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DECISÃO
mínima: 21 o

AMANHÃ: . Sexta-feira de sol e
nebulosidade variada
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máxima:24° Máxima:27°mínima: 20°
Leone Silva lembra que flliados
não podem integrar o governo

• PÁGINA 3

. Quinta-feira nublada,
com probabilidade de
chuva de 90%.
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PROMESSA

o recurso será utilizado na

manutenção e

recuperação da rodovia
nos próximos dois anos,

no trecho que /

compreende desde o

quilômetro zero, em São
Francisco do Sul, até o

quilômetro 225,8, na
entrada de Canoinhas. O
investimento faz parte do

Programa de Recuperação
e Restauração do governo

federal, através do qual
serão investidos R$ 231

milhões em trechos
danificados nas sete

rodovias federais do
Estado até 2006. Os

recursos estão em fase de

licitação no Dnit

(Departamento Nacional
de Infra-Estrutura e

Transportes) .

Assim como as outras seis
rodovias federais no Estado, a

BR-280 apresenta péssimas
condições de tráfego em

vários trechos
• PAGINA 3

Governo destina R$ 30 milhões
para recuperação da BR-280
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N° 5.0.56 I RS 1,25

Dodge traz ao Brasil aRam 2.5 Quad Cab
com motorzão 5.9 de 330 cv!

TRADiÇÃO

Fundação Cultural e Moconevi
anunciam Carnaval de 2005
A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul e o Movimento da
Consciência Negra do Vale do Itapocu mais uma vez são

parceiras na organização e realização do Carnaval deste ano.

• PÁGINA6

ALERTA

"

No ano passado, 128 carros

foram roubados na região
Segundo dados da Polícia Militar, em 2004, foram roubados
128 veículos na região, média de mais de dez carros pormês. Na
segunda-feira, ladrões levaram umGol de Jaraguá do Sul.

• PÁGINA 7

MERCADO

aopufu eleva taxa Selic para

1�,85% ao ano, sem viés .

\

o q, pom decidiu, pela quinta vez consecutiva, elevar a taxa

bási2��de juros da economia, a Selíc, que passa de 17,75% para

18,259''6� o ano. Não foi adotado viés ..

INDICADOR ECONÔMICO .'1.,
,
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OPINIAO

Até quando?
o deputado pernambu-.

cano Severino Cavalcanti
entrou na disputa pela
presidência da Câmara
Federal. Famoso por ar

quivar processos contra os

parlamentares que come

teram delitos - foi por lon

gos anos corregedor da
Câmara dos Deputados -,
tem como plataforma de

campanha garantir salário
de R$ 21,5 mil aos depu
tados federais. A proposta
confirma a fama de ser

generoso com o dinheiro do
contribuinte e indiferente
aos interesses do país.
Todavia, é apenas mais

uma demonstração explí
cita da falta de respeito dos
nossos representantes para
com a coisa pública.

O descaramento é

tamanho que o nobre parla
,

mentar não se abala quan
. do questionado sobre a

repercussão negativa da
medida para a opinião

FRASES

pública. "Temos que ter o

salário igual ao que reza a

Constituição, que não

exige equivalência ao

salário mínimo. Mas que a

equivalência deve ser

entre os poderes". Na opi
nião de Cavalcanti, o salá
rio dos deputados federais
deve ser equivalente ao

fixado para os ministros do

nhum. Se há condição de
fazer a equivalência sala
rial, farei. Serei presidente
e não temerei ameaças de
outros poderes", diz.
Todavia, na condição de

corregedor da Câmara,
Cavalcanti teve papel
destacado nas "operações
abafa" criadas para proteger
os deputados acusados de

� A maioria dos políticos brasileiros -

salvo raríssimas e honrosas exceções
tem como meta se dar bem

Supremo - R$ 19.155,00.
No entanto, o presidente
do tribunal, ministro Nel
son Jobim, propõe teto

. salarial de R$ 21,5 mil, a

partir deste ano, e de R$
24,5 mil, em 2006.
A disposição demonstra

da para aumentar o' salário
dos deputados não é a

mesma quando o assunto é
ética e decoro parlamentar.
"N ão tenho rec�io rie-

envolvimento em atos ilí
citos. Talvez seja graças à

defesa intransigente dos

pares que o deputado é o

recordista de participação
na Mesa Diretora da Casa.

Se não bastasse o em

penho dos nobres parla
mentares candidatos em

prometer aumento de
salário, a Mesa Diretora da
Câmara tem pronto projeto
de resolução aumentando
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de R$ 35.350,00 para R$ 45
mil a verba que cada depu
tado tem para gastar com
as despesas de gabinete.
Além deste reajuste, está
em vigor, desde o dia 1 º, o

aumento de R$ 12 mil para
R$ 15 mil na verba indeni
zatória (que é recebida
mediante comprovação de

gastos) a que cada deputa
do tem direito para custear

despesas no Estado de origem.
Cavalcanti não está só.

A maioria dos políticos -

salvo raríssimas e honrosas

exceções. - tem como meta

se dar bem. Não tem qual
quer interesse pelas ques
tões nacionais. Desfilam há
anos pelas passarelas da

política graças à apatia e à

conivência da população,
que os elege continuamen

te, sem estabelecer crité
rios mais rígidos na escolha dos
representantes. Até quando ó

povo - eleitor - permitirá
tamanha bandalheira?

"Fico me perguntando: Fala-se tanto em qualidade de vida, mas com tantos problemas sociais
será que temos essa qualidade?':

• Vice-prefeita Rosemeire Vasel (PT8),analisando a realidade sobre Jaraguá do Sul nem sempre tão perfeita como se anuncia.

Mundo I
� ESPANHA

Igreja católicaapóia
o usoda camisinha

r-

i
I � EUA
�

IPessoas & Fatos
,

�' GRÃ-BRETANHA
� ,

Para

maiatO
,reeleição

de Bush é eaça à paz
A reeleição do residente George Bush foi vista
como um fat9bllegativo para a paz e a segurança
mundiais poal! 8 dos 21 países pesquisados para
o Serviço f dndial da BBC. Na média entre todos
os países, 58% afirmaram que a reeleição de
Bush foi um acontecimento negativo, contra
26% que disseram ter sido positivo. A vitória de
Bush foi vista como fator positivo pela maioria
nas Filipinas, Polônia e índia. As reações
negativas foram no Brasil, Argentina, Turquia,
Alemanha, França,Grã-Bretanha, Itália, Indonésia,
Canadá, Líbano, Chile, Austrália, México, África
do Sul, China, Japão, Rússia e Coréia do Sul. (AE)

Califórnia faz primeira
execução,após 3 anos
Depois de o governador Arnold

Schwarzenegger rejeitar um pedido de
clemência, a Califórnia promoveu, na

madrugada de ontem, a primeira execução em

três anos. Donald Beardslee recebeu uma injeção
letal. Ele foi condenado pelo assassinato de duas
mulheres há 25. Do lado de fora da prisão, cerca
de 300 pessoas, lideradas pelo ator e ativista
Mike Farrell,realizavam vigília em protesto contra
a pena de morte.Também na Áustria, país natal
do governador, ativistas realizaram ato contra a

execução em frente à Embaixada dos Estados
I' Unidos. Um dos cartazes dizia:"Schwarzenegger,

exterminador também na vida real': (AE)

� INDONÉSIA

Mortos por tsunamis já
sãomais de 220mil
o número total de mortos pelos tsunamis no

Oceano Indico subiu para 226.566 ontem após
o Ministério de Saúde da Indonésia confirmar a
morte de mais de 70 mil pessoas previamente
consideradas desaparecidas. O ministério
elevou G número de mortos na Indonésia para
166.320. Antes, o balanço do ministério era de
94.450 mortos, enquanto o do Ministério de

Questões Sociais era de 115 mil. O presidente
indonésio, Susilo Bambang Yudhoyono, disse
que possivelmente nunca se saberá o número
exato de vítimas da catástrofe. A Indonésia foi o

país mais afetado pelas ondas gigantes
provocadas por um terremoto. (AE)

� VENEZUELA

Chanceleracusa EUA de
incitar países eOpep
o chanceler Alí Rodríguez acusou os Estados
Unidos de incitar os países da região e da Opep
(Organização dos Países Exportadores de

Petróleo) a "isolar" e "asfixiar" a Venezuela. A

declaração foi uma resposta aos comentários da
secretária de Estados dos Estados Unidos,
Condoleezza Rice, que o presidente venezuelano,
Hugo Chávez, é uma "força negativa na região':
"Para um país que respeite a si próprio, que tenha
o mais elementar sentido de dignidade nacional,
não é possível tolerar este tipo de intervenção';
afirmou. O chanceler disse que a declaração de
Rice é "incorreta e desastrosa': (AE)

� CHINA

Governo alerta população
a não viajar ao Iraque
o governo de Pequim alertou a população
chinesa a evitar viajar para o Iraque, enquanto
diplomatas tentavam obter a libertação de
oito trabalhadores chineses seqüestrados por
rebeldes iraquianos. "Por favor não viajem
para o Iraque a fim de evitar incidentes'; diz a

declaração do Ministério das Relações
Exteriores. Os oito chineses seqüestrados,
incluindo dois adolescentes, foram exibidos
em um vídeo divulgado ontem por rebeldes.
O ministério disse ter procurado a ajuda de
líderes religiosos iraquianos que colaboraram
para conseguir a soltura de outros chineses

seqüestrados no ano passado. (AE)

Numa mudança radical na tradicional política, a
.. Igreja Católica espanhola disse ontem que apóia o
uso de preservativos na prevenção da aids. O Vati
cano prega que a camisinha, por ser uma forma ar

tificial de controle de natalidade, não pode ser usada
para evitar a transmissão do HIV."Os preservativos
têm um lugar na prevenção global da aids" disse
Juan Antonio Martinez Camino, acrescentando
disse que a posição da igreja espanhola é apoiada
pelo mundo científico e citou estudo publicado
recentemente que apóia o chamado esquema
"ABC"_''[:\'de abstinência,"B"por basear as relações
na fidelidade e "e" de camisinha. (AE)
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AMORIM

SUA OPINIÃO

o impasse dos planos de
saúde não regulamentados

Andréa Mente*

.Com a criação daANS (AgênciaNacional de Saúde Suplementar) e a
regulamentação do setor privado de saúde pela Lei 9656/98, as operadoras
foram obrigadas a oferecer aos seus usuários coberturas mínimas de
atendimento e passaram a precificar seus produtos atuarialmente. \

Isso trouxe benefícios àqueles que já estavam seriamente preparados
, para o mercado, fazendo projeções de longo prazo e armazenando dados
estatísticos para fins gerenciais e criou uma tendência de exclusão demercado,
amédió prazo, para as operadorasmenos preparadas, de capacidade limitada
n a

prestação de serviços de assistênciamédica.
Os planos de saúde criados após a Lei 9656/98 já devem conter em

I
seus contratos as exigências mínimas determinadas pela Lei e os planos
anteriores não podemmais ser comercializados, sendo considerados planos
em extinção.AANS tem divulgado, anualmente, os índicesmáximos de
reajuste que podem ser aplicados aos planos novos (criados após a Lei

9656/98), baseados nas variações inflacionárias do período. Uma prática
sem grandes contestações, já que esses planos, na formação inicial de

preços, tiveram consistentes bases atuariais de cálculos. A polêmica fica
reservada para os planos antigos. A indicação de um reajuste, padrão,
apurado pelaANS nas mesmas bases, além de não ser coerente frente às

características de envelhecimento constante - melhor explicada abaixo -,

foi considerada inaplicável em recente decisão provisória damaior esfera
doJudiciário. Com isso, as operadoras de planos de saúde aplicaram índices
diferenciados de reajustes, apurados segundo letras contratuais ou por'
decisões próprias vinculadas às variações respectivas de custos.

No entanto, conforme amplamente divulgado pela imprensa, algumas
dessas operadoras aplicaram reajustes que foram considerados abusivos

pelos órgãos de defesa do consumidor, trazendo a polêmica aos olhos da
sociedade: como reajustar planos antigos?

Ora, devemos analisar alguns pontos cruciais para responder essa
pergunta. Primeiro, como já foi dito anteriormente, os planos anteriores à

Lei 9656/98 não podem mais ser comercializados, ou seja, não existe a

renovação damassa de usuários. Em um plano ativo, amovimentação de
entradas e saídas de usuários, quando equilibrada, é responsável pela
estabilidade entre jovens e idosos, extremamente importante porque os

índices de utilização de serviços por pessoas com idade mais elevada é

superior ao índice de utilização dos jovens.
Fica fácil perceber, então, que estes planos anteriores à Lei constituem

uma verdadeira bomba relógio para as operadoras, para a ANS e, enfim,
para os próprios usuários, já que, sem novos entrandos, são planos sob
envelhecimento acelerado e constante, com índices de utilização cada vez
maiores.

Com uma concentração cada vezmaior de usuários idosos, o plano
passa a encarecer, ano após ano. Daí anecessidade de reajustes não baseados
na economia ou no setor em geral, e sim baseados na característica de cada

plano.
Originalmente, a Lei nQ 9656/98 previa a extinção forçada dos

planos antigos, commigração obrigatória dos usuários para os planos
regulamentados, o que eliminaria a polêmica em curto prazo. Mas os

fundamentos legais afastaram essa possibilidade. Tentou, a ANS, forçar
o mecanismo da adaptação contratual e da migração espontânea,
com os mesmos objetivos, mas o êxito dessas ações não tem sido
suficiente. Embora, ao longo destes cinco anos, desde sua criação, a
ANS não tenha sido permeável à idéia de analisar e definir reajustes
caso a caso, parece que essa prática, agora, tende a consolidar-se. Mas
a polêmica persistirá, pois os reajustes, mesmo sendo definidos a cada
caso e pelo órgão fiscalizador, jamais estarão ao gosto de todas as

partes envolvidas. Mas o importante será definir as bases e formas de
suas apurações, sob consenso técnico, de modo a tornar transparente
o processo ao longo do tempo e assim permitir, a cada usuário, a

melhor decisão quanto a permanecer amarrado à bomba relógio ou

transferir-se para outro plano.

*Formada em Ciências Atuariais pela PUC-Sp, com especialização na

UniversidadeCastilla LaMancha (Espanha), e é sócia daAssistants, empresa
de consultoria com especialização nas áreas de saúde suplementar e de
previdênciacomplementar.

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Rornan, 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,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 20 de janeiro de 2005 POLíTICA

...Avaliação
O deputado Dionei da Silva (PT)
promove, nodia 9 de fevereiro, a partir
das 19 horas, no salão da Igreja São

Sebastião, no Centro, plenária de

avaliação dos trabalhos desenvolvidos
nos dois anos de mandato.
A assessoria do parlamentar pretende
distribuirmais de cinco mil convites para
a ,reunião, que será aberta à
comunidade. É a oportunidade para se

fazer as críticas, as cobranças e dar

sugestões. São poucos os políticos que
têm a coragem de submeter-se à

avaliação popular.

...Atrito
Não convidem para a mesma mesa o

presidente do PPS, Walter Falcone, e o

vice-presidente, Sérgio Pacheco. Dizem

que estão em pé de guerra. O burbu
rinho é tanto que muitos apostam na

saída de Pacheco que, segundo fontes,
recebeu convites de outras legendas.
Pacheco confirmou os convites para
mudar de partido, sem, porém, relevar
quais foram, mas negou a desfiliação.
"Apesar dos pesares, não penso em

deixar o PPS, pelo menos até amanhã

(hoje) à noite, quando tem reunião do

partido'; disse.

...Oiplomacia
Falcone, presidente do Issem (Instituto de
Seguridade dos Servidores Municipais),
negou qualquer atrito entre eles."Fofocas
sempre existem"desdenhou, informando
que pretende aproveitar a reunião de

hoje para ouvir Pacheco sobre a posição
dele em relação ao PPS.

Segundo Falcone, Pacheco sempre

ameaçou deixar o partido, dizendo ter

convites de outras legendas. Todavia,
garantiu que Pacheco é respeitado no

PPS. "Tanto que é o diretor de

Pavimentação e Drenagem da Prefeitura"
lembrou.

...A conferir
Depois que a vereadora Maristela
Menel pediu o boné e deixou o PFL,
os holofotes se voltam para o ninho
tucano. Ontem à noite, a Executiva

do PSDB se reuniu para analisar a

conduta do vereador Afonso Piazera

na eleição da Câmara.
Maristela e Piazera desobedeceram

orientações do bloco formado pelo
PSDB, PFL e PP e votaram no

candidato do PL, Ronaldo Raulino. Os
parlamentares receberam críticas de
todos os lados e ameaças de

expulsão.

...Empurrão
A artista catarinense Márcia Méll

ganhou um impulso extra na carreira
desde que o pai, Luiz Henrique, foi
eleito governador do Estado pelo
PMDB. Somente em 2003, se

apresentou em várias cidades, entre
elas Jaraguá do Sul. Agora a novidade
é a participação no musical

"Cleópatra'que estréia hoje, noTeatro
Clara Nunes, no Rio de Janeiro, com
a participação de atores globais.
Não que a moça não tenha mérito,
dizem até que é talentosa, mas que
é muita coincidência, é!

RECURSO

Ministério promete R$ 31 mi

para recuperar a BR-280ea
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JARAGUÁ DO SUL - O governo
federal destinará R$ 30,8 milhões
namanutenção e recuperação da
BR-280 nos próximos dois anos. O
trecho compreende desde o

, quilômetro zero, em São Francisco
do Sul, até o quilômetro 225,8, na

I entrada de Canoinhas. A

informação é do deputado estadual
Dionei da Silva (PT), que recebeu
esta semana a confirmação do
coordenador do Dnit (Depar
tamento N acionaI de Infra
Estrutura e Transportes), João José
dos Santos. Segundo Santos, os

recursos estão em fase de licitação.
Dioriei informou que os

recursos para a BR-280 integram o

PIR IV (Programa de Recuperação
e Restauração), através do qual
serão investidos R$ 231 milhões em
trechos danificados nas sete

rodovias federais deSanta Catarina
até 2006. "Este é omaior programa
de investimentos em recuperação

.

das rodovias nos últimos dez anos",
salientou. Ele disse que os serviços
incluem recapeamento, tapa
buracos, pintura de faixas e

sinalizações, entre outras
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Segundo o deputado, o

orçamento daUnião para este ano

contempla aproximadamente R$ 7
bilhões para investimentos nas

rodovias federais. "Uma prova
concreta de que o governo federal
está disposto a pagar uma dívida de

quase 20 anos sem investimentos em

infra-estrutura rodoviária", de
clarou. Dionei também informou

que foram assegurados mais R$ 7
milhões para a conclusão do projeto
de engenharia de duplicação da
BR-280.

De acordo com oDnit, amalha
viária federal no Estado tem 2,3mil
quilômetros. Diagnóstico realizado
em 2003 apontou que mais de 60%
das rodovias federais que cortam
Santa Catarina estão em péssimo
estado e, depois desse período,
apenas 300 quilômetros foram

recuperados. O departamento
classifica como recuperação as

obras complexas (como drenagem
e fresagem), que precisam ser

executadas nos chamados trechos
.
de fadiga total das rodovias. As

operações tapa-buraco, de

sinalização e limpeza das rodovias
continuarão sendo' executadas
pelos contratos em vigor. Com
reposição de placas de sinalização,
roubadas ou danificadas, a

coordenação do Dnit em Santa
Catarina informou que gasta por
ano entre R$ 900 mil e R$ 1

milhão.

PT não permite que filiados

integrem governo Bertoldi

JARAGUÁ 00 SUL - A Executiva Ambos tambémjá foramcomunicados
doPTdecidiu quenenhum vereador; sobre a resolução doPT e ainda estão

suplentes, liderança ou filiado poderá analisando as propostas de Bertoldi,
participar da administração sem revelar quais seriamos cargos .

municipal. A medida foi tomada na O que o presidente do PT

segunda-feira, durante reunião da questionou foi o fato do prefeito
Executiva, da qual também procurar os dois suplentes sem ter

participaram o deputado Dionei da consultado o partido, como fez logo
Silva e os vereadores [urandirMichels, depois das eleiçõesmunicipais. "OPT
o Lika, e JaimeNegherbon. não foimais procurado peloMoacir,

Conforme a resolução interna do mas ele continuou procurando
partido, caso algum petista venha a vereadores, suplentes e lideranças
integrar o governo, deverá ocorrer a políticas. Se ele (Bertoldi) tivesse fàlado
desfiliaçãoobrigatóriadoPTAdecisão conosco, resolveríamos isso com a

foi em conseqüência do convite que Executiva", criticou.
teria sido feito pelo prefeito Moacir O presidente disse que apesar
Bertoldi (PL) aos dois suplentes doPT do PL integrar a base do governo
- Justino da Luz eAntônioMarco da do presidente Lula, em Jaraguá do
Silva, oDéga-para integraraadminis- Sul esse apoio não se confirma.

tração, mas não confirmado oficial- "Não declaramos oposição, mas
mente. "Eles atépodem irpara aPreíei- independência. Aqueles projetos
tura,mas não como petistas",�fumou que o PT considerar benéficos para
o presidente do partido, Leone Silva. a população, vamos votar a favor, e

Leone.no entanto.informou que aqueles que não tiverem

os suplentes consultaram o partido consonância com a ideologia do

depois de receberem o convite e partido, votaremos contra",
----"--' IJ aguardavam a decisão da Executiva. afirmou.

Deputado informou que recursos estão em fase de licitação ,<,
_

ALEXANDRE BOGa

BR-l0l - km O ao km 465,9 (divisa SC/PR à divisa SC/RS);
BR-116 - km O ao km 315,9 (divisa SC/PR à divisa SC/RS);
BR-1S8 - km 98,9 ao km 146,3 (Cunha Porã à divisa SC/RS);
BR-163 - km O ao km 3,8 (da divisa SC/RS até Itapiranga); - km 65,1 ao

km 123,5 (do entroncamento com a BR-282/BR-386 até a entrada

para Dionísio Cerqueira);
BR-280 - km O ao km 225,8 (São Francisco do Sul à entrada de

Canoinhas)
BR-282 - km O ao km 5,5 (trecho conhecido como via Expressa
Florianópolis-São José) km 26,6 ao km 111 A (do município de Águas
Mornas à entrada de Bom Retiro) - km 322,7 ao 648,8 (do
entroncamento com a BR-470 a São Miguel do Oeste);
BR-470 - km O ao km 138,6 (de Navegantes ao entroncamento para
Laurentino).

Governador apresenta segunda etapa da ReformaAdministrativa
çar
ea,

; FWRlANÓPOLIS - o governador
i. LuizHenrique da Silveira (PMDB)
apresentou, na última terça-feira,no
Plenário da Assembléia Legislativa,
a segunda etapa do Programa de

Modernização e Fortalecimento da
Gestão Local. A proposta com

plementa a primeira etapa da
ReformaAdministrativa, aprovada
pelos deputados estaduais em janeiro

. de 2003, e transformada na Lei 243.
LuizHenrique explicou QS principais
itens da reforma estrutural, quais os
eixos estratégicos, anunciou os órgãos
que serão extintos e os que serão

reestruturados. A principal carac-
, terística da reforma é a definição da
competência das secretarias regionais

I e das secretarias centrais, que passam
a se chamar secretárias setoriais.

:
- Caberá às regionais a execução de

do
l, a

tes

ias
ida
as

de
tte

,a

ou

na

esa

de

12,
de
as

obras e ações, enquanto às setoriais

caberá planejar e coordenar

programas e projetos para O

desenvolvimento regional.
Ainda dentro da nova proposta,

será criada a 30ª Secretaria do
Desenvolvimento Regional, que terá
como sede Dionísio Cerqueira, que
atualmente integra a SDR de São

Miguel d'Oeste. Com a aprovação da
reforma, oito cidades-pólo de Santa

Catarina, que são sede de SDRs,
transformam-se em mesorregiões,
integrando SDRs menores.

O governador garantiu, ainda, que
parte dos cargos de confiança será

reservada para os servidores de
carreira e que não haverá demissões.
O cargo de secretário-adjunto das
secretarias regionais será extinto,
sendo criado o cargo de diretor-geral

da SDR, que deverá ser ocupado
por um técnico. As gerências de

Educação, Saúde, Infra-estrutura e

Planejamento das regionais também
passam a ser ocupados por servidores
de carreira.

O governador aproveitou a

oportunidade para explicar. a
importância da criação do Fundo
Social. O objetivo do fundo é

financiar programas e ações para o
desenvolvimento doEstado, geração
de emprego e renda, inclusão social,
e alavancar setoresda cultura, turismo
e esporte.O fundo será levantado por
meio de 0,5% da Receita Tributária,
até 5% de doação espontânea
através do pagamento mensal do
contribuinte ao ICMS, pagamento de
50% do valor total do crédito
tributário na dívida ativa.

• Por outro lado,
parlamentares, como o

deputado Joares Ponticelli,
criticam a necessidade de

apreciar o projeto num

prazo tão curto. "A matéria
é muito complexa,
encontra resistências no

próprio governo'; disse.

• Segundo Ponticelli, o

governo está debruçado há
cerca de um ano na reforma
"e até agora não chegou ao

texto final. E o que dizer
deste Parlamento que
formalmente tem

pouquíssimos dias para
decidir? É impossível"

olsonaro se lança candidato

� RIO DE JANEIRO - O deputado
Ja Bolsonaro (PFL-R]) anunciou
or: em que é candidato a
\ d C'

.

presj ente a amara para evitar

que J, ndidato do governo, Luiz
Eduar�o Greenhalgh (PT-SP),
dispute sozinho. Segundo Bolso
naro, os outros três candidatos -

Vigílio Guimarães (PT-MG), José
Carlos Aleluia (PFL-BA) e

Severino Cavalcanti (PP-PE) -

podem ceder às pressões
partidárias e negociar a retirada

das candidaturas.
"Sou cabeça dura; vou

importunar o PT. Sei até onde

posso chegar; não tenho es

perança de derrotar oGreenhalgh,
mas não quero votar em branco e

quero ser. uma opção para os

outros que também não querem",
disse. De acordo com Bolsonaro,
a tendência é que a admi

nistração federal troque cargos

pela desistência dos demais
candidatos.

Sérgio Luís Ferrari
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINTIQUIP (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas,
Plásticas, Borrachas e Papelão), com base territorial nos municípios de

Jaraguá do Sul,Corupá,Guaramirim,Massaranduba e Schrõeder, através
de seu Presidente Sérgio Luís Ferrari, convoca todos os seus associados
das categorias representadas por esta Entidade, para comparecerem a

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 29 (vinte e

nove) de janeiro de 2005 (sábado), às 15 (quinze) horas em primeira.
convocação, na Rua José Emmendõerfer, 240 - (na Sede do Sindicato)
Bairro Nova Brasília, na cidade de Jaraguá do Sul, neste Estado de
Santa Catarina para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Discussão, votação e aprovação do Artigo 6° (sexto) alínea "a" do
Estatuto Social, tratando do valor da mensalidade dos associados..
Não havendo quorum por ocasião da primeira convocação, a

Assembléia será realizada 30 (trinta) minutos após, em segunda e última

convocação, no mesmo dia e local acima designado, com qualquer
número de presenças.

Jaraguá do Sul-SC, 19 de janeiro de 2005

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GrupoWeg inaugura laboratório
de pesquisa e desenvolvimento

MARIA HELENA MORAES

lil>Centro é o único do
Brasil no estudo e

aplicação de contatares
e disjuntares

JARAGUÁ DO SUL - A Weg
Acionamentos já conta com o único

laboratório do Brasil no suporte ao

desenvolvimento e estudos de

aplicações especiais de contatares

e disjuntares. A inauguração
aconteceu na tarde de ontem, na

presença dos participantes da 400

Convenção Nacional dos

Representantes de Vendas do grupo
e 170 Convenção de Assistentes
Técnicos. A placa de inauguração
foi descerrada pelo superin
tendente da Weg Acionamentos,
Harry Schmelzer Júnior, e pelo
presidente-excutivo do grupo,
Décio Silva, que criou a Weg
Acionamentos em 1980.

Instalado com normas inter

nacionalmente reconhecidas e com

capacidade para execução de
diversos ensaios, como o de vida
elétrica em contatares e o teste de
curto-circuito em disjuntares e

partidas de.motores, o laboratório

representa "a conclusão de apenas
mais uma etapa no aprimoramento
da capacitação tecnológica da Weg
para o desenvolvimento de dis-

Gerente do laboratório, Reinaldo Stuart, explica o funcionamento dos disjuntares e contatares

positivos de manobra, comando e

proteção em baixa tensão",
conforme explica o gerente do

laboratório, engenheiro Reinaldo
Stuart.

O laboratório começou a operar
esta semana. Trinta funcionários
trabalham no local. O investimento

nessa primeira etapa foi de US$ 1

bilhões.
A WEG foi uma das cinco

principais exportadoras catari

nenses, o montante vendido foi
de US$ 243,8 milhões. Os dados
são do relatório divulgado pelo
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior

com os números da balança
comercial catarinense.

Com este resultado, Santa
Catarina se firmou como o 6º

milhão. Com a execução da segunda
etapa, prevista para terminar em dois

anos, oGrupoWeg deve investir mais
US$ 3 milhões. "Estamos em processo
de implementação da capacidade
tecnológica daWegAcionamentos",
reforça Stuart. De acordo com Stuar,
esse processo de implementação teve
início em 1996 por meio de um

maior exportador dentre as 27
unidades da federação, destaque
em relação ao crescimento do

país, que exportou em 2004 um

total de US$ 96,4 bilhões (32% a

mais do que em 2003). Os países
que mais compraram produtos
catarinenses foram os Estados
Unidos (US$ 1,304 bilhão),
Rússia (US$ 282,3 milhões) e

Argentina (US$ 256,6 milhões).
Além do potencial exportador,

convênio com a Universidade de

Dresden, na Alemanha.
Entre os avanços proporcionados

pelo laboratório, Stuart salienta a

ampliação de 200 para 700 amperes
os ensaios de vida elétrica dos
contatores e a realização de ensaios

de curto circuito, que não eram

realizados na empresa.

Weg está entre as cinco principais exportadores de se

Breztke é líder do setor de
achocolatados no Paraguai

JARAGUÁ DO SUL - O
achocolatado Muky, carro chefe
da Bretzke Alimentos consolidou
se' como líder no segmento no

Paraguai, com32,8% das vendas.
OMuky é exportado paramais de
25 países. As exportações para o

país vizinho atingiram 900 mil

dólares, em 2004. Um crescimento

de quase 30% em relação ao ano

anterior. Atualmente Muky e

Muky light respondem por 65%
das exportações da Bretzke, e

mais da metade da receita de R$
47 milhões da empresa em 2004.
Há mais de 15 anos no mercado,
Muky é o carro-chefe da Bretzke,
que produz uma ampla linha de

alimentos, que inclui gelatinas,
bolos, confeitos e temperos. Num

disputado mercado dominado por
multinacionais, Muky se destaca

por ser um produ to 100% nacional.
O PRODUTO - Com uma

fórmula nutritiva, a base de cacau
e açúcar de primeira qualidade,

a Weg está em processo de

i'nternacionalização e recen

temente adquiriu fábrica na

China com previsão de
faturamento para este ano de

US$15,7 milhões. R�ç,entemente
a empresa firmou contrato com a

Petrobras para fornecimento de
tinta para plataformas marítimas,
previstas para entrarem em

atividade em 2006, com

produção de 180mil barris por dia.

Malwee recebe ,Mérito Lojista

Empresa tem cinco mil funcionários e é uma das maiores do Brasil

para os colaboradores.
A escolha dos premiados é feita

a pormeio de uma pesquisa, realizada
entre todas as empresas clientes vin
culadas àConfederaçãoNacional de
Dirigentes Lojistas. Ainda de acordo
com o gerente comercial daMalwee,
a escolha foi feita tendo como base a

coleção feminina, segmentomoda,
do ano passado.

A Malwee Malhas tem'
�

atualmente 5 mil funcionários,
incluindo a Carinhoso.

iii> SOLUÇÃO
Telefones públicos em dia
A assessoria de imprensa da Brasil Telecom em Florianópolis
informou ontem que todos os telefones públicos com problema
em Jaraguá do Sul foram consertados e já estão aceitando chamadas
feitas para aparelho celular. De acordo com a assessoria,o problema
foi de ordem técnica. Em Jaraguá do Sul estão instalados 856

telefones públicos, sendo que 24,56% estão aptos para fazerem

ligações internacionais e 77,10% para DDD. Os telefones que fazem

ligações internacionais são identificados por meio de um adesivo.
O problema com os "orelhões" foi detectado por dezenas de
usuários. A assessoria de imprensa não soube informar em quantas
unidades ocorreu o problema.

iii> AUMENTO

Inflação acima da meta
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a

inflação de 2004 foi de 7,60%, desviada do centro da meta do

governo, de 5,5%, sobretudo pelas commodities e pelas tarifas
administradas. O IBGE mostra que o aumento dos preços do

petróleo provocou omaior impacto na inflação. Os três reajustes
de gasolina nas refinarias, em junho, outubro e novembro elevaram

a gasolina e 14,6% no ano.A disparada de preços do aço e outros

metais causou aumentos de 13,65% e 9,62% nos preços de
automóveis e eletrodomésticos.
Gastos pesados no orçamento das famílias, as tarifas de serviços
públicos importantes como energia elétrica (9,64%) e telefone
fixo (14,76%) também figuram entre as maiores pressões sobre o

IPCA.

iii> RECURSOS

RS 7milhões para se
Para o Programa de Expansão Profissional da Secretaria de Educação
e Inovação de Santa Catarina, o Ministério da Educação (MEC)acaba
de empenhar, para pagamento em 2005, recursos no valor global
de RS 1.941.508,89. A informação é do secretário da Articulação
Nacional de Santa Catarina em Brasília, Valdir Colatto. Ele informou
ainda o empenho de RS 2 milhões no Ministério da Saúde, junto à
diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, para a ampliação
e construção de unidade de saúde e aquisição de equipamento e

material permanente.Para a Empresa de Pesquisa Agropecuária e

Extensão Rural de Santa Catarina já estão empenhados no Ministério
do Desenvolvimento Agrário mais RS 177.690,00.
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JARAGUÁ DO SUL - As

exportações realizadas pelaWEG
durante o ano de 2004 con

tribuíram para o crescimento do
índice do estado de Santa
Catarina. No ano passado, as

exportações do estado somaram

US$ 4,853 bilhões, contra os US$
3,695 bilhões registrado em 2003,
isso corresponde a um cres

cimento de 31,3%. As impor
tações somaram US$ 1,508

Muky oferece alto teor de

vitaminas, proteínas, minerais e

carboidratos. O sabormarcante de
cacau que caracteriza o produto é

comercializado em potes e pacotes
de 200g, 400g, e lkg, além da
versão pronta para beber que vem
em caixas de 200 ml.

FATOS

• As exportações para o

país vizinho atingiram 900

mil dólares, em 2004. Um
crescimento de quase
30% em relação ao ano

anterior.

• Atualmente Muky e

Muky light respondem
por 65% das exportações
da Bretzke, e mais da
metade da receita de RS
47 milhões da empresa
em 2004.

}ARAGUÁ DO SUL - A Malwee
Malhas foi mais uma vez agraciada
com o Prêmio Mérito Lojista. A
entrega do prêmio acontece no dia
29 de março, às 20 horas, no Hotel
Blue Tree Park, em Brasília.

De acordo com o gerente
comercial da Malwee Malhas,
Vilmar Raboch, ainda não está

definido que vai representar a

empresa para o recebimento do

prêmio; que, segundo ele, émotivo
de orgulho tanto para a diretoria com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEGURANÇÀ

GERAL

Bertoldi nomeia integrantes
do Conselho de Defesa Civil

" CAROLINA TOMASELLI

�Proposta é integrar a
I

sociedade e incentivar

r' a participação mais
,

efetivas nas ações

}ARAGUÁ 00 SUL - o prefeito
Moacir Bertoldi nomeou ontem os

membros do grupo permanente do
Comdec (Conselho Municipal de
Defesa Civil) para os próximos dois
anos. Pela manhã, os integrantes
participaram da primeira reunião de
trabalho na sala de reuniões da

Prefeitura, dirigida por Bertoldi,
presidente do conselho, pelo vice

presidente, o secretário de
c Desenvolvimento Municipal Luís

FernandoMarcolla, e pelo secretário
executivo, o coordenador das Ações
deGovernoCarlosAlbertoDias.

Marcollapediumaiorparticipação
dosmembros que integramo conselho
- este ano expandido com relação ao '

número de entidades - de forma

integrada e preventiva. "Se houver

algum acidente natural é

fi responsabilidade de todos, porque
" normalmente acaba sobrando para o

Corpo de Bombeiros Voluntários",
lembrou. Ele tambémsolicitou que os

representantes dêem o parecer às

entidades depois das reuniões, "porque
pretendemos fazerum trabalhomais

abrangente".
A vice-prefeitaRosemeire Vasel

ressaltouque as grandespreocupações
são com relação ao processo de

migraçãoeo conseqüente crescimento
populacional, consideradopor elauma
calamidade pública que precisa ser

trabalhada de maneira preventiva.

Integrantes participam da primeira reunião do Conselho

"Outra questão é a violência, que está
começando a entrar emnossa cidade.

Hoje temos pessoas cometendo atos
de violência, alto índice de alcoolismo
eoutros tipos de drogas e suicídios.Tudo
isso deve ser uma preocupação do

conselho", sugeriu.
OprefeitoMoacirBertoldilembrou

que Jaraguá do Sul é uma cidade

progressista, com concentração de
indústrias de diversos setores e

oportunidades de emprego, e que essa
característica traz também os

problemas sociais, que devem ser uma

preocupaçâopermanenredo conselho.
"Ê de fundamental importância
termos uma estrutura de defesae unir

forçasparaquepossamosevitarmaiores
problemas", discursou.

O próximo encontro doComdec
foi marcado para o pr6ximo dia 2, a
partir das 8 horas, na sala de reuniões
da Prefeitura.

Secretaria de Desenvolvimento Municipal e gerência de Obras e

Serviços Públicos: titular Isair Maser e suplente, Renato Hornburg;
Secretaria de Saúde, José Carlos Dias Silva e Sueli Pavanello; Educação,
Jacira Buzzarello e Vanderleia Spezia; Gerência Estadual de Educação
e Tecnologia, Mari Richard e Edite Tied; Desenvolvimento Social e

Habitação e Superintendência de Assuntos Sociais, Maria Schiochet
'

e Marisa Kopelke; Desenvolvimento Municipal e gerência de Meio

Ambiente, Daniele Tirone e Nelson Sjoberg; Amvali, Maria Tereza

Nora e Alécio Radunz; Samae, Jair Alexandre e Ricardo Meyer; Corpo
de Bombeiros,Maicon Costa e Natanael Manoel; Polícia Militar, Ricardo
Broering e Rogério Kumlehn; CDL, João Vieira e Eduardo Gomes;
Acijs, Anselmo Ramos e Sérgio Schwartz; -Secre tarla de
Desenvolvimento Social e Habitação, Wilson Meira e Renato Detoffl;
Celesc, Renato Costa e Jurandir Vieira; CPL, Sérgio Bagatolli e Alfredo
Güenther; Secretaria de Desenvolvimento Municipal, gerência de

Planejamento, Adriano Frederico e Ronis Bosse; Associação das

Imobiliárias, Luiz Sérgio Pereira e Zoraide Roza e da Ujam (União
Jaraguaense das Associações de Moradores de Bairros), titular Justino �
da Luz e suplente Rubia Fiamoncini.

.

A comissão técnica tripartite do Comdec tem como membros
titulares os representantes Adriano Frederico, Daniele Tironi, Marcus
Alessi e como suplente Alberto Marcatto e Débora Ulrich.

Secretaria promove curso de capacitação para diretores
}ARAGUÁ 00 SUL - A secretaria

de Educação reuniu ontem os 22 di-
H

retores dos centros de educação infa-
ntil e 26 das escolas de ensino funda
mental de Jaraguá doSul, naArnvali

, (Associação dosMunicípios doVale
do Itapocu), para orientações técni-

�I' caso Segundo o secretário da pasta,
i Anésio Alexandre, o objetivo é
'-

facilitar a implantação do novomo-
delode gestão das escolas, que propõe
a humanização da educação
municipal.

Alexandre explicou que o

encontro foi dividido emduas partes.
Na primeira, realizadaontem e hoje,
visa o aprimoramento técnico,
capacitando os novos diretores a

administrar a escola, comnoções de
finanças. "Espero que este encontro Capacitaçâo reuniu 48 diretores da rede municipal de ensino na Amvali

1-

sirva para tirar asminhas dúvidas da

parte administrativa", afirma a nova
diretora da Escola Anna Tõwe

Nagel, SirleyMaria Schappo.Outro
ponto abordado no encontro foi o
relacionamento entre professores,
alunos e pais. "Pelo que estou

percebendo, o papel da diretora é

articular as soluçõespara os problemas
funcionais da escola", completou
Sirley, que foiprofessora de português
durante 11 anos.

A segunda parte da capacitação
dos diretores será realizada nos dias
26 e 27, também na Arnvali, e vai
abordar temasmotivacionais e peda
gógicos, como a palestra da vice-pre
feitaRosemeire Vasel sobre "O papel
do diretor na escola e na comunida
de". Rose é formada em pedagogia.

Financiamento estudantil é discutido congresso nacional
}ARAGUÁ 00 SUL -o governo

federal destinaR$ 28 bilhões por ano
ao financiamento da educação
fundamental no Brasil, pormeio do
Fundef (Fundo Nacional de
Desenvolvimento do, Ensino

Fundamental) que terminaráno ano
de 2005. O fundo financia apenas a

educaçãode 1ª à 8ª sétie.Aeducação
infantil (creches e pré escola) ficam
como responsabilidades dos

municípiosbrasileiros.

No último final de semana,

aproximadamente 2,1milprofessores
de todo o país estiveram reunidos em

Brasília, no Congresso dos

educadores, realizado pela
Confederação Nacionai dos
Trabalhadores em Educação.
Representando aRegionalde Jaraguá
doSul, participouoprofessorSebastião
Camargo, CoordenadorRegional do
Sinte.O tema principal do evento foi
o financiamento público da

educação. Está em discussão no

Congresso Nacional a criação do
Fundo Nacional para o

Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb) que irá substituir o
Fundefa partir de 2006.

A partir do Congresso da Cnte
em Brasília, foi discutida a

necessidade de as entidades

estaduais, no caso de SantaCatarina,
o Sinte e todas as coordenações
regionais iniciar um processo de

.,'

discussão junto aos prefeitos e ao

governador a fim de mobilizar as

forças políticas para sensibilizar o

governo federal, deputados e

senadores a garantirmaior valor do
orçamento da União ao Fundeb.

, OBrasil (somado os investimen
tos daUnião, Estados eMunicípios)
-investe em educação aproximada
mente 4,3% do PIB. O investimento

em educação nos países de primeiro
mundo chega a 10% doPrBnacional.

CP NOTAS

� SOCIEDADES DETIRO

Tradicional Baile deRei
A Sociedade Esportiva e Recreativa Guarany, de Jaraguá do Sul, promove
dia 15 (sábado), tradicional Baile de Rei. Os festejos iniciarão às 14h30min
com a concentração na Sede Social e posterior busca da majestade Sr.
Guida Mates, às 15h. O baile terá início às 22h30min e será animado pelo
Musical Estrela de Ouro. Informações pelo telefone (47) 376-0308.

� PROJETO

Violência Doméstica
Foi encaminhado à Câmara dos Deputados projeto de lei que Cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
O projeto, de autoria do 'governo federal, foi entregue em novembro,
pela ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Nilcéa
Freire, em audiência no gabinete da presidência da Câmara, para marcar

o Dia Internacional da Não-Violência contra as mulheres, comemorado
naquela data.
A ministra afirmou que o projeto será um importante instrumento para
combater um tipo de violência, que, segundo pesquisa da Fundação
Perseu Abramo, atinge mais de 11% da população feminina, ou quase
6,8 milhões de
mulheres no Brasil.

� HABITAÇÃO
Prefeitura eCaixa analisamassinam acordo
o gerente de Habitação, Alberto Marcatto, informou que a Prefeitura de

Jaraguá do Sul e a Caixa Econômica Federal pretendem fechar parceria
para novos programas habitacionais.
A primeira, estabelece financiamento para que 90 casas sejam construídas

para mutuários que se situam na faixa de quatro a seis salájlos mínimos. A
construção será através do Programa de Arrendamento Habitacional, As
casa serão erguidas em breve na Tifa Schubert.
"Mas antes, além das 90 futuras unidades, a prefeitura, com recursos

próprios,já iniciou a construção de outras 30 casas, pois a Licença Ambiental
de Implantação (LAI), já nos foi fornecida pela FATMA';explica Marcatto.

Cada casa terá um custo final de RS 16 mil e mais o valor do lote, este a ser

definido. O período de financiamento é de 15 anos, com prestações que
vão girar ao redor dos RS 120,00 mensais.
Um outro projeto estabelece a construção de mais 80 apartamentos,
iguais aos 176 que estão.em fase final de construção nas proximidades
do estádio João Marcatto (Juventus) e que deverão ser inaugurados em
março próximo.
Os cinco blocos, cada um com 16 apartamentos, ainda não têm locais

definidos," o que anunciaremos em breve"explica Marcatto. O prazo de
financiamento será de 15 anos, com cada apartamento tendo custo de

RS 25 mil.
Outra novidade, é que a pedido do prefeito Moacir Bertoldi da sua vice
Roserneire Vasel, além de outros interessados, também os servidores

públicos, poderão usufruir de financiamento da Caixa para conseguir seu
apartamento. O valor de cada um será em torno de RS 35mil, para serem

quitados em até 15 anos.

� CARNAVAL 2005

\ Bah-feárioCamboriú traz trioselétricos
A Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú está com tudo pronto
para o Carnaval2005. Ao contrário de anos anteriores, não haverá desfile

I

de rua e a festa será mais popular do que nunca. Dois trios elétricos

\ rão o agito na orla da praia mais badalada de Santa Catarina, durante
�\ co noites.

P�uisa realizada pela Secretaria de Turismo e Comércio mostra que a

gra'r��e maioria dos foliões prefere os trios elétricos aos desfiles de blocos
e escolas de samba."lsso porque, com os trios, os turistas e moradores
deixam de ser espectadores e passam a interagir com as bandas, no
espaço privilegiado da areia da praia? explica o secretário de Turismo e

Comércio, Osmar de Souza Nunes Filho.
.

O secretário, no entanto, não descarta os desfiles, já que entende que os

blocos e escolas de samba são uma tradição do Carnaval e uma cultura

que deve ser preservada e incentivada pelo poder público."Como este

ano o Carnaval é muito cedo e estamos iniciando um novo governo, por
'

uma questão operacional optamos pelos trios elétricos. Em 2006,
retomaremos o carnaval de rua com força total, num projeto profissional
que vai dar às escolas e blocos de Balneário camboriú e convidados de
outros municípios a estrutura que merecem para brilhar na passarela do
samba" completa o secretário.
'Os trios elétricos sairão da Barra Sul e do Pontal Norte, simultaneamente,
às 21 h e se encontrarão na Praça Almirante Tamandaré.Ambos seguirão
em sentido contrário ao da saída até às 2h. As bandas que vão animar a
festa ainda estão em fase de definição, pela Secretaria de Turismo.

� CIDADANIA

ProjetoGolfinhojá formoumaisdesetemilcrianças
Iniciou este mês e segue até março, mais uma edição do Projeto Golfinho,
realizado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina com o apoio da
Unimed Se. A ação destinada a crianças de nove a 14anos,é um programa
de conscientização e prevenção sobre os perigos do mar, preservação do
meio ambiente e exercício da cidadania.
Através de aulas com duração de uma hora e meia por dia, as crianças são
instruídas com o auxílio de cartilhas, e recebem camiseta e certificado de

participação. O projeto acontece em 50 praias do Estado e desde 1998,
quando foi lançado, já formou 7.500 crianças. As inscrições podem ser

realizadas nos postos salva-vidas, local onde as aulas serão ministradas: na

praia de Itapoá, em Itapoá;Praia do Forte, Itaguaçu, Ubatuba, Enseada, Praia
do Ervino, em São Fransisco do Sul; praia de Barra do Sul, em Barra do Sul;
em Barra Velha na Praia Central eTabuleiro; Piçarras e Praia do Quilombo,
em Penha.

v

L
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,.LlSTA DOS SORTEADOS DA PROMOÇÃO MEGA NATAL CDL
!
I 1° Sorteio 01/12:
: Número Sorteado
I 257224

61694
3854 '"

472076
162910
19495
11162

Nome do Ganhador
Rafael Oliveira Souza
Edla Bruhns Kupas
Gilberto Kreis
IrmaKlen

Ângelo Mazzarollo
Francielly Crepaldi
Cassiano LuizVeigaI

: 2° Sorteio 04/12:

i Número Sorteado
I 89003

" 363273
195086

I 35258

I 482236

1199946427665

I

I

Nome do Ganhador
Natália Borchardt
Marlice Fabiano

Mazilda Terezinha Fontana
Zenita Bratti

Adernar Borges
Mareio Fogaça
Jair Endler

3° Sorteio 08/12:
Número Sorteado
197325
199066
354488
5196

i 289704
152346

i 53759

Nome do Ganhador
lIori Karsten da Silva

Hannelore Werner Sacht
Joaci! Schmoski

Simone Silveira Silva
Orlando Schmitt

Julia Ehlert
Cinthia Raasch

4° Sorteio 11/12:
Número
Sorteado
238260

240209
258935
276939
96282
435920
37486

Nome do Ganhador
Maria Almeida

Fernando Bussi
Roberto Hermann
Gilmar Roque Bellin
,

Gerta Rassweiler
Dayana Rosendo da Silva

Sergio LuisWiggers

5° Sorteio 15/12:
Número

'

Sorteado
277403
452821
166179
31320
424384
449878
270505

Nome do Ganhador
Loreni Tubel

Antonio Cimardi
Maria L.Carvalho
Osmar Porner

Marlise Larsen Petry Andrade
Etelca S. Rowe

MoacirGonçalves

r

Nome do Ganhador
DaisyMariana Henn
Alessandra Nichelatti

Rubens Fernando Campestrini
Elizabete Antunes de Lima Mayer

'

Cristina Aparecida Torres Oliveira
Adriana Duwe Sasse
Verônica Schaffer

6° Sorteio 18/12:
Número
Sorteado
33787
431776
00724
494725

'

349948
359856
471386

7° Sorteio 19/12:
Número Sorteado
405559
32639
203506
49282
425351
194485
413359
46368

Nome do Ganhador
Janirson Pisetta

luan Hellmann Heinzen
Carla Adriana Herber

Rogério Maass
Vilene Keiser Santos

Eduardo Antunes Rodri�'es
Irma Gutz Barg

Sirlei José Dematte

Automóvel Celta:
Número Sorteado
496954

I '

�{.
�----------------------------------------------�np'

Nome do Ganhador
Jurandir Cordeiro

ANÉSIO lUIZ ALEXANDRE
Secretário de Educação

Loja em que efetuou a Compra
Ravelli Com.Vestuário
Com.lnd. Schadeck

Móveis Narloch
Gadotti Mat.Construção
lojas de Móveis Andieoni

Beber Calçados e Confecções
Nayara Modas

Loja em ,que efetuou a Compra
D' Jack Malhas

Joalheria Preciosa
CEU

lojas Jomar
Joalheria Seifert

Milênio Confecções
Dimaco Mat.Construção

Loja em que efetuou a Compra
CEU

Druan Modas
Getúlio Lenzi

Koroll
Bonalli Mat.Construção

Stylus Modas
Status Modas

Loja em que efetuou a Compra
Gatos e Atos

Casa Grande
Lux Posto deVenda

Koerich
Tapeçaria Jaraguá
Lojão da Marechal

Loja Jomar

Loja em que efetuou a Compra
Koerich

Dalva Modas
BazarCida

Rafaelli Di Vollano Colchões
Bazar Jaraguá

Mercado Juvana
Comercial Maltek

Loja em que efetuou a Compra
Loja Jomar

Win Happy Presentes
Relojoaria Daga

Com. Pneus Batista

Supermercado Lenzi
Casa dasTintas Maba

Gadotti Mal.Construção

:.: li

t

Loja em que efetuou a Compra
Gadotti Mat.Construção

<' Lojas Jomar
Papelaria Grafipel

Safa ri
Bazar Jaraguá

Edel Mat. Elétricos
Rekanto Modas
Daccoli Fashíon

Loja em que efetuou a Compra
lojas Vieira

ESTADO DE SANTA f�TARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul (SC), 18 de janeiro de 2005

E D J T A I 5 DE C O N V I T E

QUINTA-FEIRA, 20 de janeiro de 2005 EiIU.lQ;Jat"m.gul••

CULTURA

RAPHAEL GÜNTHER

Barracão de samba é
novidade do Carnaval

MARIA HELENA DE MORAES

Presidente da Fundação Cultural, Ariovaldo dos Santos chamou a imprensa e para anunciar o evento

�Fundação Cultural
destinou RS 30 mil

para organização
do evento

]ARAGUÁ DO SUL - A instalação
do "BarracãodoSambaManequinha"
é agrandenovidade do carnaval2oo5,
que acontece de 29 de janeiro a 8 de
fevereiro.A aberturadoBarraêão está

prevista para às 12 horas do dia 5 de

fevereiro, com participação de quatro
grupos de pagode. O "grito de
carnaval" com a escolha do Rei

Momo, rainha e princesas édia 29 deste
mês, às 22 horas, noParqueMunicipal
deEventos. Entrada franca.

De acordo comJorge dos Santos,
representante da Secretaria de

Desenvolvimento Regional e

integrante doMoconovi (Movimento
de Consciência Negra do Vale do

Itapocu) a intenção é, neste carnaval,
homenagear o carnavalesco e

folclorista Manequinha, que
atualmente tem 85 anos de idade e

deveparticipardocarnaval desfilando
com o bloco que criou, o "Estrela
D'Alva", a mais antiga agremiação
carnavalesca de Jaraguá do Sul.

Como acontece há três anos, o

Moconovié parceironaorganização e
realização do carnaval. "Não

almejamos lucro, mas sim o

fortalecimento da cultura negra em

[araguádoSul", esclarece opresidente
doMoconevi, Luís FernandoOlegar.
Mesmo assim, a entidade fica com o

lucro da venda de bebidas e comidas
comerciahzadas nobaile público, que
acontece após odesfile de rua, no dia
5 de fevereiro, no ParqueMunicipal

deEventos.
O desfile de rua, no dia 5 de

fevereiro, vai reunir quatro blocos
oficiais: "SemPreconceito", "EmCima
daHora" (campeão do ano passado),
"SambanoPé" eEstrelaD'Alva", além
dosblocos de sujos, "Virgens doVale"
e "Iniciados daUtopia". Cada bloco
oficial vai receber da Fundação
MunicipaldeCulturaR$ 3,5mil, que
serão repassados apenas depois do
carnaval.O primeiro colocado recebe
prêmiodeR$2,5mil, o segundoR$ 1,5
mil e o terceiro e quarto colocados, R$
500,00maismedalhas.

.

De acordo com presidente da

Fundação Cultural, Ariovaldo dos

Santos, o desfile dos campeões está

marcado para o dia 8 de fevereiro, a
. partir das 21 horas, na Rua Walter

Marquardt e encerramento com

entrega de premiação ríé5 Parque
MunicipaldeEventos.

TRF obriga governo _a fornecer medicamentos
]ARAGUÁ DO SUL - A União

está obrigada a fornecer todos os

medicamentos previstos no

ProgramaNacional de Assistência
Farmacêutica para Hipertensão
Arterial e Diabetes Mellitus a todos
os pacientes cadastrados pelos cinco
municípios sob jurisdição daJustiça
Federal de Jaraguá do Sul (Compá,
Guaramirim, Massaranduba e

Schroeder). A liminar, concedida
em outubro de 2004, foi mantida
na última semana pelo presidente
do Tribunal Regional Federal
(TRF) da 4ª Região, desembar
gador federal Vladimir Passos de
Freitas.

A ordem de fornecimento foi
tomada pelo juiz substituto da Vara
Federal do município, Diógenes
Tarcísio Marcelino Teixeira,

.

O MUNiCípIO DE JARAGUÁ DO SUL - SC leva ao conhecimento dos interessados que encontram-se
abertos editais deConvite para contratação de serviço de transporte escolar para o ano letivo de 2005,
em veículos com capacidade para transportar 09, 12 e 15 passageiros, além de micro-ônibus e ônibus.
A íntegra dos Editais poderá ser obtida na Divisão de Licitações da sede administrativa do MUNiCípIO,
sita na RuaWalterMarquardt nO 1.111 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul-Se.
O prazo para apresentação da documentação e proposta e a abertura dos envelopes ocorrerá nos dias

31/01/2005,01/02/2005 e 02/02/2005.

,

"

atendendo a um pedido ao
Ministério Público Federal, autor
da ação civil pública. De acordo
com a decisão, foi determinado o

"cumprimento fiel" da Portaria nº
371 do Ministério da Saúde, de 4
de março de 2002, que instituiu o

programa. Essa norma dispõe que
é de responsabilidade federal a

"aquisição e fornecimento aos

municípios dos medicamentos

padronizados para tratamento da

hipertensão arterial e-do-diabetes
mellitus, de forma a contemplar
todos os pacientes cadastrados". A
multa em caso de demora ou

descumprimento é de R$ '10 mil

por dia.
De acordo com o Mp, os

medicamentos não estavam sendo
distribuídos regular e suficiente-

mente pela União. Freitas lembrou
que, conforme o Programa Nacio
nal, embora na assistência farma-

.

cêutica haja solidariedade entre os

gestores federal, estaduais e mu

nicipais, "é responsabilidade da
União a aquisição e o fornecimento
aos municípios dosmedicamentos" .

De acordo com Freitas, o caso não
pode ser analisado através de uma

suspensão de execução de liminar
(tipo de recurso interposto pela
União). Além disso, destacou o de
sembargador, como a Portaria nº

371/2002 é oriunda doPoderExecu
tivo, não há razão pará: que aUnião

"insurja-se contra seu cumprimento
alegando surpresas quanto aos seus

reflexos, principalmente no que diz
respeito ao mencionado impacto
econômico-financeiro".

\t1VIAÇA�CANARINHO
-........_--

Uma'Trãàspcrtadora de Vidas.

Lazer ..
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Região registra média de dez
furtos de carros por mês

JULlMAR PIVATTO

....Em 2004, 128 casos

foram notificados

pela Polícia Militar,
. contra 110 de 2003

}ARAGUÁ 00 SUL - No início da

madrugada de segunda-feira, oGol,
placas 1919 (proprietário não soube
informar os numerais) de Jaraguá do
Sul foi roubado próximo ao Salão

Vitória, na Rua José Theodoro
, Ribeiro, Bairro Ilha da Figueira. Esse
foi o sexto furto registrado nesse ano
pela Polícia Militar, que em 2004
registrou média de dez roubos por

�
mês. Foram 128 casos contra 110 de

. 2CXl3.

Segundo o major Rogério
'Kumlehn, os números são

considerados normais. "Conseguimos
até diminuir a incidência no fim.de

2004, depois de derrubarmos um

desmanche noBairroSantoAntônio
e mais três quadrilhas serem presas
em [oinville", informou. Desses casos,
cerca de 30% dos carros são

recuperados.
A incidênciamaior de casos é no

centro da cidade e próximos aos bailes
públicos, onde as ocorrências

aumentam. "Nós procuramos
orientar as pessoas para que evitem

estacionarem em lugares ermos,

Segundo a Polícia Militar, a incidência maior de furtos de veículos é no Centro de Jaraguá do Sul

isolados ou com pouca iluminação",
disse Kumlehn. Dentre os carrosmais

procurados então os populares e de
médio porte. Os modelos mais

procurados são o Uno, Palio, Gol e
Parati.

De acordo comomajor, além de
encaminharem os carros para

desmanches, os outros destinos dos
veículos são para serem usados em
outros tipos de roubos oumesmo para
"esquentar" o carro. "Os ladrões usam
os novos e esquentam com

documentos de carros batidos",
explicou omajor.

VIAGEM SEGURA - A

Operação Viagem Segura, daPolícia
Militar, já superou o número de
atendimentos do verão passado. Já .

forammais de 700 atendimentos até
omomento e aPM espera ultrapassar
os 800 até o final da operação,
marcada para o dia 15 demarço. Até
o momento, apenas um caso de
arrombamento foi registrado dentre
as casas cadastradas, mas o

proprietário não informou se algo foi
roubado.

Mesmo como baixo número de

ocorrências, Kumlehn diz que o

serviço precisa ser melhorado.

"Esperamos que, no próximo ano, o
número de rondas aumente",
comentou.As pessoas que estiverem
interessadas em registrar as

residências para a operação, devem
comparecer no 14° Batalhão da
Polícia Militar para fazer o cadastro.
O serviço é gratuito.

Brasil continua em primeiro
no ranking oficial da Fifa

DA REDAÇÃO - Em lista

divulgada ontem, o Brasil
continua na primeira colocação do
rankingMundial da Fifa, com 842
pontos. Em segundo lugar aparecer
a França, com 791 pontos, seguida
da Argentina, com 785. A
Alemanha foi a seleção que mais
avançou no ranking, subindo três

posições e colocando-se na 16ª

posição, com 710 pontos.
Entre as outras seleções sul

americanas, a Colômbia é a 26ª,
com 670 pontos, o Paraguai está
em 29Q, o Equador é o 39Q, a

Venezuela é a 63ª, o Peru vem logo
atrás, em 67Q, e o Chile é o 75Q•

Ontem também, a CBF

(Confederação Brasileira de

Futebol) oficializou uma parceria
com uma empresa de telefonia
celular. Com o acordo, a Vivo

pagará US$ 4 milhões (R$ 10,8
milhões) por ano para estampar o
nome nas mangas das camisas de
treino da seleção. Além de

aparecer nas mangas das camisas
de treino do time nacional, a

operadora também terá direito a

ACOMPANHE O PII.OTO
PEl.O SITE

www.kreisjr.com.br

placas de publicidade nos

treinamentos. A empresa ainda
não definiu o produto que irá

produzir com a marca da CBF. A

operadora de telefonia é a terceira

patrocinadora da CBF. A
entidade já tem a Nike,
responsável pelo fornecimento de
material esportivo, e a AmBev.

Agora, a CBF busca um parceiro
disposto a estampar a marca nos
ombros do uniforme de
treinamento.

PUNIçÃO - O presidente da

CBF, Ricardo Teixeira, disse

ontem, que pretende modificar a
forma de punição para os clubes

que tiverem problemas com o

comportamento das torcidas. Em

2004, as equipes punidas tiveram
de jogar a pelo menos 150

quilômetros de distância dos
estádios. Agora, a intenção é que
as partidas sejam disputadas com
portões fechados.

"Existe a idéia de jogar sem
torcida. É uma medida que já é

adotada na Europa e pretendemos
usá-la ainda neste ano", afirmou
Teixeira, durante evento no qual
foi oficializada uma parceria entre
a CBF e a operadora de celulares
Vivo.Amedida foi adotada contra
a Roma, na Copa dos Campeões.
Durante a estréia da equipe
italiana na competição européia,
contra o CSKA Moscou, os

torcedores jogaram objetos no

campo e, um deles, chegou a

atingir o árbitro do jogo.
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.... FÓRMULA 1

Schumacherdestaca importânciadetestes
O alemão Michael Schumacher destacou, ontem, a importância dos

treinamentos de pré-temporada para as equipes da Fórmula 1. Com as

mudanças no regulamento do Mundial para 2005, os motores deverão
durar duas corridas. Schumacher voltou às pistas nesta terça, após um

'

longo período de férias. "Agora, vamos rodar, fazer simulações de GPs,
porque o regulamento destaca a durabilidade dos motores e, em

conseqüência, das peças; disse o heptacampeão mundial. A Ferrari está: ;

testando no circuito de Barcelona. Na terça, Schumacherfoi omais rápido .

� NOVELA

Magrãocontinua noPalmeiras !
O FC Moscou desistiu da contratação do volante Magrão. O jogador do I
Palmeiras chegou a viajar para a Rússia, mas, segundo a rádio Jovem Pan,

,

não ficará no time. O motivo da desistência não foi revelado. Os.

empresários do jogador estão na Europa tentando acertar a liberação do
jogador.Magrão tinha anunciado a ida para a Rússia no final de 2004,mas
recuou para permanecer no Brasil com a família. Depois, entretanto,
voltou atrás novamente e aceitou ir para o frio de Moscou. Agora, quem
parece ter desistido foi o time russo. Hoje, o volante poderá se apresentar
ao técnico Estevam Soares, em Jarinu, onde o time faz a pré-temporada.

� RESISTÊNCIA

Alpinistade 72 anosquerescalaroHimalaia
o austríaco Kurt Diemberger, único alpinista vivo com duas subidas a cu

mes virgens de oito mil metros - Broad Peak (1957) e Dhaulagiri (1960)
-, além de mais de 20 expedições por todo o mundo, continua pensando
em voltar ao Himalaia no ano que vem. Ele está com 72 anos. Diemberger
já escalou o Everest (8.848 m.), K2 (8.611 m.), Makalu (8.463 m.) e Gasher
brum II (8.935 m.), entre outros."A montanha é como um grande cristal
de rocha que eu recolhia quando era muito jovem. É preciso estudá-los
bem,vê-los por todos os lados e escolherUma face.cornentou o alpinista.
Para Ku rt,como gosta de ser chamado, nasmontanhas é importante"per
guntar às nuvens, à neve e ao vento: eles te dizem se deves ou não subir.
Eu sempre segui os conselhos': No entanto, a relação com a montanha
não foi sempre de amor."Nas paredes do Himalaia perdi dois grandes
amigos. Primeiro Hermann Bhul e, mais tarde, no K2,Julie Tullisllernbra.

.... NBA

leandrinho semachucaem treino
o armador Leandrinho deixou a AmericaWest Arena de muletas ontem, I'após pisar, acidentalmente, no pé do companheiro de time, o canadense.
Steve Nash. O incidente aconteceu durante um treino do Phoenix Suns !
e deixou o brasileiro com uma torção no tornozelo esquerdo. Nash sofreu!
uma contusão nas costas. As lesões são motivo de preocupação para o i
técnico da equipe, Mike D'Antoni. Além de prolongar o período de:
afastamento do armador canadense, o jogadormais importante do time, :

o treinador fica sem Leandrinho, principal opção para o lugar da estrela. i
Nash sofreu uma contusão na coxa durante o primeiro quarto da partida!
contra o Indiana Pacers, na última sexta-feira, e a volta era aguardada para i
esta quarta. Ele agora espera que as dores nas costas diminuam para que

retorn,�o time. Para agravar ainda mais a situação, os Suns ficam sem o

líder justamente quando mais precisam dele. Após um bom começo, a
, equipe de Phoenix vem de quatro derrotas seguidas. Leandrinho e Steve:
Nash ainda serão avaliados, para determinar a gravidade das lesões. Se:
enhum tiver condições de jogo, Jae Johnson, o único integrante do;

\��'
mm experiência na armação de joqadas, ocupará a "'9'.

.

� .
RIO DE JANEIRO

Carl. peonato promete terestádioscheios ,

Os clubes do Rio vivem uma crise sem precedentes na história, rnas.l
!

assim que rolar a bola no sábado, a 101 a edição do Campeonato Carioca i
reviverá o charme e os momentos de disputa acirrada entre algumas das]
principais equipes do Brasil. Em 2005 o que não vai faltar é emoção parai
os torcedores: a expectativa pelo retorno de Romário ao Vasco, o meiaj
Felipe trocou o Flamengo pelo Fluminense e, com objetivo de aumentar,
o público nos estádios, até ingressos por RS 1,00 serão vendidos. i
E é o projeto firmado entre o governo do Estado e a Ferj (Federação!
Estadual de Futebol do Rio de Janeiro), de ingressos a RS 1,00, a novidade!
e G aposta dos clubes para aumentar o interesse do torcedor e os estádios!
voltarem a ficar cheios. Para viabilizar as entradas mais baratas, o poder:!
público investiu RS 4.911.200,00 na aquisição de 701.666 ingressos das!

partidas. Com esta parceria, somente nos clássicos já foi assegurada uma;
renda equivalente a 30 mil espectadores.

.... OPERAÇÃO
Polícia belgadesarticula redeque fornecia doping �
A polícia belga desarticulou ontem, em colaboração com colegas;
franceses, uma rede que fornecia substâncias proibidas a ciclistas da:

região deCahors (sudoeste da França).No total, foram detidas 24 pessoas,
seis delas na Bélgica, acusadas de traficar várias substâncias dopantes
deste país para a França, informou a agência belga.
O líder da rede seria um belga de 62 anos, que foi detido num

estacionamento em Cahors enquanto fornecia substâncias proibidas. A,
rede foi descoberta graças ao depoimento de um ciclista, que admitiu se�
um dos clientes do grupo. No momento em que foi detido, o suspeitei
carregava 83 frascos com uma mistura de várias substâncias dopantes. Ó,
homem e o filho iam freqüentemente à França para fornecer as
substâncias, que compravam de outro belga, de 44 anos, da localidade de
Wommelgem (norte da Bélgica). A polícia francesa descobriu a rede h�
alguns meses, mas só conseguiu prender o suspeito com a ajuda da

Federação Francesa de Ciclismo.
.
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Rebobinador de OVOs (!!)

A empresa norte-americana 1783
.Productions criou e tem a coragem de lançar ao
mercado um dos gadgets mais inúteis dos
últimos tempos. A firma colocou à venda um

inacreditável "rebobinador" de DVDs. Aliás,
segundo a empresa.o aparelho também é capaz
de "rebobinar" CDs de música e jogos de console
para P$l,e XBox.
c,

'
-

Claro que não há o que ser rebobinado, o
,àpárelho:foi criado apenas para satisfazer os mais
saudosos que queiram voltar a ouvir o som de
uma fita sendo rebobinada, como nos vídeos k7. E
é apenas isso que o aparelho faz.Barulho.

Ao menos uma utilidade real ele possui,que
é um pequeno compartimento que pode ser

-:ut.ilizado para guardar chaves e outros itens. Caso
qUeir", a4q'Ui�ir o seu, ele está disponível ao valor
de'USS'2'1,99.

',;;' ,-::,

I I
I

Uso da suástica poderá
.ser proibido

I

II

Após o príncipe britânico Harry causarmaior
f,ebuliço na Europa por ter ido' à uma festa à
fantasia vestindo um uniforme nazista, a União
Européia (UE) está considerando proibir a

exibição da suástica em todo o continente.
A notícia foi dada pela Comissão Européia

(braço executivo da UE).Agora,SO anos após todo
aquele massacre, foi resolvido fazer algo à
respeito.

A medida, apesar de parecer politicamente
correta, viola alguns dos direitos humanos, e

ainda vai darmuito pano pra manga ...

*Dia10
_'Quinta ..f.'rall

- CachaçariaÁgua Doce
Música ao vivo com Peninha (Pomerode).

por Mi1Y Pires f? l1icardo Daniel Freis
- Choperia 8ierbude
Música ao vivo com acústico Edqands (ltajaí).

Acesse nosso blog:www.poracaso.corn I e.mail: contatoãporacaso.com - Noite de Pagode I Notre
Apresentação do grupo Di Menor, à partir das 23h.
Ingressos antecipados na 115 Chopp Bar, Posto Mime
Kohlbach eO Boticário do shopping.

"Dia2' ,_Sexta"feirall
- Choperia 8ierbude
Música ao vivo com Trio de Cordas (Blumenau),

- 8ali Hai I Porto 8elo
Balada com djs Songa e Robson naIenda, Lolo K-beça no
Hip Hop e djs Fernando Olsen (house/ teGhl' house e

techno),Wlad Martins e Binho na pista eletló 'a,
Na hora ingressos femininos R$15,OO e' �asculinos
R$20,00. ,.. ,

'

'"

*Dia22
__
Sábadoll

- Choperia 8ierbude
Música ao vivo com Júnior e Pablo (Joinville),

- 8anana Joe I Ubatuba
SHOW BAR - Com as COYOTES (Curitiba) fazendo
performance, mais Banda Sinhá Vitória(Curitiba) e dj
Rodrigo Aguiar(all beats).lngressos na hora à RS 15,00.

- Café Pinhão I Perequê
Show com Detonautas Roque Club. Não haviam mais

informações disponíveis.

- 8ali Hai I Porto 8elo
Djs Songa e Robson na Tenda, K-beça no Hip Hop e djs
Fernando Olsen (house/tech house e techno) e Rava
(residente Piçarras) na pedreira eletrônica. Na hora

ingressos femininos.R$15,00 e masculinos RS20,OO.

- 8ali Hai I Piçarras
Banda Hipnose no palco, dj Leandro na pista principal e
Lolo no deck. No Templo do Sol dj Thor. Na hora, após as

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

IfiDiaU�D:omiJ(_9DII "

- Chope ria 8ierbude
Música ao vivo com Deco Dal Ponte eMasinho (Blumenau).

TVneno
"Essa parada de conhecimento aí eu não

saco nada não" - pelo BBB Rogério, que diz-se
médico,

Esse é aquele momento em que desliga
se a tv para ler-se um livro. Fecham-se janelas
mas abrem-se portas.

Oove lança inusitada
campanha publicitária ",

L· Bomba! Bomba! Bomba!
Estão sendo revelados alguns planos e documentos elaborados pela Força Aérea

Americana com seus projetos para construção de bombas de efeito moral sobre
tropas inimigas.A criatividade é enorme.confira algumas das idéias para bombas:

- A Força Aérea americana tentou obter recursos do Pentágono em 1994 para
produzir uma "bomba gay" ou "bomba do amor". A idéia era fabricar quimicamente
um afrodisíaco que provocasse uma onda de homossexualismo entre as tropas
inimigas.O presidente domomento era o democrata Bill Clinton.

- Uma substância que após bombardeada, provocasse mau hálito, tornando os

soldados inimigos identificáveis se estivessem entre civis;
- Uma substância que atraísse enxames de vespas ou bandos de ratos para as

tropas adversárias (essa é muitotrash!);
- Uma arma química que tornasse a pele insuportavelmente sensível ao sol;
E finalmente,a top:
- Desde 1945, havia o projeto para uma bomba que provocasse flatulência nos

soldados inimigos.

Para lançar o Dove Styling, produto para
cabelo, a Ogilvy Chicagq foi buscar mulheres
famosas - dos cartoons.Wilma Flintstone, Jane
Jetson, Velma Dinkley (dó Scooby Doo) e

Marg@ Simpson vao estar em comerciais de TV,
anuncios e midia exterior nos EUA. A

campanha na TV estreia no final do mês. Os
anuncias chegam as revistas em fevereiro, As
peças vao mostrar as personagens antes e

depois de usar o produto.
No caso de Marge houve uma melhora

considerável.

Gilberto Gil, em apresentação única no sul!
Após lançamento de seu último disco, o ministro e voz

nacional Gilberto Gil encontrou espaço na agenda para uma

tour de apenas 4 apresentações para promovê-lo. 3 serão pelo
nordeste do país, e a última restante está agendada para dia 29
destemês,aqui no Café Pinhão,em Perequê.Será a única no sul.

Será a segunda vez que Gil se apresenta no palco do Caf�;,..,
Pinhão. Os ingressos já encontram-se à venda, ao valor inicial ati'"
R$30,OO. Vencida a quantidade, passará à R$35,OO e ao final,
R$40,OO. A vendagem está limitada em 8500 ingressos. 13
camarotes ainda estão disponíveis, ao valor de R$3.000,OO,
dando direito à 20 acessos e respectivos ingressos, visão
privelegiada,e uma taxa considerável de consumação.
Para maiores informações o contato é (47) 369 5880,ou pelo site

www.cafepinhao.com.br
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Por Darlon Anacleto/Cromoart

porte, com dólares nas alturas e aquele cheirinho de "filme
queimado" que o "caso" Dakota havia deixado.
A novidade tem quase 6 metros de comprimento e peso próximo
a três toneladas. Tudo na Ram parece ser superlativo. O motor,

feito em parceria com a

Cummins, é um 5.9 que

gera 330 cv de potência,

marca, que se

sentiram órfãos
ao ver fora de

circulação um
produto com

apenas dois �

anos de
mercado.
Quatro anos

depois, a marca volta a

apresentar uma novidade no

segmento, do qual aliás, é grande '

conhecedora. A picape Ram,
.

modelo de grande porte da marca

chega após triunfal apresentação
no Salão do Automóvel Zôô-l. O

modelo, na verdade, já havia sido

apresentado na edição 2002 do

Salão, mas aquele não parecia ser

o melhor momento para a

�importação de um produto desse

com torque de 83kgfm. Voltada norteamericano.

especialmente para o trabalho. Ao preço de R$: 152.mil o modelo não

pesado, a Ram é equipada com encontra concorrente no mercado nacional.

tração integralque funciona em. '1A que.

.mais se aproxima é a Ford F-250 de

três opções. 4x2, 4x4 e 4x4.. .' cabine dupla, gLle! feita especialmente para o

reduzida, A eficiente tração é ligada.' trabalho apresenta àcabamento mais simples e

'por' um bo'tão no painel e pôcÍe:ser . 'motor de (�pen-as).180�v, sem tração 4x4, ao
acionada com o veículo em preço de R$ 110 mil,

.

movimento, em até 88 km/he até Importada do Mé;'ico o modelo usufrue da

40'km!h para a reduzida. O uso da
.

isenção de 'alíquota de importação, fato que

tração 4x4, aliás torna-se um torna viável sua importação. A intenção da.
detalhe indispensável para domar o marca no Brasil é importar cerca de 300

impetuoso motorzão em estradas unidades durante 2005 e, a partir daí oferecer
enlameadas e escorregadias, que faz também a versão de cabine simples. Se a

com que a picape não saia de aceitação pelo mercado for boa, é bem
traseira. Ou pelo menos, minimize o

. provável que outros sigam os mesmos passos,

efeito. Com tanta força, a criando um novo (e polpudo) segmento. A
vitaminada Ram consegue levar mil Chevrolet, por exemplo, já acena com a

quilos na caçamba e.mais seis possibilidade de trazer o Avalanche, um

passageiros ou, carregar com prático e inusitado modelos nos mesmos

reboque mais de 5,5 mil quilos. moldes da poderosa Dodge.
Internamente, ela oferece bastante
conforto. O painel tem desenho
atraente e o volante trás funções.
Recheada de equipamentos, oferece
ar-condicionado, air bag duplo,
regulagem elétrica do banco do

motorista, console no teto,

computador de bordo, rádio com cd

,player, rodas em liga-leve R 17",
freios com ABS e ainda, um prático
(e enorme) porta objetos sob o

console no meio dos bancos
dianteiros. Ah, há tambér váriosporta-copos, bem ao gostê

t·
,

l
�epois �a plásti�a o � odeio
fiCOU mais esportivo, c� os

faróis em canhões com�
contorno cromado que'
invadem levemento o pá -

choques, A grade, com seus'
enormes elementos crornad s

combina com a parte central
do pára-choques, que serve

para dar elegância ao conjunto.
Internamente foi.mantida a

sobriedade, com tecidos
escuros e painel sem apliques
imitando madeira

'

I BOAS NOVAS 11'------.,
\t',1 ..

o retorno do Croma
O maior modelo de luxo da Fiat, o Croma,
produzido entre 1985 e 1994 vai voltar e em

grancjiosíssimo estilo. O estilo aliás, é similar ao
do médio Stilo, de linhas elegantes e de
dimensões bem avantajadas. A apresentação
oficial deve acontecer no Salão de Genebra, que
acontece em março, e destaca-se como um dos
mais concorridos do meio automobilísticos e

que com certeza colocará a Fiat novamente na

mídia.

O fabricante promete muito.luxo e tecnologia a

bordo com muitas opções de motorização, por
enquanto, apenas na versão statlon ",!agon .

, ü,
z
w

>.!
..

,

�
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com preços em férias
No verão da Caraguá os preços ainda estão de férias.

Aproveite os estoques da linho 2004/2005 com pmços de 2004
e com a garantia Volkswagen de 3 anos.

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do �u" - se
Fone (47) 371-4000 Fax (47) 371-,6124

caragua@caragua-veiculos.com.br
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2 CORREIO DO POVO

(47) 376-1772
273-1001

Rua: Ângelo Rubini, 780
Barra do Rio Cerro

laraguá do Sul - SC

VOLKSWAGEM
Gol Power 1016w, comp. Azul G 2002
Gol Plus 1016w Prata G 2001
Gol MI Branco G 1999
Gol1.0 4p Branco G 1998
Gol I· Branco G 1996
Gol CLl1.6 Vermelho G 1996
Gol CL.1.6 Vermelho G 1996
Gol CL Preto G 1995
Gol CL 1.6 Branco G 1990
Saveiro 1.8, cf opcs. Vermelha G 2001
Saveiro SL 1.6 Branca G 1998
Santana Evidence Preto G 1997
Kombi env. Branca G 1995

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

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

FIAT
Fiorino Furgão 1.5 Branca G 1997

AUOI
Audi A3 Preto G 1999

PICK-UP
Mitshubishi-Pagero Preta D 2001
F-i 000 Gabinada Turbo Vermelha D 1993
F-i 000 Gabinada Turbo Prata D 1989

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

Courier CLX Branca G 1998

Ranger XL compl. Prata D 2001

MB Sprinter compl. Bordô D 1997

NOVO

Kawasaki Vulcan 750

QUINTA-FEIRA, 20 de Janeiro de 2005

.JLmauri
'Motos

azul 1995

I

·G1-7-1--1-97-�
Compra - Vende
Troca - Financia

Não Fechamos Almoço

XT 600 preta 2001

"""'âj''\r�lIBIIIIi��ffJêl.�''§AIII:J

Titan KS

Titan 125

Titan 125

Horario de Funcionamento r!���_t�,.&;-->A.,
Das 8:00 ás 1 9:00

Faça um

E S P E T A C U L O

Rua Frifz Barfel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

Rede Renault, Mais de 150 Concessionárias no Brasil.

ITAJAí
346 - 7400

BLUMENAU
322 - 8800

I'

ULTIMAS UNIDADES
- - -

antes do aumento depreços.
ShowDrlve e veja o

Vale do Itajaí e Litoral Norte de SC

Liberte JOINVILLE
435 - 3700

JARAGUÁ
370 6006

Financeira Renault
-

groupe ReI Banque
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CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 3.· QUINTA-FEIRA, 20 de Janeiro de 2005

1
VEíCULOS

..
CORSA - vende-se Wind

2001. Tr: 375-0340

CORSA - Vende-se
Sedan , 97 1.6, completo
menos ar R$ 15.000,00

· TR.9962-3664

GL, 00,4p, OH, aro troca-se, 87, prata OH,
alumínio. Vir. R$ ótimo estTr: 275-4100
16.800,00. Tr: 9967-
9864

UNO -Vende-se, 99, 4p.,
cinza met., VE e AL, 4

pneus novos e película.
Tr: 372-0389 ou 9143-
0509

PAMPA - Vende-se, 89,
ótimo est. VIr. R$
5.400,00 aceito outro
carro na troca. Tr: �75-4100

. ELBA - Ano 94, 1.5, Vir
R$ 7.800,00. Tr. 371-
6000

ESCORT - vende-se
UNO - Troca-se, 91 por Europeu,98,4p, compl.
carro de maior Vir, Kadet . Tr: 372-0230

UNO - vende-se 98, ou GoL Tr: 376-2601
branco, 2p, LOT, AR, AL.
Vir R$ 9.800,00.Tr 376-
0890 ou 9121-5292

FIESTA - vence-se , ano

99, branco, , em bom
. estado, 2 portas. Vir. R$
10.500,00. Tr: 275-6445 -

UNO - Vende-se ano 91
R$ 5.800,00 Tr: 9962- ESCORT - vende-se 97,
3664 4p, AR, OH, TEi, cinza. Vir.

R$ 12.700.00. Aceita
moto. Tr: 370-9922

JEEP - Vende-se com COMPRA-SE - carro até

motor novo, pneus novos R$ 6.000.00.Tr: 370-
com acessórios. Tr: 370- 6266
2370PREMIO - vende-se 85,

verm.Tr: 47 - 375-2781
CORSA - Vende-se Pick-

'

,

up 2003 prata c/ GNV TIPO - Vende-se, 95,
Valor R$ 20.000,00 Tr. azul, compl. c/ AI. VIr. R$

, 9979-8040 9.000,00. Tr: 371-1749
ou 8805-8088

0-20 - vende-se,92,
\ bordô. Vlor a comb.Tr:

.

I 275-3114

KAOETT - vende-se GI,
1.8, azul, c/trio. Valor R$
acornb. Tr.

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

, Financ, ou R$ 6.000.00 a

: vista.Tr 9132-4095, a

: tarde
-

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

OMEGA CD - vende-se,
93, 3.0, aut., ótimo
est.R$ 12.500.00.Tr:
273-1018, após 18hs

I

f
S 10 - vende-se Luxo,
GNV, 96, compl.R$

· 22.000.00. Tr 371-0343

·

VECTRA - Vende-se GL,
98, compl. menos ar. Vir.

�, R$ 18.500,00. Tr: 9962-
" 3664

CHEVETTE - Vende-se,
79, c/ RO. Tr: 276-2068

ESCORT - vende-se

98,4p, compl, ótimo est.
Vir. R$ 12.800,00. Tr:
370-2461 c/ Milton

10.01- FUSCA - vende
MONDEO - vende-se se so, motor 1600, ótimo
GLX, 97, Tap de linha. R$ est.R$ 3.500.00.Tr: 370-
18.500.00.Aceita carro 7863
no vir. Tr: 371-6000

TIPO - Vende-se, 95
mod.IE compl., preto, 4p.
Vir. R$ 3.500,00 + 32 x

R$ 245,00. Aceito moto
no vir. Tr: 9121-1745 ou

376-3274

ESCORT - vende-se
88,1.6, álcool, bom est.
Vir. R$ 2.300.00 entr +

financ.Tr: 8807-1094 c/

FUSCA c: vende-se ou

troca-se 73, branco.Tr:
373-0489

Marcos

ESCORT - Vende-se, 85,
álcool. Pneus, lata e

motor em ótimo est. VIr.
R$ 3.600,00 aceito troca.
Tr: 8806-9250

FUSCA - Vende-se 73,
com som, ou troca por
moto. Valor R$ 2.900,00.

ESCORT - vende-se 1.8, F-1000 - Vende-se ou TR.9135-9523

Atendemos linha geral:

��....•.
'

.� L,___rJ ....

INJEÇÃO ELETRÔNICA

Venha conferir nossos serulços!

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro � Jaraguá do Sul - SC

60 meses 74 meses

YBR 125 K-----R$107,10· R$11,688,OO--R$ 200,36
c 100 BIZ ES--R$109,43 R$13.193,OO--R$ 226,16
CG 150 KS----R$ 116,58 - R$ 13.878,00-- R$ 237,91
CG 150 ES-----R$128,37 R$14.436,OO--R$ 247,47
XTZ 125 K------R$ 134,94 R$ 15.570,OO--R$ 266,91
NXR 125 KS-� R$137,65 R$16.669,OO--R$ 285,77
NXR 150 ESD-R$171,87 70 meses
Twister 250-----R$193,91 •

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

Tornado 250---'R$ 212,47
• R$ 21.988,00--R$ 397,14

57 meses

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

R$10.990,00--R$ 223,65 R$ 29.910,00--R$ 540,26
R$13.193,00--R$ 268,48 - R$ 32.908,00--R$ 559,42
R$ 14.436,00-- R$ 293,78 R$ 34.65.1,00-- R$ 589,06
R$15.570,00--R$ 316,86 R$ 38.340,00--R$ 651,78
R$ 16.669,00--R$ 339,23

-

R$ 42,990,00--R$ 730,82
R$ 18.336,00-- R$ 373,15 R$ 43.890,00-- R$ 746,12
R$ 19.745,00--R$ 401,82 R$ 44.491 ,OO--R$ 756,34

correção através da tabela do fabricante

Confira outros planos motos e créditos

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

ordem direta ou inversa.
,

* Lance embutido de até 30%.
* Redução das parcelas após?
contemplação.
* Prazo indeterminado para
faturamento.
* Sem taxa de adesão.
* Sem taxas extras durante
todo o plano.
* Livre escolha do veículo.
* Planos de até 80 meses

para pagar.
• FISCALIZADO PELO BANCO CENTRAL

DDG:( 0800 992345)

Consórcio
UNIAO

W (47) 372-2900
Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - SC
E-mail marangoni.autopecas@terra.com.br

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

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

,

TODA UNfiA DE ACES,SORIOS
PICK-U E"AUTOMOVEIS

Bagageiro p/ cargas

* Capota Ma
' .

'* �strib
'

*,Parac
�'Gr�de Pr
* Faróis Au

Santo Antonio

NOVOS ACESSÓRIOS PARA PERSONALlS��l�Sb:.Jox .

Engate de Reboque I

Adesivo de

Personalização
Alargador do
Pára-lama

'

o alto espírito de inovação
Está presente no kit de

personalização para para Fax.
Com design avançado que
oferece visual esportivo,
robusto, deixando-o com

aparência de off-road.

VENHA CONHECER ESTA
. NOVIDADE!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - 275-2488 - 9903-2936

Peugeot compl.
Fiesta ,2p Ar/Dh

Astra Hatch

Palio 2p
Uno Mille

Uno 4p 1.0

Gol4p
D-20

Gol4p

Gol2p
F-754x4

Brava.HGT

Uno SX

Vectra GLS

Parati 1.0 C/opc
Corsa Sedan GL 1.6

Fiesta

Fiesta

Escort L C/opc
Chevy DL c/ rodas

Logus GL comp

Monza GL

Fiorino Aberta

1997
1998
1998
2004
2003
1995
1998
2001
2000
2002
2001
2004
2002
1997
2000
1998
2004
2004
2002
2004
2004
2003
1998
1996
2003
1996
1996
2001
2000
2001

Branca
Prata
Prata
Prata
Prata
Vermelho
Cinza
Preto
Branco
Preto
Branco
Prata
Cinza
Branca
Branca
Cinza
Branco
Cinza
Cinza
Cinza
Verde Met
Prata
Cinza
Branco
Prata
Vermelho
Prata
Verde
Prata
Vermelha

Gas
Gas
Gas
Flex
Gas
Gas
Gas
Gas/GNV
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas/GNV
Diesel
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas/GNV
Gas

Vermelho

Branco

Cinza

Branco

Azul

Branco

Verde

Prata

Branca

Azul

Bordo

Branca

Cinza

00

99

99

97

93

99

04

92

99

00

azul

cinza

prata

grafite
vermelho

preto
branco

branca

verde

branco

azul

373-0806
373-1881

NOVA AUTOMÓVEIS:
Fone/Fax: 276-3466

Palio sx comp

$-10 Diesel comp

5-10 comp + GNV

Celta 1,0 2P,

Escort GLX, Completo
Corsa Wagon GLS

Astra GL Sedam CDMP

Peugeot 106, Completo
Uno Mille SX

Escort Hobby
Gol G 1114p
Clio 1,0 4P,

CUo Sedan Completisimo
Fusca 1300 L

CorsaWind

Palio EL

Celta 4p clar
Gol1000 16v c/opc.
Go11.8

Astra Sedam 1.8 GL comp.
Palio EX 4p e opc.

Ranger Splash compl (6 cc)
VectraGLS

Fiesta Berson c/ DH
Fiesta Berson c/ Ar

Gol Plus

Blazer 2.4 compl + rodas

Scenic RT 1.6

"Scenic RT 1.6

VectraGls

Brava sx' 4p
Clio RLL
Clio 1.6
Tipo 4p
Renaut 1.6
Celta
Passat Alemão c/ kit gás
Honda Civic
Mercedes C180
BMW Americana
Calibra
Senic compl.
Renault Furgão Express
Kadett

G
G

G

G

G

G/GNV
G

G

G

G

G

G

G

G

Vermelho

Cinza

Preta

Vermelho

Bege
Cinza

Branco

Prata

Prata _.."..

Prata

Branco

Branco

Grafite

Branco

2001

1995

2001

2002

2000

2000

1999

1999

1998

1996

2004

2003
,

2002

1983

1995

1997

1990

prata 03

Cinza 00

branco 96

Verde 99

Verde 01

preta 94

bran 97

preto 03

verme 03

azul 95

branca ,01

prata 02

prata 02

cinza 97
Fiorino

Bordô

Roxo

Branca

03
98
99
96
98
02
96
94
95
95
95
00
98
98
97
93

Preto
Branco
Verde
Cinza
Branco
Prata
Preto
Vermelho
Azul
Branca
Preto
Prata
Branco
Azul

Palio EX Fire 2p/Rdas sport
Palio EL 4p comp oVe

Tipo 4p comp+ teto

Tipo 4p comp
Uno

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

Corsa Ac/DH
Chevett SLE
Escort 1.6 alc

Escort GL Ar/desem
Escort GLX SW comp
Scenic RT
Honda Civic aut

Gol4p Ar/Dh
Gol

01
97
94
95
93
95
97
96
97

90

94

prata
branco

prata
Verde
vermelho
Dourado
branco
Branca

prata
Dourado
Azul

,Azul
Azul
Verde
Vermelho

Bege
Vermelha

preto
preto
azul

branca

cinza

preta
prata
Vermelho

Verde

branco

verde

prata

Palio EX 4p/opc 00 G

1978

2000

1992

1993

1993

2003

2000

1989

2001 I, �

1997

1996

2000

dourado

Palio ELX 1.6/4p G

Gol CL 1.6

Omega GLS 2.2

Monza SLE comp
Kombi

ClioLR 1.6

F-1000

Corsa Millenium 4p 1.0
Go11.8 MI

Palio EX2p
Uno 1.0 4p
Voyage1.6
Gól!2.0comp
Go11.6

Azul 98

Escor! GL 1.8/4p/comp - Ar 98 Gprata

Gol Special 1.0/2p/comp-DH preto 02 G

Go11.0 16v/4p branco 98 G

BARRA VEICULOS

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG) Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio Cerrei'
Golll.6
Golf 1.8 GTI Turbo
60116v comp
Gol GT

Omega CO
Omega CO
Omega CO 3.0 Automatlco
Tipo 1,6
Uno 1.3
Uno Mille
Uno Mille
Uno Mille
Ford Ka comp
Monza 2.0
Corsa 1.0
Ford Versales 4p
0-10 com Baú
Saveiro 1.8
Saveiro 1.6
Chevi 1.6
Goll.8
Caravam 6ec
Chevett 1.6
Chellett 1.0 Junior
Fusca 1.500
L·200 comp
CG Tltan KS
Passat

Prata
Prata
Azul
Cinza
Bordo
Preto
Cinza
Vinho
Bege
Cinza
Prata
Vermelho
Azul
Azul
Vinho
Vinho
Branca
Marrom
Branca
Branca
Vinho
Vinho
Cinza
Cinza
Branco
Preto
Verde

Bege

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

Tempra 16V 4p comp

Tempra Ouro + couro

Uno ELX 4p

azul

cinza

verde

vermelho

bordo

vermelho

azul'

branco

branco

azul

branco

branco

branco

vermelho

branco
.

azul

branco

prata
marrom

branco

1995

1993

1994

1992

1997

1997

2000

1994

1995

1994

1994

1997

1997

2001

1978

1995

2001

1993

1989

1986

RS 9,900,00
RS 8,500,00
RS 8,600,00
R$ 6,500,00
RS 12,300,00
R$ I I ,300,00
RS 13,500,00
RS 8,900,00
RS 14,900,00
RS 8,900,00
RS 9,800,00
RS 13,500,00
RS 11,500,00
R$ 13,900,00
RS 2,300,00
RS 9,300,00
RS 16,900,00
RS 13,400,00
RS 5.800,00

Gol16v

Gol! GTI

Santana c/ ar + dir

Passat Village GL

Corsa Sedan Classic

Corsa Wind 1.0 4p
Blazer DLX 2.8 4x4

Meriva 1.8 8v

Escort GL 1.6

Fiesta Class

Escort L

Mercedes 608

Toyota Bandeirante

Palio Weekend

2000

1995

2000

1985

2004

2002

2000

2003

1995,
.1999

1988

1983

1999

1997

gas

gas

gas

gas

gas

gas

die

gas

gas

gas
alc

d'ie
die

gas

branco

branco

cinza

preto
branco

branco

prata
branco
vermelho

prata
branco

bege
prata

Uno CS

Fiesta CLX 1.4 4p comp
Flesla 1,0 4p
-Flesta 1.0 4p+ar
Verona GLl1.8

Goll GTI comp + rodas 16

Logus GLI 1,8

Santana GL comp 4p
Parati CL 1.8 clopc
Gol 1.0 MI

Gol Special
Fusca 1.300

Corsa Wind

Corsa Wegon c/opc.
Omega GLS completo "couro"

Monza SLE

Chevette

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

",
'-' ,�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J\rduíno
VeículosCompra

Rua Walter Marquardt, 1850 • Barra do Rio Molha· Jaraguá do Sul· se

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 eemp
S-10 comp GNV

Vermelha

Cinza

branca
Azul

Cinza

branca

bordo

Azul

Vermelho

Branca

Azul

Bordo

Vermelho

CARROS NOVOS E USADOS

Corsa hatch c/ar 4p

D-20 Custon De-luxe'

Gol City GIII compl 4p

Parati c/ dh

Gol Special 2p

Uno Mille Smart

Uno Mille Smart

Mille Fire Básico

Furgão 1.5

Escort Hobby

bran

preto

prata

1991

2003

2001

2002

2001

2001

2004

1998

1995

94

93

96

92

96

95

95

88

94

00

91

96

86

Fiesta

Celta 1.0 VHC

Saveiro 1.8 Plus

Saveiro 1.6 Ac/GNV

Corsa Wind 1.6

Vectra GLS

Palio EDX 1.0

Go11.000

Classe A 160 comp+ couro

S-10 AC/DH

Monza SLE 2.0c/opc
Fusca 1.300 L

cinza

branco

verde

azul

branco

branco

verm

371·4225
Av. Preto Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

/

2p
4p
4p

2p
2p

4p
4p

4p
2P

4p
2p
4p

2p

2004 Cinza

2003 Prata

2003 Bran

2002 Bran

2003 Branco

2000 Branco

2000 Preto

1997 Azul

1996 Branc

2001 Prata

1995 Verm

1990 Branco

03/03

VW 23.220-6x2 03/04

Carroçeria Branca

Chassi Verm.Piraquê

Chassi Branca

R$ 63.000,00

R$ 115.000,00

R$ 66.000,00

,

HILGENBERG AUTOMOVEIS
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 • Centenário

Die

R$ 53.000,00Corolla XLI 16V. - gas, 4p, compl. prata 2005

R$ 9.800,00Corsa Wind 1.0 - gas., 2p, básico vermelho 1995
Gas

Gas

Gas,

Gas

R$ 21.800,00Courier Sport 1;6 L - gas., Compl. prata 2001

R$ 19.500,00D-20 - die branca 1989

R$ 15.300,00
Gas

Gas

Fiesta Street 1.0 - gas., 2p, limp/desm. branca 2002

R$ 13.400,00Ford Ka Básico 1.0 - gas., 2p prata 1999

Gas Monza SL 1.8 - alc/desm. branco 1988

R$ 11.700,00
Gas

R$ 5.500,00

Palio ED 1.0 - gas., 2p, lim., Desm., Ar q preta 1998

Fone: 370-2109

Senic RXE

Gol

Gol

Gol GIII8V

Gol Limp/Des

Corsa Sedam

Gaiola
lpolo Classic
Gol
Gol MI
Gol

,

Goll
Kombi
Kombi
Belina
Brasilia
Monza
Corsa W
Opala
Verona

, Apolo GL
Pampa
Escort
Escort
Peugeot 405
Moto TDM 225

branco

preto
branco

bege
prata
vermelho

prata
branco
cinza

bege
bége
cinza
azul
dourado

Prata

Vermelho

Branco

Branco

Branco

4p/tr/ala/des/Aq

Vermelho

FRONTAL Veículos
371·4570/376·2895

02

03

Celta 1.0 vhc
Corsa Sedan 1.0
Corsa Sedan 1.0
Corsa Wind 1.0
Corsa Super 1.0
Vectra 2.0 GL
Kadett GL 1.8
Ka 1.0
Ford F-1000

Ranger XL GNV
Escort Hobby 1.0
Escort HObby 1.0
Gol G1II1.0 16V
Gol M11.0
Gol GL 1.8

Voyage GL 1.8

02

00

,

02

01

98

G
G
G
'G
G
G
D
GNV
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G

2004 \ R$ 3.500,00
1997 R$ 15.000,00
1985 R$ 4.800,00
1997 R$12.000,00
1999 R$13.500,00
1998 R$19.500,00
1982 R$12.000,00
1995 R$12.300,00 - 6.000 + 23 x 400
1990 R$ 6.500,00
1974 R$ 3.000,00
1989 R$ 5.800,00
1999 R$ 13.500,00
1990 R$ 8.000,00
1990 R$ 4.500,00 -18 x 269,37
1990 R$ 5.800,00
1989 R$ 6.100,00
2000 R$ 17.800,00
1994 R$ 7.500,00
1994 R$ 12.000,00
2001 R$ 5.200,00

Escort SW comp
Cella VHC 2p
Gol Power 1.0 4p/ar
Cella 4p VHC
Veclra GLS comp
Blazer DLX
Blazer
Silverado Blazer
Palio Wekend 16v 1.6
S·102.5DLX
L-200 4,4 compl
F-l000
Verona XLX 4p
Vectra 2.2 Milenium
Uno ELX 4p cl trio
Omega GLS 2.2 comp
Celta 2p cl Ac
Pick Up Corsa

Megane RXE comp
Calibra 16v comp
Uno 1.0 2p

Prata
Prata
Azul
Verde
Bordo
Branco
Cinza
Vermelho
Branca
Preta
Vermelho
Vermelho
Prata

vd. trv. ai. pers.
ar quente, d.z.t. Película
trava d.z.t.

limp. traz. ar quente
4p, ar quente, limp. traz.
completo
ar cond. dir. Hidr.
trio

d.h., ar quente
dir. hidr.

limp. traz., ar quente
limp. traz., ar quente
completo
rodas e cd

2003
2001
1999
1997
1996
1998
1995
1998
1997
1997
1995
1995
2000
1997
1993
1995

Cinza
Bco

Bco
Bco

Bco
Bco
Bco
Bco

Bco

preta
azul

prata
Bordo
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
Gas
GNV
GNV
GNV
Ale
Gas
Die I

Die
Die
Alc
Gas
Gas
GNV
Gas
GNV
GNV
Gas
Gas

"

___ 'L

FORD 1617 c/ 3 eixo 97/97

FONE: 370-2227

Honda Civic comp teto + couro
Galaxie 500
Saveiro
CB 450 DX
Belina II GL
Monza SL/E
Pegeout 306
Silverado DLX
Dakota Sport 3.9 C/ GNV
RD 350 R
Apolo GL
Parati 16V
Blazer GNV
Dodge/Dart
Bug Duna 1.600
Peugot 307 SW comp
Palio ED
Celta 1.0 4p
Gol 1.0 1.000 Plus
Santana GI 1.8 comp

Honda 't LX comp
Gol Plue comp
Gol Power C/ Trio/DH
Palio Week. Comp
Scenic RXE 1.6 comp
Corsa Sedam c/trio/Ar
Corsa 4p/Flex comp
Vectra CD compl + GNV
Corsa 4p Trio e Dh
Fiesta Personalite
Ka GL
Fiesta comp
Scenic RT 1.6 comp
Corsa 4p
Scenic RT 1.6 comp
Courrier
Corsa Hacth Mod Novo c/ Trio/ar
Pat:il Wekend ELX comp
Palio ELX 1.3 Flex
Astra Sedam GLS comp
Clio RT comp
Vectra GL comp

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

Rua Pref. Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

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

cinza
cinza
prata
prata
bege
cinzq
prata
vermelho
azul
branco
cinza
verm
bco
cinza
branco

2004
2002
2002
2001
2001
2001
2004
1999
2004
2003
2004
2003
2000
2001
2001
2002
2002
2002
2004
2000
2002
2000

Tempra 16v ouro

Vectra GL compl + GNV

Trailler Angola c/ 1 eixo

Kombi stander c/ 11 lugares
Escort Xr3

Golf GTI comp

Go11.000

Parati CL 1.6

Gol

Monza

Monza + GNV

Passat

Fusca 1.300

97

97

90

95

89

95

96

97

96

91

95

79

73

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�\6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
r-_----------------------..
! SONTruppel Car

VEÍCULOS MULTIMARCAS compra - vende - troca - financia - novos e usados

4MI§'!'$i.jUg:<'@1ttUfU.!Cr·!·I;G?I.!.jiiiJP!f!!!!!H,Fone: 275-1183
Compra - vende - troca - financia

Stratus comp 96
Pick UP Corsa 16 km Orig 03
Pick UP Corsa 96
Gol 1.8 (bola) 95
Chevette 89
Betina L 1.6 86
Escort Europel GLX completo 98
Escort Zetec 99
Escort Ghia 89
Ford Landal em couro 80
F-1000 c.dupla, MWM, c. 94
Brasilia 80
Voyage 86

Jeep em couro/dh/freio a disco 65
Gol Preparado (De Corrida) 97
�1000 �
Opala SLE compl 89
Chevette 83
Audi A3 1.8 T turbo 98
Fusca 77

Pampa 1.8 91
Omega Suprema GlS top linha, compl. 93
Gol 1.0 Mi 97

verde mel G
G
G
G
A
A
G
G
G
GNV
O
G
A
G

R$ 6.500
G
A
G
G
G
G
G
G

branca
verde

preto
bege
bege
azul

prata
verde
azul
cinza
branca
verde
Bordo
Azul
Branco
Verde
Cinza

preto
bege
prata
azul
branco

Celta 1,0 2p 2002 preto
CGKS 2003 verde
Corsa 1.0 4p 1998 verde

Gol4p 1�98 branco

Go11.82p 1997 vermelho

Saveiro 1.8 2001 branco
Uno 2p compl 1997 branco :

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

Tel:371-7212 Cel:9963-7641
Av. Pref,Waldemar Grubba, 2322 - Vila LalauRua Erwino Menegotti,1530· Vila Rau - Jaraguá do Sul

I

l NOVA AUTOMÓVEIS

Branca

Prata

Fone/Fax:276-3466 Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se

Brava SX 4p 03
Clio RLL 98
Clio Sedam RN 02

'

. Clio 1.6 99

Tipo 4p 96
Renaut 1.6 98
Celta 02
Passat Alemão cf kit gás 96
Honda Civic 94
Vermelho
Mercedes C180 95
BMW Americana 95
Calibra 95

Preto
Branco
Preto
Verde
Cinza
Branco
Prata
Preto

Palio SX comp
S-10 Diesel comp
S-10 comp + GNV
Celta 1.0 2P.

Escort GlX, Completo
Corsa Wagon GlS
Astra.Gl, Sedam COMP

Peugeot 106, Completo
Uno Mill,e SX
Escort Hobby
Gol G 1I14p
Clio 1.0 4P.

Clio Sedan Completisimo
Fusca 1300 l

Corsa Wind
Palio El

Fiorino

Palio 4p cf ar cond.

Vermelho
Cinza
Preta

Vermelho

Bege
Cinza
Branco
Prata

Prata
Prata
Branco
Branco

Grafite
Branco
Bordô

2001
1995
2001

2002
2000
2000
1999

1999

1998
1996
2004

2003

2002
1983
1995

1997

1990

2003

Azul
Branca
Preto

Roxo

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1656 ANTIGO
BARDO OCA

QUINTA-FEIRA, 20 de Janeiro de 2005 __

QUANTUM - 97, comp.
c/ve. R$ 16.000,00. Tr.
376-3386/3872912

1.8, ano 88 , aceito pro
postas. Tr. 9979-0605

GOL - Vende-se, 1000,
95, tunning, c/ néon,
tapete de alumínio. Vir. a
eomb. Tr: 9979-0297 ou

376-0589

BIZ - Vende-se, 04, ES,
preta, c/ IPVA 05 quitado.
VIr. R$ 4.500,00. Tr:
9142-6048

PARATI - vende-se 1.8,
azul, 95. Tr: 47-379-
2573, após 18hs FUSCA - Vende-se ou

troca-se, 76 por moto.
VIr. R$ 2.000,00. Tr: 370-
9010 c/Alcides

28.000 Km Valor R$
6.000,00 ou R$ 1.500,00
ent. + 22X R$ 300,00,
Tr.9979-1437

TITAN - vende-se 03, c/
partida, KSE, azul.R$
4.500,00.Tr: 9973-8955

BIZ - Vende-se ano XR TORNADO 250 _

2001, s/ part. Vir. R$ vende-se 02, único dono.
2.900,00Tr.371-8242 Vir. R$ 7.900,00.Tr:

9962-3664
CG 125 - 98 vendo ou

SANTANA - vende-se
SLI, 1.8, 4p, 95, ótimo
est, c/ RD.Tr: 276-0397,
após 19hs ou 9103-
8986

troco por moto do rnes- YAMARA XTZ 125 _

VOYAGE - Vende-se ou $mo valor. R 2.900,00. Tr. vende-se 03. preta.VIr. R$troca-se, a gasolina, 84, 9135 9523
.

-

5.300,00.Tr: 9973-8955preta. Vir. R$ 3.600,00.
Tr: 8806-9250SAVEIRO - Vende-se

branca 1.8 em ótimo
estado Valor a combinar,
Tr.373-1343

FUSCA.,.. Vende-se, 80,
est. orig. Vir. R$
3.600,00. Tr: 376-3666

c/Paulo

GARELLI - Vende-se
Sack's, 82, em ótimo est.
Vir. R$ 280,00. Tr: 8806-
9250 c/ Carlos

VOYAGE - GlS, plus, STRADA- 2002 com

Wille (ar
Joaquim Francisco de Paula - Lote 16

371-5917
9149-0840

Opala
Fiat 147

Escort

Chevette

Gol

Gol

Passat

Chevette

Brasilia

Caminhão

Fusca

90

84

84

83

82

82

81

78

78

73

75

Bordô GNV

Bege Gas.

Azul Ale.

Prata Ale.

Bege Gas.

Marrom Gas.

Marrom Gas.

Bege Gas.

Bege Gas.

Bege Die.

Vermelho Gas.

R$ 9.700,00

R$ 1.600,00

R$ 2.200,00

R$ 3.500,00

R$ 2.200,00

R$ 2_200,00

R$ 1_800,00

R$ 2.300,00

R$ .800,00

R$ 9.700,00

R$ 1.300,00

Classe A 160 2000

Completa
Classe A 1 60 Classic
2001 Completa

Novos e Semi-Novos'
Consórcio - Seguro - Ftnanoíainento

( ) 1
R: Presidente Epitácio Pe �soa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Víde� Locadora Corsa Sedan 2002

ESCORT SW GL ANO 97 - COMPLETA

275-3711

VEicULDS

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

PALIO EX FIRE 2001 Cf OPC Gal GIII 00 4P

Fiesta 97 2p

GR TORNADO - Vende-se
250,02. Vir. R$ 7.500,00.
Tr: 9962-3664

YBR - Vende-se ou troca

se por papagaio banguela
moto YBR, 02. Tr: 371,
1335

TURUNA - Compra-se.
Tr: 371-7260

KS TITAN - Compra-se,
02 ou 03, paga-se a vista.
Tr: 372-3573

APARELHO DE CD -

vende-se JVC, c/ eontr.

R$ 400.00. Tr: 371-0343

ASCENTOS - Vende-se
dois, de carro dianteiros

p/ Saveiro e Gol, de
couro. Vir. R$ 200,00. Tr:
370-6651

Palio Fire 2001 Palio Yang 2001 4p

PALIO .EO ANO 97 COM OPCS PICK UP CORSA 1.6 2001 Cf GNV BORA 2.0 ANO 01 COMPLETO

FI.ESTA 4P - 2003 C.AR CaNO. SANTANA 2.0 completo 01

PARATI TURBO 16V compl.c/som+3.0 01

Ql1ANTUfv!. ...
1.8 I comp. +GNV

QUANTUM 1.81 - 96 COMPL. E GNV

UNO MILLE 4P básico

PALIO 2P ED básico

RANGER XL +couro+cd

UNO Mlll.E ANO 00 C. oPCS '7lESTA2P
�"Y;h{

97

CLASSE A completa 01

CLlO 16V 4P completo + air bag 03

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MINI SYSTEM - Vende-

GALPÕES - Aluga-se
área indl. el 21.000m2, el
2 galpões e 1 casa em

Sehroeder. Tr: (47) 373-
0263

lieas, mais pratos eimbal R$ 120,00. Tr. 370-3002 MICRO SYSTEM - Ven-
1 p. Ataek e 2 pedestais. el Valmir de-se marca Aiwa. VIr. R$
R$ 700,00 Tr. 370-7124 I 200,00. Tr: 370-6651
91324841 COLCHÃO MAGNÉTICO -

AUTOFALANTE - Vende
se sub 12, Bravox. Tr: BICICLETAS - Vendo 2 1
9962-8198 elAnderson de 18marehas e outrra

média. R$ 100,00 Tr.
RODAS - Vende-se jo- 372-3277 e/Veroni
gos, aro 15, Bino el pneu.
Tr: 9962-8198 el Ander-

Vende-se importado
Kenko Patto e/2 traves
seiros R$ 3.500,00 (real)
por R$1.000,00 Tr: 370-
71240u9132-4841

CACHORRO - doa-se IMPRESSORA - Vendo
filhote comum de peq. HP Oeskjet 656 el eartu-
porte.Tr: 276-0340 eho R$ 140,00 Tr. 9903-

COMPRA-SE - Carro vir 0500
até R$ 13.500,00 a vista.
Tr: 372-1765

san

CARROCERIA - Vende-se
de mad. pi caminhão, 8-

�150 longa. VIr. R$
:

2.3�0,00. Tr: 370-5705

PEUGEOUT - vende-se

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

DODGE - Vende-se ,

D100, 70, amarelo

igaratá, teto branco,
motor V8 orig. Vir. R$
23.000,00. Tr: 371-1478

�
ou 9104-1 002

CACHORRO - vende-se
filhotes de Cooker,
desverminados, Lindos.
Tr: 370-0975, após 19hs
ou 9973-5052 el Denis.

CAMA - vende-se ou

troca-se, casal, el
cabeceira forrada e

colchão (1,90 x 1,40). R$
350,00.Troea por OVO.Tr:
9903-0500
CARTA DE CRÉDITO -

vende-se consórcio
contemplado pi carro ou

imóveis. R$ 36.000.00.
Tr: 370-9619 ou 9965-
9920

CASA DE BONECA -

vendo R$ 400,00 Tr. 376-
0010 e/Beth

LAVATÓRIO - vende-se

pi salão de beleza, fibra,
preto. R$ 70.00.Tr: 376-
2752

MÓDULO - Potência

para carro Pirâmide de 4
canais el erassver para
subwoojer R$ 250,00. Tr.
91324841/370-7124

SECADOR - vende-se de

Coluna, Pandora, semi
novo. R$ 150.00.Tr: 376-
2752

TERRENO - Rio cerro II,
16 X 28 as marg. da Rod.

Jguá a Pomerode R$
15.000,00. Tr. 376-
3386/387-2912

CELULAR - vende-se No- TELEVISÃO - vende-se
JEEP - Vende-se, 62, kia 3310, seminovo. R$ 20', cores, ct Contr. R$

_ 6ee, 3 marchas orig. Vir. 110.00 crédito. R$ 250.00.Tr:9116-4162
. R$ 7.500,00. Tr: 9962- 120.00.Tr: 376-0512
f 3664 V E N O E - S E - m o t o

CELULAR-Vende-se No- esmeril Hobby.R$ 50,00.
kia 2100 - R$ 200,00 Tr. Tr: 276-0340
370-2059 I 9975-8760

VENDE-SE - lenha ensa

CELULAR - Compro e cada pi fogão eeonô
Vendo. Tr. 370-2059 I mico. Tr: 276-0340
9975-8760

I
, APARELHO Sky - modo
PHILlPS dv 3 R$ 280,00.
Tr: 8813-8949 CI
Vanderlei

CELULAR - Vende-se
Paim Zire 21 - R$ 400,00.
Tr.370-2059/9975-8760

CELULAR - vende-se
! AR CONDICIONADO - Nokia 3520, 1 ano uso,
I
vende-se. R$ 200.00. Tr: NF, na garantia.Tr: 9962-
273-0803 8198

VESTIDO - vende-se ou

aluga-se, de noiva.Tr:
276-0340
COMPRA-SE - Equipa
mentos e maquinários
para reformas de estofa
dos. Tr: 371-7876

CELULAR - Vende-se No
kia 3520. Vir. a combinar.

BATERIA - Vende-se C E L U L A R - A 5 O Tr: 9962-8198 el Ander
Maxtone el peles hidráu- Siemens, Bias] Teleeom son

se diplomata modo Novo
el CD, AM e FM. Vir: CABRAS - Vende-se
70,00. Tr: 370-6651 leiteiras e filhotes. Tr:

275-2385
MINI SIYTEM - Vende-
se, marca CCE. Vir. R$ MÁQUINA - Vende-se de
300,00. Tr: 370-6651 lavar, Enxuta. Vir, R$

350,00. Tr: 370-9367

VENDE-SE FOX
Semi-novo

(4.000km), 1.6, total
Flex, 2004, bi

combustível, cf trio
elétrico e direção.
Com garantia até
julho de 2005.

Tratar: 9974-0863·

CORREIO DO POVO 7

�
iC)i

COMÉRCIO E CONSERTOS
DE TELEFONES LTDA

C>Consertos de Celulares

(TIM/ VIVO/CLARO/BRASil TElECOM)
e Tel. Convencionais.

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

I ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CELULARES I

VENHA CONHECER NOSSA LOJA!
FONE/FAX: (47) 273-1902

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

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
AItÚ4 de� 4�� s� deS� de4«4&� au

;e�,"eHtu, eM�� etm�deS� 4A�

TERRAPLANAGEM

lfRRAPlANAGfM
R()Il'4ledor de Pedras e Clmeto

Compactadores de Solo .

Serviíos com Retroescavadeiras

Coloca(ão de Tubos de Concreto Tratores e Esteiras

Remolão de Rochas Caminhões Basculantes

Drenagem
.

Compressores de Ar
Pavimenia(ão c/ Lajotas Loteamentos completos

R: Wigand(l Menslin - Bae lCIH!i 275·1101/9104·2393

,t�ti�lÀ,NJ e segurança.,,�, �'-.;� �''''� � �
< �""ô

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

escritório e resi�ência.
Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

Kit Portão Eletrônico + Interfone
Kit Monitor 6" + Câmera (CFTv)

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais _

iI Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE IN""FORMÁTICA
. (Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)

,

Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



II

ii:

I

I' )

8 CORREIO DO POVO CO� 'lo DO POVO

CL SSIMais
QUINTA-FEIRA, 20 de Janeiro de 2005
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m� GUIA DE SERViÇOS
Centro de Formação

de Condutores

REFRIGERAÇÕES - 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda viaWILLE
REFRIGERAÇÕES Sua habilitação Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br

com maior rapidez Rua: Mal. Castelo Branco, 1889 - Schroeder-SC

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

.'FOTOGRAFIA* Reformas e carga de gás
* Compra e venda de geladeiras �\ FRAN

. '-� STÚDIO FOTOGRÁFICO
�� -===============

�&�� Fotos Infantl., Ge.tantes e 800..
.... Revelação e Reprodução
-

�

Computadores p
-

completos romoçao
Semprom 2300, monitor 15,
128 Mb, HD 40Gb, Placa mae

ECS KM400M2, CD Rom,
Teclado, Cx. Som, Gabinete 4

baias ATX, Mouse,
Estabilizador.

Preço: 1,500,00

371-5917
Plantão: 9149-0840

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

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

Periféricos "-'
Gravador de CD
e Leitor de, DVD,

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

Um micro por aluno

Maquinas
DigitaisCOMPUTADORES

PERIFÉRICOS E ACESSÓR

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

confiraesta novidade.

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

Suprimentos

� Rua Irineu Vilela Veiga, 128 • Centro • G�aramirim

\)
Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.

,
"

Manutenção Preventiva, Limpeza, Cc sertos, Instalações de Sistemas

Operacionais, Soluções de Conflitos, \
.

onfigurações e Substituições de Peças, etc.

InD rmática '�
HUm I' Ic I C ( e m sua vida pessoal e.profissipna/"

Oferta···································,Periféricos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

MICRO a partir de:

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

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

vídeo AGP 32 mb integrada, monitor 15"
drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de
som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada

i

I Computadores
l�?�EI��?�

Informatização
de comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pi emissão
de N.F., Impressora pi
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges
tão empresarial.

... _._ _.-

AcessóriosSuprimentos
I Tintas Originais e

.
.

f Recargas todas as marcas de Impressora

Assistência Técnica

Especial izada
Promoção de
Micros Usados
AMD K6 2,500mhz,

completo.
3x R$ 280,00

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

R$ 15,00 deslocamento

Promoção Monitor
NOVO

SANSUNG 17"
TELA SEMI-PLANA.

R$ 560,00

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA/10Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

Fone/Fax: 275-2684 - email: infoclick@ibest.com.brAv. Getulio Vargas, 594 - SI. 2 - Centro - PROX. MILLlUM - FRENTE CÂMARA VEREADORES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FINANCIAMENTO FLORICULTURA

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

Ylor1cufiura

!!73osru� s Yiores

AGORAvocl TEM DINHEIRO
FAcll E SEM BUROCRACIA

iArranjos-Decorações-Buquês-Jardins
COM V/SK ENTREGA VE

! CESTAS CAFÉ VA MANHÃ
I
!FONE/FAX: 371-4051 CEL 9905-0202'

! Rua Epitácio Pessoa, 555- Centro

I J Até 36 meses para pagar;

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

DETETIVES

- DETETIVES PARTICULARES

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

desaparecimento de Pessoas.

Sigilo Absoluto
Fone:372-0556 ou 9912-8114

Atendimento 24 horas

Fone: 310-6261
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova Brasilia - Jaraguá do Sul � se

Antiua Arte laje

senac
Faça a diferen no mercado de trabalho!

(47í) 275-8400

,
,�
,�
,
,
,
,
,-

-;

IIBOM PARA TODOS OS NíVEIS. ÓTIMO PARA CURRICULO"

INTENSIVO DE FÉRIAS

OPERADOR DE
. MICROCOMPUTADOR - BÁSICO EM

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

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE
MICROCOMPUTADORES
CARGA HORÁRIA: 60 horas

PERíODO: 24/01/05 a 02/03/2005

NEUROLlNGÜISTICA EM VENDAS
CARGA HORÁRIA: 12 horas
PERíODO: 24 a 27/01/2005

ORATÓRIA
CARGA HORÁRIA: 15 horas
PERíODO: 24 a 28/01/2005

TÉCNICAS ORGANIZACIONAIS
APLICADAS EM COMPRAS
CARGA HORÁRIA: 16 horas
PERíODO: 28 e 29/01/2005

,

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
E QUALIDADE NO ATENDIMENTO

CARGA HORÁRIA: 12 horas
PERíODO: 31/01 a 03/02/2005

MATEMÁTICA FINANCEIRA COM
UTILIZAÇÃO DO EXCEL

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

CONHEÇA TAMBÉM CURSO DE PÓS
GRADUAÇÃO EM LOGíSTICA

EMPRESARIAL PARCERIA COM A PUC
I PR VISITANDO O SITE www.pucpr.br E

INSCREVA-SE JÁ!

o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja
o número mínimo de participantes.

3 SÃO LUIS-Vende-sede ESTRADA NOVA
a I v e n a r i a R: J o s é Vende-se 8x12 de mad ..

Narloeh, 1457 toda Vir: 25.000,00 a nego Tr:
murada. R$ 80.000,00 Tr. 370-9593
370-8810.IMÓVEIS

PiÇARRAS - Vende-se
TRÊS RIOS DO NORTE -

ou troca-se por casa em

vende-se ou troca-se ct Corupá. Tr: 47 375-0539
175m2.Tr: 276-0771

VILA LENZI - Vende-se
CHICO DE PAULA - Ven- VILA NOVA - vende-se de alv. e/80m2, terreno el
de-se sobrado, t-rreno área nobre, terreno el 4 6 O m 2. V I r. R $
700 m. R$ 45.000,00. Tr 625m2.R$ 80.000,00. 32.000,00. Tr 371-2656
273-5439 pela manhã. Tr:370-7760 ou 8807-

3574 el Lucinda
ESTRADA NOVA -

Vende-se alvenaria com

160m., terreno 15x30 R$
75.000,00. Tr. 371-
2230.

VENDE-SE - de alv., 3

qtos, 1 suíte, si e coz.,
toda murada. Vir. R$
47.000,00 Tr: 370-6929

JARAGUÁ ESQUERDO -

Alugo, pga até R$
300,00. Tr: 376-1186 ou

9133-7805
\

SANTO ANTÔNIO -

Vende-se sobrado de alv.
el 240m2, R: Ilda Friedel
Latin, 277. Vir. R$
55.000,00, aceita-se
terreno ou carro no nego
Tr: 276-0676

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

CHICO DE PAULA -

Vende-se sobrado el
700m2. Vir. R$
45.000,00. Tr: 273-5439
pela manhã.

VENDE-SE CASA

Mista cl 112m'2,
Terreno cl 335m2, 3 qtos, sala, COZo

+ dep. Bairro Czerniewicz.

R$ 65.000,00
\

Tr: 371-7963 ou

8406-9918

LOIRA E MORENA
Larissa e Drica

Realizamos todas as suas

fantasias eróticas

Atendimento 24 horas

Inclusive casais

9603-4901
---- ----- - - ---------

eles - elas
•

e casais

Tr: 9952-1927

'lINDAS MULH:ERES
Eduarda Morena
Fernanda Loira

ENDIMENTO 2l\ AS
. motéis, hotéis e .r��r6�"'çias
Tr: 9909-438.1
Precisa-se de moças

ALUGA-SE - Baln.
Camboriú - pi estudo
,apto 2 qtos Vir. de R$
380,00 livre de eond. tr.
371-7876PRECISA-SE - de moça

para dividir aluguel, próx.
Centro. Tr: 371-3571

após 14hs.
ALUGA-SE - apto,
pequeno mobili, Ed
Maguilú, 10 andar. Vir. a

eomb. Tr: 275-0402 ou

372-0098
ALUGA-SE - Kitinete

praia do Ervino, Jardim
Ctba. Vir casal R$ 30,00
diária. Lugar Excelente.
Tr: 370-3561 el Cida

VENDE-SE - apto, Ed.
Royal Barg. Tr: 371-4100

ALU.GA-SE - Kitinete
Mobiliada Próx. Weg.
Incluso água, luz e gás.
Tr370-3561

-
VENDE-SE - Cond.
Flamboyam ,el 1000m2.

ALUGA-SE - 010 Móbil. Tr: 371-41 00
CI água luz e gás .TR
370-3561 (14.01) - VENDE-SE -

Terreno João Pessoa, ao

lado Recanto dos
Pássaros. Tr. 370·
2008/9973-8603

VENDE-SE - No Edít.

Maguilu, mobil. C/2 qtos,
si gde e demais dep.
Valor R$ 60 000,00 Tr.
370-010 VILA RAU - vende-se '/2

LI cl casa. Rua Carlos
VENDE-SE - bem barato, Zenken,LI 60.Tr: 9162·
parI. Tr: 370-01 03 5719

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOVA BRASíLIA -

Vende-se, c/430m2,
próx, Arte Laje. Vir. R$
41.000,00. Tr: 370-5133
c/ Claudemir

BARRA RIO MOLHA -

Vende-se c/ 15x26 R:

Pedro Winter, lat. Walter

Marquardt, próx, Mat.
Const. Winter. Vir. R$
30.000,00. Tr: 370-7124
ou 9132-4841

-Wd
ALUGA-SE - si comi p/
consultório, c/ fone,
secretária, em ótima loe.
Tr: 371-0424, c/ Aderbal

LOJA DE ROUPAS -

Vende-se loja roupas
femininas situada
Reinaldo Rau. Tr 9144-
5497

SALÃO DE BELEZA -

Vende-se em Massaran
duba Completo TR 379-
2230 ou 3791600 Marcia

ESTAMPARIA - Aluga-se
eompl. c/ gravação de

quadro + sla comI. no

centro de Gmirim. Tr:
373-0263

VENDE-SE - em Rio dos
Cedros, 30.000 m2, com
casa, lagoas, ótima

localização. Tr. 273-
6237/9129-3464

• Operador de
Bobinagem

Ensino médio completo,
para atuação em

indústria de motores;

Plano

MAIS
IMÓVEIS

Plano MAIS Imóveis
* MAIS chance: ( (04) quatro contemplações
mensais)
* MAIS: (sem taxa de inscrição)
., MAIS: ( sem fundo de reserva)
* MAIS econômico: ( menor taxa)
* MAIS prêmio: (extra: R$ 31.384,00,
prêmio pontualidade)
• MAIS flexibilidade: ( antecipação de
parcelas poderão ser usadas como lance)

IS lance: ( FGTS pode ser usado

lance)
, MAIS: ( últimas (60) parcelas sem
de administração e sem seguro)

MAIS, MAIS. MAIS: (confira com o

seu Representante, abaixo)

RODOBE�s1
CONSÓRCIO

CRÉDITO PARCELAS PARCELAS PARCELAS
d. 01 Aos d. 06 à 60 d.61 à 120 <ii

35.000,00 540,40 400,40 292,78
�"J:
<=
'"

40.000,00 617,60 467,60 334.60 .8
iJl.

45.000,00 694,80 514,80 376,43 .�

m

50.000,00 772,00 572,00 4'18.25 e
.�

55000,00 849,20 629,20 460,08 {)

60.000,00 926,40 686,40 501.90
{)
�

70,000,00 1.080,80 800,80 585,55 o
Im;

80.000,00 1.235,20 915,20 669,20
Q-

ê90.000,00 1.389,60 1,029,60 752,85 o

110.000,00 1.698,40 1.258,40 920,15 <:>
""O

140,000,00 2,161,60 1.601,60 1.171,10 <:>
I<

180000,00 2.779,20 2.059,20 1.505,70
""C

,,..5

200,000,00 3,088,00 2.288,00 1.673,00 Confira outros créditos

REPRESENTANTE: Silver' Serviços Ltda
Rua: João Janu";lrio Ayroso, nO 80 - sala 03 - Jar'aguá Esqucn'do

Mais recursos.
elhores humanos.

TRABALHO TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. CONSULTORIA. ESTÁGIOS

.�. ta

agas - Jaraguá do Sul - Rua Epitácío Pessoa, 933 Te/. 276-()700

• Auxiliar de Escrita • Estagiário em • Operador de • Supervisor de
Fiscal Contabilidade Bobinagem Ferramentaria

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

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

contabilidade, indústria de motores. função;
Conhecimento com • Mecânico de
rotinas fiscais e Automóveis • Operador de • Torneiro Mecânico

lançamentos; Ensino fundamental Produçâo Ensino fundamental

completo, Conhecimento Para atuar com completo, conhecimento
• Auxiliar de em mecânica de montagem de de dois anos na função .

Expediçâo veículos de passeio, painéis eletrônicos
Quatro vagas, ensino para motores. • Temos mais de 50
médio completo, Para • Operador de Ensino médio vagas para atuação na

atuação em empresa de Empilhadeira completo; função de Auxiliar de

Jaraguá do Sul, no Ensino fundamental Produção em empresa de
bairro Rio Cerro; completo ou em curso, • Su(!ervisor de grande porte do ramo

habilitação, Turno Têxtil de Jaraguá do Sul.
• Auxiliar Técnico III Para atuação em Ensino médio técnico, Ambos os sexos,
Ensino médio técnico em empresa Três anos de ensino fundamental

eletrônica, para atua-ção de Jaraguá do Sul no conhecimento completo ou

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

Vagas - Guaramirlm - Rua 28 de Agastá. 1445 Te/. 373-0!l99

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

.

JOINVILLE , CURITIBA . FLORIANÓPOLIS , GUARAMIRIM . JARAGUÁ DO SUL

• Aux. de Produção
40 vagas!

Para indústria têxtil.
10 vagas! Para indústria

metalúrgica, Ensino
fundamental cornpleto

ou em curso,

• Aux. de
recebimento de

materiais
Ensino superior em
curso, conhecimento

com rotinas financeiras;

• Operador de
Máquina Extrusora

Ensino médio completo.
Dois anos de
conhecimento
Na função;

• Operadora de

Telemarketing
,

15 vagas! Ensino médio
completo ou em

Curso, boa fluência
verbal. Trabalho

temporário
De quatro dias.• Operador de

Corte e Solda Plástica
Ensino médio

completo. Dois anos

de conhecimento
na função;

• Operador de
Produção

20 vagas! Ensino médio
completo, para

montagem de painéis e

placas eletrônicos;

• Torneiro Mecânico
Ensino fundamental

completo, conhecimento
de dois anos na função.

PRECISA-SE - diaris

ta.Tr: 371-9240 ou 9123-
7366

PRECISA-SE - de moças
para trabalhar maiores de

18 anos. Tr.9909.4381

PRECISA-SE - Técnico
em Informática c/
experiência. Tr: 37'1-
6642 c/ Lueianã

PRECISA-SE -

Doméstica, período da
tarde. Salário R$ 270,00
c/ registro. Morar perto
do Amizade. Tr: 371-

9935/370-3426 ou

9962-9205

-,

OFEREÇO-ME - p/
trabalhar como aux, de

cozinha, c/ ret, Tr: 9109-
5276

OFEREÇO-ME - p/
trabalhar como diarista c/
ref.Tr: 9903-9383

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar como

vendedora int. e aux, De

produção, babá. TR.
370-1344,

OFEREÇO-ME - p/
trabalhar de diarista na

2a-Feira. Tr. 9927-2483e/
Vilma.

OFEREÇO-ME - p/
trabalhar como diarista,
mensalista, aux. de

produção ou ajudante de
eoz. Tr: 370-5536

Fique tranqüilo.
A gente entende você
e as suas cargas e

encomendas também!

Transporte terrestre
também é com a

Brasil Aero Cargo.
Consulte!

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

Bom, 9 que não mudou foi atendimento cordial, a
agilidade e a qualidade, referência em nossos trabalhos.

Você entende, né? Certas coisas não precisam mudar, mesmo!

AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA. 1400
Tel. (47) 370 0816·3707919

BAIRRO BAEPENDI

RENDA EXTRA!
Procuramos pessoas com visão

empresarial para oportunidade de

negQcio baseado em casa ou

escritório. Liberdade de horário.
Fornecemos treinamento e apoio.

Informações:
(47) 9955-9782/275-3122

PRECISA-SE

DE AÇOUGUEIRO
COM EXPERIÊNCIA
E REPOSITOR PARA

SUPERMERCADO.

TRATAR: 275-3114

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'J�'J.w;ltri
CRM/SC 1242 - TEGO 030/79
âe SOllRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
1(ua: Guiluenne Weege, 50 - SL 406

Fone: 370-1705

H.IPER�TIVIDADE
Os casos de dificuldades específicas como distração,
esquecimento, agitação, impulsividade, dificuldades na escrita
entre outros são sintomas característicos de um desvio'

psicopedagógico, que surge, geralmente, antes dos sete anos de
idade. Entretanto, muitas vezes, não são detectados pois são
confundidos com indisciplina e preguiça.
Em muitos casos, crianças que passam por essas dificuldades

agem primeiro para pensar depois e acabam por ser rotuladas
como preguiçosas, rebeldes e irresponsáveis, mas, na verdade,
têm, em muitos casos, um funcionamento mental diferente.

Qualquer que seja a causa desses distúrbios não se trata de

quadros neurológicos definidos e, em geral, melhoram com o

passar do tempo.
Quando nós, professores ou orientadores nos deparamos com

esses comportamentos também agimos primeiro para analisar

depois e fatalmente a criança é punida pelo seu comportamento
negativo. Se em casa as condutas incorretas se repetem, a
conseqüência imedata costuma ser o castigo. Isto prejudica tanto a

relação da criança com a escola como a relação pais e filhos.
Esta criança pode ser apresentado um quadro de Trantorno de
Déficit de Atenção/Hiperatividade que muitas vezes é confundido
com um comportamento inadequado.
Qual a conduta a ser tomada?
Um diagnóstico neurológico acompanhado de uma avaliação
psicopedagógica ou psicológica podem identificar o quadro,
estimar o grau de severidade e definir as condutas terapêuticas a

serem adotadas.

Alguns comportamentos podem ser observados em casa e na

escola porém, considera-se, apenas o com na criança em questão'

TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

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

E AGORA, COM APENAS

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

I r

E MAIS COMPLETO OlARia

REGIONAL NA SUA CASA!

CORREIO DO POVO

comparativamente à outra de mesma idade' mental.
Uma perturbação que dure ao menos seis meses durante os quais
oito dos seguintes sinais estejam presentes:
- É irrequieta com as mãos e os pés;
- apresenta dificuldade em se manter sentado;
- distrai-se facilmente com estímulos externos;
- apresenta dificuldade em aguardar a sua vez nos jogos; .

- responde às perguntas antes de completadas;
- apresenta dificuldades em seguir instruções dos outros;
- apresenta dificuldades em fixar a atenção em tarefas ou jogos;
- muda frequentemente de atividade;
- apresenta dificuldade em brincar em silêncio;
- fala excessivamente;
- interrompe frequentemente os outros;
- parece não ouvir o que lhe está sendo dito;
- perde coisas com freqüência;
- entrega-se a atividades perigosas sem avaliar os riscos.
Cada passo apresenta, entretanto, particularidades no quadro

cl ínico, com diagnóstico e

orientação específica a serem

indicados após analise,
avaliação e discussão entre os

profissionais responsáveis.

Maria Joana Loberto

Pedagoga/Psicopedagoga

V #.�
WING TSUN

ARTE MARCIAL CHINESA

Manipulação de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos Illanipulados
, Fone: 371 -8298

Receituário

A OPORTUNIDADE DE APRENDER A
RELAXAR EM SITUAÇÕES

DE ALTO STRESS OU PRESSÃO

* TÉCNICA DE DEFESA INTELIGENTE

TÉCNICA SEM USO DA FORÇA FíSIC

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
PELOS MESTRES DA ALEMANHA'

HANS-JURGEN REMMEL
ANDREAS GELLER

HERBALIFE

Nós ajudamos.
Tratamento

antitabagismo com

Acupuntura
9955-0230 / 376-0698

Perca de peso, ganhe? de
massa muscular, e saúde.

, O caminho para o bem estar!
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