 éxpostós à todo estado com

'fant()d�s'�aqlÍe,deu uma pontinha deorgulho. .

JMélXtmenJé, a matéria encerrou-se

tam:bra'rrdo uma realidade cruel:
'".NO �i:i�h�º,CfI1lSliQr Çlesafio da Sçarpara 2005 é
'*i,ª,

,

@ l�faQ.l1ilClI1i' Cft (ii_ii .• flrm"·,, cerne
lêefêr'énda cliltural."

Ay�!,Ç!��l�v�i� çpmo um tapa ...

Moby entre outras novidades nas prateleiras
.

Intitulado Hotel,o quinto disco de estúdio do dj nova-iorquino
Moby está prcqramedo'para chegar às lojas dia 14 de março dE!
2005.

O disco terá 14 faixas e foi gravado e mixado em 2004 grande
parte no próprio apartamento do músico, A grande novidade do
álbum é a ausência completa de samples de vozes.Moby canta em
10 faixas e faz dois duetos - as duas outras trilhas são instrumentais.

Hotel prometemanter as beHssimas músicas dos dois últimos
discos, Play e 18, que misturavam o dançante com baladas. Site .

oficial domúsice:www.moby.com.
Out,.. "ovldld••1

Novidademesmo é Beckressurgindo etambém trazendo para
nosso deleite um novo álbum,que chegará às prateleiras em 29 de
março de 2005. O oitavo álbum de estúdio do. músico, será
intitulado �uero e terá 13 faixas, sendo um pouco mais agressivo

, que os anteriores,
Enem tão novidade assim são os álbuns do Chemical Brothers

e FatBoy Slim que já estão tocando por aí. Push The Button, é o

quinto álbum de estúdio de Tom Rowlands e Ed Simons que já
encontra-se nas pratelelras junto à Palookaville, do britânico
NormanCooke ..

;·,WI:o!!i.·.U'l!ig..• ·

..

'

..

'

a·;·· '.''.11.'" ." .n.u,,",
,

P,:erCeb�mos:, eo: nosso blog o público
� �Ur;gj:r soltanpo o verbo em questões

as edJscússões,cr:hegando a ficar pessoal.
. 'Porq.ll�;.�s,sa, galera que parece ter tanto a

!ill�� ,$ª,9�%Qotempo em silêncio? Parece que
,erot

.

,guaen'Se há um rebelde incubado ...

Jogos'Mbttals êi�np(ijeQQ OQY.P (ilme· qp�
, vai pegar você de surpresa com a trama .. Há

tempos o cinema n�o apresentava um

suspense cóm tamanha criatividade.
Na linha de Se7en, ó filme mostra um

assassino que aprisiona pessoas e QS instiga a

mutilarematar em troca de sua própria vlda, '

Aguarde ansioso por Jogos Mortais,
desconcertantee'com IJm final surpreendenre.

)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'{'

A Kia regressa com força (em grande estilo) ao segmento d�s
utilitários esportivos compactos com a nova geração do Sportage, O
simpático jipinho foi lançado em 1993, projetou a marca Kia no

mundo e malavancou a vendas de outros modelos da marca,
transformando-se no maior sucesso de toda a história da Kia. O
Sportage passou por modificações insignificantes durante toda a

década emHue permaneceu no mercado, e hoje já defasado,
apresenta-se como um novo veículo, que manteve o mesmo nome

somente porquestão de marketing. ,-' ;

O novo Kia �gora divide plataforma e motores com oHvundaí
'Iucson e o' visual aposta em formas mais ousadas, adequadas' a um ;.
veículo-desse por�A imagem de fragilidade da versão anterior'foi '.'

substituída pela ��rifí�ência das linhas, transaformando o Sportage
num "mini Sorento' , o que lhe garante muita sofisticação.
O novo modelo, que pode ser chamado de "jipinho da Kia'', é peça
fundamental no objetivo do maior fabricante sul-coreana de
automóveis de reforçar sua imagem no segmento dos utilitários-

I "�.

I�

Aproveitando as bases do irmão gêmeo, Hyundai Tucson, o
novo Kia Sportaqe reqlstou uma evolução substancial, tanto
ao nível do design como da mecânica, em relação ao seu,
antecessor.

Na traseira, o estepe, antes instalado na tampa do porta
malas, está agora abaixo do mesmo.Outras novidades são as

grandes lanternas e o vidro que abre independentemente da
tampa,

esportivos, ao lado do Sorento e de um outro sport
utility de grande porte, ainda em fase de

planejamento.
Mudanças bem-vindas
Externamente, aprimeira coisa que chama a

atenção no novo Sportage são suas formas
in:stigantes, que não ficam devendo em nada aos Mercado ,

A J'ulg�� pelas previsões de exportações, a Kia está bastantemodelos de marcas mais tradicionais no segmento.
Os faróis aumentaram, a grade perdeu a timidez a otimista quanto à acolhida do consumidor. Os sul-coreanos.

'.'

foi dividida em duas partes e o pára-choques, pretendem vender 100 mil unid�des por ano, sendo (i0 milpat�:'::'
a América do Norte e 20 mil para 'a Europa .. ,

, ....". ".,mais bojudo, se estende até o
.

No mercado doméstido, já no primeiro dia apóS 6.:, "

capô, conferindo maior
,

lançamento, 'foram comercializadas-náda- > "

.erobustez' ao modelo. na ' .

traseira também se percebe 9 menosque 6.7i 7 unidades do nóvoSp9rt�,�ey
esmero estilístíco.Lá, sai o ,

'

No Brasil, com preços estimados entre R$ 80
l' ,

'

e R$ 115 mil, o novo Sportage deixa d.e" ,,'
,',

estepe, que agora está sob o

, porta-malas e no lugar, concorrer diretamento com o Ford

'�4ganha-se a prática abertura Ecoôport, até então seu maior rival, que.
.. -

�enle do vidro traseiro,":" � .. " .• , __�s�á situado n� faíxadosRâ �O m�l� M,���::
. que propicia muito mais praticidade ", '"

."

'iequíntado, mais portente e ,com acabamentomàís

"'Ípàra'guardar ou tirar objetos do porta- ,ri'" :�;:�P,t�rvQ{t��?',:.8��i�.,s,�:�;epara para enfrentar concorrentes de
,

-malas. O toque de esportividade fica por conta.doi ,"�)��lo�·cahb�e,.eom:o o Honda CR-V e Toyota RAV 4, sem ficar

'escapamento duplo, que denuncia maior pótência deve.ndo em nada: E ainda assim, fica com o título de mais

do motor.
' .

acessível nesse novo patamar.
Aliás, o Kia está muito mais esperto
mecanicamente, dispondo de duas versões: 2.0 e

2.7 V6, 4x4 e 4x4, 'ambos a gasolina. Infelizmente,
não haverá nenhuma versão a diesel. O propulsor
2.7 com seus 175cv de potência leva o jipinho à
máxima-de' 180km/h, nada mau para 'um, utilitário
desse porte.
Internamente, ótimas surpresas. O visual espartano
deu lugar a muita sofiticação e moderrüdade. '�,m se
tratando de equipamento, ele tem o básico para um .

carro de ssa faixa de preço, mas está tudo muitô
mais bonito e ergonomicamente correto. O banco
do passageiro pode ter o encosto totalmente
rebatido, permitindo o transporte de ojetos longos,
como caiaques ou pranchas de surfe. Há também
porta-bebidas e vários porta-trecos espalhados no
interior, para ajudar a organizar a vida a bordo.

"I

Seu Volks do [eite que você queria.
Uma linha completa de oçessórios internos e externos

"

Rua Bernardo Dornbu$ch, 800 • Jaraguó do
Fone (47) 371·4000 Fax (47) 371�6124

. ,�'.

I

I
,I

caraguCl@,arágua.veiculos.cóm�bl'
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2 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 10 de Fevereiro de 2005CORREIO DO POVO

CLASSIMais

--.

-, ,

."...._;;_�� �w

� ... 1'_

(47) 376-1772
273-1001

c...... LTDA
CAM.IIHO.......

Rua: Ângelo Rublnl, 780
Barra do Rio Cerro
Jaraguá do Sul - SC

VOLKSWAGEM
Gol GIII Azul G 2002
GolMI Azul G 1999

1101 MI Branco G 1998
GolCL Branco G 1990
Saveiro 1.8, cl opcs� Vermelha G 2001
Saveiro CL Branca G 1998
Santana Quantum Vermelho G 1998
Santana Evldence Preto G 1997

Santana Cinza G 1992

Kombl Branca G 1996

GM

Astra GL 1.8 compl. Prata G 2001

S-10 Dupla Branco G 2000
S10414 Branco D 2000
SlIverado Conquest Prata O 1999

Blazer OLX Prata G/GNV 1997

Corsa Sedan Prata G 2001
Corsa Sedan Vermelho G 2001
Corsa Branco G 2001

FORD

F-250 XL Preto G 1999

F-250 XL Cinza G/GNV 1999

Courler CLX Branco G 1998

r
FIAT

Palio ED 4p Vermelho G 1998

Palio ED Verde G 1997

AUOI

AudlA3 Preto G 1999

�t
MERCEDES

Sprlnter 31 00 Vermelho O ' - --199'1'

I'

ITAJAí
346 - 7400

.J1_mauri
Motos

XT600

CBR 450 azul

Nx4 Falcon 2001prata

XLX 250 preta 1989

CBX 250 twister vermelha 2003

(371-1970]
'"

Titan 125 verde 1998

vermelha 1997Tilan 125

Tilan 125 verde 1997

Compra Vende
.Troca - Financia

C100 Biz ,azul 2001

Não Fechamos Almoço CARROS

1992
.

bordo0-20 Cabo DuplaHorario de Funcionamento

Das 8:00 ás 1 9:00

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

t.

"JOINVILLE
435 - 3700

(1r(p,YÁ,Gtáti� para a l,inhaClio (exceto Authentique e Hi Flex). (2) Taxa de juros válida para a linha Clio Dynamique, Expression e Privilége04/04 e 04/05, nas segúintescondiçôes: financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de50% do valor à vista
'"

'

.'24 vezes com 0% de juros +IOF + R$ 2, is por lâmina do Boleto Bancário. (3) Taxa de juros válida para as linhas Scénic 04104 e 04/05 e Mégane 04/05 e anteriores, nas seguintes condições: financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com."

,o iI�I,Qr à vista + saldo financiado em 18 vezes com 0% de juros + IOF + R$ 2,15 por lâmina do boleto bancário. Financiamento Renautt através da Cia de Crédito, Financiamento e Investimento Renaujt do Brasil, Crédito sujeito à analise e aprovação de
.

." .•Abertura de Crédito não inclusa. As taxas poderão ser alteradas se houver mudanças significativas nomercado financeiro, sem prévio aviso. (4) Preço à vista sugerido do SoénicAlizé 1.616V 04/05, com freie incluso, cor sólida, sem opcionais. Não !lstão1.�1 .. ' . "�i 'r.e'$ de' pintura metálica e opcionais. Oferta limitada a unidades. em estoque na Concessionária. (5) Preço à vista di Clio SedanAuthentiqae 1.0 16V 04/05, com frete incluso, cor sólida. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e oppiona�. (6)preçp,•.II� lióAuthllntique2P 1.0 8V ,Semair bag duplo, cor sólida, sem opcionais. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e opcionais. Preço válido somente para a aquisição do veiculo pela internet, com frete incluso para Todo o Brasil. Ofertas válidas

",.' ttata"",dll,iiV,e, ic,'"UI.�Ao',de.stp" a"núncio ou enquanto, durarem os estoques. Fotos para fins publicitários, Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e 1 ou referem-se a versões especificas, A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de
st!�1I ili!!CQI9$ lil'm,prévioav!lõo, Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags salvam vidas,

]'1
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QUINTA-FEIRA, 10 de Fevereiro de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3

'f�IVIPRA-Vende-se, 97, 8V.
A$ 5.000,00 + 36x A$
394,00. Tr: 9975-0117 ou

374-1117.

289,00. Tr: 9953-9966.

DEL REI - Vende-se, 83

compl. Branco. R$ 3.200,00.
Tr: 370-4468

F1000 Vende-se, 89.
ectírno estado. Tr: 371-

8437.

esportivas, AR .. �timo est. GOL - Vende-se, GT. 86. A$
Tr: 9141-2513. 4.500,00. Tr: 9962-3664.

FIESTA - Vende-se, 95. R$
4.500,00 + 13X de R$ APOLO - Vende-se. gl. 1.8,

MtiNZA-Vimde-se, 87, SlE. 320.00. Tr: 9909-5503 ou gasolina. 90. A$ 4.500,00
·.;�$5.000,OO. Tr: 9602-2747. 8405-9633. +5x de R$ 264,00 fixas. Tr:

9979-0605.
SlÓ - Compro, 4.3, V6, FIESTA _ Vende-se, 97, 4
pgo.1' vista. Tr: 372-0665. ptos. R$ 3.500,00. + 30x de APOLO - Vende-se, rodas

FUSCA - Compra-se, pg. ?
vista at1- R$2.000,OO. Tr:
371-5917.

GOL - Vende-se, 95 cl som.
Rodas esportivas e. pneus
novos. Tr:'375-2136

FUSCA - Compra-se, em bom
est., qualquer ano at1- 79. Tr:
9975-0078, apecs 19h

GOL - Vende-se, BX. 81. A$
2.500,00. aceito troca. Tr:

371-5911.

ESCORT - Vende-se, 97. Gl.
1.8. 16V. compl. R$
13.500,00. Tr: 9978-2803 cl

CORSA - Vende-se, sedan, Fagundes.

99. prata cl desemb. AQ. R$
ESCORT _ Vende-se, 2.0 I,

14.800,00. aceito seu usado.

Tt: 9913-5052 ou 370-0975?

KA - Vende-se, 99. cinza cl
AL. R$ 12.400,00. Tr: 371- FUSCA - Vende-se, 81, bom GOL _ Compra-se, GIII, 8V,
0465. est. R$ 2.700,00. Tr: 8412- 02/03, ou celta VAC, 03/04.

0929. Tr: 372-0389 ou 9143-0509.
PAMPA - Vende-se, 1.8,
azul, 94. R$ 7.400,00. Negoc.
Tr: 372-0665.

FUSCA - Vende-se, 78, bege.
R$ 2.800,00. Tr: 370-4468.

GOL - Vende-se, branco

97/98. R$ 12.000,00 ou

R$5.0000,OO + 20x R$
390,00 nego Tr: 370-9163.

,noita.

XR3, converslevel, vermo 93.

comp. Banco de CUR. R$
12.000,00. Tr: 371-9992.

MONDEO - Vende-se, 97,2. FUSCA - Vende-se, 77.
O. 16V, compl. RD. 84.000 latoaria nova cl motor na

KM, ce t ímo est. R$ garantia. R$ 3.100,00. Tr:
17.000,00. Tr: 371-3298. 372-3556.

CORSA - Vende-se, Sedan. ESCOAT _ Vende-se, 98. 4 pto,
9� 1.6 compl. A$15.000,OO. compl. cinza, aceito carro de

menor ou maior vir em troca.

Tr: 372-0230.

MONDEO - Vende-se, 95,

SLX.coiiilI'

I '

FUSCA - Compra-se, 69 ou

inferior. Tr: 372-3922.

GOL - Vende-se, especial,
1.8, 8 v1'lvulas, 2pts. R$
14.500,00. Tr: 9138-7591 él
Reginaldo ou M�nica.

COIlSA - Vende-se, super,
97, 4ptos. R$ 10.000,00. +
10x R$ 313,00. Tr: 9131-

ESCOAT _ Vende-se, 98. 4 pto,
1)139. compl. cinza, aceito carro de

menor ou maior vir em troca.

Tr: 372-0230.

ASTRA - Vende-se, GL. 99,
branco compl. ou troca-se

por astra 2p. ou corsa sedan.
Tr: 372-2907.

FUSCA - Vende-se, 81,
ç:,timo estado. Tr: 9602-
2747.

GOL - Vende-se, Special,
02/02, desem., vd.v., doc.
Quitada at1- final 9, branco,
aceito troca menor vir. Tr:

370-4810 ou 8803-7468.

CORSA - Vende-se, 99,
branco, iptos. R$ 12.000;00.
Tr; 8802-8965.:

FUSCA - Vende-se, 75,
amarelo claro, lata, motor
1.600 e pneus, ç:,timo est,

A$ 2.500,00, aceita-se moto.
Tr: 8806-9250.

GOL - Compra-se 91/94. Tr:

376-1293, clGlaudecir.

OMEGA ., Vende-se, GlS,
4.1, compl. 97. R$ 20.000,00.
aceito carro de menor vir. Tr:

(47)374-5001.

BIiAvA � Vende-se, 02. SX.
AR, OH. rodas. R$ 23.800,00.
Tr: 371-3214 ou 9117-8880.

Atendemos linha geral:

riPo - Vende-se, 95. preto
IE, compl. 4ptos. R$ 3.500,00
+ :ih R$ 245,00. Tr: 376-
3274ou9121-1745.
� ,�' Venha conferir nossos serviços"
PRÊMIUM - Vende-se, 89 .

.compl. 4 ptos .. R$ 5.500,00.
Tr:371-5917.

'"'M:Slr�,
'acessórios automotivos

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

.. Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

TODA LINHA DE ACESSÓRIOS
PICK-UP E AUTOMÓVEIS

UNO� Vende-se ou troca-sei
96 c0�R'r..I\A: AQ�A�,:�ngat�? .<

de cári'etlOha cl manual. Tr:
2t6:Õ397.� .

,V (41) 372-2900
Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se
E-mail marangoni.autopecas@terra.com.br

I. O alto espírito de inovação i.i:
,

I. Está presente no kit de

personalização para para Fax.
Com design avançado que

. �
oferece visual esportivo,
robusto, deixando-o com

aparência de off-road.

Adesivo de
VENHA CONHECER ESTA

A
. Personalização

largador do
Pára-lama NOVIDADE! ) .-

�:.

c
__ J

._

)'
li r i
,

-�----�--�-._
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FINANCEIRA
V Votorantim I Finanças

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - 275-2488 - 9903-2936

(fêM
.

$$!,.. , .. i s 370·3113 I� ��������! Fone/Fax: 276-3466
__A_:VI_W_8_ld_e_m_8_r_G_rU_b_b_8__J8_r_8_g_u_ã_d_O_S_U_I_._s_C__\.tA'! r '1' --1._J Celta 4p cl ar prata 03 G • l

.

::::��
l�.'p.

:�::: II
:::r:�edam 1.8 GL comp. ::�::::: t !

I �.::.�S;:.:;.. ,6 "I ' :::::::�" II
, Vectra GLS branco 97 G
1 Flesta Berson cl DH preto 03 G·1 Flesta Berson cl Ar
!

1

Peugeot compl.
Flesta 2p Ar/Dh

00

99

99

97

93

99

04

92

99

00

78

86

Uno Mille

Uno 4p 1.0

"8oI4p
D-20

.GoI4p
Gol2p
'f-75414

I·
r

Palio 4p C/ ar cond.
Palio SX comp
Palio EL

Uno Mille SX

5·10 Diesel comp
5-10 comp + GNV
Celta 1.0 ZP.

Corsa Wagon GLS
--

:i:--, .-:-�mcomp_....,-.

'aug.oll0& comp
Cllol.04P.
Escorl Hobbr
Escorl GLI, Complelo
OolGIII4p
Goll&V
Fusca1300 L

Prata

Vermelho
Roxo

Prata

Cinza

Preta

Vermelho

Cinza

Vermelho

Branco
Prata

Branco
Prata

Bege
Branco

Branco

Branco
Branca
Prata

Vlctra GLS 97

Vectra GLS 97 .

Vlctra GNV 97

Corsa comp 97

Corsa Sedan 99

Escort SW 98

Escort GL 97
Escorl GL cl ar 96

Tipo comp. 95
Uno EP 96

Gol cl ar dlr. 00
Gol 91

Renault Senlc comp. 00

Mercedes Class A

bege
verde

verde

cinza
branco

cinza

prata
vermelho

azul

marrom

verde

azul

1'" ,.
I �.

Gol; 1.1 m Turba
lorota C.rolll
Ornell c.
Fiem 4p
Tem,l'I"
Temp,. "
C.ral.0
SUelr.l.'
1.11.6
8011.6
8.1 BI
u•• EP4p
Ua. MIII.
EIC.rt H.bbr
L·200 4p oomp
ElCort GIN.
EIC.rt 8L 1.6
Esc.rt L 1.6
Cllllll.6
Chevett 1.0 Junior
Caranlllcc
Verulel4p
FUlCI 1.500
·FUlCI
CII200
C8125
Irllllla
0·10 o/blú

Ga.
Ga,
Gal/GNV
Gu
Gil
Gal
Ga.
Gal
Gil
Ale
Ale
Gal
G••
Ga.
DI,
Ga.
Ale
Ale
Ale
a.,
Gal/GNV
G.,
Gal
Gas
'Gal
Gal
Ga.
DI.

azui

cinza

prata

grafite
vermelho

preto
branco

branca

verde

branco

azul

branco

R$.13.000,00
R$ 18.500,00
R$ 18.500,00
R$ 21.000,00
R$ 13.500,00
R$ 14.700,00
RS 15.500,00
RS 13.500,00
RS 10.500,00
RS 9.800,00
RS 8.500,00
R$ 18.000,00
R$ 7.000,00

.

R$ 28.000,00

Prltl
Verde
Preto
Vinho
CIII%I
Azul
Branco
Branca
Azul
Branco
Verde
Verde
Cinza
Azul
Preta
Verde
Azul
Branca
BrlnCI
Cinza
Vinho
Vinho
Branco
Boge
Bord6
Vermelhl
VinhO
Brinco

2003

ZOOI

1997

1998

1995
2001
ZOpz
ZOOO

1997

1999 ,

1999

Z003

199&

ZOOO

Z004

1999

1983

1990

ZOOI

Ka

Ka c/ opc.
Palio EX 4p
Parall 1.0 C/opc
Corsa Sedan OL 1.6
Escor! OLl comp 1.8

Fiesla 1.0
Fiesla1.0

Tipo IE �.6 compl
Monza OL

Omega OLS comp
Logus OL comp

Logus OL comp
Chevelte SLE

Branco

·Bege
Vermelho

Praia

Branco

Azul

Vermelho
Branco

Verde

Praia

Bordo

Branca

Bege
Verde

Prata

Praia

Prela

Bege

Renauit Clio

Gol GIII Power

Palio EX

Gol Special

�stra GL

Gol Special
Fiesta

Corsa Wind

Palio ED

Gol16V

1.0 14p trio e dh

1.01 ri ale
1.0 1 4p dh.ldt.te

1.D 14p vte.ldt
1.0 12p trio e ale

1.8/2p compl
1.0 12p alc
1.0 1 4p Idt.alq
1.0 12p alq
1.6/4p vte.ldt.dh

o
o

o

o

OHV

o

o
o
o

o

o

A

A

o
D

o

vermelho

branca

cinza

2000
2000

1998
1999

1998

1998
1997

1997

1997

1995

1994

1994

1994

1993

1990

1990

1985

1983

03 G

01

03

G

G

2003

2001

2002

2000

2002

2001

1999

1998

1997

1998

1998

cinza

branco

branco

prata
preto

preto'
branco

branco

branco

azul

branco

Pick·up Corsa OL 96

Blazer DL comp 97

Vectra GLS 2.2 comp 98

Corsa 4p limp/des 98

Corsa Classic Sedan 03

Merivo 1.8 comp 04

Merivo 1.8 comp 03

Tempra IE 95

Palio.16V comp - ar 96

Palio Elvd/trv/aVrd 00

Palio EX ar/v/I 00

Palio ELI comp 01

Palio Wekend ELI 01

04

00

Brava SI 4p
Cllo RLL

Tipo 4p
Renaut 1.6
Honda Civic
Mercedes C180
BMW Americana
Calibra
Senic compl.
KadeU
Palio EX

Pampa
Fiesla Class
Palio
0011000

GoiCL 1.6

Omega GLS 2;2
Monza SLE comp
Kombi

ClioLR 1.6
F-1000

Corsa Milienium 4p 1.0
Go11.8MI

Branca

Branca

Prata

Praia

Prata

Praia

Praia

Cinza

Branco

Branco

Branco

Prelo

Branco

Praia

Praia

G

O

O

O

O

F

O

O

O

O

O

O/ONV
O

O

Courier 1.6l

Scenic RT 1.6 comp

lÇangu 1.6 complela
Cllo Aut. 1.OH Z P

Cllo EXP 1.616V

Scenic Elp 1.6 16V

00110001

001 CL 1.6 MI

0011.00111
001 P 1.0 16V comp
00112.0

Palero Tr4

Honda HX·4 Falcon

Vermelho

Bege
Vermelha

preto
preto
azul
branca

cinza

preta
prata
Vermelho
Verde

branco
verde

prata

BARRA VEICULOS

Prelo
Branco
Cinza
Branco
Vermelho
Azul
Branca
Prelo
Praia
Azul
Branco
Branca
Bordô
Vermelho
Bordô
Bordô
Branco
Azul

D

G

G

G

G
•. ,

G
G

G

D

G

G

G

G

A

G

Branca

Cinza O

Praia

Branco O

Cinza O

Verde MeiO,
Praia O

Vermelho O

Branco O

Verde O

Praia O

Amarela GjONV
Vermelha �

G

C

"

S
t"'· ,p

1978
2000
1992

1993
1993
2003

2000
1989
2001
1997
1996
2000
1985

Rua: Angelo Rubini s/n, Barra do Rio Cerr9.�2000
2000
1997
1998
1996
1993
1995
1999
1995
1994
1983
1996
1994
1994
1996
1989
1988
1984
1987
1993
1990
1995
1980
1977
1997
2000
1980
1981

Golll.& sr c.mp ZOOI RS 31.500,00GOl GL
. 1990 RS 5.900,00Gol CU1.& cl dh 199& RS 11.500,00

Gol Speclal ZOOZ RS 13.900,00
Sanlana Quantum 1.8 GL comp 199Z RS 10.900,00
Vovage 1984 RS 3.800,00
Verona guia compl. Z.O 1994 RS 9.800,00
Flesta 1.0 verde 1997 RS 10.500,00
E.corll.& GL alc cinza 1989 RS 5.300,00
Escorll.& L bordê 1993 RS 8.800,00·E,corll.& L cinza 1993 R$ 8.&00,00
Verona1.8 Gil branco 1994 RS 8.900,00
Pampa 1.8 Gil prelo 1996 R$ 9.500,00
E.corl Zelek GLX comp praia 1997 RS 13.Z00,00
Courlerl.&· ar praia 1998 RS1Z.700,00
510 Cabo Dupla die. Branco 1999 RS 39.000,00
Veclra CD c.mp + GNV verde 1997 RS Z4.0DO,00Monzal.8 SLE 4p comp. champanhe 1985 RS 4.900,00
KadeH SL EFI praia 199Z R$ 7.900,00'
Opala C.modoro 4p azul 1990 RS 5.500,00Furlo1.81 ZX compl. vermelho 1995 RS 10.900,00Pallol.0 branco ZOOO R$IZ.900,00
T,mpral&V 4p compl azul 1995 RS 9.900,00
Tempra 8V 4p .ompl azul 1995 R$ 11.500,00
T,mpral&V compl bordO 1994 RS 8.900,00
Tlpol.& IE 4p comp azul 1994 RS 9.300.00

�:!.'J�"�!.�������<rmr�w<',���·���!!!.!,�/·w���"y,,�,�1:��!��

,
-----_._._

Gol16v

Gol! GTI

Santana cI ar.+ dir

Passat Viliage GL

Corsa Sedan Classic
Corsa Wind 1.0 4p
81azer DLX 2.8 4x4

Meriva 1.8 8v

Escort GL 1.6

Fiesta Ciass 4p
Verona LX

Escort L

Mercedes 608

Toyota Bandeirante

Palio Weekend

2000
, 1995

2000

1985

2004

2002

2000

2003

1995

1999

1991

1988

1983

1999

1997

gas

gas

gas

gas

gas

gas

die

gas

gas

gas'

gas
ale

die

die

gas

vermeiho
branco

branco

cinza

preto
branco

branco

prata
branco

vermeiho

vermeiho

prata
branco

bege
prata

Gaiola
Carrel
G.IIGI
Pol. C
Fus.a
Fusca
Fusca
G.I1.I
G.I CL
Gol PII
G.I

I :::SKombi
Bolina
8rasill,
8r.'III,
Brasilil
Santan
Chevel

0'1

.ln

J�
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FINANCEIRA
V Votorantim I Finanças

,ompra Vende ' Troca Financia
:,_:,_:.. ..Ruâ·Walt!i'Miigiira.i:ílll !'BãfiJ?a9:1!!,êMi!fiâ":ÍJ�iiirJo'siii - se II

Escort GL 1.816V comp. Verde 1999 i'.'Florlno furgão 1.5 Branca 2000! I
ii

a G

G

Branco

4p 2004 PrataPalio Flre 1.0

VW 8.150 02/02 Branco R$ 62.000,00Chassi
4p 2003 PrataFlesta 1.0Corrier GNV 1.6

Corsa4pl.0
2000Branca

Prata

Azul
VW 15.190 - 6x2 02/02 Branca R$ 95.000,002000

1992

1998

,1992,
1992

1986

1993

1988

1994

1993

Chassi2p 2003Saveiro 1.6 Ac/GNV BrancoG

G

Mel G

G

lho G

G

G

G

Ia G(GNV
lha �

Santana GLS compl. 4p .

UnoSX1.0

Chevette Junior 1.0

Gol GL 1.8

Chevette 1.6

Hllux SW 4 dle.

Santana GLS 2.0 comp.
\"" Pampa L 1.8

Pampa L 1.6

4p 2000 PretoVeclra 2.2 compBranco

Azul

Azul

Vermelho

Cinza

Azul

Vermelha

Azul

Carroçeria Prata R$ 138.000,00VW'23.250E - 6x2 04/04

,1997 - Azul, Ou R$ 100.000,00 entro + 27x 1.822,00 fixo

2P 1996Gol I 1.0 Branco

97/97 Azul R$ 65.000,00Chassi
GoIll.6 2p 1995 Vermelho

S-10,AC/OH 2p 1995 Vermelha Carroceira Branca RS 47.000,00Toyota Bandeirantes 4x4 99/99

Fusca .1.300''L 19832p

'CARROS NOVOS); USAOOS

branco

93
77
86
89
86
85
99
98
99
88
90
00
96
76
02
99
97
03
96
95

Preto
Vermelho
Vermelho
Vermelho
Amarela
Prata
Branco
Prata
Verde
Preta
Prata
Cinza
Branca
Branco
Amarelo
Branco
Branco
Azul
Branco
Branco GNV

branco Gas Honda Clvlc comp teto+ couro
Galaxle 500
Saveiro
CB 450 OX
Bellna II GL
'Monza SlJE
Pegeout 306
SlIverado OLX
Oakota Sport 3.9 C/ GNV
RO 350 R
Apolo GL
Parati 16V
Blazer GNV
Oodge/Dar!
Bug Ouna 1.600
Peugot 307 SW comp
Palio EO
Celta 1.0 4p
Gol 1.0 1.000 Plus
Santana GI 1.8 comp

Corsa hatch c/ar 4p

Corsa Wlnd 2p

Gol City GIII compl 4p

Gol Speclal 2p

Voyage CL

Uno Mille Smar!

2002

1997

2003

2002

1987

2001

2001

2004

2001

Clio RL 1.0 gas. a!q /tIV

Corolla XLI 16V. - gas, 4p, compl.
0-20 - die

prata

prata

branca

verde

branca

2001

2005

1989

1996

2002

1999

1999

1996

2001

2002

R$ 17.800,00

R$ 53.000,00

R$ 19.500,00

R$ 9.300,00

R$ 15.300,00

R$ 13.400,00

R$ 13.500,00

R$11.300,00

RS 13.300,00

R$ 34.800,00

vermelho Gas

Gasprata

branco Gas ,

Escor! Hobby 1.0 gas. lIm/desm.

Fiesta Street 1.0 - gas., 2p, IImp/desm.
Ford Ka Básico 1.0 - gas., 2p
Ford Ka Image gas., Lim/desm/aq/al/lrv
Golll.0 gas/limp/desm. preta

Gasprata

verde Gas
prata

branca
Uno Mille Smart azul Gas

branco GasMille Flre Básico

Gas Peugeot 106 Selectlon - gas., Llm/desm/aq verdeFiesta GL 4p

Ranger_XL Cabo Estend. - gas., comi. Branca

FRONTAL
, f

Velculosí
371·4570 / 376·2895 I

1978
lOOO

1992

1993
1993
!003

!DOO

1989

!001

1997

1996

Blaser 4Cc
Veclra Gl 2.0
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Sedan 1.0 4p
Corsa Wind 1.0 2p
Corsa Wind 1.0 2p
Corsa Super 1.0 2p
Kadelll.82p
Uno Flre 1.0 4p
Uno Smarll.0 4p
Uno IE 1.0 2p
Palio EO 1.0 2p
Gol Gllll,O 16v 4p
Kombl envid,
Escorl HObby
Escorl Hobby
S10 2.2 2p
CG 125
XR 250 Tornado

Branca
Vermelha
Branca

Verde
Branca
Praia
Azul
Branca
Branca
Verde
Azul
Cinzo
Azúl
Bege
Branca
Verde

� � II
�::� ::: I

�m �;� ,
1996 Gas �

m: ::� I1995 Gas j

i::: ::: í
2002 �

Honda Fil LX comp
Gol Plus comp
Gol Power C/ Trio/OH
Palio Week. Comp
Scenic RXE 1.6 comp
Corsa Sedam c/trio/Ar
Corsa 4p/Flex comp
Vectra CO compl + GNV
Corsa 4p Trio e Oh
Fiesta Personalile
Ka GL
Fiesta comp
Scenic RT 1.6 comp
Corsa 4p
Scenic RT 1.6 comp
Courrler
Corsa Hacth Mod Novo c/ Trio/ar
Palio Wekend ELX comp
Palio ELX 1.3 Flex
Astra Sedam GLS comp
Clio RT comp
Vectra GL comp

Senic RXE Prata 02
2004
2002
2002
2001
2001
2001
2004
1999
2004
2003
2000
2003
2000
2001
2001
2002
2002
2002
2004
2000
2002
2000

cinza
cinza
prata
prata
bege
clnzq
branco
vermelho
azul
branco

Vermelho

�nco
BJnco

03Gol:

Gol GIII8V 00

02Gol Limp/Oes

Cinza 91Escort GL 1.6 Prata

Branca
VermelhaVermelho 88Escorl GL
Praia

Rua Bernardo Dornbusch, 1658 • 300 mt após Marisol

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

"

510 Execulive
Veclra Gl
Xadell
Plck Up Corsa
Opala
npo
npo
Mondeo
XaCLX
Escort
Escort
Peug.ot405
Cllo RN 4p
Crypton
Moto YBR
Blz 100

BNV 1 Courler 1.6 l

GNV

'I'
Tempra HLX comp.

GNV
Goll.0 2p

Ga.

GNV
Santana 2.0 comp

fi
GNV I Megane RXE comp

Ga. 'I"
l-200 4x4 compl

Ga. I
F-IODO

Die I F:1000 CO conip
GNV I Verona GLX 4p

Ale I Alfa164 comp

Ga. I Monza SIJE

t1 ·Calibra comp

1999

prata 2000

preto 1991
branca 1997
azul 1987

prelo 1995

grallle 1995
azul 1997

praia 1998

prata 1994

prata .1993
prata G 1994
branco G 1997

preto G 1999

Gaiola
Ca"etlnha
GolI GTI
Polo Classlc
fusca
fusca
Fusca
Goll.0 16V
GolCll.6
Gol Plus
Gol
Gol

. Gol5
Kombl
B,lIna
Brasilia
Bra.ma
BraSllia
Sanlana
Chevelle

R$ 12.500,00
R$ 21.000,00

R$ 6.500,00
R$ 8.900,00

R$ 5.800,00

R$ 13.800,00

R$ 11.500,00
R$ 13.600,00

R$ 11.300,00
R$ 7.800,00

:::�::�

Tempra 16v ouro

Vectra GL compl + GNV

Tralller Angola c/l'elxo
Kombl slander c/ll lugares
Escort Xr3

Golf GTI comp

Goll.000

Parall CL 1.6

Gol

Monza

Monza + GNV

Passat

Fusca 1.300

97

97

90

95

89

95

96

97

96

91

95

79

73

" Veclra 2.2 Gl5 comp Branco 1999

.1 Veclra 2.0 comp Branco 1998

, Celta VHC 2p Branco 2003

! Plck Up Co,.a Prata 2003

Prata - - 2002

Branco 2001

Cinza 1998 Ga.1996
1997
1974
1973
1977
1999
1968
1996
1985
1985
1985
1995
1990
1979
1974
1978
1999
1979

Preto 1999 aas
branco
bege
bordO
branco
branco

prata
azu(-
branco

bege
prata
bordO
vermelho
bege
branco

Branco 2000 GNV

Branco 1999 GNV

Azul 1993 Dle

Dle
-.J

Alui 2000

Grand 81a,er DLX 4.2 TB Prata 1999

Branco 1999

Branco 1998

Alui 2000

Preta 1997

Prata 1989

Verde 1990

;l�

Die

azul Bordo 1994 Ale

GNV
,d

Azul 1994

Azul 1986 Ale

Vermelho 1994

I

I

;.
·t

" 't.

-r.,

oi""

,',.,
�
..

I

11
II

��i:, I
I

._....

".t'.

�. ,

.-:,.
c ,
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6 CORREIO DO POVO

NOVA AUTOMÓVEIS
Fone/Fax:276-3466

Brava SX 4p 03 Preto
Clio RLL 9a Branco
np04p 96 Cinza
Renaut 1.6 sa Branco
Honda Clvlc 94 Vermelho
Mercedes C180 95 Azul
8MW Americana 95 Bránca
Calibra 95 Preto
Senlc compl. 00 Prata
Kadel! 98 Azul
Palio EX 97 Branco
Pampa 93 Branca
FI••t. Clas. DO Sordo
Palio 00 Vermelho
0011000 96 80rdô
Flesta no.o 03 Bordo
Kla LS 00 Branco
Omega c/ kH gas 94 Azul
Strada cl klt gas 01 Branco

CORREJO DO POVO

CLASSIMais

SOM
compra - vende - troca - financia - novos e usados

Revendedora exclusica da região de Reboques Pirllmicos

StratUI comp IS ..rde ma' G
Gol 1.0 MI 17 brinco a
Goll.8 (bola) 95 preto O
eh",", 89 bago A
1.11•• L 1.6 81 b.uo A
Elcorl.Europel GLX completo 98 1zu 1 G
Escort Shla lU ,arde G
Ford lIndal em couro 80 azul ONV
Br..ma 80 branca O
Voy.go 86 verde A
Jo.p om .0urO/dhlfrolo • dl"o 65 Bordo a
Sol Pr.parado (O. Corrida) 97 Azul R$ &.500
Opala SLE .ompl 89 Verde A
A.dl A3 1.8 T turbo .8 prato S
Fusca 77 bago a
Pampal.8 91 prata G
Ome.a Suprema aLS top Unha, .ompl. 9S azul S
Elba 88 aZul A
Gol 84 branco G
F-l000 Glb. Dupll .omp. Turbo 84 prata O
Uno 1.8 comp 93 . prata G
Eleort Ir31.8 comp 91 ... 1 a
Kadott ,d o trv olt. o dlr 93 preto a

Tel: 371-7212 .Cel: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

370·3113
PaUo 4p c/ar cond. Prata 2003
PaUo SX.omp Vermelho 2001
PaUo EL Rala 1997
U.o Mille SX Prata 1998
5-10 Diesel .omp Cinza 1995

.

S-10 .omp + 8NV Preta -, 2001
Canal.0 2P. Vermelho 2002
Coroa Wagon OLS Cinza 2000
V.ctra. V"malho 1987
Ast.. GL Sedam .omp Branco 1999
P••geot 108 .omp Prata lUU9
Cnol.0 4P. Branco 2003
E••ort HObby Pr." 1998
EI.ort OU, Completo Bege 2000

GoIGIII4p Branco 2004
Gol16V Branco 1999
Fu... 1300 L Branco 1983
Florlno Branca 1990
Sa.olro .omp + GNV Prata 2001
Polo Cla..l••omp. + GNV Branco 1998

•••• ................................... h •••• _ •••••• • ......................._.h .....

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO BAR DO OCA

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

tiIfII.'{'
-,-"

,

.'."

QUINTA-FEIRA, 10 de Fevereiro ,,��S""
........................................._ .. _ - - _ .. � _._._ .. _._.__ _ _._ .. __ _···-·����::.7�-....:.' ":',

VENDE·SE - Bis cf partida, SG TODAY - Vendá-Se, 90
em e:>timo.est R$ 3.000,00., e:>timo est. R$ 2.10à,00. i�:
Tr: 91 02·9891. 9102-9891.

9979-0605.
SANTANA· Vende-se, GLS,
1.8, 87 ? ale. preto, RO. VE.
AR. OH. bancos de

CUR,bateria e amortecedores
novos. Tr: 9922-8567 ou 376-
4387 ou 372-6650.

'

VENDE·SE - Bis, C 100. cl
partida, verde, 03. R$
1.900,00 + 20x de AS'
167,Op. Tr: 9936·1304 ou

371-8153.

.' l' �'! '.

VENDtl.SE ... C8rt.a":ai�:
cr+dilb'bis cõntemplâii[f.'tr,F .

partida, R$ 5.880,00 49)( j)gil, .

falta 11 x de AS 113,72". Tr:.
276·0440.

GOL - ·Vende·se, special,
vermo 02102. Tr: 370-4810 ou

8803-7468.

GOll PLUS - Vende-se. 96.
Pessoa assume o financi. ou
entrego quitado. R$
10.500,00. Tr: 273- 1860.

SANTANA . Vende-se ou

troca-se, financ. CU, RD, em
eetímo est. Tr: 276-0397 ou

9103-8986.
VENDE-SE - Moto CG Todey
90. R$ 2.100.00. Tr: 91(j2.,
9891.

.

BIZ - Vende-se, 03, cl
partida, azul. RS 1.500,00 e

assume financiamento. 19x
A$ 231 ,00. Tr: 8803·7474.GOlF - Vende· se, gl l.8,MI,

97, 4pto, branco, compl, Cf
trava central Ir: 9936- 1304
ou371·8153.

SAVEIRO - Vende-se, 1.8,
gera�70 3.01. Tr: 147) 373-
1343.

YOSUNG - Vende-se ou < ..
HONDA - Vende-se, Dreaí11, tl'oca-se.97.Tt:311.9�11. ;�E;
97. IPVA, 05 pgo, Tr: 9104- :,,,,-,,.
7131 manh?VOYAGE . Vende- se, 1.6, 84,

g1's. prelo, em bom est, R$
3.600,00. Tr: 8806-9250.

PARATI SURF - Vende-
94/95. 1.8, azul. orig LI e Id,
R$ 10.950,00. Tr: 147) 379-
1314 ou 147) 379-2573 ou

9161-1461.

MOTO - Vende-se, palinakil,
seminova cl partida. R$
1.500,00. Tr:376·0617. APARELHO CD - Vénde�si ,.

cl frente destac1'vel. cf 2 69
E 2 autof. 4dOw. Ir: 276- ; .

nss.
.)

.'e.
.. ��

GOL - compra-se, 96 ou 97.
Tr:372-2907.

NX FALCAON - Vende·se,
400, 02, verm.13.000km,
impec-t-vel. Entr. + cons. Tr:
9936·.1304.ou371-8153

PARATl - Vende-se, 92,
i m p e c-t-v e l .: rodas

esportivas. R$ 8.300,00. Tr: CARR,oéEÁIA·_ Vende-se de .

mad, pi camlnh?o, 8·150
longa. RS 2.300,00. Tr: 370-'
5705.

PNEUS - Vende-se, 5. ., .

Firistine 660. aro 15. Tr: 37·'-
9157.

Wille Car 371- 5917
9149-0840Joaquim Francisco de Paula- Lote 16

Diplomata 90 Bordô GNV R$ 9,700,00
Fiat 147 84 Bege Gas. R$1.600,00
Escort 87 Verde Ale. R$ 4.500,00
Gol 83 Bege Gas. R$ 2.200,00
Gol 81 Cinza Gas. 'R$ 2.200,00
Chevette 78 Bege aas. R$ 2.300,00
Fusca 75 Vermelho . Gas. R$1.300,OO
F600 Caçamba 75 Verde Dle. R$ 10.500,00

,

Prêmio 4p 89 Dourado Gas. R$ 5.500,00
Kombi Furgão 82 Bege Gas. R$ 4.000,00
F75 Pick-up 73 Verde Gas. R$ 5,500,00
Chevette Hatch 80 Prata Gas. R$1.600,00

APOLO - Vende·se, rodas
esportivas, AR. fõ"timo est.
Tr: 9141-2513 .

RODAS - VeHde-Sê, jogO· aro
14, esportva cl pneus li furà.
universal. Tr: 276- 1196,

VENDE"-SE - Som pi carro
Kenwood cl controle.ex C/ 2

.

sub 10. R$ 400,00. Tr: 370."
838(

o

VENDE·SE - Jogo de rodas
cl pneu,.14 p/fusca R$
80,00. Tr: 273-6624.

-I "
"

Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

15
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570·'
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora Marea ELX 99 azul

( )

275-3711
372-1919

VBfI:ULD&

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

,
'-.<\. ',.r..."" A ......._ ' ..... � ,', ,�'-""_ �...... , ••,:

•

<: •••••• \

i·

I -'

,

I
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II
I 01'5 do [eito que você qUer,a"

Uma linha completa de acessórios internos' e exterl1.os'
'

..•.�-

Rva Bernardo Dombusch. 800 - Jat'Qguá do Sul - se

Fone (47) 371�4000 Fax (47) 371-6124'
earagua@toraguQ ..veiculos.com.br

.s':

.j-.

,i;'
t; .J

..
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AUDI- Vende-se, A3, 1.8. g.
98, prata, aspirado, teto,
CUR, compl. cl manual e

reviso R$ 32.000,00. Tr: 370-
3076 clAdemar.

madeiras. Tr: 371-8772 ou

9101-3494.
HOME THEATHER Vende-' jinji. R$2.000,00. Tr: 370- Brastemp 4Kg. Tr: 370-0707
se, Gradiente (na garantia). 7825. ou372-2018.
Tr: 8802-3688.

COMPRA-SE Banheira de pé
pj. bebê e andador. Tr: 371-
8772.

IMPRE"SSORA Vende-se,
matricial. Expson Lx 810. RS
180,00. Tr: 373-3073.

APARELHO Vende-se, de motorola, Talkabout, 1 ano de
ginástica. Atletick. cl vídeo. uso. R$ 50,00. T<:376-1903.
Tr: 275-0707 ou 372-2018.

CELULAR Vende-se, novo,
ANTENA Vende-se, Siemens A50. RS 200,00. Tr:
parabólica si· contr. RS 376-1903.
230,00. Tr: 371-8992.

CAIXA Vende-se, 4 de som, COMPRA-SE Esteira
BERÇO - Vende-se. R$ c/4 autof. de 15 e 4 autof. de elétrica e máq. Overlock. Tr:
120,00. Tr: 370-5576 ou 9952- 12. R$ 2.200,00.' Tr: 370- 147)459-0071.
8812. 4461 cl Bilce.

MÁQUINAS Vende-se, 2

Retilíneas SHIMA SEIKE e 1

rnáq. CONICALEIRA pi 8
cones. Tr: 88085378.

carpete cinza. RS 150,00. Tr:
371-7331 (hor, come.) ou

9102-9162.

VENDE-SE - Play station c/2
controles e 4 memoricard. R$
450,00. Tr: 372-3184.

cavalo cl pneus. RS 400,00.
Tr: 9979-0605

TV Vende-se, Panasonic. 29
cl controle. RS 600,00. Ir: VENDE-SE 4 litros de lacre VENDE-SE Jetski, cl

371-92420u372-0079 de latinha. Vir à comb. Tr: carretinha. Kawasaki.

275-2701Ihor. coml.). RS2.000,00. Tr: 376-3945.

VENDE-SE Jogo de coz.

comp. mesa e cad, branco.
RS 500,00. Tr: 9136-0973.

TELHA Compra-se, até

2.000kg. Tr: 370-6344JANELA Vende-se, 2 de MÁQUINA Vende-se, reta

mad. cl vidro, bom est, R$ industrial, Singer. Tr: 275-

80,00. Tr: 370-8342 ou 9102-
.

07071hor. come.)
9162.

BESTA - Vende-se, GS, 12

lugares. 01. branca, compl.
R$ 30.000,00 + 13X R$
851.00. aceita-se troca por CACHORRO - vende-se filho- COMPUTADOR Vende-se:
menor vir. Tr: 275-1335 c/ . tes de Cooker, desvermina- HD. cl 6.4 GB. Samsung.
Vidal. dos. Tr: 370-0975, após 19hs RS1 00,00. Tr: 9992-9300.

ou 9973-5052 cl Denis.

DOA-SE Berço, fogão,
bicicleta infantil. Tr: 370-
3141. RELÓGIO Vende-se, digo

Citizen Promaster WR100

lorig.) de aço inoxidável. RS
270,00. Tr: 371-7331 ou

9102-9162, cl Rafael.

DOA-SE Cachorro
F6000 - Vende-se, motor COMPRA-SE Casa de
1113, ? diesel,71. R$ COMPRA-SE Vale transp., boneca. Tr: 9101-3494 ou
16.000,00 Tr: 9973-9654. canarinho. Tr: 273-0516. 371-8772.

RENOULT - Vende-se, 19 CÃO Vende-se, filhotes de COMPRA-SE Brinq. de
sedan, 94. cinza. compl. cl labrador. Tr: 147)376-2244. .

Iantil I
motor novo. R$ 3.500,00 + parque In anti ou p ay

35x de R$ 339,00. Tr: 275- ground. Tr: 371-8772 ou

0308 ou 8402-6707 cl
CELULAR Vende-se, GD55, 9101-3494.
Panasonic. R$ 300,00. Tr:
9136-0973. !;OMPRA-SE Chiquerrinho

pi bebê. Tr: 371-8772 ou

CELULAR - Vende-se, 9101-3494.
samsug luminix fashion. 4

meses de uso, pré pga. Tr:
370-2749manhã.

I
I Sandro.

CELULAR Vende-se

Dobermam cl 1 ano, porte
grande. Tr: 273-6624.

ESTABILIZADOR Vende-se, MÁQUINA - Vende-se,
Orneli. Mod. 1200. R$100,00. tanquinho. R$ 70,00. Tr:

Tr: 9992-9300. 8803-8881.

FREZEER Vende-se, vertical,
2201, c/6 gav., branco. Ótimo
est, RS 400,00. Tr: 370-7981.

MÁQUINA Vende-se,
digital, seminova. RS 300,00.
Tr: 9991-6696.

COMPRA-SE Bullet quente
c/6 ou 8 cubas. Tr: 371-8772
ou 91 01-3494.

FRIGOBAR Vende-se, MÁQUINA Vende-se,
Cônsul. RS 300,00. Tr: 9932- fotográfica cl zoam, 6 meses

2441. de uso. R$ 250.00. Tr: 9991-
0709

FREEZER Vende-se, ótimo
es!. RS 400,00. Tr: 9932- MÁQUINA Vende-se, de
2441. costura, bainha c/3 agulhasCOMPRA-SE Prateleiras de

�
>�.

ri?
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 CONHECER NOSSA LOJA!

MÁQUINA Vende-se,
fotográfica. Vivitar. Mod. PV

3118. R$ 250,00. Tr: 9992-
9300.

TROMPETE Vende-se, em

.

dó. R$ 200,00. Tr: 370-1968.

TÁBUAS Compra-se, de
caixaria usadas. Tr: 370-
6344

MÁQU INA Vende-se,
fotográfica, VASUKA, MOD.

M800, alto flax. R$ 100,00.
Tr: 9992-9300.

WALlTA Vende-se, Máster.
seminova. R$ 320.00. Tr:

9969-4207, c/Kleidy.

MÓVEIS Diversos em

oferta, geladeira, cama e

outros. Tr: 275-1335.

VENDE-SE 256Mb RAM
DDR pc210012 66Mhz) R$
150,00. n.: 371-1331 ou

9102-9162 h. comI. clRafael.

SCANNER Vende-se, Gênio
modo CS-FC 1300. R$
150,00. Tr: 9992-9300.

SECADORA Vende-se, de

roupa, Enxuta. R$ 40,00. Tr:
9103-9436.

VENDE-SE Hub 3 cl 3 p.
modo SuperStack-11. Rt
170,00. Tr: 371-7331 [hor,
comI.) ou 9102-9162, cl
Rafael.

VENDE-SE Aparelho de VENDE-SE Carroça de 1

som, Gradiente cl 3 cd's, Tr:
379-0110.

VENDE-SE Câmera digital.
R$120,00. Tr: 375-2781.

VENDE-SE Lacres de
latinha. Tr: 9143-0040.

VENDE-SE Jornal velho. Tr:
274-8620.

VENDE-SE - Mini-system,
Diplomata. R$ 170,00 Tr: 370-
6651.

VENDE-SE Livro de inglês 5'
e 6'. Take Vour Time e compro
de 7'. Tr: 273-0516

VENDE-SE Gaita, 120 preta,
amplificadasuper-6. Tr: 9902-
5259.

VENDE.SE Cx de som P-800

cl 2 microfones. Tr: 9902-
VENDE-SE Subwoofer cl 2 5259.
sub de 500wll0 paI.) cl cx de
mad. selada e forrada cl VENDE-SE Secadora,

Brastemp 8 Kg. R$ 380,00! Tr:
371-0742 ou 9903-8855.

SECADORA Vende-se,

COMPUTADORES

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

R. Henrique Piazera, 22 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

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
Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

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

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vi'a Lenzi· Jaraguá do Su'· se / emai': makete'@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371·7007

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

AUTOMAÇ40 PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(tnstetsçêoe Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



...", .. ,

1 O CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUINTA-FEIRA,3 de Fevereiro de 2005

ERVI

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

AGORA vocE TEM IIIIEIRO
FAcll E SEM IIIOCRACIA Sua habilitação

com maior rapidez
','

� Até 36 meses para pagar;
� Sem limite de idade;
� Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
� Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimos
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos).

Rua Joaquim Francisco de Paula, lote 16 - Chico de Paula

Centro de formação
de Condutores

VVILLE
REFRIGERAÇÕES

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

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

* Reformas e carga de gás
* Compra e venda de geladeiras

371-5917
Plant:ão: 9149-0840

�\ FRAN

E...� -STÚDIO FOTOGRÁFICO
�e,

lJ��' ...... ,nfantI.._•• ...,_
A RevelaçAo e ReproduçAo
�

�

Causas Civeis e Criminais. Comercio e Industrial, Furtos e Roubos,
caso extra conjugal e desaparecimento de Pessoas.

Fone: 310-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira. 850

Bairro Nova Brasilia - Jaraguá do Sul - se

Antiga Ane laje

DETETIVES PARTICULARES

Sigilo Absoluto

Fone:372-0556 ou 9912-8114 Atendimento 24 horas

E-mail:
Francifotos@ibest.com.br
Rua Barão Do Rio Branco na 411
Sala 3 Jaragua do Sul se

Guard� dEi'Portaria
Recepcionista 100 'ti '",c �.

Serviços de Limpesa e Conservaçao
j SEGURANÇA ELETRÔNICA
,

.

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

SEGURANÇA E .TRANQUILIDADE
rl#1Ú4. çÚ.� a.� d44. s� çÚ.s� de. <U<a.�-.
'R�, e.túee efH.� CMl< .«IU.� de.s� da..4�

..... _" �\;� j',

.",�,." ffi�,_ ...•

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro
.•

-

'"c'''

'I O:
Barão do Rio Branco, 620 - Centro

eles - elas
e casais

Tr: 9952-1927

TERRAPLANAGEM
ROf11lE!dor de Pedras e Concreto
Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto
Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras

.

Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

H: \Vigando Menslin - Bae endi 275-1101 / 9104-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Venda e Assitência Técnica em Computadores,
Redes e Periféricos em Geral

.

Computadores
completos

Periféricos
.

Gravador de CD
e Leitor de DVD

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
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.

senac
Faça a diferença no mercado de trabalho!

(47) 275-8400

30 VENDO APARTAMENTO ALTO PADRÃO

IMÓVEIS

00JLlfID]�
ti.'!' Ru�: José Emmendoerfer, n'1617

Praia de Piçarras, 208 m2, mobiliado
(móveis sob medida), 1 suite, mais 2
dormitórios, banheiro social, ampla
cozinha, copa e estar integrados,

churrasqueira, amplo terraço, área de
serviço e garagem. R$ 300.000,00.

Recebo carro ou imóvel de menor valor
como parte da entrada. Parcelo saldo.

Contato com Silvia

47 371-8227 ou 47 91025735

ÁGUA VERDE vende-se,
mista cl 3qtos. 251. 2cz. R$
55.000,00. Tr: 371·3393 oú
9152·7791.

ANA PAULA - Vende-se,
160m', murada. R: José
Na r.lo c h 1.457. R$
80.000,00. Tr: 370-8810.

Prorna Construções
Fone: 371-6310 / Plantão: 9131-5751

REPRESENTANTE: Silver Serviços Ltda
Rua: João Januário Ayroso, nO 80 - salá 03 - Jaraguá Esquerdo

PROCURA-SE Quarto pi
CHICO DE PAULA Vende- alugar em casa de família, no

se, 150m' cl terreno de Centro pi 1 moça. Tr: 9108-

700m'. R$ 45.000,00. Tr: 4986 ou 275-1656.

273-5439
PROCURA-SE PI alugar em

CENTRO _ Vende-se, 120m' Corupá paga-se até R$

em terreno de 550m', 250,00. Tr: 375.2093.

murada. Tr: 8803-8881.
RIO MOLHA Vende-se, alv.

ESTRADA NOVA Vende-se, c/4 qtos. terreno de 3.700m'
à 1 Km da Prel. R$ 55.000,00.de mad. 70m', terreno cl
Tr: 9979-9188 .

450m'. R$ 25.000,00, nego Tr:
371-8992. SÃO LUIS Aluga-se,R:

Francisco Hruska n 276. Tr:
PIÇARRAS - Vende-se, ou

370-2365 ou 9953-6121 c/troca-se por casa ou chácara
Alcimar.

em Corupá. Tr: 375-0539.

PRECISA-SE - p/alug. casa

ou quitinete pi 1 pessoa. Vila
Lenzi ou Rau. Paga-se até R$
200,00. TR: 371-6889, cl
Lurdes ou 371-3655, cl Maria
Helena.

SANTO ANTÔNIO Vende
se, 15,50 X 25. lad. esq. R:
Ervino Schuster. R$
10.000,00 à vista. Tr: 273-
5203 ou 371-2342.

VILA LENZI CI 72 m�, e

_-----_terreno de 449m'. R$
28.000,00. Tr: 371-2656

VENDE-SE - De alvenaria no

101. Sirinzi. 100m' c/ 2qt, 51.
cozo bwc. R$ 48.000,00. Tr:
273-1620 ou 9923-8560.

VENDE-SE
CASA

VENDE-SE - CI 2 casas de
mad. à 4 Km do centro. R$
15.000,00. Tr: 370-5556.

Mista c/112m2,
.

Terreno c/
335m2, 3 qtos,
sala, coz. +
dep. Bairro
Czerniewicz.
R$ 65,000,00
Tr: 371-7963
.8406-9918

VENDE-SE Ou troca-se
sobrado por imóvel de menor .

vIr. Tr: 371-3132.

VENDE-SE De mad. cl
terreno de 450 m'. Tr: 370-
7228 ou 9919- 8533.

TROCA-SE Em Toledo PR
por uma em Jguá do SulIr:

______... (451271-9555 ou 273-0974.

AQUI EM CASA, TODO MUNDO LÊ!

TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA,
E TEM MUITA INFORMAÇÃO!
POR ISSO TODO MUNDO LÊ!

E AGORA, COM APENAS

R$ 13,00 POR MÊS,
VOCÊ JÁ PODE TER O MELHOR

E MAIS COMPLETO DIÁRIO

REGIONAL NA SUA CASA!

"
CORREIO DO POVO

• MAIS chance: ( (04) qua
mensais)

.. MAIS: (sem taxa de inscrição)

.. MAIS: ( sem fundo de reserva)

.. MAIS econômico: (menortaxa)

.. MAIS prêmio: ( extra: R$ 31,384,00,
prêmio pontualidade)

.. MAIS flexibilidade: (antecipação de
parcelas poderão ser usadas como tance)

e: (FGTSpode ser usado

�}
.
f5: ( últimas (60) parcelas sem

ministração e sem seguro)
AIS, MAIS: (confira com o

epresentante, abaixo)

RODOBE�s1
'ii'
E
lU

i
o

�
o

.�
�
8
..
'O
..
,lo!
]

Confira outros créditos 7
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CLASSIMais

Móveis Usados

FIGUEIRA
MÓVEIS NOVOS E USADOS

370-3141
Rua José Teodoro Ribeiro, 1365

Ilha da Figueira - Próx. Posto Pérola

-
Centro.Tr: (47) 374-1828.

TERRENO - Vende-se, R:
Walter Marquardt. el 1.111

m', nego Tr: 370-8097.AMIZADE Vende-se, próx.
Arsepum. si, eoz, bwe. R$
47.000,00. à vista. Tr: 376-
1329.

VENDE-SE - Terreno, próx.
Brasão e Unerj. R$
19.000,00. Ti: 370-0674.

ALUGA-SE CI 2 qtos.
garagem. condomínio

inçluso, Tr: 372-1395.

PRECISA-SE - Doméstica el
exp. R: Eriek Kaufmann. Jguá
Esquerdo. Tr: 275-3725 ou

9933-1220.

PRECISA-SE - Mensalista,
Barra do Rio Cerro. Tr: 376-
0332.

PRECISA-SE - Doméstica pi
pernoitar no emprego de seg
á sexo Tr: 9992-4168.

PRECISA-SE - De costureira

pi cobertura e reta. Tr: 273-
0741 e/ddete.

PRECISA-SE - De costureira
1 ° e 2° turno. Tr: 370-6872.

ALUGA·SE CI 2 qt no Rau e

Vila Nova. Tr: 8409-0953. apt

-- PRECISA-SE - De pedrereiro� e servente, Tr: 9918-1052.

EDIF. MENEGOTTI Vende- GALPÃO Aluga-se ou

'se, todaimob. Tr:370-0103. compra-se, próx. ao centro.
Tr: 9102-9550.

PRECISA-SE Rapaz pi dividir LOJA DE ROUPAS Vende-se
no centro. Tr: 275-2979. loja roupas femininas situada

Reinoldo Rau. Tr: 9144-5497.

PROCURA·SE Alguém que

já tenha apto. no Centro pi SALÃO DE BELEZA Vende

dividir. Ir. 275-2747, 376- se em Massaranduba, eomp.

37400u88137738.
Tr: 379-2230 ou 3791600
Marcia.

VILA NOVA Precisa-se de

moça pi dividir aluguel. Tr:

9975-7291.

VENDE-SE Restaurante e

laneh. Centro. compl, Tr: 276-
2214 ou 9128-8282.

VENDE·SE Salão de Beleza,
el clientela foramda. Tr: 275-
0975 e/Eliane.

COMPRA-SE No Baenpendi
ou Amizade. Tr: 9905-1736.

TERRENO Vende-se el VENDE·SE Sítio. 75.000.00

2.500m'. R$ 40.000,00. ou m' el nascente' de água.
troca-se pi casa na praia, Troca-se por carro. R$
próx. Pref. de Sehoroeder - 12.000:00. Tr: 375-2781.'

�
�.

OFEREÇO·ME - PI trabalhar
pintor. Tr: 9902-5259.

OFEREÇO-ME - PI trabalhar
de mensalista pi reg. meio
período. Tr: 91 04-221 O.

OFEREÇO-ME - PI trabalhar
de motorista categoria D. Tr:
370-1968.

OFEREÇO·ME - PI trabalhar
como jornalista el registro
profissional no MTB. Tr:
9143-0040.

OFEREÇO-ME· PI trab. de
doméstica, meio período,
registrada. Tr: 9104-2210

após 15h.

OFEREÇO·ME - Para trab.
de pintor e/9 anos de exp. e
ret, Tr: 9902-5259 ou 273-
0234.

-, .

OFEREÇO·ME - Para trab. de

pintor el 9 anos de

experiência e referência. Tr:
9902-5259 ou 273-0234.

como mensalista ou diarista.
Tr: 9933-6394
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"Atendente In'tárno e

"

'. Operador de Máquina
.

Externo .-
"

de Corte,
Ensino méoío completo' Ensino médio completo,

ou emcurso.Ber ',' ou' em curso.

motorista habilitado
'

'

Conhecimento em

em categoria AB, informática básica, .:

conhecimento básico ' dinamismo, agilidade.
'

em intcnnáti
,

,

'

'ii ,Secretária Executiva
.orçame�tista/vendedor ,

.

:
"

Bilingüe :' :',
"

Ensino médlo-técnlco-
.

, ,Cursando ensino ,':
'

" completo na'áreà .•:' 'superio,r em Seéretariado
mecãnica .o'ú elétrica' Executivo.

'

,
ou eletro eletrôníca.: Inglês e Espanhol:
Conhecimento.- ': , . lntermedlárló; ':

','
, ern-tnforniátlca, AUTO, '

"
Conhecimento ,,' .'

,: CAD, leitura e '
.

'
,

" 'Intermedlárlocom '

interpretação de desenho" ,>férrame.�tas do offi�e e

,",) Internet.

Torneiro M�cãnico.
03 vagas, Ensino ,,,

fundamenta] ,

pleto, conhécimento d
dois anos na função.

'. Operadorde
Produção .,'

20 vagas. Ensino médio'
rnpleto, para atuar em

setor'dE! serralharia.
' '

PROCURA·SE - Marceneiro
que fabrique mesa e cadeiras
infantis. Tr: 371-8772 ou

VENDE-SE Na praia do 9101-3494.

Ervíno c/ escritura. Tr: 371-
3132.

OFEREÇO.ME - PI trabalhar
de pintor el ferramentas. Tr: ,

OFEREÇO·ME - PI trabalhar 370-6222.

CONTRATA-SE ELETROTÉCNICO
Com experiência (AT e MT),

mínima de 2 anos.
- Salário compatível com cargo

- Vale Transporte
- Vale Refeição

- Produção
Enviar currículum:

servitecl@uol.com.br

SAUDE Bc INFORMA AO

Campo Grande - MS

(67) 398-4104

Rinite Alérgica
Descrição
A renite é uma reação do tipo alérgica muito
freqüente, que provoca espirros, congestão
nasal e irritação ocular, e pode ser provisória
ou permanente.

Causas
As causas desta alergia são pequenas
partículas transportadas pelo ar, como pólen,
ervas, pó, ou descamação de animais, os ácaros
do pó que habitam nas casas, ou as penas.

Sintomas
As moléstias começam pela garganta e pelos
olhos, que apresentam coceira, seguida pela
congestão nasal, e a inflamação dos olhos. Os

espirros se tornam permanentes, e o nariz

com Cláudia ou Andréa

RENDA EXTRA!
Procuramos pessoas com visão

empresarial para oportunidade de

negócio baseado em casa ou

escritório. Liberdade de horário.
Fornecemos treinamento e apoio.

Informações:
(47) 9955-9782/275-3122

segrega continuamente uma "água" clara. O
revestimento interno do nariz pode irritar-se
como conseqüência desta reação, e pode
aparecer também dor de cabeça, tosse,
irritação e depressão.

Diagnósticos
A renite alérgica provisória se reconhece com

facilidade a partir dos sintomas e a

opqrtunidade de sua aparição.O tipo de

partícula que a gera pode ser determinada
com uma análise dos sintomas,junto a exames

cutâneos. Nos casos de renite-alérgica
permanente, deve considerar-se, e
eventualmente descartar-se, a possibilidade de

que os sintomas crônicos sejam originados por
outro tipo de doença,de caráter não alérgico.

- GINECOLOGIA -

!'l�i"
se 1242 ; 'l'll90 030/79

SOBRAClL'Í;()7IJ

Manipulação de fórmulas médicas
Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João PicaI/i, 110 - Centro

Fonte: www.saude.com.br

Tratamentos
O primeiro tratamento da renite costuma ser a

prescrição de antihistamínicos,que às vezes

podem ser acompanhados de descongestio
nantes, que atenuam a congestão nasal. Estes
últimos remédios devem ser usados sob

prescrição médica em pessoas com hipertensão
arterial. Os aerossóis com corticosteróides

podem ser muito eficazes para atenuar os

desagradáveis sintomas, mas não se recomenda
seu uso prolongado, e o médico é quem deve
avaliar sua utilização quando outros remédios
não conseguem aliviar os sintomas. Para os

casos provisórios, existem terapias
imunológicas - em séries injetáveis- que"
devem ser aplicadas com anterioridade ao

período de atividade das partículas alérgicas.

387
• 289 - SI. 01
á do Sul- se

Receituário
,HERBALIFEÉTICA

RESPEITO
QUALIDADE

farmácia de manipulação
www.receltuarlo.com.br
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Operador de Mãquifla
"

Extrusora :. ',<;,
05 vagas. Enslnomédlo
completo. Dois anos de
conhecimento na função.

• " Op�radorde Cort�'&',
Solda Plástica

5Vagas. Ensino médio
ompleto.Dois.anosde '

cb�hecimento nê fúnção: '"

>".

.. AlJxiU�rêontãbil
2.vagas. Ensino rnédío

com�leto, Necessários
'

s, anos.de conheclmento
em área de

"

'"

scrituração fiscal,

WING TSUN
ARTE MARCIAL CHINESA

* TÉCNICA DE DEFESA INTELIGENTE

*TÉCNICA SEM USO DA FORÇA FíSICA

* A OPORTUNIDADE DE APRENDER A ..

RELAXAR EM SITUAÇÕES
DE ALTO STRESS OU PRESSÃO

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
PELOS MESTRES DA ALEMANHA:

HANS-JURGEN REMMEL
ANDREAS GELLER

PROMETEU PARAR
DE FUMAR EM 2005?

Nós ajudamos.
Tratamento

antitabagismo com

Acupuntura
9955-0230 / 376-0698

b
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