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Pavanello acusa Afonso Piazera
de negociar voto por cargos
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EMPREENDORISMO
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Ampliação da Malwee Malhas de Jaraguá do Sul preservou a edificação que deu início à empresa, fundada em 1968

Malwee comemora 99 anos de

fundação de olho no-futuro
·

A empresa Malwee completa hoje 99 anos de atividades. O que

começou com um pequeno comércio e indústria de laticínios,
emjaneiro de 1906, transformou-se em uma das maiores e mais

respeitada indústria do país a Malwee Malhas, com 37 anos de

fundação; hoje uma referência nacional do setor têxtil.

O sucesso empresarial é fruto da perseverança e da habilidade

dos Weege para os negócios. A saga da Família, que deixou a

Alemanha 'em meados do Século 19 e se instalou em Rio do

Texto (hoje Pomerode), se confunde com a colonização e com

o desenvolvimento da região.
'
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DECISÃO

PFL se reúne para decidir se

afastará Maristela do partido
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INVESTIMENTO

GrupoWeg prevê faturamento
de US$ 2 bilhões este ano
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EDUCAÇÃO

Repasse per capita do Fundef
terá reajuste de 100/0 em 2005
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TREINAMENTO

Antônio Conceição se prepara

para competição de Vale Tudo
Lutador viaja esta semana para Curitiba, onde intensifica os

'treinamentos para a competição que acontece em Balneário

Camboriú.
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Balcão de negócios
Os acordos costurados e

executados para eleger
Ronaldo Raulino presidente
da Câmara de ]araguá do Sul
confirmam o que o Correio
do Povo sempre sustentou

sobre a classe política local:
não tem nenhum compro,
misso com a comunidade,
mas sim com ela própria. Os
sucessivos desrespeito às

orientações (traições)
partidárias apenas reforçam a

tese. A forma como se

desenvolveu o processo
eleitoral suscita especulações
de toda ordem e deixa um

rastro de desconfiança no

cumprimento dos acordos

previamente firmados e das

promessas feitas nos

palanques durante a

campanha.
Os votos dos vereadores

Afonso Piazera e Maristela
Menel para Ronaldo
Raulino, contrariando os

interesses dos partidos que

integraram a aliança

FRASES

"[araguá "

aragua no rumo certo,
revelam desejos recônditos e

comprovam que as legendas
não formam

.

um bloco
monolítico e fechado como se

apregoava. A contradição,
entretanto, não está na

inconstância dos parla,
mentares nem na falta de
articulação da oposição, mas
entre a intenção e o gesto.

sinais do mercado persa que
se transformou a eleição para
a Mesa Diretora podem ser

vistos nos corredores da

administração pública.
Infelizmente nada disto é

levado em conta pelo eleitor
quando na escolha dos

representantes, contribuindo
decisivamente para a

manutenção do status quo.

... Os vereadores, nem todos é verdade, se
negam a cumprir as atribuições
constitucionais de fiscalizar e legislar

Enquanto se discursa em favor
da moralidade pública, pelo
bem do 'município, trans

forma-se uma eleição num

grande e rendoso balcão de
negócios.

Não se trata de críticas ao

presidente eleito - talvez seja
o melhor nome para o cargo.
Mas aos conchavos e às
manobras para a sua eleição,
que custarão caros aos

contribuintes. Os primeiros

Pior, é- quem paga toda a

farra dos políticos e sustenta

os luxuosos gabinetes,
limitando-se a reclamar da
sorte.

Os tradicionais discursos
prometendo empenho e

austeridade não passam de

palavrórios ocos para distrair
a platéia e ocupar espaço. As

promessas - salvo melhor
juízo, mentirosas - são

reflexos da apatia da

população. Todavia, nada
disso é novidade. Até

porque, os vereadores, nem
todos é verdade, se negam a

cumprir as atribuições
constitucionais de fiscalizar e
legislar. Limitam-se a

referendar os projetos
governamentais, denominar
vias públicas e reivindicar
obras e serviços, sem nenhum
remorso de consciência.

O que a sociedade quer
dos políticos não são

promessas de austeridade -

isso é obrigação -, mas ações
que justifiquem os altos
salários que recebem e o fim
dos acordos espúrios. O
exercício da democracia está

gerando uma consciência

política que rejeita as

falcatruas. Aos poucos,. a

população tem extirpado do
cenário político os esper
talhões. O diz o ditado
popular:
enganar

tempo".

"Não

todos,
se' pode
todo o

"Sou treinador, não mago. Vou fazer as coisas de futebol, para magia terá que vir outra pessoa.
Gosto das soluções, não de problemas e de pensar que as coisas darão certo':

• Vanderlei Luxemburgo, técnico doHeal Madrid,explicando que só com trabalho poderá mudar a trajetória do time nesta temporada.

Mundo I Pessoas & �atos L
Schumacher doa US$ 10mi

para vítimas do'tsunami'
Num gesto benévolo e 'de solidariedade, o

heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael
Schumacher, doou US$ 10 milhões às vítimas
do maremoto que atingiu todo o sudeste
asiático e deixou mais de 100 mil mortos e

milhões de desabrigados em países como

Bangladesh, fndia, Indonésia, Malásia, Ilhas
Maldlvas, Birmânia, Sri Lanka e Tailândia.
A Fifa vai doar 1 milhão de euros para ajudar as
federaçôes de futebol dos países atingidos pelo
tsunami. O dinheiro será utilizado para
reconstruir instalações esportivas queforam
destruídas pela força da água, além de fornecer
uniformes, bolas e chuteiras. fAE)

... ALEMANHA

&) CORREIO DO POVO
Dircluru/I)n:sidcnte: YVOIIIW Alice Sclunôrkel
Diretor cdituriuljndminis(rnli"u: Francisco AI\'CH

... ARG�TINA

Empresário teria ficado ,

de braços cruzados
o empresárioOmarChabán está sendo acusado
de ter ficado "de braços cruzados'; assistindo
impassível o incêndio que devastou a discoteca

República Cro-Magnon. Na tragédia,durante um
show de rock na quinta-feira passada, quematou
mais de 180 pessoas.além de causarferimentos
em outras 800. Chabán, segundo depoimentos
de sobreviventes do incêndio, saiu da discoteca

quando o fogo começou a se expandir e - do
outro lado da calçada - ficou parado, vendo os

integrantes do público correndo em chamas ou
tombando asfixiados na rua. Uma garota que
ajudava os feridos estapeou Chabán na face. (AE)

... INDONÉSIA

Ajuda às vítimas poderia
melhorar imagem dos EUA
Aos olhos dos necessitados nesta região, os
Estados Unidos são muitas coisas: a polícia 'do
mundo, promotor de valores lascivos, até
mesmo o Grande Satã, Mas isso não significa

. que a ajuda americana não seja bem-vinda
no país muçulmano mais populoso do mundo,
que luta para recuperar-se da catástrofe dos
tsunamis.

Enquanto o secretário de Estado dos Estados

Unidos, Colin Powell, visitava ontem a ilha de

Sumatra, arrasada pelo terremoto e posterior
maremoto, sobreviventes, trabalhadores
humanitários locais e autoridades agradeciam
a ajuda americana. (AE)
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... IRAQUE

Carros-bombamatam

pelomenos 26 pessoas
Na seqüência da onda de violência pré-eleitoral
empreendida pela resistência, dois carros-bomba
mataram ontem pelomenos 26 pessoas - policiais
iraquianos, na maioria - em ataques contra

instalações da polícia em Hila, ao sul de Bagdá, e
Baquba, ao norte da capital. Em Mossul, o clérigo
sunita Omar Mahmoud Abdallah alto dirigente
do Partido Islâmico Iraquiano, foi encontrado
morto, com o corpo crivado de balas. O partido,
uma das principais agrupa'ções sunitas do país,
havia se retirado das eleições do dia 30 poracreditar
que o persistente derramamento de sangue
impedirá a votação nas maiores áreas sunitas. (AE)

... INDONÉSIA

Annan apela para ajuda
às vítimas dos tsunamis
o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, pediu
ontem aos líderes mundiais que cumpram a

promessa de US$ 3 bilhões em ajuda às vítimas
das ondas gigantescas_ Annan participa hoje
de conferência de um dia em Jacarta para
discutir meios de lidar com a crise.
Também na Indonésia, o secretário de Estado,
Colin Powell, viu pessoalmente a destruição
causada pelos tsunamis quando o helicóptero
sobrevoou a baixa altitude a costa norte da
ilha indonésia de Sumatrà."Estive na guerra e

passei por furacões, tornados e outras

operações de socorro, mas nunca vi nada como
isso'; declarou Powell. (AE)
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... INDONÉSIA

280 prisioneiros foram
mortos pelomaremoto
Pouco depois que o terremoto estremeceu a

prisão de Banda Aceh, agentes penitenciários
abriram as celas e levaram os detidos a um pátio
central para evitar que alguém se machucasse.
Mas ninguém esperava o que estava por vir - uma

enorme onda derrubou paredes como se fossem
de papel e reduziu a penitenciária a escombros.
Todos os 280 presos e seis agentes estão

desaparecidos e acredita-se que estejam mortos,

A grande maioria das cerca de 100.000 pessoas
quemorreram ao longo da costa da ilha indonésia
de Sumatra com a tsunami não sabia que ondas

gigantes se aproximava em sua direção. (AE)

AMORIM

SUA OPINIÃO

Prezado(a) Amigo(a) - Paz
e Bem,

Paulo Vendelino Kons*

Esperando encontrar-te com boa saúde, muita paz e

renovada disposição para juntos 'combater-mos o bom
combate' neste ano da Graça do Senhor de 2005, compartilho
minha inquietude frente a situação com a qual nos deparamos
nos dias que separaramm a celebração do Natal e do Ano
Novo.

Como habitualmente procedemos, estivemos visitando

algumas regiões catarinenses, oportunidade para ouvirmos

os colegas, partilharmos nossos posicionamentos, estratégias
e ações e, sobretudo, momento de renovarmos nossa

esperança.
Num destes encontros, em um Conselho Tutelar (por

prudência omitimos o nome do Município), foi-nos

apresentado o relato das ações e avanços verificados, ao lado
das várias situações que nos angustiam e que ainda persistem,
14 anos após a sanção do Estatuto da Criança 'e- do
Adolescente, e numa situação em especial nos detivemos

por várias horas. O caso envolvendo o aliciamento de
adolescentes por uma suposta seita satânica.

Foi-nos.apresentado algumas situações ocorridas dentre
os adolescentes cooptados pela seita, que teria como líder
um professor de filosofia:

1. Um adolescente buscou degolar um colega de aula,
enquanto a vítima gravava um CD para o agressor, sem que
tenha havido discussão ou qualquer sintoma de .animosidade;

2. Um adolescente buscou suicidar-se;
3. Um adolescente tramava o assassinato dos próprios

pais.
Também foi-nos rela,tado que uma adolescente, de 16 anos,"

teria participado de um 'culto' no qual teria sido degolado
uma criança trazida por um grupo que se apresentava
encapuzado e era proveniente da cidade pólo da região. Que
os participantes do culto teriam bebido o sangue da criança.

Chamou a atenção a declaração da conselheira tutelar

que coordena a regional da ACCT de que a "seita busca
aliciar adolescentes filhos(as) de lideranças da Igreja, como
Ministros da Eucaristia e Coordenadores de Grupo de

Oração, por terem acessso a Hóstia Consagrada, o Santíssimo
Sacramento".

Vários ações foram definidas, objetivando resgatar os

adolescentes aliciados, impedir novas vítimas e

responsabilizar criminalmente os responsáveis. Destacamos
aos colegas a importância da investigação, com a participação
direta do Ministério Público, 'ir a fundo', pois os relatos
indicam que podemos estar nos deparando somente com a

ponta de um grande iceberg.
É tão forte a atração do líder e da seita, que um pai

acompanha que teve dois filhos aliciados os acompanha 24
horas, impedindo qualquer aproximação.

Por ora não há uma prova cabal ligando os fatos descritos
com a seita e seu líder, assim a prudência em não divulgar o
nome da cidade. É importante ressaltar que a forma de

procedimento do grupo, inclusive quanto as atividades

sacrílegas no cemitério, o uso da cruz de cabeça para baixo
e o distanciamento da família e de todos que não participam
do grupo.

*Presídente da Associação Catar'ínense de Conselhos Tutelares

05 textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 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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OSAIC �MAURllIODECARVALHO-------------------------------------------------------------,
...Sem previsão
Os primeiros movimentos do atual

governo sequer indicam a

poss i b i lid ad e de se faze r uma

auditoria na administração pública de

Jaraguá do Sul, conforme promessa
do prefeito eleito Moacir Bertoldi (Pí.),
logo após a eleição.
Mais do que necessária, uma auditoria
séria e independente é uma

exigência da população que paga as

contas da administração pública.
Realizá-Ia é demonstrar compromisso
para com a' sociedade e com

prometimento com a transparência,
a ética e a legalidade.

...Nomeação
A enfermeira luá Marafon Guenther -

nora do secretário, de Saúde, Alfredo
Guenther - foi nomeada, na terça-feira,
diretora da Divisão Ambulatorial da
Secretaria de Saúde.
luá está no quinto mês de gravidez e

deve dar a luz a gêmeos em abril,
ficando, posteriormente, 120 dias em

licença maternidade como prevê o

Artigo 7a da Constituição Federal, sem
prejuízo do salário de R$ 6.292,63
referente ao cargo.
Em que pese a formação de luá, o

momento da nomeação é inadequado
e dá margens à críticas.

...Mais nomeações
O ex-assessor do ex-governador
Esperidião Amin (PP):Luiz Antônio

Grubba, foi nomeado gerente de

Assu ntos de Governo, o advogado
Juliano Nora - filho do secretário de

Produção, Leônidas Nora - é o novo

coordenador-executivo do Procon. Os

médicos João Baptista e Ademar
Nardelli assumem a diretoria da
Divisão Médica e a gerência de Saúde,
respectivamente. A bióloga Fernanda
Santos foi nomeada diretora da Divisão
de Vigilância Sanitária e o dentista
Alexandre Simm diretor da Divisão

.

Odontológica

...Agilidade
OTST (Tribunal Superior doTrabalho)

, prepara anteprojeto de lei para
acelerar o julgamento de ações na

Justiça do Trabalho.
'

A proposta que será enviada ao

Congresso eleva de 40 para 60

salários mínimos o limite do valor
dos processos que tramitam sob o

chamado "rito sumaríssimo';
procedimento que permite a

solução dos conflitos judiciais em

até 30 dias.
Com isso, um milhão de casos

'ajuizados anualmente nos TRTs

teriam desfecho rápido .

...Aliás
A série de denúncias de irregularidades
na administração públ,ica feita pelo ex

vereador Marcos Scarpato (PT) - a

maioria comprovada com documentos
- e as apontadas pela CEI (Comissão
Especial de Inquérito) do "Cartão

Jaraguá" foràm solenemente ignoradas
pelos órgãos oficiais responsáveis pela
fiscalização.
São argumentos mais do que
suficientes para a realização de uma

auditoria. Até mesmo para que os

novos administradores não .sejarn
acusados de coniventes com

irregularidades.

Piazera nega que voto dado a

Raulino faça parte de acordo
... o vereador, a esposa
e pessoal de"apoio"
devem assumir cargos
com issionados

JUSTIFICATIVA

]ARAGUÁ DO SUL - o vereador
Afonso Piazera (PSDB) disse que o
bloco PFL/PSDB/PP não tinha
candidato à Presidência daCâmara
de Vereadores. Ele negou que havia

orientação do partido para votar no
candidato do bloco. Segundo
Piazera, nas reumoes dos

parlamentares para se tentar definir

possíveis candidatos àMesaDiretora
"havia opiniões divergentes entre o
grupo dos seis". As declarações de
Piazera sobre a eleição da Mesa
Diretorabuscamexplicar aopção feita
por ele, quando votou em Ronaldo
Raulino (PL), em detrimento do
candidato da aliança, RudolfoGesser
(PP).

O votodo tucanoRaulino causou

indignação entre os vereadores e

lideranças' dos partidos que
integraram a coligação "Jaraguá no
rumo certo". O vereador Carione
Pavanello (PFL) acusou o colega de
ter traído obloco. Pavanellc também
não poupou críticas à vereadora
MaristelaMenel (PFL), que também
votou a favor de Raulino. Pavanello
chegou apropor aexpulsão da colega,
assunto que deve ser abordado na

reunião do PFL, napróxima semana.
OsvotosdePiazeraeMaristelaa Piazera: "Não havia orientação para votar no candidato do bloco"

Raulinogarantiram avitória do grupo
governista. Emprincípio, apostava-se
na eleição de Gesser, já que PFL,
PSDB e PP têm seis dos 11 vereadores.
''A escolha é livre e não houve

orientação do partido", reforçou
Piazera, tentando justificar a opção.

O vereador também negou que
tenha votado em Raulino em troca

de cargos para ele, a esposa Sílvia e

para o pessoal de "apoio" na atual

admínistraçãomunicipaL "Nemvou

me declarar sobre isso", disse Piazera,
,

informando apenas que ele e a esposa
são funcionários concursados da
Prefeitura. Todavia, Piazera e a Sílvia
ocupam cargos em comissão, cujos
salários são bem maiores que as

funções para quais são concursados.
CARREIRA - Piazera foi

secretário de Obras de 1984 a 1996,
assessor do Samae de 1996 a 2000 e

gerente de Habitação de 2CXXl a2004.
PeloPTB, foieleito vereadoreIÍl1992
e 1996.Em2000,foieleitopeloPSDB
para o terceiromandato e, em 2004, .

eleito novamente pelo PS,DB.
CRÍTICA - Pavanello não

economizou' críticas à opção de
Piazera, Revoltado, disparou: "Como
um homem desse ainda vai andar de

cabeça erguida?", indagou. Na
avaliação de Pavanello, omotivo de
Piazera ter traído a decisão do bloco
foi em troca de cargos. "Como uma

pessoacheiade parentesnaPrefeitura,
vai poder contrariar o governo? É só
olhar o currículo dele, que está há
muito tempo agarrado a cargos

públicos,", alfinetou.
,

Executiva do PFL deve pedir o afastamento de Maristela
]ARAGUÁ DO SUL - A

executiva do PFL se reunirá na

próxima semana para tentar definir
que decisão tomará com relação à
vereadora Maristela Menel, que
contrariou a determinação do
partido nas eleições para a

Presidência da Câmara. Ela
abandonou a candidatura de
Rudolfo Gesser e votou em

Ronaldo Raulino (PL), deso
bedecendo a orientação do bloco
formado pelo PFL, PSDB E Pp, que
'elegeu seis dos 11 parlamentares.

Segundo o presidente do PFLj
Valdir Bordin, a vereadora será
convidada para a reunião, quando
deve ser feito o pedido de
afastamento de Maristela do
partido. "Dentro do PFL, as

decisões sempre são tomadas pela
maioria. Isso é que vamos cobrar",
reforça. Bordin afirma que não

significa que a vereadora deva fazer

oposição ao governo Moacir
Bertoldi (PL), "mas, em casos como

esse, ela precisa conversar com o

partido", insiste.
Bordin diz que quando

Maristela saiu do PMDB para se

filiar ao PFL, uma das maiores

reclamações da vereadora era por
não ser ouvida pelo PMDB, que
considerava um partido de

caciques. "Conosco, ela sempre foi
ouvida. Demos apoio quando foi
candidata a deputada estadual",
garante. Na avaliação de Bordin,
Maristela não reconhece o

trabalho do PFL para auxiliar na

reeleição da candidata. "Se não

fosse nosso esforço até o último
momento de campanha, ela não
teria se elegido", apos ta,
lembrando que foi eleita como a

última colocada em número de
votos.

O presidente do PFuambém
informa que não é a primeira vez

que a vereadora vai contra as

recomendações do partido.
"Quando foi vereadora, em

algumas situações ela votou

contrária as nossas decisões",
reclama. Na terça-feira, Maristela
Menel foi, procurada pela
reportagem do Jornal Correio do

Povo, mas limitou-se a dizer: "não
tenho, nada a declarar sobre o

assunto". (Carolina Tomaselli)
Bordin diz que vai pedir
afastamento de Maristela

Rudibert Tank aposta na união

para administrar o município
SCHROEDER - "Sou contra o

direcionamento por partido político.
Nosso partido hoje é Schroeder". A
frase resume o pensamento do presi
dente da Câmara de Vereadores,
RudibertTank (PMDB),overeador
maisvotadonomunicípio nas eleições
municipais - 437 votos. Apesar do
PMDB estar coligado como PP e con

trariando as inclinações das alianças,
os vereadores do PT, PSDB e PFL
também votaram em Tank para a

presidência, que foi eleito por
unanimidade.

Na opinião dele, apesar dos
candidatos serem apoiados pelos
respectivos partidos políticos, adecisão
dos vereadores na escolha do

presidente deve ser respeitada pelos
diretórios das legendas. EmSchroedei;
os nove votos favoráveis ao peernede
bista causarampolêmica e discussões
internas entre diretórios e vereadores.
"Tempartidos que tentammanipular,
mas os vereadores eleitos são pessoas
envolvidas com a comunidade e que
tomaram a decisão pensando no bem

(t
da população", discursa.

Sobre a atuação no Legislativo,
Tankgarante que haverá conversas e
debates freqüentes envolvendo todos
os vereadores e que, apesardoPMDB

integrar a base de governo do prefeito
Felipe Voigt (PP), aCâmara não será .

submissa. "Nossaobrigação é legislar e
fiscalizaroexecutivo.Nãovamosdizer
amém para tudo", lembra.

O presidente também informa

que a intenção é envolver e aproximar
a comunidade com os trabalhos
desenvolvidos naCâmara. '1\, cidade
não é tão grande,mas queremos estar
presentes nosbairros", conta.Tankcita
cama exemploSchtoeder I, bairtoque

I

não elegeunenhum representante na

Câmara, "que não ficará
abandonado. Também queremos

representá-los;', diz.
'

PERFIL - Comerciante e

marceneiro, foi eleito para o

primeiromandato. Foi filiado ao PP
de 1998 a 2000 e, desde o ano

'passado, filiou-se ao PMDB. Foi

presidente da Associação de
Moradores do Rio Hem de 2002 a

03.20 grau. (CarolinaTomaselli)
aSAR JUNKES

Tank propõe aproximação dos vereadores com a comunidade

'Tortura Nunca Mais' pede a

entrega dos papéis da ditadura
SALVADOR - Um grupo de

militantes da organização não

governamental Tortura Nunca
Mais se reuniu ontem com o

comandante da Base Aérea de
Salvador, Narcélio Ribeiro, para

,

pedir a entrega imediata de
documentos secretos da época da
ditadura militar ao governo
federal.

O coordenador da ONG, José
Carvalho, destacou a importância
do apoio das Forças Armadas para
esclarecer a polêmica queima de

arquivos na BaseAérea, conforme
foi noticiado. Os papéis
encontrados em área isolada da

Base Aérea eram do SNI (Serviço
Nacional de Inteligência) e

serviam para definir a estratégia de
atuação da Aeronáutica, da
Marinha e do Exército e do Dops
(Departamento de Ordem Política
e Social).

O comandante Ribeiro disse

que os documentos referentes ao

período vêm sendo recolhidos e

serão levados à Casa Civil da

presidência da República,
conforme ficou acertado. Para o

militar, omaterial guardado na Base
Aérea é confidencial e não pode
ser liberado para consulta sem que
o governo federal autorize.

-
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ECONOMIA

INFORME CP
� SALÁRIO
Calendário depagamentodosservidoresestaduais
As Secretarias da Fazenda e da Administração, como fazem todo
início de semestre, informam o calendário de pagamentos dos
servidores públicos estaduais do Poder Executivo, para os primeiros
meses de 2005.

Segundo o secretário da Administração, Marcos Vieira, o anúncio
do calendário e seu posterior cumprimento "são rotinas que têm

, tranqüilizado e valorizado os servidores, ao assegurar-lhes o direito
básico do pagamento em dia':
Estes serão os dias de pagamento dos três grupos, em cada um dos
meses:

Janeiro: 25, 26 e 27.

Fevereiro: 24, 25 e 28.

Março: 23, 24 e 28.

Abril: 25, 26 e 27.

Maio: 24, 25 e 27.

Junho: 23, 24 e 27.
A composição dos grupos para o pagamento continua a mesma

do semestre passado:
Grupo 1: Secretaria da Segurança Pública e Defesa do Cidadão -

ativos, Secretaria de Estado da Saúde - ativos, Pensões Especiais,
Polícia Militar- ativos e inativos e Secretaria da Educação e Inovação
- ativos

Grupo 2:

Todos os ativos e inativos das Secretarias,exceto ativos da Educação,
Saúde e Segurança Pública,Todos os ativos e inativos das autarquias
e fundações deficitárias Udesc e Pensionistas do Ipese.
Grupo 3: Epagri, Cidasc, Santur, Cohab e Autarquias superavitárias

� SOJA

Ferrugem é identificadaem 128municípiosdoBrasil
O Consórcio Anti-Ferrugem, coordenado pelo Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, registra relatos da ferrugem
asiática da soja em 10 estados brasileiros (MT, PR, RS, MA, GO, MS,
MG, SP , e se DF) e 128 municípios. A ferrugem, no entanto, está

presente em apenas 64 áreas comerciais, os outros focos são em

soja voluntária ou em unldades de alerta, áreas em que a soja foi
semeada precocemente, justamente para detectar a presença do

fungo na região.

� BALANÇO
Carro zero fica 14,6%mais caro em 2004
o carro zero quilômetro ficou em média 14,6% mais caro em

2004, conforme estudo feito pela Agência Autolnforme, que
pesquisou mês a mês o comportamento do preço praticado no

mercado (preço de verdade) com base na cotação da Molicar.
É uma alta expressiva. Em 2003 o preço do carro subiu 5,3%. Em '

2002 a alta média foi de 8,9% e em 2001 de apenas 1,4%. Foi
portanto o maior aumento dos últimos anos num período de 12
meses.

Vale lembrar que no ano retrasado a indústria congelou a tabela
oficial de preços no segundo semestre num acordo com o �overno
que diminuiu o valor do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) para incentivar as vendas.
Por isso, logo no início de 2004 as altas foram muito significativas
(veja gráfico). Com o fim do congelamento, o preço do carro subiu
de forma significativa até meados do ano. Já no segundo semestre,
apesar de algumas altas, o preço-se manteve estável. Em novembro
o carro chegou a ficar mais barato. Mas em dezembro o preço
voltou a subir: 0,48%.
No acumulado do ano, essa alta de quase 15%, revela uma

recuperação do preço em relação a 2003. A tendência é de preços
estáveis agora em 2005.

I
I.

� SENAC

Curso de neurolingüistica em vendas
Com o objetivo de apresentar conceitos e técnicas de Programação
Neurolingüistica - PNL em busca do novo com essencialidade o

Senac abre inscrições para vendedores, supervisores de vendas,
representantes comerclals, pessoas ligadas ao comércio ou

interessadas em ingressar nesse ramo de atividade. O curso

acontece de 24 a 27 de janeiro, das 19h às 22h. O investimento é
de R$ 180,00 ou 1 + 1 R$ 95,00 incluindo apostila e certificado.
Mais informações no Senac, Rua dos Imigrantes, n° 310 - Vila Rau
'- Fone (47) 275-8400. E-mail: jaraguadosul@sc.senae.br - Site:
www.sc.senac.br

30 - 56 - 58

concurso: 482 concurso: 038.97
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EXPANSÃO

Weg investirá RS ,SSO milhões
em infra-estr-utura até 2007

�A estimativa do

grupoé crescer 35%
em 2005, atingindo
US$ 2 bilhões

]ARAGUÁ DO SUL - o Projeto
Trienal de Investimentos, período de
2005 a2oo7,doGrupoWegvaiinvestir
R$ 550 milhões aos parques fabris de
Jaraguá do Sul, Guaramirim,
Blumenau e SãoPaulo.Destes, R$ 330
milhões serão aplicados emmáquinas
e equipamentos; os demais recursos
focam na construção de novas

unidades, treinamento de pessoal, _

aquisição de softwares e outros

investimentos para garantir o

crescimento do grupo.
Os investimentos serão destinados

à ampliação da capacidade de pro

dução e àmodernização dos parques
fabris, comoobjetivodemantero ritmoI

de crescimentoda empresa: oprincipal
,

parque fabril e sede da Weg, em
Jaraguá do Sul, já era considerado o
maior do mundo, desde antes da

duplicação. o Parque Fabril II tem

agora uma área total de 868milm-.
Três prédios já estão concluídos e

em operação. O primeiro possui
8.666m2 e abriga � Serralheria e a

Assistência Técnica da Weg
Automação. No total 133
colaboradores trabalhamno prédio; a

, fábrica de Injeção de Alumínio, com
8.815 m

'
e 90 colaboradores e a

Expedição daWeg Exportadora com
13.5llm2, Um quarto prédio está
sendo construído, com previsão de
término aindano início deste ano, é a

ampliação da Fábrica III, com área de

Em 2004, a Weg contratou 2'400 novos empregados, totalizando 13.700 funcionários.

lO.690m2 e 300 colaboradores, que Aprevisãode faturamento para 2004 pretende ter uma presença cada vez
produzmotores de 50a 400 cv e que é de R$ 2,5 bilhões, o que representa mais forte naÁsiae fortalecer apostura
tem60% da produção voltada para o 28% de crescimento em relação ao de empresa global. Hoje são 18 filiais
mercado externo. ano anterior. As vendas nomercado comerciais e seis fábricas no exterior:

A implementação do projeto se externo também cresceram 28% e na Argentina, em Portugal, no
dará com recursos próprios, mas devem representar 45% da receita México e naChina.
contará aindacom linhasdoBNDES.' líquida.,' Para este ano prevê-se um

As ações de investimentos daWeg Entre osdestàques de 2004 estão crescimento do faturamento na

estãodeacordocomavísãodaempre- a abertura da filial na Índia e a ordemde 25%; que se atingidoelevará
sa de tomar-se amaior fabricante do aquisição de uma fábrica na China: o faturamento em mais de US$ 1

mundo de motores elétricos de baixa A operação de compra da Weg bilhão. A fatia de representação do
tensão até 2007 e de manter a Nantong,naChina,foifinalizadaem mercado externo deve permanecera
liderançanos demais produtos. dezembro. A empresa, com 350 mesma, entrefanto, o crescimento

Os balancetes do ano passado colaboradores, deveráinicialmente deve girar em tomo dos 35%. O
ainda não estão finalizados, mas a atuarnomercado chinês. mercado interno deve crescer 20%; a
expectativa da empresa é atingir as Além da atuação nos Estados aposta é na conquista de novos

metas, mesmo com o aumento dos Unidos e naEuropa, destino de mais segmentos de mercado e ampliação
principais insumos como cobre e aço. de 50010dasvendasnoexteríot aWEG da linha de produtos.

Caderneta de poupança volta a atrair poupadores em 2004
..
,

BRASÍLIA - As aplicações na

caderneta de Poupança da Caixa
Econômica Federal voltaram a

apresentar números recordes. No
ano passado, a captação líquida foi
de R$ R$ 1,6 bilhão, frente aos R$
2,9 bilhÕes negativos de 2003. Do
total captado em 2004, 51% (R$
819 milhões) foram depositados so
mente no mês de dezembro. Com
esse resultado, o saldo total da
carteira bateu os R$ 48,7 bilhões em
2004, apontando para um cres

cimentode 9% (ouR$ 5 bilhõesmais)
na comparação com dez/2003.

a Caixa obteve também

expansão na sua base de clientes,
que registrou um aumento 9%
com 26,3 milhões de poupadores

de todos os tipos. Somente em

2004, a Poupança ganhou 3,5
milhões de novos poupadores.

O banco calcula que 35% dos
clientes de Poupança (aproxima
damente 9 milhões) possuem mais

de cinco anos de tempo de conta.
A idade média dos poupadores é

de 38 anos, mas há clientes de
todas as faixas etárias, na sua

maioria (70%), concentrados nas

regiões sul e sudeste.
A rentabilidade da Poupança

em 2004 ficou acumulada em

7,3%. Embora outros produtos
tenham obtido rentabilidade bruta

superior, muitos exigem valor
mínimo e sofrem incidência de

imposto de renda e das taxas

cobradas pela administração dos

recursos, o que diminui em muito

a rentabilidade líquida. A

Poupança, ao contrário, tem

isenção de impostos, como o

Imposto de Renda e o IOF, além
da compensação da CPMF - que
ocorre desde que os recursos

permaneçam aplicados por 90 dias.
Outra vantagem é que, com as

mudanças nas alíquotas do

Imposto Renda, estabelecidas
recentemente pelo governo, a

isenção de IR fica mais atrativa

para a Poupança em 2005, consi
derando que a alíquota incidente
sobre os rendimentos das demais

aplicações de curto prazo (até 180

dias) passa de 20% para 22,5%.

• A primeira legislação que
definia a estrutúra dos

depósitos de poupança no

Brasil consta no Decreto nO

2.273.de 1860, o mesmo de

criação da primeira Caixa
Econômica da Corte.

• A hist?ria das poupanças

começou com apenas 10

poupadores, entre
brasileiros nobres e

escravos, portugueses e

franceses, que resolveram

guardar seu dinheiro no

primeiro dia de
funcionamento do banco.

Algumas empresas devem pagarmais imposto de renda em 2005
•BRASÍLIA - Algumas empresas

deverão pagar mais tributos em

2005, mas isso não significa que
houve alimento da carga tributária,
pois é preciso levar em conta o

universo de todos os contribuintes.
Foi o que explicou o secretário da
Receita Federal, Jorge Rachid. Ele
observou que será de R$ 2,5 bilhões

. o total gue o governo deixará de
arrecadar por causa da Medida
Provisória 232, de 30 de dezembro,

que corrigiu a tabela do Imposto
de Renda da Pessoa Física e

aumentou o limite das deduções
que o contribuinte poderá fazer.

.

O secretário explicou que o

governo, em contrapartida, adotou
uma série de medidas que lhe

permitirá recuperar pelomenos R$
500 milhões em arrecadação. "Não
temos perdas nem ganhos",
afirmou. "Por isso, não se pode falar
em aumento de carga tributária".

A mão da Receita, porém, ficará
mais pesada em alguns setores. É o

caso dos setores médico, de

transportes e de construção.
Quem contratar esses serviços

deverá reter os tributos federais na
fonte. Assim, por exemplo, as

admini�tradoras de planos de
saúde pagarão aos médicos já
descontando uma parcela
referente aos impostos e

contribuições federais. O mesmo

vale para empresas que ,contra
tarem serviços de transportes e

construção. "Se todos os con

tribuintes cumprissem com suas

obrigações tributárias, o ganho que
teríamos com essa medida seria

zero", disse Rachid. "Mas nós

acreditamos que, com ela, teremos
um ganho na arrecadação, pois
haverá uma ampliação na base de
contribuintes".Amedida entra em

vigor em fevereiro.

\
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UM SÉCULO DE SUCESSO

Malwee completa 99 anos de atividades
o início
Ahistória daMalwee começa com a fundação de um comércio e indústria de

laticínios em 19C6porWilhelm eBerthaWeege.Nos anos seguintes as atividades
foram ampliadas com frigorífico e agricultura, recebendo a denominação de
WilhelmWeege.
Emagosto de 1937, foi transformadaem sociedade limitada, sob adenominação
deWWeege e Cia. Ltda., e a abertura de filiais comerciais deu umnovo impulso
na região.
Em 1Qde janeiro de 19<W, alterada par� asociedade anônima, sob adenominação
de Ind. E Com. W Weege SA, já pelo filho dos fundadores, Sr Wolfgang
Weege.Neste período, a empresa foidiversificada e ampliada incluindo até um
posto de gasolina e em 1967 expandiu-semais com umengenhode arroz.A loja
comercialnoano de 1960 foimodernizadaparáumasuperlojade departamentos,
Em 1964, como fechamento do frigorífico, veio a idéia de ocupar,estes prédios
com umanova indústria.Após umperíodo de pesquisas, com visitas a diversas
indústrias dosmais diversos setores, optou-se pelamalharia. Assim, apartir da
opção, estesprédios foram reformados e adaptadosparaque alise pudesse instalar
a nova indústria. Paralelamente às reformas e adaptações foi-se adquirindo o
maquinário paramalhas como tinturaria, cone, costura e expedição.

Malhas
No dia 4 de julho de 1968, com quatro funcionários, iniciou-se a Malwee
Malhas. Qualidade e rotatividade são os lemas, que fizeramcomque apequenina
Malwee conseguisse sua fatianomercado. Hoje, com cerca de 4.500 parceiros,
que considera o seu capital, é uma'dasmaismodernas do Brasil.
Desde seu início, a Malwee se preocupou com o padrão de acabamento,
buscando através de pesquisas permanentes o acompanhamento do público e

suas preferências. Dedicação especial é dada ao treinamento e atualização da
equipe de trabalho e também a adaptação destesmoderníssimosmaquinários
eletrônicos para podermos enfrentar os desafios nas nossas 4 unidades fabris,
para a nova época de globalização do mercado. A sede da Malwee fica em

Jaraguá doSul e toda a parte administrativa, tecelagem, corte, parte da costura
e expedição estão lá concentradas.
AMalwee com sua constante preocupação comomeio ambiente, possui uma
estação de tratamento de efluentes dasmais modernas existentes, onde a água
usada na fábrica é processadapara voltar limpa a sua origem.

Fábricas
Jaraguá do Sul, Fábrica 1

Esta fábrica é a unidade principal. Situada em Jaraguá do SMI está a

Matriz com os seus 35 anos de história.

Nesta fábrica, se concentram exclusivamente os setores de confecção e

. acabamento das peças vindas da fábrica 1, Jaraguá do Sul.

Pomerode ' Fábrica �

Nesta unidade, situada em Pomerode, cidade considerada a mais alemã

do Brasil, a atividade 'principal é a confecção e acabamento domaterial
recebido da casa matriz, J araguá.

.

Jaraguá do Sul, Carinhoso, Fábrica 4

Na Carinhoso são confeccionadas linhas e estilos um pouco diferentes do.
usual da Malwee. É fabricada uma linha onde amalha é conjugada a? jeans .

FamíliaWeege: da imigração à prosperidade
A família Weege quando

chegou ao Brasil, assim como

tantas outras famílias alemãs,
deixava para trás uma sociedade
caracterizada por uma política
repressiva e uma situação
econômica precária na

Alemanha. ''A relação existente

entre o início da industrializaçãó
e a liberalização econômica

agravada pelo aumento

populacional e por más colheitas,
levaram o país a um

empobrecimento que se alastrou
pelas diversas camadas sóciais,
numa proporção nunca antes

vista." (BLUMENAU, 1850 p:
29). Em virtude disso, no ano de
1846, 250 mil pessoas haviam
emigrado dos estados alemães para
os Estados Unidos e outros países,
especialmente ao Brasil.

Em abril de 1968, vinham do
porto de Hamburg, com o navio
Lord Brougham, 425 imigrantes
dos quais 23 tinham como destino
a colônia Dona Francisca

(Ioinville) e 402 iam para a colônia
do Dr. Hermann Blumenau. A
viagem durou 'um pouco mais de
três meses e, no dia 3 de junho do
mesmo ano, a população
imigratória desembarcava no porto
de São Francisco do Sul, onde
permaneceram por um período de
quarentena.

Dali, os imigrantes partiram,
cada qual ao seu destino, através
de um navio a vapor que ajudava
a popularizar as colônias recém
tormadas na província de Santa
Catarina. E o rio foi o caminho
percorrido pela família Weege
para chegar a Blumenau. Neste

lugar, bastante diferente da terra
natal, afamília foi viver em Rio do
Texto, hoje uma área que pertence
aPomerode.

A terra natal da famíliaWeege
chamava-se Regenwalde, um

distrito pertencente à cidade de

Labez, às margens do Rio Rega,
na antiga região da Pomerânia

(Pommern). Em 1945, depois da
2ª GuerraMundial, a maior parte
da província da Pomerânia passou
a fazer parte da Polônia. Hoje, esta
cidade chama-se dü Lobez e o

distrito. de Regenwalde se chama
Resko. Situada no extremo norte
da Alemanha, a Pomerânia é
caracterizada por lindos e enormes

lagos e praias cercadas por
gigantescas dunas. Mora�a ali um
povo humilde que vivia

basicamente da agricultura e da

pesca.
Friedrich Weege trazia na

bagagem a esperança de
encontrar um modo de vida
melhor que aquele que havia
deixado na Alemanha. O

feudalismo, reinante nos estados
alemães naquela' época,
mantinha-se em face. às idéias

oposicionistas do nocionalismo e do
liberalismo. Era melhor, então,
viver de modo simples e

moderado, porém ser senhor de
sua terra.

Com a esposa, Henriette

Düsing, Sr. Friedrich trazia quatro
filhos: Augusta, que tinha 22

anos; Friedrich, com 15 anos;

Carl, com 12 anos e Albertine, com
10 anos. Na região onde

permaneceram pormuito tempo,
a família Weege sempre

Wolfgang Weege deu continuidade à empresa W. Weege & (ia

demonstrou força de vontade para

ajudar a desenvolver a região
ainda pouco popularizada.

Carl, por exemplo, casou-se aos
. 20 anos com Auguste
Grützmacher e com ela trabalhou
na roça para manter um moinho
de fubá, que naquela época era

chamado de atafona. O fubá

produzido no moinho vinha do

milho que era cultivado pela
família de Carl. O farelo era

vendido para os poucosmoradores
da região e o dinheiro vinha para
dar sustento aos quinze filhos do
casal. A dedicação da família e a

aptidão de Carl para o comércio

fizeram prosperar o negócio. Os
Weege tomaram-se os pioneiros do
ramo comercial em Pomerode.

\.)

Logo tinham uma casa comercial
de secos e molhados e um salão
de baile 4lue significavam o início

do progresso para a região de
Pomerode Fundos. E assim foram
evoluindo. Já era necessário a

construção de uma nova atafona,
indispensável para a época. Esta
já era utilizada por todos os

moradores da região que traziam
milho paramoer ou para trocar por
uma outra mercadoria que lhes
interessasse.

A prosperidade dos negócios
deu a CarlWeege a oportunidade
de construir mais uma casa ao lado
do comércio, o qual fora alugado
para outras pessoas. Durante o

início da década de 20, o casal
vivia, então, nesta casa enxaimel.
Em maio de 1925, a Sra. Auguste
falece, e Carl vai morar em

Jaraguá do SUl, na rua Arthur
Muller e morreu em 29 de maio

1939.
Um dos filhos de Carl, Albert

Wilhelm herdou do pai a

satisfação e o interesse pelos
negócios. Em J araguá do Sul, no
ano de 1906, juntamente com sua

esposa Bertha Karsten, iniciou um
comércio e indústria de laticínios

que, mais tarde, foi ampliado com
um frigorífico e com a venda de

produtos agropecuários. Sóentâo,
passou a se chamar -Indústria e

ComércioWilhelmWeege.
Em agosto de 1937, já sob a

denominação deW Weege &Cia

Ltda, a família iniciou a abertura
de algumas filiais que marcaram
o desenvolvimento do comércio
na região. Alterada para
Sociedade Anônima em 1 Q de

janeiro de 1948, com o apoio do
filho do casal, Sr.WolfgangWeege,
a empresa' foi diversificada e

ampliada. Em 1960, a loja da
família foi modernizada e

transformada em um "super-loja"
de departamentos. Logo depois,
adquiriu-se um posto de gasolina
e, em 1967, um engenho de arroz.

Com o fechamento do frigorífico,
em 1964, surgiu a idéiade ocupar essas
antigas instalações com um novo

ramo industrial. Após um período de
pesquisas e visitas a diversas indústrias
dos mais variados setores, optou-se
pelamalharia. A partir daí, depois de
reformas e adaptações do prédio do
antigo frigorífico, adquiriu-se todo o
maquinário necessário para a

fabricação de malhas.
Com apenas quatro funcionários,

em 4 de julho de 1968, deu-se início à
Malwee Malhas. De lá pra cá,
qualidade e durabilidade sempre
foram os lemas que registraram a

marca Malwee no mercado. Hoje,
com o considerado capital de, \

aproximadamente, 4.500 parceiros, a
empresa é uma das mais moderrias
do Brasil.

Desde o início a Malwee se

preocupou com padrão de acaba
mento e, freqüentemente, buscou
descobrir" através de pesquisas
constantes, o comportamento e a

preferência do público consumidor;
Além disso, é dada importância ainda
maior ao treinamento e à atualização
da equipe de trabalho, com a

oportunidade de adaptação aos

moderníssimos maqumarros
eletrônicos. Tudopara estar preparada
para os desafios da globalização no

mercado de trabalho..
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CP NOTAS
� LICITAÇÃO
Novo jardim para a Prefeitura eoutras reformas
o prefeito Moacir Bertoldi anunciou uma licitação para que seja
executada uma pequena reforma de embelezamento e melhorias nos

jardins prefeitura municipal. "Esperamos que já na próxima semana

este documento esteja encaminhado para o início imediato dos
trabalhos, que deixarão o local mais agradável'; comentou o chefe do
Executivo.
Entre às melhorias estão o plantio de flores, plantas e a instalação de

rampas de acesso para portadores de necessidades especiais,
adequando a estrutura à lei.
O prefeito informou que as reformas e adaptações das atuais instalações
da prefeitura serão executadas de acordo com a disponibilidade
financeir,a; assim como as reformas do gabinete dele e da vice-prefeita.
Algumas secretarias, que estão localizadas na antiga loja Marisol, também
precisam de reformas, mas dependem do orçamento municipal. A
idéia, segundo Bertoldi, é otimizar a centralização das atividades e com

isso, facilitar o atendimento a população.

� INTENSIVO DE FÉRIAS

Empresasaprimoram recursos humanos
I Segurança e higiene do trabalho, rotinas da administração de pessoal e
legislação trabalhista são alguns temas que serão abordados através do
curso intensivo de férias de aperfeiçoamento em 'recursos humanos.
O treinamento é uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul (Acijs), com o apoio da Sociedade Educacional de Santa
Catarina (Sociesc), e acontece de 17 de janeiro a 17 de fevereiro. Com
duração de 96 horas, as aulas serão realizadas as segundas e quintas
feiras, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul (CEJAS). No total, serão
18 encontros, sendo 15 no horário das 16h30min às 22h30min e os

demais das 18h30min às 22h30min.
A idéia é proporcionar aos profissionais de recursos humanos o

aperfeiçoamento daquele que atuam ou desejam atuar na área, a

partir do conhecimento das ferramentas e práticas envolvidas. Durante
o curso, os participantes aprenderão sobre recrutamento e seleção,
avaliação das competências, remuneração e benefícios, treinamento
e desenvolvimento de talentos, relações trabalhistas e sindicais e

legislação previdenciária.
Mais informações podem ser obtidas através do telefone (47) 275-
7017 ou pelo e-mail capacitacao@acijs.com.br.

� COUROMODA

Havaianasmostra nova coleção
A Havaianas marca presença na Couromoda 2005 com seus modelos
tradicionais e algumas novidades, inclusive uma no segmento infantil.
Entre os diversos modelos apresentados na feira destaque para os das
linhas Fashion, que vêm éom tiras mais finas, solado mais leve, brilho
metalizado nas tiras e cores seguindo a tendência dos tons pastéis; e
para a linha Flash, que ganhou novos formatos de tiras e solados.

Falecimentos
Faleceu às 14:30h do dia 03/01, o jovem Renato de Paula

Marinho, com idade de 12 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no Cemitério de Nereu Ramos.
Faleceu às 22:40h do dia 03/01, o senhor Renus Henrique
Willy Weiss, com idade de 80 anos. O velório foi realizado na

Capela da Vila Lenzi e o sepultamento no Cemitério de
Guaramirim.
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, NATAL

Retirar a decoração de Natal
r

é tradição do Dia de Reis

�Dia é homenagem
aos três reis que
levaram presentes
ao menino Jesus

}ARAGUÁ DO SUL
Diferente da tradição, a

decoração de Natal na cidade

não será desmontada hoje, Dia
de Reis. Vai durar um pouco mais

este ano. O Shoping Center

Breithaupt vai desmontar os

arranjos no dia 10, com o término

da promoção de Natal. A

Prefeitura desligou as luzes na

noite de ontem, mas a decoração
deve permanecer até o dia 20,
quando os responsáveis voltam
das férias.

O gerente de Marketing do

Shopping, Miguel Ângelo dos
Santos, explicou que, a

decoração deve ser retirada pela
empresa contratada na noite do
dia 10, após o sorteio do carro.

"Para montar a decoração de
Natai a empresa levou 'três noites.
Como desmontar é mais fácil, a
expectativa é que a empresa
retire tudo em apenas uma

noite".
O ponto alto da decoração é

o Papai Noel que conta cinco

histórias diferentes, todos os dias,
de hora em hora. A decoração
foi instalada no dia cinco de

Por volta das 14 horas de ontem, o Corpo de Bombeiros

Voluntários atendeu um princípio de incêndio na Menegotti
Máquinas. O fogo começou na cabine de som e foi controlado

com os extintores de incêndio da fábrica. Apenas um funcionário

foi encaminhado ao PS por ter inalado fumaça, mas passa bem.

Crianças escutam atentas as cinco histórias do Papai Noel

novembro e vai completar 70 dias
com clima festa. A

administração acredita que pelo
menos 10 mil pessoas vão ouvir
as histórias do Papai Noel. "Na
semana anterior ao dia 25, de
50 a 60 pessoas, por hora, ouviam
o Bom Velhinho. Depois do
Natal muitas pessoas de fora

chegaram para visitar parentes
e aproveitaram para trazer as

crianças, que aproveitaram para
conhecer as histórias".

'1"
I

PRESENTES - A história
conta que a Ordem do Essênios,
filiada à Grande Fraternidade

Branca, ficou 'sabendo do
nascimento de uma curiosa criança
em Belém de Judá e designou três

dos seus integrantes, homens sábios,
magos, para irem visitá-Ia. Osmagos
ofertaram aomenino ouro, incenso

e mirra e consultaram os oráculos.
Ao partirem, deram ordem aos

membros doMonte Carmelo para
protegerem o menino e seus pais,

tutelados deles a partir daquele
instante.

Os magos - Gaspar, Melchior
(ou Belchior) e Baltazar -, além
de cientistas, formavam também
uma casta sacerdotal. Não se

sabe ao certo de que país vieram.
Sabe'-se que um era negro

,

(africano), o outro branco

(europeu) e o terceiro moreno

(assírio ou persa) e re

presentavam a humanidade
conhecida de então.

Governo federal eleva em 10%

o valor
.

per capita do Fundef
BRASÍLIA - O governo decidiu

elevarem 1001a o valorgastoporaluno
do Fundef (Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do

Magistério).A decisão já foi tomada
pelo Ministério da Educação e

deverá ser ratificada nos próximos
dias pelo presidente Luiz InácioLula
da Silva. Hoje, o Fundef gasta R$
562,00 a cada ano por aluno que
cursa o ensino fundamental, que vai
da alfabetização à oitava série. Este

v�lor deverá subir para R$ 620 per
capita por ano.

A elevação do gasto per capita
deverá aumentar os-repasses que a

União faz a Estados e municípios
para complementar o Fundef, que
é formado por uma fatia de impostos
estaduais e municipais. Em 2004, a
União transferiu R$ 470 milhões,
dinheiro que serviu para reforçar os
gastos de governadores e prefeitos
na complementação de salários de
professores e custeio das escolas

públicas estaduais e municipais,
principalmente de regiões mais

pobres como Nordeste e Norte do
País.

Além de aumentar o valor per
capita do Fundef, o governo quer
transformar o atual fundo em

Fundeb (Fundo Nacional de
Desenvolvimento do Ensino

Básico), que vai beneficiar desde
alunos de cursos infantis até o

,.

--,

• Os cerca de 24 mil

cartões contém todos
os dados de identifica

ção do usuário e foram
confeccionados com base

1)0 levantamento do
Proder Com senso

realizada pelo Sebrae

• Os cartões serão

entregues diretamente.
nas residências através da

equipe de Agentes
Comunitários de Saúde.

ensinomédio. Pára fazer a alteração,
o governo pretende enviar em

fevereiro ao Congresso Nacional
projeto de emenda constitucional

propondo a.mudança. A emenda,
que deve estabelecer critérios para'
o reajuste anual dos valores do novo
fundo, está sendo negociada com
os secretários estaduais e municipais
de Educação.

Com a aprovação da emenda

constitucional, o governo pretende
aportar cerca de R$ 4 bilhões nos

próximos quatro anos para financiar
o ensino básico. No total, segundo o
ministério da Educação, o Fundeb
terá cerca de R$ 40 bilhões por ano.
O atual Fundef conta com R$ 28
bilhões anuais.
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ESPORTES

Novos DESAFIOS

Lutador inicia treinamentos

para competições em 2005
JULlMAR PIVATTO

� Antônio Conceição
viaja para Curitiba

para intensificar a

preparação

}ARAGUÁ DO SUL - o lutador

Antônio Conceição viaja esta

semana para Curitiba, onde

começa os treinamentos para as

competições de Vale Tudo em

2005. Depois de dividir o tempo
com torneios de [iu-[ítsu, o baiano
radicado em J araguá do Sul

resolveu priorizar um tipo de

modalidade. O primeiro desafio
será no próximo dia 29, em

Balneário Camboriú, quando
disputa o Storm Samurai de Vale

Tudo.
"Ainda não foi definido meu

adversário. Mesmo assim vou

começar a treinar A partir do
momento em que eu souber
também como serão as regras

específicas, começarei os

treinamentos específicos",
comentou Conceição, que vai

precisar perder três quilos para
lutar. Ele disse que prefere lutar
Vale Tudo porque o J iu- J itsu

'

perdeumuito a emoção. "Uma luta
de VT traz mais adrenalina. Você
não pode vacilar porque é rápido e

pode ser surpreendido.No jiu-[itsu
os lutadores preferem prender a

luta, segurar o máximo q-ue

podem", avaliou.
Conceição começou a praticar

Boxe em 1991 e logo foi para o

Kung-Fu. Masfoi no jiu-[itsu que
ele se adaptou mais. Sua primeira
competição, tanto de J iu-[itsu
como de Vale Tudo.foi em 1996.

Disputando na categoria até 80
.

quilos, participou de um Mundial
no Recife (PE), em 2000. "Mesmo
eu estando bem treinando, não fui'

Antônio Conceição: "No Vale Tudo tem mais adrenalina':

ARQUIVO/ALEXANDRE BaGO

Além de competidór, o atleta dá aulas de Jiu-Jitsu na cidade
,

São Paulo goleia o Itabaiana
na estréia da Copa SP Iúnior

DA REDAÇÁO - O São Paulo
não encontrou dificuldades para
vencero Itabaiana-SE, ontem, na
estréia do time na Copa São Paulo
de Futebol Júnior. O tricolor do
Morumbi venceu por 4x1, em
Taubaté, com grandes atuações de
Paulo Matos, Paulo Kraus e Jean.
O placar foi construído no segundo
tempo.

O primeiro gol saiu aos sete

minutos da etapa final, com Paulo
Kraus, que havia acabado de
entrar. Aos dez minutos, Jean
ampliou para 2xO. Com a

vantagem, o time paulista relaxou
e os sergipanos empataram aos 31

minutos, com jéferson, O terceiro

gol do São Paulo saiu aos 34, com
,

Jean e, aos 41, Paulo Kraus fechou
o placar.

Com o resultado, o São Paulo
assumiu a liderança do Grupo Q
da Copa São Paulo. O time está
com três pontos e leva vantagem
sobre o Taubaté, no saldo de gols.

1

bem. Esse tipo de competição é

muito difícil", comentou.
Segundo ele, o Vale Tudo já

perdeu muito da violência. "Com
o tempo, as regras foram mudando,
para atrair o público. O

regulamento muda muito de uma

competição para outra", comentou
o lutador, que deve lutar de

quimono mesmo. "Fica.mais fácil.
Não escorrega tanto", completou.

Em 2004, participou do
Mundial de VT no Rio de Janeiro,
em julho, quando foi eliminado na
primeira fase. "Fui para testar meus
limites. Com 83 quilos, disputei no
pesadíssimo, que tem luradoress
acima de 100 quilos. Foi uma boa

experiência", lembrou.
Mesmo privilegiando o Vale

Tudo, Conceição disse que não vai
descartar o [iu- [itsu. "Se me

convidarem para algum torneio,
vou avaliar o que émelhor pra mim.

Chega uma fase da-vida em que
temos que priorizar algumas
coisas", avaliou.

Em seis minutos, Luxemburgot,

comanda vitória do RealMadrid
N a preliminar, o time da casa
venceu o Estrela do Norte-ES, por
2 a l.

FLAMENGO-[á o Flamengo
decepcionou na estréia ao empatar
em OxO com oMogi-Mirim. Com o

resultado, o rubro-negro fica na

segunda posição do grupo S. No
outro jogo pelo mesmo grupo, o

União São João goleou o Remo por
5 a 1. Os gols foram marcados por
Kleberson (2), Fred, André e

Lucas. Felipe descontou para o

time paraense. Com a goleada sobre
o Remo, o União São João assumiu
a liderança da chave.

O Palmeiras B não teve

dificuldades para vencer o

Ypiranga-AP na partida de ontem,
válida pela primeira rodada do.
Grupo T da Copa São Paulo. A

segunda equipe do Parque
Antarctica ganhou por 3x1, com
gols de Reinaldo, Everton e Marcos
Vinícius. Lucas descontou para o

time amapaense.

DA REDAÇÃO - Uma estréia

em seis minutos. O técnico

Vanderlei Luxemburgo co

mandou o Real Madrid pela
primeira'vez na tarde de ontem,
na vitória por 2x1 sobre a Real
Sociedad. O jogo tinha sido

interrompido no último dia 12 de

dezembro, aos 42 minutos do

segundo tempo, por causa de uma
ameaça de bomba, e havia
terminado em 1x1, com gols de

Ronaldo, para o time de Madrid
eNíhat da Real Sociedad.

O gol saiu logo no primeiro
lance da partida, quando o

ataca�1te Ronaldo sofreu pênalti
de Labaka. Zidane bateu e

marcou o gol da vitória. Com isso,
os galáticos chegaram a 32

pontos, empatando com o

Valênci'a, na vice-liderança. O
líder é o Barcelona, com 42.

Luxemburgo deu seu cartão

de visitas logo no início da partida,
quando tirou Owen para colocar

Morientes. Após o gol, o

treinador substituiu Ronaldo pelo,
zagueiro Pavón. O atacante saiu

aplàud id o de campo e cum

primentou o técnico com um

sorriso. No final da partida, fez a

terceira alteração, colocando
Solari no lugar de Raul. Após a

partida, os jogadores comemoram
a vitória como se tivessem

conquistado um título. "Con

seguimos uma vitória sonhada e

no qual eu sempre acreditei",
disse o treinador, no fim da

. partida.

ESPORTIVAS
� NOVIDADE

Fifa testa bola com microchip
A Fifa testará no próximo mês uma nova tecnologia que inclui um

microchip dentro da bola. Com isso, a entidade espera acabar com
lances polêmicos, como se foi gol ou não, durante as partidas. A
bola será testada no dia Zôde fevereiro, no Estádio de Cardiff, um
dia antes da final da Copa da Liga. Se for aprovado, o novo sistema
será usado na final. Sobre o uso de imagens de televlsâo no estádio

para auxiliar os árbitros, a Fifa voltou a afirmar que é contra.

� TENIS

Mello e Saretta buscam 2.a vitória noViiia Lobos
Dois dos principais favoritos ao título do Aberto de São Paulo, os
brasileiros Ricardo Mello e Flávio Saretta estarão em ação nas

quadras do Parque Villa Lobos hoje em busca de vagas nas quartas
de-final do torneio. Mello desafia o argentino Christian Villagran,
um tenista de 22 anos e bom devolvedor de bolas, enquanto Saretta

pega o arrojado alemão Sebastian Fitz, que não hesita em arriscar

um golpe mais violento e difícil. Saretta está em busca do

tricampeonato do Aberto de São Paulo depois de ter vencido este

torneio em anos ímpares - 2001 e 2003 - espera repetir a dose

agora em 2005. Ontem, Saretta fez uma estréia arrasadora, ao
vencer Bruno Soares por 6/1 e 6/4, e acredita que pode melhorar
ainda mais.

Para Ricardo Mello a estréia do Aberto de São Paulo foi bem mais

perigosa. Afinal, na segunda-feira, precisou salvar dois match points
diante de Júlio Silva. Realmente não estive bem, mas a tendência

é melhorar com a seqüência de jogos. Em outros jogos do dia no

Villa Lobos, Chico Costa perdeu para o peruano Ivan Miranda por
6/2,2/1 e desistência, e Giovanni Lapenti superou o brasileiro Felipe
Lemos por 6/4 e 6/3. Se o tempo deixar, a rodada desta quinta
feira terá oito partidas, com duelos que prometem.

� JUDO

Brasileiros viajam para a Jigoro Kano
Os judocas Carlos Honorato e Daniel Hernandes viajaram ontem

para Tóquio, Japão, onde vão disputar, domingo, a Copa Jigoro
Kano, a mais tradicional competição de judô do planeta. Como
ocorre desde 2001, o título será disputado apenas na categoria
absoluto. Somente um brasileiro já venceu a competição. Foi Sérgio
Pessoa, em 1986. Aurélio Miguel, Douglas Vieira, Fulvio Myiata e

Henrique Guimarães foram medalha de bronze. O campeão leva

US$ 24 mil.

� INTERNACIONAL

Complica a contratação de JorgeWagner
A negociação entre o Lokomotiv Moscou e o Grêmio para o

empréstimo do meia Jorge Wag'rer se complicou ontem. O clube
russo parece não estar mais interessado em liberar o jogador que
teve pass_agens por Bahia, Cruzeiro e Corinthlans. O empresário do
meia admitiu que está difícil o acerto entre Grêmiõ e Lokomotiv.
Para complicar ainda mais a situação do Grêmio, o Fluminense
teria e"trado na disputa por JorgeWagner. Envolvido em um troca

troca com o Cruzeiro, o volante Augusto Recife deverá se

apresentar hoje ao time do Beira-Rio. Na negociação, o Inter liberou
o volante Marabá para a equipe mineira.

� GOIÁS

Péricles Chamusca se apresenta
o técnico Péricles Chamusca se apresentou ao Goiás ontem com

um objetivo bem ambicioso: chegar na frente em todas as

competições que o time disputar este ano. O treinador afirmou

que conta com o apoio da diretoria para obter êxito no Campeonato
Goiano, na Copa Sul-Americana e no Brasileiro."O projeto é ousado
e o investimento no time vai ser alto'; revelou o técnico, campeão
da Copa do Brasil no ano passado com o Santo André. Chamusca
disse que o Goiás não utilizará o Estadual como um laboratório

para as demais competições e que o elenco já está sendo formado,
apesar de a diretoria ter apresentado apenas dois reforços:o
zagueiro Aldo, contratado junto ao Santa Clara (POR), e o atacante

Washington, que estava na Ponte Preta. "Há uma relação de atletas

que se destacaram no Brasileiro, que está sendo analisada, além
de repatriamento de jogadores'; acrescentou Chamusca,
pretendendo ainda analisar as revelações das cateqorlas de base.

� FUTSAL

ManoelTobiasdizqueFutsal da Espanha éomelhor
Depois do decepcionante terceiro lugar no Campeonato Mundial
de Taiwan,o ala ManoelTobias criticou,em entrevista à rádio Jovem

Pan, os dirigentes que comandam a Seleção Brasileira e reconheceu

que a Espanha, atual bicampeã do mundo, está acima do Brasil no
momento. "Para mim, o melhor futsal é o da Espanha. Do meu

ponto de vista, a questão maior é que os treinadores que deveriam
estar servindo a Seleção Brasileira não são chamados. O próximo
treinador tem de ser o melhor. No Brasil, no meu ponto de vista, é
o Miltinho, que trabalha no Minas';afirmou o jogador.Tobiàs, que já
foi eleito o melhor jogador do mundo, lamentou o desempenho
brasileiro no Mundial de Taiwan, apesar de o time ter encerrado a

competição de forma invicta. "Particularmente, foi a pior
participação que eu tive. Os que estão na Seleção Brasileira
deveriam ter mais profissionalismo, acreditar mais no que os outros

falam. Até porque o futsal está mais nivelado e, para mim, a Seleção
Brasileira precisa ter os melhores jogadores e treinadores';disparóu.
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- Cachaça riaÁguaDoce
Músicaao vivo com Paulo Henrique (São Paulo) •

por Max Pires e Ricardo Daniel Treis
. -ai.07.Jlexta..feimll
-lceScape I Banana Joe > vide nota

Aep 'iI' nosso blog.www.poracase.com I e.rnalh contatoespcracaso.ccm
*Dia08._.Sábadoll

- Banana Joe I Ubatuba
Balada de sábado no Banana.Start23h30. '

-Sali Hai I Piçarras
Balada do Expedição Bali HaUnício 22h30.

-Dia09
..�Domiflgoll

• Rutana I JoinvUle
Início da temporada 2005 da casa jolnvilense. $I)ow com a

banda EI Kabong.lnicio 22h.

Cantando pela Asia
Cantores incluindo os membros

sobreviventes dos Bee Gees, o ícone dos.anos
80, Boy George, e a revelação do jazz em 2004,
Jamie Cullum vão gravar uma música para
ajudar a levantar dinheiro para as vítimas do
maremoto naÁsia.

A música, intitulada GriefNeverGrowsOld
{Pesar Nunca Envelhece, em tradução livre), é
descrita como uma balada melancólica e foi

composta pelo apresentador de rádio e DJ
MikeRead.

, Eles esperam que a canção arrecade
mais de dois milhões de libras (cerca de R$ 10
milhões) pa ra o fundo de ajuda às vttímas.

Quem manda a boa noticia é o canal
Multishow, que comemora as 4 décadas da Rede
Globo com uma programação especial, na qual
exibirá diversos clássicos da emissora dos últimos
20 anos. A partir de janeiro apresentará a Faixa
Humor,ondeàs 12h e 17h30 serão exibidos Sai de
Baixo (s�gundas), Armação Ilimitada (terças e

quintas), e a imperdível TV Pirata (todas sextas),
AGlobo já havia prometido para fevereiro de

2004 um dvd com 8 horas dos melhores
episódios deTVPirata.Após um ano de enrolação
parece que, aproveitando o momento alto,
finalmenteo proíeto será lançado.

Fica no ar a pergunta:quemmatou Barbosa?

Excelente excedente
'o slte do IBGE ( , )

disponibiliza para pesquisa as novas estatísticas
obtidas a partir do último 'censo demográfico,
realizado em 2000. Entre os dados mais curiosos
pode-se conferir que, dentre os 180 milhões de
habitahtes do Brasil, há aproximadamente 2,5
milhões de mulheres a mais do que homens
nesta abençoada terra.

A projeção é de que em 2050 este número
chegue a 6milhões.Cuidado mulheres, ficar para
"titia" está cada vezmais fácil.

Sexta, no Banana
�

Marvellança minissérie questionável
sobre conflito no Iraque

Com a reeíelção de GeorgeW.Bush e a continuidade da
polüka de "guerra contra os inimigos� a Marvel lança a

minissérie Combat Zone:True Tales ofGI's ln lraq, ou seja/o
relato'; em quadrinhos, de três meses da vida dos soldados
da 82a. Tropa de Paraquedístas do Exército Norte
Americano.que estão em batalha no Iraque.

A mmíssérle terá cinco edições com 32 páginas
coloridas cada, Com lançamento programado para 5 de
janeiro de 2005, deverá ser uma revista em quadrinhos a ser

lida de olhos bem abertos. afinal, a mensagem
polítkarnente imparcial será predominante, visto que a

Marvel está disfarçando como entretenimento suas idéias e

intenções com relação ao atual Governo de seu país.em troca de quê ainda não se sabe.
Não é a primeira vez que isso acontece,vide que durante a SegundaGuerraMundial,

revistas "nacionalistas" do tipo eram 'lançadas mensalmente.. Porém, hoje em dia, a

distinção entre os "mocinhos" e "bandidos" émuitomais tênue do que foina década de
1940.

REFRESHMENT FOR YOUR MIND - Muita
adrenalina e uma vibe de tirar o fôlego é o que
promete essa mistura de bandas e

conceituados djs brasileiros que acontecerá
.

nesta sexta no Banana Ioe.ern Ubatuba.
A Mega. Balada que vai agitar São

",

Francisco do Sul rola por dois dos maiores
nomes do tecnho nacional numa grande
apresentação. Djs Andersen Noise e'Murphy
encontram-se no Banana para junto à Banda
Mr. Einstein de Curitiba colocar São Francisco
do Sul pela primeira vez no roteiro das grandes
festaseletrônicas do Brasil.

Ambos farão suas apresentações na nova

tenda montada exclusivamente para esse

verão e se transformou na grande coqueluche
da casa"

A tradicional pista do Banana vai ser

transformada numa área psy,onde o destaque
vai para a apresentação' do d] Sarchas.
Decoração especial e muita vibe irão marcar a
noite. Maiores informações podem ser

adquiridas no slte www,biD!lm.tjmM;º-rnln:

Daft Pu.nk retorna às paradas
com novo trabalho em Março

Tours listados para 2005
prometem grandes shQWS

Depois de criar toda a trilha do anirnê Interstella 5555:The 5tory
otthe secret 5tar 5ystem,0 duo-rechno francês Daft Punk confirmou
detalhesde seu terceiro disco de estúdio, "Human afterali".

O álbum será lançado na Europa dia 21 de março. Será o primeiro trabalho lançado
desde 2001, quando fizeram Dlscovery- disco em que assurntrarn a identidade de dois
robôs.

Thomas Bangalter e Guy Manuel de Homem Christo (belo nome) disseram que as

gravações das dez faixas duraram seis semanas e aconteceram entre setembro e I

novembro, no seu estúdio em Paris.No aguardo da novidade.que terá l Ofalxas.

Já está a mil a agenda de shows
internacionais que baixam no Brasil em 2005.
Lenny Kravltz já está confirmado: ele se

apresenta em São Paulo, Rio e Brasília em

março.Também estão certos os shows de Joss
Stone - a novata cantora inglesa de vozeirão
poderoso que já tem uma legião de fãs por
aqui, a banda eletrônica inglesa Placebo, o
guitarrista Carlos Santana, o cantor americano
Rod Stewart e a cantora de jazz Diana Krall. A
lista não vai parar por ar. Como a indústria
fonográfica está se ajeitando para promover
seus lançamentos, brevemente teremos'
conhecimento de mais nomes.

• CENTER
ParceIros S () M

da coluna: /� Center Som
I

� 371 284712752005

I'
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ercu os

que 2005 reserva

ara sua garage�
or Darlon Anacleto/Cromoart

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

ano de lançamentos bem interessantes na

ndústria automobilísticas. Apesar de não haver

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

criar novos segmentos ou aquecer outros, meio

squecidos. É o caso por exemplo, da perua
Peugeot 206, que vem juntar-se à campeã Palio
�eekend e a sempre presente Parati.

Infelizmente as novidades não são para todos os

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

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

ompacto, o terceiro modelo mais vendido ao

ongo do ano.

COMPACTOS
lém do 206 SW que inaugurará o motor

bicombustível da Peugeot, outra �ovidade no

segmento compacto é o Citroên C3XTR,--
versão com influência aventureira e interior

mais esportivo, que deve utilizar o mesmo

motor da perua Peugeot. A Volkswagen ataca

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

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

comportado modelo.
MÉDIOS
A grande e tão esperada cheE-ada no
segmento é mesmo do Renault �

Megane sedan, que foi
lançado no final de
2003 na Europa. O
modelo combina

I

comprimento e visual, tio mínimo, inusitado, o sedan é a aposta da marca para

abocanhar parte de um mercado em que não encontra concorrentes nacionais.

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

de 230cv e valor de venda que ultrapassa a casa dos R$ 300 mil.
Dos Estados Unidos surge um dos mais

.

belos "sedans-banheira'' de todos os

tempos: o novo Chrysler 300C, �
.

equipado co�r que gera 340cv.
UTILlTÁRIOS

com cortes sutis e elegantes. O bom gosto se estende ao

interior do modelo, que é ousado sem ser apelativo.
Nada de imitações de madeira nem cromados em

excesso. Motorizado com os mesmos propulsores que

equipam a Scénic, o modelo têm a dura tarefa de ofuscar
as vendas do Toyota Corolla e aumentar a participação
da Renault no Brasil.

Já a conterrânea Citroên aposta
na ousadia do C4. O
modelo, montado
sobre a mesma

platafor1: do 307

buscarf�rcompradores de Golf,
A3 e Stilo. Mas isso,
somente depois de

ganhar cidadania
argentina, pois,
enquanto importado da

França será salgado demais para
concorrer com algo nacional.
GRANDES

Depois de tentativas frustradas com modelos como
Shuma e Clarus, a coreana Kia,

, mais conhecida por seus

modelos
utilitários,
surpreende ao

trazer seu modelo

top de linha:

Opirus. Com quase

,cinco metros de

das vans de luxo

Peugeot 807 e
•

Citroén C8, a
Hyundai ataca
de H1, também de sete lugares e com novo desenho, mais

quadrado e recheada de ítens de luxo e conforto. O jipinho
" '[ucson tamb�lJl estar-ª_Qi§p_QníY._�1 m.Jl_§ bar:atº_ÇDJ�o Toyot'l!
RAV 4 e Honda CR-Y.

" Q_�iID_p-ªti-ç.9-KJª-Sp-º-rtªg,e. ganha feições mais ousadas e maiores

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

Hyundai Tucson. Os valores aproximam-se da versão atual, que é para manter os

consumidores fiéis.
Do Japão vem a novidade da Mitsubishi.
Com a aposentadoria da van Espace, surge
a Grandis, uma versão bem mais futurista,
com espaço para sete passageiros. O motor

é o mesmo do Airtrek, um 2.4 de 163cv.
Os amantes de grandes picape vão ter o

que comemorar, A Dodge traz a R'lfiL
picape de maior porte da marca, na versão

2500 Quad Cab 4x4, motorizada com um

vistoso motor 5.9 diesel, que gera 230cv.

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

R$ 200,00 você ganha um brinde, podendo escolher entre 5 opções! Conheça também,
toda linha de acessórios, iodas e pneusrokohama.
Kits VWde conversãoGNVapartirde R$ 2.700,00. Caraquá - Dirija sua vida!

Rua Bernardo Dornousch, 800 - Jaroguó do Sul - se - fone (47) 371-4000 - fax {47) 37 i -6124

caraguo(§\caragua-velculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_2__C_O_R_R_E_IO__D_O_P_O_V_O � � _.fI��� � �Q�U_IN_T_A_-F_E_IR_A�,_6_de�J�·a_n_ei_ro_d_e_2�O�

.Jlmauri
9r1otos

XT600

IIII•..· ......-�'..·.P'..i'.',.·•.•m'.
CBR450

preta

Verm<!lha.

VOLKSWAGEM

Gol CL 1:6 Vermelho G 1996
Go11.0 4p Branco G 1998
GolMI Branco G 1998
Santana CL Bege G 1994
Saveiro SL 1.6 Branca G 1.998
Go11.0 4p Azul G 1999
Parati 16V CjARjDH Azul G 1998

GM

Prata 2001

VermelhaS:iharn350

Vectra GLS Verde G 1995
Vectra CD Azul G 1994
Pick UP Corsa GL Branca G 1998
Monza GL Bordo G 1994
Corsa Sedam Milenium cinza G 2001 Titan KS Vermelha 2001
Monza SL 4p cinza G 1993

(371 ?7QJ
Celta 2p branco G 2001

1 Tltan ES Verde 20al

•

Títan ES prataFORD

. Títan 125 Verde 1998
Escort Hobby azul G 1996

Compra VendePampaGL Cinza G 1991 .

Titan 125 Vermelha 1997

AAT

Troca Financia....

UnoSX Vermelho G 1995

Tipo IE Cinza G 1995 Today vermelha 1992
Palio EDX 4p Prata G 1997
Palio Wekend Vermelho G 1998

f.\iz Mais 2004

PICK-UP CARROS

....- 0" w>�)*' �YffiJ_ BilL
I, Horarlo de Funcionamento] Omega co GNV Vermelho 1994

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

J: F-1pOO Gabinada Turbo Prata D 1.989 Das 8:00 ás 19:00 Omega co 4.1 (iNV Prata 1997
I

Sportage 4WD Verde D 2001

Il 0-20 Gabinada Branca D 1986 .... ..... .................. _. ....... ................... 0.0 ......................... _ •••••• , •• .............................J
F-250XL Preto D 1999
F-250XL. Cinza G+GNV 1.999
S-10 Gabinda cornp Branca G 2000
D-20 Gabinada - Ar azul D 1.991 Rua Fritz Bartel, 99 • BaependiBlazer DLX prata G 1998

Jaraguá do Sul .. seCourrier CLX vermelha G· 1.998

Atendemos' linha geral:

:.".�CJ IiOlfB

20D1

19!19

2001
-.,

1995

2001

2002

ZOOI

2000

2000

1m

1999

1900

1998

1996

2004

1995

200j

Vímtwihopal�SX comp

CO(t;à4p
Ctil•• rc;I.,

S-10Die,eJeolT>j)

S-10cólT>j)+GNV
C<lltIl1.02P.

Preto

Somo

Çjl\l8

Prota

Vé«t'lelhó

Branco

Bege
Chllá

Brai'lttJ

Prata

-.

Prata

"'ata

Branco

Paílc YoO"l1
EsoorlGLX. Compl.lo

Carta Wagon GlS

A",,,, Gl Sodo'" COMP

Peugoot 100, C(}t11pl�m

Plok-Up Co"", Champ
Uno MlliO SX

Est<Jrl HOl>by

GQIGIII4p

(JoIPIu.

CI"i.04P.

Clio Soda.,C."'pt.UslnlO

.a ..... lu·i/lAÃ.1
1J-����'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC 8i'.ltIOO

G'afilt! •

Av_ Prat_ VVaJdemar Grubba, .2322 - Vila Lalau

Fiesta Sedam

Novos e Semi-Novos
Consórcío - Seguro - Financiamento

( ) 1
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570

. Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo locadora
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QUINTA-FEIRA,6 dejaneiro de 2005 CORREIO DO POVO

CLASSIMais

• Vare pode
Crédito para UÇl;I'!Cl:!!)1Iílllo e

seguro.

• Utilização de até :lO,*, !iO ctêdlto
como lance. (IaQce

Consórcio

Breitko f
Sua melhor opção em consórcio
47371·7887·371-8309

R. Reinoldo RaO, 530
Centro Jaraguá dO Sul

www.brettkopf.eom.br

CORREIO DO POVO 3

60 meses 75 meses

YBR 125 K---R$104,98 R$11.688,OO-R$197,aI.__
C 100 BIZ ES--R$107,88 R$13.193,00-R$ 223,1
CG 150 KS--R$ 114,84

-

R$ 13.878,OO--R$ 234,74
CG 150 ES-----R$ 126,44 R$ 14.436,00--R$ 244,18
XTZ 125 K-----R$131,66 _ R$15.570,OO--R$ 263,36
NXR 125 KS-- R$135,62 R$16.669,00-R$ 281.96
NXR 150 ESD-R$169,45 71.meses
Twister 250----R$191 ,01 •

R$19.678,OO�-R$ 350,44Yamaha XT - R$192,75 : R$ 21.988;00--R$ 391,55Tomado ?50- R$ 209,38 .. R$ 24.060,OO-R$ 428,47
58 meses R$ 26.500,00--R$· 471,90

R$ 10.830,OO-R$ 216,60 R$ 29.910,00--R$ 532,66
R$13.193,00-R$ 263,86 _ R$ 32.908,OO--R$ 551,55
R$14.436,00-R$ 288,72 R$ 34.651,OO·-R$ 580,77
R$15.570,OO-R$ 311,40 s R$ 38.340,00�·R$ 642,60
R$16.669,OO--R$ 333,38 - R$ 42.990,OO--R$ 72o,s3
R$ 18.336,00-R$ 366.72 R$ 43.890,OQ--R$ 735,62
R$ 19.745,OO-R$ 394,90 R$ 44.491 ,OO--R$ 745,69

correçêc atr,avoa da {abeto do fabricante

.. ( 03) três contemplações
mensais.
.. Antecipação de parcelas na
ordem direta ou inversa.
.. Lance embutido de até 30% .

.. Redução das parcelas após a

contemplação.
.. Prazo indeterminado para
faturamento.
.. Sem taxa de adesão.
.. Sem taxas extras durante

.

todo o plano.
.. Livre escolha do vefculo.
.. Planos de até 80 meses

para pagar. .

• FISCALIZADO PELO BANCO CENTRAL
DDG:( 0800 992345)

Confira outros planos e créditos

Consórcio
UNIAO

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

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

Trupp�lÇ�r
""..... .

.

.� ,_,," 0.0
% • .}!:::Win

"
'.'

VElCULOS MUI;;TIMARCAS

Fone: 275-1183
Compra - veilde - tro� • ünancra

CeltaI .6 ip ,
1002 "reto

CG KS 100.'1 verde

.9911 verde

1m braQl:O
1997 vermelho
2(101
Im
2001,
1001

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

Caminhão Chevrolet D60 73 Bege D R$ 9.500,00
Diplomata 90 Bordô GNV R$1LOOO,00
Voyage 83 Prata G R$ 3.300,00
Gol BX 81 Cínza G R$ 2.200.00
Chevette Hatcn 80 Prata G R$ 2.300,00
Cheveue 78 Bege G R$ 2.200,00
Kombi Furgão motor AP 82 Bege G R$ 4.000,00
Caravam 82 Marrom A R$ 2.300,00
Ford 84 Azul A R$ 2.400,00
Hora'lo de Atendimento de Seounoa a Sexta Fe.1I3 das 8 00 as 19 �IO aos sabados das 7 00 as 12 30

Temos todaaUnha c/e veículos
OKm, com osmenorespreços

275-3711'
372-1919

VEicULDS

Escapamento - Geometria - Balanceamento

Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

Auto-elétrica - Com. de Pneus

QUANTUM 1.81 corno. +G('JV 96

GOL GIII 4P16V SPORT completo
.

02
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verde met
azul
cinza

prata
grafite
vermelho

preto
branco
azul
branca
verde
branco

prata
azul

branco

Corsa Sedam OKm

Peugeot cornpl.
Fiesta 2p Ar/Dh
Astra Hatch
Palio 2p
Uno Mille
Uno 4p 1.0

Gol4p
Gol Plus
D-20

Gol4p
Gol2p
Tipo Compl 4p
F-754x4

Fusca 1.300

05
00
99
99
97
93
99
04
95
92
99
'00
94

78

86

G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
G
G
GNV

G

G

Prata

Branco

Grafite

Branco

Palio SX comp

Corsa 4p
Celta + rodas

Vermelho

Preto

Bordo

Cinza

Preta
Vermelho

Branco

Bege
Cinza

Branco

Prata

Verde

Prata

Prata

5-10 Diesel comp

8-10 comp + GNV

Celta 1.0 2P.

Palio Young

Escort GLX, Completo
Corsa Wagon GLS

Astra GL Sedam COMP

Peugeot 106, Completo

Plck-up Corsa Champ
UnoMille SX

Escort Hobby
Gol G 1114p
Gol Plus

cne 1.0 4P.

eno Seda" Completlsimo
Fusca 1300 L.

Branco

2001

1999

2001

1995

2001

2002

2001

2000

2000

1999

1999

1998

1998

1996

,2004
1995

2003

2002

1983 ()

FiaI

. Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 - Jaraguá do Sul

Palio EX Fire 2p/Rdas sport
Palio EL 4p comp -Ve

Tipo 4p comp+ teto

Tipo 4p corno
Unú

01
97
94
95
93

prata
branco

prata
Verde
vermelhoI

II
III

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

Corsa Ac/DH
Chevett SLE

95
97
96
97
90

Dourado
branco
Branca

prata
Dourado

Ford

R$ 15,300,00
R$ 13.000,00
R$ 8.900,00
R$ 9.000.00
R$ 7,000,00

R$13,500,00
R$ 21.000,00
R$11.500.00
R$ 13.000,00
R$ 4.800,00

Escort 1,6 ale
Escort GL Ar/desem
Escort GLX SW comp
Scenic RT
Honda Civic aut

94
95
98
00
98

'Azul R$ 8.500,00
Azul R$10,000,00
Azul R$15,900,00
Verde R$'28.000,00
Vermelho R$ 24,000,00

vw

Go�1.6
Golf 1.8 GTI Turbo
Gol 16vcomp
GolGT

'

OmegaOD
Omega CO ,

Omega CO 3.0 AL1tomatlco
Tipo 1.6
Uno1.3
UnoMille
Uno MiUe
Uno Mille
Ford Ka comp
Monza 2.0
Corsa1,Q
Ford VersaJes ap
o-te cem Baú
Saveiro 1,8
Saveiro 1.6
Chevi 1,6
Gol1.8
Caravam 6ec
Chevett 1,6
Chevett 1,0 Junior
Fusca 1.500
L-200comp
CGTrtanKS
Passat

Ge.
Ale
Gas
Gas
Die
Ges
Ges
Ale
Gas
Gas/GNV

Prata
Azul
"Cinza
Bordo

.,Preto
Cinza
.Vinno
Begé
Cinza
Prata
Vermelho
Azul
Azul
Vinho
Vinho
Branca
Marrom
Branca
Branca
Vinho
Vinho
Cinza
Cinza
Branco
Prelo

II

",','

1999
2000
2000
1966
1994
1997
1993
1994
1965
1994
1992
1991
1997
1989
1995
1995
1980
2001
1999
1987
1995
1990
1984
1993
1980
1996
2001
1979

Parati 1.0 Cfopc
Mondeo CLX comp
Escort L Cfopc
Chevy DL cf rodas
Logus GL cornp
Monza GL
Fiorino Aberta

Monza Classic

Tipo IE

0-20

Branco

Roxo

Prata

Branca
Azul

Bordo

Branca

AzlJl

Cinza

Preta

G 1998

G 1997
A 1994

G 1993

G 1993

G 1994

G 1994

A 1991

G 1995

D 1985

Celta 4p cf ar
Gol1000 tsvc/opc.
Go11,8

Astra Sedam 1.8 GL comp.

Palio EX4p€ opc.

Ranger Splash compl (6 cc)
VectraGLS

Fiesta Berson cf DH
Fiesta Berson cf Ar

GolPlus

Blazer 2.4 compl + rodas

Scenic RT 1.6

Sc�nic RT 1 ,6

VectraGls

Corsa Sedam Comp
<'

03 '

00

96

99

01

94

97

03

03

95

01

02

02

97

03

G

G

G

G

G

GfGNV

G

G

G

G

G

G

G

G

G

prata
Cinza

branco

Verde

Verde

preta

bran

preto
verme

azul

branca

prata

prata
cinza

branco

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

branco

Tempra 16V 4p comp
Tempra Ouro + couro

Uno ELX 4p
UnoCS

azul
cinza
verde
vermelho

1995
1993
1994
1992

R$ 9.900,00
R$ 8,500,00
R$ 8,600,00
RS 6,500,00

bordo 1997
1997
2000

1994

R$ 12,300,00
R$ 11,300,00
R$ 13,500.00
R$ 8,900,00

Fiesta CLX 1.4 4p comp
Fiesta 1.0 4p
Fiesta 1.0 4p+ar
Verona GLI 1.8

vermelho
azul

Golf GTI comp + rodas 16

Logus GU 1.8
•

Santana GL comp 4p
Parati CL 1.8 c/ opc
Gol1.0MI
Gol Special
Fusca 1.300

branco 1995
1994

1994
1997
1997
2001
1978

R$ 14,900,00
R$ 8.900,00
R$ 9.800,00
R$ 13,500,00
R$11.500,00
R$ 13.900,00
RS 2,300,00

azul
branco
branco
branco
vermelho
branco

.:lWL
1995
2001
1993
1989
1986

R$ 9.300,00
R$ 16.900,00
R$ 13.400,00
R$ S:SOO,OO
R$ 2.900,00

Corsa Wind

Corsa Wegon c/ opc.
Omega GLS completo "couro"
Monza SLE
Chevette

azul
branco

prata
marrom

branco

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936
275-2488

Omega 3,0 eomp 1994
S-10 2,2 De-luxe cae. Eslendida/comp 1997
vectra GLS 1997
Veelra GLS 2,2 eomp 1998
Corsa Wind AQ/limp/desmb/RLL 1998
Corsa Wind 2p 1997
Piek Up Corsa 1.6 RLL 1999
Astra HB 4p eomp 2005
Meriva 1.8 comp 2004

Tipo SLX eomp 1995
Palio Fire 1.0 limp/desem 2004
Palio EX comp - Ar 2002
Palio Wekend ELX eomp 2001

Ranger XL B 1997
Fiesta GL 2001
Clio Básico 4p 2002
Scenic RT 1,6 comp 2002

Kangu 1,6 comp 2003
Clio EXP 1,0 16v eomp 2004
Scenic EXP 1,6 16v comp 2004
GolMI
Gol CL
Golf2,0

Prata
Branca
Prata
Prata
Preto
Branca
Cinza
Prata
Azul
Prata
Preto
Branco
Branca
Prata
Branco
Cinza
Prata
Cinza
Verde Met
Cinza
Azul

Gas
Gas
Gas
GAs
Gas

Flexpow Q

Flex
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas/GNI
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas

•

1995

Fone:370-7986 I !
I

Vectra GLS 1995 Bordo

1995 Bordo I�
,[
\
(
F

J·l
F
L
L
�
F
f

Escort GL 1.6

Gol 1.000 16V 4p Branco1999

1992 AzulMonza comp

Fusca 1.300 1970 Branco

Verona1.8 1991 Branco

Prata + GNVKadett 1997

Fiorino C. Fibra 1990 Bege

VermelhoCorsa

BARRA VEICULOS Fone:37.6·� 9
, '. �. :... , J" -, �J.p'f;.

Fax:; 3,76-.:1.4, ,

Rua: Angelo Rubini s/n. Barra do Rio Cenl-
Blazer DLX 4x4

Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0 4p
Corsa Wind 1.0 4p
Corsa Wind

Parati CL 1.8
Gol Plus 16v eomp
Mercedes 608
GolfGTI

Eseort L

Eseort GL 1.6
Meriva 1.8 8v
Parati

Passat Village GL

die

gas

gas

gas

gas

gas

gas
die

gas
ale

gas

gas
ale

gas

2000

1997

2002

2002

1996

1995

2001

1983

1995

1988
1995

2003
1989

1985·

branco

verde

branco

prata
verrneü

prata
cinza

branco

branco

prata
branco

prata
branca
cinza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IS

IS

IS
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IS

VEíCULOS
370-7516

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

Cinza

branca

Azul

Cinza

branca

bordo

Azul

Vermelho

Branca

Azul

Bordo

Vermelho

93

96

92

96

95

95

88

94

00

91

96

86

rx

Hilux Sw4, diesel

Fiorino furgão
, Santana GLS compl.
L-200 Diesel

Fiorino pick up
Golf

Santana GLS compl

Logus 1.8 GL

Corrier GNV 1.6

Monza Classic cornp

S-10 cornp GNV

Chevett

5

slGNI

CARROS NOVOS .E USADOS
GM
Corsa hatch c/ar 4p bran 2002 Gas
0-20 Custon De-luxe preto 1991 Oie
VW
Gal City GIII compl4p prata 2003 Gas
Parati c/ dh cinza 2001 Gas

) Gol Special 2p branco 2002 Gas
'FIAT
Uno Mille Smart

JV Uno Mille Smart
Mille Fire Básico
Furgão 1.5
FORD

I Escort Hobby

J verde
-ázul
branco
branco

Gas
Gas
Gas
Gas

2001
2001
2004
1998

1995

Fone: 370-2109
yerm Gas

Vectra Milenium comp

Gol Vermelho

01

03

02

00

02

0-1

01

Gol

Gol GII18V

Branco

Branco

Gol Limp/Des Branco

Corsa Sedam 4p/tr/ala/des/Aq
Gol Plus GIII 4p/desem+opc

Rua Angelo Schiochet 99

�·�'
. 8_9_2_5_1-_6_0_0_-_j_a_ra_g_U_á_d_O_S_u�1

;0 Corsa MPSI
Reno Clio 1.6 ComplPalio ELX 1.3 Fire comp.;0 Gol
Gal MI
.Gol GIII
'Gol Special 1.0
Fiesta
Saveiro
Saveiro 1.6

:0 Pick Up Strada 1.3 Fire
'0 Marea HLX
.

I
Celta 1.0 VHC
Celta 1.0 VHC

o.

j
Monza SL 2.0

, Corsa
. Corsa Sedam

a CG

I Biz

Cf Opc
16v/top de linha
4p
4p/16v/ar
4p/Tr/Ala
DH/4p
c/ ar cond.
4p
1.6

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

Branco
grafite
Cinza
branco
Branco
Vermelho
branco

prata
branca
azul.met
Branca'
preta
branco
branco
'prata
azul
Verde
prata
verde

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

ES

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

t\rduíno
Veículos

Gol Special c/ opc 2p

Flesla 4p

Cella 1.0 VHC 4p

Saveiro 1.8 Plus 2p

Saveiro 1.6 Ac/GNV 2p

Corsa Wind 1.6 4p

Veclra GLS 4p

Palio EOX 1.0 4p

Gol1.000 2P

Classe A 160 ccrnp+ couro 4p

S-10 AC/OH 2p

Monza SlE z.üc/cpc 4p

Fusca 1.300 l 2p

Mola Honda Titan ES

371·4225
2004 Cinza

2003 PraIa

2003 Branco

2002 Branco

2003 Branco

2000 Branco

2000 Prelo

1997 Azul

1996 Branc

2001 PraIa

1995 Verm

1990 Branco

1982 Verde Mel

2003 Azul

Amar;ld� .370-2769
U.,.OMOVEIS

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

0-20

Escort GLX compl 1.8
Ford Ka Básico 1.0

Fusca 1.300 L

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

Gol CU1.6

Goll 1.8 MI comp
Monza comp -AR 2.0

Palio 1.6 comp -AR

Palio EX 1.0 8V
.

Branca

Verde

Prata

Marrom

Cinza

�
Vermelho

.' Cinza

Branco

Prata

Branco

,� Branco

l"" Verde
Parati 1.6 comp

Ranger comp cabo Estend 2.3

Vitara comp
Fusca ?l, Branco

Prata

Branca

Azul

1989

1998

1999

1978

2003

2002

1998

1996

1996

1996

1999

2001

2000

2002

1994

1978

R$ 19.500,00
R$ 16.500,00
R$ 13.400,00
R$ 3.500,00
R$ 21.500,00
R$ 14.800,00
R$ 12.300,00
R$11.500,00

I
R$ 16.300,00
R$11.300,00
R$ 14.500,00
R$ 14.800,00
R$ 24.500(00
R$ 35.000,00
R$ 16.500,00
R$ 3.000,00

Veículos de Particulares
Comprá 1f'Vende / Consigna / Financia

Gol

Gol

Chevett branco

Kombi bege
Escort dourrado

0-20 Vermelho

Palio' Grafite

Escort 1.8 prata
Pampa cinza

Belina Prata

Opala Azul

Bis Sundown roxo

XLR roxo

Tipo grafite
Kadett preto
Verona dourado

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

G

G

GNV

G

O

G

G

A

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

85

85

91

95

94

91

97

93

89'

90

87

97

00

95

91

90

89

97

01

95

R$ 7.5.00,00
R$ 29.000,00
R$ 13.500,00
R$ 9.000,00
R$ 6.100,00
R$ 6.500,00
R$ 4.000,00 6 cilidros

R$ 1.500,00
R$ R$ 4.200,00
R$ 9.800,00
R$ 3.500.00 + 23x255

R$ 4.500,00+ 19x267

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

Corsa GL 4p 1,6
Scanic 2.0 comp
Grand Blazer OLX 4.2 T8
Escort SW comp
Celta VHC 2p
Gol Power 1.0 4plar
Celta 4p VHC
Vectra GLS comp
Blazer DLX
Blazar
Sliverado Blazer
Palio Vvekand 16v 1.6
S-10 2.5 DLX
L-200 4x4 compl
F-1000
Verona XLX 4p
Vectra 2.2 Milenium
Uno ELX 4p cf trio

Omega GLS 2.2 comp
Celta 2p cf Ac
Pick Up Corsa

Megane RXE comp
Calibra 16v comp
Uno 1.0 2p

Bco
Azul
Prata
Cinza
Bco
Bco
Bco
Bco
Bco
Bco
Bco
Bco

preta
azul

prata
Borde
Cinza
Azul
branco
Vermelho

prata
Bco
vermelho
bordo

1998
2000
1999
1997
2003 .

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

. 2003
1999
1994
1994

Gas
Gas
Die
Gas
Gas
Gas
Gas
GNV
GNV
GNV
Ale
Gas
Die
Die
Die
Ale
Gas
Gas
GNV
Gas
GNV
GNV
Gas
Gas

-,?'fi!

NGA 03/03 Carroçeria IrancaR$ 63.000,00

vw 23.;220-6x2 03/04 Chassi Verm.Piraquê R115.000,OO

HILGENBERG AUTOMÓVEIS
FONE: 370-2227

Honda Civic comp teto+ couro

Galaxie 500
Saveiro
CB 450 OX
Bêlil.,a II GL ,

Monza SLlE

Pegaou! 306
Silverado OLX
Dakola Sport 3,9 Cf GNV
RO 350 R

Arii:iloGL
, Parati 16V
BlazerGi'lV
Oodge/Oart

,

Bug DUna 1.600
Peugot 307 SW comp
PalioED
Celta 1.0 4p
8011.0.1.000 Plus
Santana GI 1.8 COiTlP

93
77
86
89
86
85
99
98
99
88

rt 90
00
96
76
02
99
97
03
96
95

Di�ren�o'
AUTOIVIÓVEIS

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

311-0802
311-8281

Exp.AntônioCarlos Ferreira, 130 :: Centro - Jguá do Sul
f 1rr.... • o' '_

branco 2002

I���� • __��__��p® 2000,� �

Honda Fitl,.X comp
Gol Plus comp
Gol Power C/ Trio/OH

p"lio \/\/eek. Comp
Seenie RXE 1.6 eomp
.Corsa Sedam c/trio/Ar
CorsaAr/Flex eomp

Vectra COpompl + GNV
Corsa 4p Trio e Oh
Fiesta Personatíte
Ka GL
Fiesta comp
Scenic RT 1.6 comp
Corsa 4p
Scenic RT 1.6 comp
Courrier
Corsa Hacth Mod Novo c/ Trio/ar

Palio.Wekend ElX corno
. Palio ELX 1.3 Flex

prata
preto
branco
branco
cinza
cinza

prata
prata
bege
cinzq
prata
vermelho

2004
2002

2002

2001

2001

2001
2004

1999
2004

2003
2004
2003 '

azul 2000
2001
2001
2002
2002
2002
2004

20qO

branco

cinza

.verrn

bco

Cinza
branco

cinza

310-2381

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3727
Bairro Vieiras

Tempra 16v ouro

Vectra GL compl + GNV

Trailler Angola c/1 eixo

Kombi slander c/l1 lugares
Escoi1 Xr3

Golf GTI comp

Goll.000

Parali CL 1.6

Gol

Monza

Monza + GNV

PassaI

Fusca 1.300

Goll.000 16 V

Verona LX

97

97

90

95

89

95

96

97

96

91

95

79

73

99

94

810-10

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

R$12.000,00
R$ 2.300,00

R$ 2.300,00

R$ 13.000,00

R$ 8.700,00

R$ 13.500,00
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I

� Fiat Palio Fite 4 pts 04 Preto, RS 20.900.00 EscortWagon compIJar/v.e./trava 98 R$ 14.500,00

111 Celta 4 pts 03 Prata R$19.900.00 Audi A3 cmp 2ptsl couro + câmbio aut 97 Prata R$ 34.000.00

Fiat Uno M. Fire/4pts travai ve 02 Verde R$13.500.00 Vec!ra CD compl./teto solar/camb.aut, 97 Preto R$ 21.500,00

Fiat Uno M.FireOl4pts ar condi te 02 Verde RS 15.500.00 'EscortWagon compl./top linha/ ar cond. 97 R$ 16.000,00

I Fiat Uno motor Hre 4pts 02 Branco R$ 14.000.00 Fiat Palio 2pts./ Ar cond./air beg duplo 97 Preto R$ 11.300.00
,

II Gol Special cl ar cond. 02 Branco R$ 14.900,00 Corsa Super cl ar/4pts 96 Branco , R$12.700.00
I
I

I Vectra GLS 2.2 comp.! Ar cond.!Trava el. 01 Verde R$ 30.000.00 Pajero compl./couro cl ar cond. 95 Chumbo R$ 45.000,00'
I

Fiesta 4 pts/ar ,01 Verde R$i4.400.00 Santana GLS compl./ar/v.e/trava + couro 94 R$ 14.500,00.

Ranger XLT compl./ tração/ som origil/ar. 99 Vermelho R$ 42.000.00 Voyage GLS /v.e./ottmo estado 88 Marrom R$ 5.800.00

I,
III

OFERTA DA SEMANA
Vecfrc 2001 GLS comp

"GARANTIA.DE BONS NEGÓCIOS"

CARROS EMOTOS E COM
GARANTIA. FONE: 373-3001

VIA INTERNET Ar-cofllicionado,AJr 009 oopo, Direção IUáulica
. Ccmpulada de bordo. Trava.s e \Altos �€tríco,
�oquQo de i9n�ão por 'lransponOOr', Sistema
CM- IravllJ'OOnlo automático das portas a patllr
de6kmlh.

CUo AUTHENTIQUE PLUS (3)
Mofor 1.0 8V 2P 04/05 A visía'. VIA INTERNET

De R$ 27.770, 2 anos de garantia.•Taxa (Joio Ent. 50%+18xCom Ar-condidonado + PacK elétrico

BÔNUS
TANQUECHEIO

Para toda Linha Clio 1.6 (5)

Bônus de R$_600,00 em gasolina.
( exceto Clio Hi-Flex e Aulhentique)

\

RedeRenault Mais de 150 ConcesslolllÍrw no Brasil.
_

Vale do Jtajai e Litoral Norte de �C

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

JOINVILLE
435·3700

ITAJAí
346·7400

BLUMENAU
322·8800

Financeira. Rena.ult

Liberte grunpe RGI n ....qllll

(1) Paramais informaçõe5 sobre preços e cone lções, consulte a. sua Concessionária Renault. (2) Preçoàvista doCI ioAuthentíque 1. O 8V 2 portas 04105, corsól ida, semopciona is, Válido somente para velculos adqusidcs pela inlernetcom frete incluso peta todo o Brasil. Não
está incluso o valor de Pintura ITWiltálica.(3)Preço ii vista do ClioAuthentique Plus 1,0 ev 2 portas04/05 com bônus de R$ 1,310,00 já incluso, com ar condicionado +pack elétrico, ror sólida, sem opcionais. Válido somente para veículos adquirdos pela internet, com frete
incluso para todo o Brasil. Não está incluso o valor de Amura MetllUca.(4) IPVAGRATIS pera toda a Linha Renault em estoque na concessionária.(5) Bônus Tanque Cheio, você co�ra umRenllultClio 1.6 e ganha bônus de combustlvel de RS 600,00. Válido somente pera
Linha RenaultClioHt El<ceto para Linhas Clio Hi-Flex e Authentique.(6) Preço à vista do Sc:ênicAlizé t616V 110 cv 04/05 COOl ar coodicionado e air bag duplo, não estão inclusos os valores de frete e pintura metálica, garantia àe. 2 anos, ou com o financÍlImento aqui
proposto pelo coe ( Crédito Direto ao COnsumidor) com entrada de 50% do valor do veiculo + saldo financiado em 18 vezes com taxa de juros prefixada em 0% a.m + TAC (Taxa deAberlura de Crédito) + IOF + RS 2,15 por làmina do boleto bancário. Financiamento Reneult
através da Cia deCrédito, Finaociamentoe Investimento Ren<lultdo Brasil. Créd�o sujeito a an�llse e aprovação de cadastro. As taxas poderão seralteradas se houvermudançes significativas no ITWilrcadofinanceiro, sem prêvio aviso, (7) Consulteoutrasofertascomtaxa de
jurosde 0% a.m, E saldofin�nciado em 24 vezes Estasofertas são válidas na data de publicação deste anúncio ou enquanto durarem os estoques naC Concessíonana. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostradcse/ou mencionados sãomeramente ilustrativos elou
reíerem-seà versõesespecificas. ARenauk reserva-se ao direito de alterarasespecificaçõe5dos veiculas sem prév·ioaviso. Preselllea Vida. Cintosde5e9urança emconjuntocomAír 839S, salvamvídas.

.

",
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INOVAIuTOMOVEIS �os�::kU1gÍores
i Fone/Fax:276-3466

I.WAUMA - Serviços Administrativos Ltda

1 (WJlJ:iJYE�q�./JfJ/EC1(
1

I .

Celular 8803-7911.

I email - wauma30@hotrl1aiLcom

I Administração de Condomínio, De Pessoal

11.,,'11
Fone (O -4230 . Programa Computador, internet
Fax (047) 372-034 I - Imp, Renda, Contratos, Contabilidade.

Rua Roberto Zíemann, 629 - Bairro Czernícwicz
CEP - 89255-300 Jaraguá do Sul -..'lC -

Brava SX4p
Cllo RLL
Clio Sedam RN
Cllo 1.6

.

Tipo 4p
- Renau! 1.6
Celta
Passa! Alemão c/ klt gás
Honda Civic
Mercedes Ci80
BMW Americana
Calibra
Santana compl.
Cllo compl.
Senic cornpl,

03
98
02
99
96
98
02
96
94
95
95
95
92
01
00

Preto
Branco
Preto
Verde
Cinza
Branco
Prata
Preto
Vermelho
Azul •

Branca
Preto
Bordõ
Vermelho
Prata

"co� IhcJM-;;S;;N;E�A�D�ns
;�;�$ ���6�,g�i�r�

I

CESTAS CAff DA MANHÃ
370-2461 cf Milton M. _ - _ •• - _._._. _ - .. _-.- --- ••••••••, •••••••

FONE/FAX: 371-4051 CEL 9905-0202:
Rua Epi.tácio Pessoa, 555- Cen(ro .1

ESCORT - vende-se

1.8, GL, 2000,4p, OH,
aro alumínio. R$
16.800,00. Tr: 9967-9864

Centro de Formação
de Condutores

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
• Carteira provisória

- Segunda via

1'IAvMICA

Sua habilitação
com maior rapidez

Fone (47) 3.4-0548 - autolll1iC<l@pOp.coll1.br
Rua: Mar. CastelQ Branco, 188'1- - Schroede,·$C

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
Cf1V (Circuito �echado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE

FRAN
STÚDIO FOTOGRÁFICO

1313 vende-se
Mercedes Bens, 80,
turbinado alongado, baú
10mts. R$ 40.000,00. Tr:
376-0592 Rogério

Salada do repolho
Para fazer lima salada
saborosa corte o repolho
bem fininho. Depois de

/'"'-� . .1

cortacío. coloque em

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

tempere com o molho de sua

preferência. O mesmo pode ser

feito com cebolas cortadas, que
ficarão ainda melhores se

adicionar um pouco de açúcar na
água com gelo.

Fotos Infantis, Gestantes e Books
Revelação e Reprodução

I E-mail:
i FrancifotoS@ibest.com.br
I Rua Barão Do Rio Branco nO 411
!Sala 3 Jaragua do Sul se

BIZ - vende-se 04. R$
4.300,00.Tr: 9973-8955 ..

JARAGUÁ ESQUERDO .;

aluga-se 2 casas, c/ 1 qto, 51,
COZ, bwc, lav, pi casal. R$
230,00. tr. 376-1158

TITAN - vende-se 03, cf

partida, KSE, azul. R$
4.500,OO.Tr: 9973-8955

VAMARA XTZ 125 -

vende-se 03, preta.R$
5.300,00.Tr: 9973-8955

VENDE-SE - casinha de

Boneea.R$ 350,00.Tr:
9138-8804 ou 9979-0674

VENDE-SE - parquinho
cf 3 balanços e 1

gangorra.R$ 550,00.Tr:
9138-8804 ou 9979·0674

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Voe" e seu Volks, .

de cheiro novo'

.-

Rua Bernardo .Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul - se

Fone (47) 371-4000 Fax (47) 371-6124
'

. caragua@caragua ..veiculos.com.br

111I
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• Costureira
Ensino médio em curso.

Conhecimento com máquma
rela ou overíock

'

• AuxiliardeExpedição
Ensino médio completo. Co
nhecit:nento de seis meses

na função.

.. �uxiliardeF�turamênto
Ensino médio completo.
Conhecimento de um ano na

função,

• DesenhlstaProJetlsta
Ensino médio completo. Co
nhecimento em projetos de

maquinário na área me-

lallmecâniéa.
'

.Eletrlclsta deManuten�o
Curso técnico completo na
área. Conhecimento de seis
meses na função._ AuxiliardeProdução

Ensino médio em curso ou

completo. • Marceneiro
Ehs.ino fUndamentai completo

_ AuxiliarQuímico Têxtil ou em curso. Conhecimento
Curso técnico completo ou de Ifés artes.
em curso, conhecímemo de
um ano na. função,

_ Copelrá
Conheimento de um ano na,
fun�Cl

.Mecânic.o d,eManutenção
Ensino fundamental com

pleto. Conhecimento eie gois
anos na função, Cursos na

área.
'

• Desenhista Projetista'
2 vagas!. Ensino médio com.

pleto. conhectmentc em

projetos da maquinário na

áreametallmecãnlca.

_Eletricista deManuten9ilo
Ensino médio completo ou

curso técntco Oi! área.
Conhecimentona função.

.Mecânico deAutomóveis
Ensinó fundamental com

pleto, conhecimento de dois
anos com mecânica de carros
de passeio.

_ Arte-finalista
Ensino médIO completo,
conhecimento de um ano'

com programas conel drawe

fotoshop,
• Auxiliar de Financeiro
Ensínó'médio completo, Co
nhecimento de um ano na

função.

.'Cilrreteiro IMotorista
1OVagas! Ensinu fundamen
tai completo ou em curso.

Habilitação' categoria "E"
,comI'vl,OPE.

• MecânicoTêxtll:
Ensino médio técnlco ,

experiência de dois 'Í!,nos na

função .

_ OperadordeBorejado
Ensino médio completo ali
erncurso.

.Supervlsor de ferrame'nta-
ria

/ "

Ensino médio completo.
conheçi ge dois anos na
área e ano com lIuper-
visãolndus

'

• OperadordeProduçã.o
Ensino fu n d arn e nt at

completo.

• Revisora
Ensino médio em curso»
Conhecimento de seis meses
na função,

.' Secretária
Enslr1'o médio
Conhecimento ano

com vendas e informática.

• TomelroMecânico
EnsilJo fundament�,I.completO';
cursoll:na área. Conhecimento
nafunçao,

• ServentedePedrelro
10 VAGASII Conhecimento
na função,

-

•.Zeladora
Conhecimento de :2 anos nll'
função.

_

Ensino .f�qdame�íal
COmpleto ou em cur�ó-Ó:

_MecânicQdeManutenção
En!>ino médío completo ou

CU(SO técnico na área,

• &lrralhelro
Ensino médio complete.
Conhecimento em Solda
MIG, TIG t:l elétrica. Atuação
em empresa degrande porte, - DISPOMOS DE &Jt&

� PARA àA FUNÇÃO DE
_ TorneiroMeçâniço AUXILIA� DE PRODUÇÃO
2 vagas! Ensino fundamental (AMBOS OS SEXOS, COM
completo ou 'em curso, cor- ENSINO MÉDIO COM •. ,

sos na área. Conhecimento PLETO). ATUAÇÃO E·Moi
de dois anos com tomo ,'EMP�ESAS 011. MICRO
mecânico. REGIÃO.

Para conhecer outras oportunidades de trabalho visite nossa empresa
ou acesse nosso site: www.grupometa.com

JOINVILLE . CURITIBA • FLORIANÓPOLIS . GUARAMIRIM . JARAGuA DO SUL

PRECISA-SE
De pessoa com ou sem

experiência para
trabalhar como garçom,
período noturno e que

tenha condução
própria.

ACIP - Agência Catarinense de
Detetives Particulares

Causas Civeis e Criminais - Comercial e
Industrial, Furtos e Roubos, Caso Extra

Conjugal e Desaparecimento de Pessoas.

Sigilo Absoluto.

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

� T
'

ASSISTENCIA TECNICA DE CELULARES

�
�C

COMéRCIO E CONSERTOS
DE TELEFONES LIDA

c::> Consertos de Celulares (TIM!
VIVO/CLARO/ BRASIL TELECOM) e Tel.
Convencionais.
C::>Toda Linha de Acessórios.
C::>Telefones si fio e convencíonaís.

9 Identificador de chamadas.
Celulares Usados e Semi Novos.

VENHA CONHECER NOSSA LOJA!

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

'13°'01\$ .

, poR�ts
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DIVERSOS

Plano MAIS Imóveis
• MAIS chance: ( {04} quatro contemplações
mensais)

*' MAIS: (sem taxa de iO$crição)
" MAIS: ( sem fundo de reserva)
* MAIS econômico: ( menor taxa)
• MAIS prêmio: (extra: R$ 31.384,00,
prêmio pontualidade)
" MAIS flexibilidade: (antecípação de
Parcelas poderão ser usadas como lance)

ªJance; ( FGTS'pode ser llSado
lance)

.e, M�IS: ( últimas (60) parcelas sem
de administração e sem seguro)

• MAIS, MAIS, MAIS: (conflfa com o

/� Representante, abaixo)

RODOBE�;�
CONs6RCIO

PARCELAS
d. 01 Ao.
540,40
'61.1,60
694,80

*�112,Oó
849,20
926,40

1.080,80
1.235,20
1,389.60
1.696.40
2.161.60
2.179,20
3.088,00

PARCELAS
... oe .80"
400,
451,
914,8
512,0
629,20
686,40
800,80
915.20

1.029.60'
1.258,40
1.601.60 ..

2.059,20.,�
2.268,00'

PÀRCELAS '

d. 81 _120
292,78
34.60
1$.43
18,25

460,08
50:1,90
585.55
669,20
152,85
920.15

1.111,10
1.505,70
01.673,00 Confira outros créditos

55.
60. 00
10.00 ,00
80.000,00
90,000.00
110.000,00
140.000,00
180.000,00
200.000,00

R'EPRESENTANTE= SUver Servl.ços Ltda
Rua� João ..Januári.o A:yrC)sC). nO 80 - sal.a 03 - Jaraguá E$quérdo

VIGILÂNCIA

SUPER MASSA
GRAFITADA

VANTAGENS: ,

l_-N
Grafites Jaraguá Ltda = (47) 275·4081 e 275·1961

Mármores e revesUmelllos LIda. - ME

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

Revestimentos: Grafiafo, Textura, Massa Corrida e Pínt a

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Infelbras

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

escritório e residência.
'

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios ..

Klt Portão 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 telefónica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE INfORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnioa)
Cabos (upt cat. Se)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19·
Patch Cable CAI 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS .

DE APARTAMENTOS
(Instalação e ASSistência Técnica)
Porteiro eletrônico coietlvo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio

lIuminaçào de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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}INFORMATICA

senac

•
Venda e A.ssiténcla récnica em Com�fado(fjS,

.

Redes e Periféricos em Geral

Computadores
completos

.
ICAS ORGANIZACIONAIS

.PLIC�Bô§.�M QÇ)MP8A§
ARGA .ItiORARIA: 16 horas.

RERJO ; 28 e 29/0112005
. Periféricos

Gravador de CD
e Leitor de DVD

Maquinas
Di�itais

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

Um micro por aluno
'

Suprimentos
Novo sistema de recarsa 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 conflraesta novidade.

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.

. @ .

Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

H U.·m click em sua vida pessoal e profissional"

Acessórios

f" Oferta .,

i

I
I MICRO a partir de:

I R$ I .650,00
I Financiamos em 6 /9 I
i 12/ 15 I 18 e 24 meses. i
I '

I Configurações: AMO 2.2 GHZ - 128 mb i

l de memória, Hard Disk 40GB. fax I
. I modem 561<, cd rom LG 52x,' Placa!

I mãe Asus A7V 266·MX, Placa de'
crmatízaçâo '

.

I vídeo AGP 32 mb integrada, monitor iS' ·.1comérdoe I drive disquete '.44, teclado, i
indústrias: Sistemas, i mOUSé, gabfoete atx 30Ow, calxas de i

Aplicativos comer- i som amplificada. 180w, placa de som i

dais. Impressoras ! e rede integrada
.

Matriciais pI emissão
",",",,,",,,_.,",�,,,_w._,",,,,,, ".,_"'",."" •. """", ..•".,'''_,'

de N.F., Impressora p! NEGOCIAMOS
emissão Cupom Fiscal, QUALQUER OFERTA
todos os controles ANUNCIADA PELA
administrativos de ges- ,..

tão empresarial. CONCORRENCIA

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor, de DVD

Móveis

Computadores
completos

SuprimentosAssistência Técnica
Especial lzada

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

HORA TÉCNICA. (Jsreguá do Sul)
INTERNA· R$ 20,00
EXTERNAS· R$ 20,00 +

R$ 15,00 deslocamento
.

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado
/' ..

:'.".,
..

,".'.1.·1···..,··.·.·,.·rõ.

I

:. ,.-
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sucção ANORMAL DOS DEDOS

Ora. Talge Monteiro Celuppi Gonçalves
Especíalídades: Odôntopediatria e Ortodontia

o hábito de sucção dos dedos é multo comum entre as crianças, tanto que passa despercebido,
podendo ser considerado como algo próprio da idade. Porém, se o hábito for continuado pode provocar

sérias alterações dentárias, como mordidas cruzadas nos dentes posteriores e mordidas abertas
,

,

anteriores.Quando 'o habite persistir o Odontopediatra deve ser consultado e este vai determinar a

causa, descrever as possíveis conseqüências e, ajudar a criança a superá-lo.
A atividade de sucção é normal no bebê, alguns fetos sugam seus dedos já dentro do útero, outros
apresentam movimentos de sucção quando estão nascendo e há ainda os que começam a sugar depois
do nascimento: Essa sucção ocorre por prazer e não devido a fome, que/se apresenta após 24 horas de
vlda, A sucção ocorre para aliviar a tensão labial, portanto os bebês, sugam elementos não nutritivos

{chupeta, dedo, roupas do corpo e de cama), mesmo depois de bem alimentados. Essa sucção não
nutritiva cessa por volta dos 2 anos de idade, podendo ser considerada ainda como normal até os 3

anos, dependendo do estágio de maturidade da criança.

Medicamentos em geral
Manlplilaçifo de fótmliLU triéditas

FISIOterJpkas e
Cosmétkos manipu/;Jdos

Fone: 371.,8298
RUJ Oão PicolU t tO- Centro

Revistas V�nda, Troca e Compra
Mms

-

VId....
.--./

Mllltlmldla

eD,.
Glbis Fonl1: 41 371.6003
DVIi� Rua Domingos Di! Nova, 102 Canlro

Associação dos Comercí�ntes
de Materiais de Constru�o de

Jaraguá do Sul e Reglao

275-7000 / 275-7019

ACABAMENTOS DE PAREDES
COM LlSTELLOS

Os listellos estão com tudo no acabamento de
paredes. O mercado já assimilou essas pequenas
molduras que formam barrados; tapetes, rodapés e
rodatetos e podem dar cara nova a banheiros,
cozinhas, varandas e até áreas nobres da casa.

A coleção de listellos contínuos permite explorar um
universo de combinações. As peças formam
desenhos sobre fundo decorado, com minúsculas
pastilhas em relevo. Seus motivos estilizados de
frutas, flores, folhas e formas geométricas são
excelentes para aplicação em ambientes internos e
externos.Também há modelos inpirados em
detalhes dos antigos mosaicos, com suas milhares
de peças cortadas e encaixadas uma a uma.

'

É um resgate da arte lúdica e podem ser

encontrados em todos os revendedores no Brasil. /

-

ACUPUNTURA

,IlJMllZA••
. MATERL\JS DE CONSTRUÇ10

Fone/Fax
371-4139

Do fundamento ao acabamento
de sua obra

Rua: João Planincheck, 1832,'
Nova Brasüta- Jaraguá do Sul

,IlCf/J'llaA
MATERIAIS DE CONSTRUçAo

11..310-4508
"310-4991WWW.TUDOSOBREIMOVEI$.COM.BR

SERViÇO ONDE ENCONTRAR Cecrisa,0800487001 ,lncepa,0800412020 RuaJoséTlleedoroR"elro.2J93-Sl02

275-3462

BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

t-216-2000.Rua Major rrelra, 2$8-
Vila Lalà... Jaragua dq Sul

Fonet (47)·275-1858 Rua Angélo Schiochet 77 - Centro

"I

ARTELA}E
Nosso negõc;io é concreto

7
i R' Exp, António Carlos Ferreira, 85-Q,
i sala 01 -Nova Brasilia, Jaraguá co Sul
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