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SOLIDARIEDADE

Baza� de Natal contribui com
entidades· de Jaraguá do Sul

Com o intuito de resgatar o

verdadeiro espírito natalino foi

montada a Flora Natal. Uma

forma de bazar, com café e

jantar, onde as pessoas podem
se encontrar para conversar

com amigos, conferir a

decoração de Natal, resgatar as

tradições da cultura germânica,
prestigiar o artesanato da região
e ainda ajudar as famílias
carentes de Jaraguá do Sul.
o ingresso para o evento é um

quilo de alimento não perecível
ou um brinquedo em bom,
estado, O evento é aberto ao

público todas as terças-feiras,
até o dia 14 de dezembro,
sempre das lSh, quando é
servido o café, até a noite,
quando o jantar acontece até às
21h,

I A idéia do evento surgiu no

ano passado quando uma

experiência parecida foi
realizada em Blumenau. Em
Jaraguá do Sul o evento contou

COIll'o total apoio de Laurita
Karsten Weege: "Eu só cedi o
espaço, as meninas
organizaram tudo". 'As
meninas' são três empresárias e

artistas: Elise Margarida
01

'

adys Dorugatti Werner e
Patrícia Fiedler Pamplona.
Segundo uma das
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Enxadristas de Jaraguá do Sul

conqulstam o troféu do Jasc
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Audiência Pública discute

situação dos bananais na região
A contaminação dos bananais pela sigatoka negra foi
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organizadoras, Patrícia, sem o

incentivo da Laurita o evento

não seria possível.
No ano passado, em Blumenau,
foram arrecadados mais de 500

kg de alimentos e muitos

brinquedos; num total de oito
entidades assistidas.
A expectativa das

organizadoras é que as pessoas

possam encontrar um tempo

para prestigiar e curtir o clima
de Natal. "Essa época do ano

tem se tornado um período de

estresse, correria. Queremos
resgatar o verdadeiro sentido'
do natal, de calor humano.",
afirma Pamplona.
O bazar conta com vários

artigos de decoração, entre
eles: calendários de natal,
árvores, velas, coroas de

advento (com quatro velas,
uma para cada domingo),
girlandas ou coroas, enfim,
tudo que pode se imaginar,
sobre decoração de natal e até

algumas guloseimas. "Temos
artigos para todos os gostos e

também para todos os bolsos.

Depende muito do que o

cliente quiser", afirma Gladys
Werner.

Aberto há dois anos a Flora e/ou botequim nasceu

do prazer em cultivar plantas ornamentais."Há
anos comecei a colecionar Helicõneas, que trocava
com o Lindolf Bel!'; afirma laurita Karsten Weege.
As Helicôneas são popularmente conhecidas
como Caeté. Ela conta que tudo começou com o

hobby, o terreno, onde hoje está a Flora já era da

empresa e ela precisava de um espaço maior para
as mudas desta flor exótica."Hoje é uma empresa
e talvez, um dia, possa ser um passatempo para a

minha aposentadoria':
A idéia era investir em uma plantação, com
revenda apenas para floriculturas. Hoje o terreno

de 35 mil m2 tem aproximadamente 25 mil m2 já
cultivados. São flores utilizadas para decoração,
com uma durabilidade muito grande.
"Cedi o espaço para a Flora de Natal por que é um
evento beneficente, que vai ajudar a muitas
pessoas':

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

I"�
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i!f

Doas Rodas
Indostrial
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OPINIÃO

Argumentos·e razões
A ofensiva neoliberalque

tomou conta do Brasil du
rante a era FHC transfor
mou o cenário econômico do

país. A aposta nas pr i

vatizações como alternativa
ao desenvolvimento, re

desenhou o mapa da
economia de tal forma que
abriu uma frente ampla de
resistência ao modelo. Por

longo tempo governo e

oposição digladiaram sobre a

"entrega" das' empresas
estatais ao capital es

trangeiro. Às denúncias de

irregularidades no Programa
Nacional de Desestatização
foram somadas críticas em

relação a empresas reconhe
cidamente lucrativas e a

fal ta de critérios trans

parentes no processo.
Os dois lados tinham

suas razões e argumentos
para defender as posições.
Os neoliberais diziam que a

concorrência melhoraria os

serviços e reduziria os

FRASES

I "

preços, além de livrar os

governos da administração
de empresas, alheia a sua

competência. Os adver
sários rebatiam afirmando

que existiam empresas
1ucra tivas, as deficitárias

precisavám de gerencia
mento eficiente e que o

governo não. deveria
financiar parte das vendas.

mais reforça as argu

mentações dos opositores
das privatizações são os

resultados obtidos pela
empresas privatizadas. Esta

semana, a Vale do Rio

Doce, maior produtora de
minério de ferro do mundo,
divulgou o lucro líquido do
terceiro trimestre, R$ 2,3
bilhões, 79,5% maior que o

....Os primeiros resultados das privatizações
colocaram em xeque as argumentações
dos defensores das privatizações

Muitas empresas que

adquiriam estatais ainda
devem ao BNDES. Mais,
antes das privatizações, o

governo investiu milhões na

reestruturação das estatais.

Os primeiros resultados
das privatizações colocaram
em xeque as argumentações

. dos defensores das #ri
vatizações, exigindJi do
governo de então revisão do'D
programa. Todavia, o que

registrado no mesmo

trimestre de 2003. No
acumulado do ano, o lucro

líquido da Vale chega a R$
4,933 bilhões.

Os números, além de
sustentarem os argumentos
dos contrários, reforçam as

críticas feitas à época da
venda da estatal. A empresa

sempre foi lucrativa e tinha
o monopólio da exploração
das reservas mine"rais do

país. Com a privatização, os
acionistas estrangeiros
conquistaram o direito de

explorarem o solo brasileiro.
Para se ter uma idéia do

negócio que o Brasil

perdeu, somente o em

barque de concentrado de
cobre rendeu à Vale do Rio

Doce, no trimestre, R$ 196

milhões, o equivalente a 96
mil toneladas.

N a outra ponta, os

investimentos da com-

panhia apresentaram'
queda de 51,3% em re

lação ao segundo trimestre

do ano passado e 13% na

comparação como terceiro

do mesmo ano. Sem falar
na telefonia, nas empresas

j de energia, ferrovias e nos

bancos, é possível cer

tificar que())1s privatizações
foram um excelente negó
cio para os compradores, e

péssimo para o Brasil. E
ainda tem gente que de
fende a privatização da água.

"Foi como se o município tivesse se desgarrado da mãe rica e progressista para ser

enteado do primo pobre':

.' Oávio Léu, prefeito de Massaranduba, referindo ao desmembramento do município de Blumenau, em 1949, para pertencer ao Distrito
de Guaramirim

Mundo I Pessoas & Fàtos I
.... ISRAEL .... PALESTINA

Arafat será enterrado
em antigo QG britâniCo
Yasser Arafat será enterrado entre quatro
pinheiros na Muqata, a sede da Autoridade

Palestina, em Ramallah, onde passou os últimos
três anos cercado por tanques israelenses. Em
dezembro de 2001, 15 meses depois do início

da segunda lntifada, o primeiro-ministro
israelense Ariel Sharon, decidiu isolá-lo na ..

Muqata (que em árabe significa "o distrito"),
relegando-o à prisão domiciliar. A escavadoras
arrasaram vários edifícios da Muqata, deixando
apenas alguns cômodos para ele viver em

companhia da guarda pessoal. A Muqata foi
construída durante o mandato britânico na

Palestina (1923-1948). ,(AE)

.... PALESTINA

Mahmud Abbas é eleito
sucessor deYasserArafat
Poucas horas depois do anúncio da morte de
Yasser Arafat, dirigentes da Organização de

. Libertação da Palestina elegeram, por
unanimidade, Mahmud Abbas presidente da
entidade. Abbas, 69 anos, conhecido pelo
nome de guerra Abu Mazen e considerado um

moderado, era o secretário-geral e número 2

da OLP.Com a escolha rápida é sem hesitações,
os dirigentes procuraram demonstrar unidade
e estabilidade no interior da Palestina. Como

que para compensar a guinada para a

moderação e o pragmatismo, a Fatah, elegeu
Faruk Kadumi presidente. (AE)

.... PALESTINA

Israelmatamais três

palestinosem Gaza
Soldados israelenses apoiados por tanques e

helicópteros atacaram a Faixa de Gaza ontem,
matando três palestinos e feridos outros nove. O
Exército informou ter enviado tropas a Xeque
Ejilin, bairro da Cidade de Gaza situado nas

proximidades do assentamento judaico de
Netzarim. Os militares alegam que a ação foi
iniciada depois de supostos militantes terem sido
avistados preparando-se para disparar foguetes
e armar bombas com o pretenso objetivo de
atacar a colônia. Doze palestinos supostamente
armados foram atingidos durante a operação,
mas não souberam dizer qual era a condição de
saúde dessas pessoas. (AE)

.... IRAQUE

Ataque a Fallujah
matou 600 iraquianos

. Os Estados Unidos estimam que cerca de 600
membros da resistência iraquiana tenham mor

rido desde o início da ação na cidade de Fallujah,
mas admitem que a operação não porá fim às

ações rebeldes. o total de mortes seria apenas
um cálculo aproximado.O general Richard Myers,
chefe do Estado-Maior, disse que entre 1,2 mil e
3 mil rebeldes escondiam-se na região.O número
de civis feridos é desconhecido. Estima-se que a

maioria dos residentes de Fallujah tenha fugido
antes do início do ataque. Os outros mantêm-se
escondidos dentro de suas casas, sem luz elétrica
e escasso fornecimento de alimentos. (AE)

País nega envolvimento
riamortedeArafat
o ministro das Relações Exteriores de Israel, Sllvan
Shalom, repudiou as alegações do grupo islâmico
Hamas, segundo o qual o goyerno israelense teria
matado o histórico líder palestino Yasser Arafat.
Nern os médicos nern as autoridades palestinas
que acompanharam os últimos dias de Arafat

falaram sobre a causa da morte de seu líder.
Rumores de que ele teria sido envenenado por

agentes israelenses ganharam força no mundo
árabe ao longo dos últimos dias."Considero Israel

responsável pelo crime de assassinato de Abu

Arrimar"declarou Khaled Mashaal, principal líder
político doHarnas. (AE)

.... CHIL,E

Vítimas da ditadura
receberão indenização
Um dia depois de receber um relatório no qual
35 mil pessoas testemunharam como vítimas de

abusos de direitos humanos durante a ditadura

de Augusto Pinochet (1973-1990), o governo
chileno começou a analisar o montante e a forma
do pagamento de indenizaçõés. O presidente
Ricardo Lagos já antecipou que as reparações serão
"simbólicas e austeras':
Em outubro, a imprensa chilena mencionou a

fórmula de pagamento de uma pensão vitalícia
de 25 mil pesos (pouco mais de US$ 40). No
entanto, o Ministério da Fazenda defende o

pagamento de parcela única de 10 milhões de

pesos (cerca de US$ 16,6 mil), (AE)
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Misturando tudo,
semáforos, Issem e guerra

João José Lacerda* do
do

Em plena madrugada, 2:30h, dirigia-me sobre a ponte
do rio Itapocú, no início da Rua Reinoldo Rau, quando o

sinaleiro progressivo avermelhou. Parei, observei que eu

era o único por ali, com certeza não vinham carros em

nenhum dos sentidos e nem viriam tão cedo. Entorpecido
em minha certeza de que acidente algum poderia ocorrer

comido ou com outros, resolvi avançar em minha

trajetória, sem esperar a sinalização verde acontecesse,

ora, não é que fui fotografado ...meeeu! um flesch a partir
daí denunciava eu era um gravíssemo infrator de trânsito,
não tardando viesse comunicação via correio me relatar

que sete pontos eu tinha em minha conta. Tecnologia do

fraga. Assim registro aqui essa revolta, pois penso sejam
instalados os sinaleiros para organizar intenso fluxo de
trânsito de automóveis, dando maior segurança aos

pedestres e não para punir sem escrúpulos aqueles que

dirigem sem causar acidentes(quem causa acidentes
pagam multas?tô na dúvida "agora). Já notaram quando há

algum problema em semáforos e estes estão apenas

piscando, os motoristas têm extremo cuidado e

atravessam sem acidentes! Com certeza furam os sinaleiros
com perigo apenas alguns motoristas em imprudentes
ações alcoólicas e alguns apressados em urgências dalguns
motivos justificáveis. Não é o meu caso aqui, pois
ultrapassei com extrema consciência de que mal algum
ocorreria; como já disse; a não ser ao meu bolso que pagará
à autoridade automática o que o ávido sistema de

privilégios que sustentar. Tudo bem, sei, os doutores da

situação tem a legislação a me declarar e impor, porém
podem redobrá-las ...

Vou passar ao ISSEM, senão as linhas aqui não me

caberão.
Minha terceira filha pediu-me se poderia consultar'

se através de tal convênio, respondi-lhe que sim. Dias

após lá veio ela com uma receita: três medicamenteis. Fui

satisfeito adquiri-los numa das muitas farmácias
- I

conveniadas. Não é que me disseram 'o ISSEM não pagava.
Que raiva! Muito contrariado adquiri doutra forma. Bem,

se tem remédio que o ISSEM não cobre, poderiam então

nã� autorizar nada d_e tal medicina e passarem a se

preocupar com padaria, super-mercado, posto de gasolina ...

Ta�bém vou deixar agora de tanta reclamação, pelo
'menos por enquanto não me esfolem.

Quando sou (somos i}, antecipadamen.te
·A ctaculpado,suspeito e ignorante por ter de provar paClen ,

aparentar desmazê-lo e protestar mesmo sabendo de que

pouco adiantará, é que tenho como ídolo Osama Bin

Laden, que fere os inocentes pagadores de impostoS nor�'
americanos e seus imigrantes ou simpatizantes que na a

mais fazem que dizerem amém à paz bélica de primeiro
mundo, aos que nada mais fazem que estar aqui a dizer'

lhes: Metam-se!
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Denúncia,�
'h da família Proença de Souza,

Vizln os . .

I
. da da casa no Bairro Jaragua 84

desa aja . .

ar decisão judicial,
contaram que a

p. d despejo foi exageradamente
I açaol tea além dos abusos e

I
Via en , -Ó,

b' r'ledades cometidos, os agentes�
ar Itra .'

_'

úblicoS responsavels pela execuçao
do

p
[o quebraram pertences dos

despe
moradores, ,

. .

senhora disse que o oficiai de
Uma •

J tiça comandou a ação aos qrttos e
�

"M d
fez constantes ameaças. an ou

ender um rapaz e ameaçou tocar fogo
pr "I b
nos móveis da Marta, em rou.

� Outra
Alguns moradores do conjunto
habitacional do Jaraguá 84 garantem
que muitas casas estão desocupadas
há vários meses. Há denúncias de toda

ordem, desde privilégios na distribuição
até a entrega da mesma casa para duas

famílias diferentes.

Todavia, a revolta maior em relação ao

despejo da família Proença de Souza é

em função da dona-de-casa Marta

Weber ter três filhos menores, inclusive

UIT) recém-nascido. Com a palavra o

Conselho Tutelar e os órgãos oficiais de
proteção à criança e ao adolescente.

�Reunião
O prefeito eleito de Jaraguá do Sul,
Moacir Bertoldi (PL), e a vice, Rosemeire
Vasel (PTB), estiveram reunidos no fim
da tarde de ontem, no Laboratório

Jaraguá, com representantes dos

laboratórios da cidade. Na noite da
última quarta-feira, encontraram-se com
médicos, no CPL (Centro Integrado de
Profissionais Liberais). E em duas outras

oportunidades se reuniram com

enfermeiros e dentistas.

O objetivo, segundo fontes, é buscar

subsídios para uma "gestão eficiente" na
área de saúde.

POLíTICA

�Recursos
A diretoria Caixa Econômica Federal
'reviu pra cima as projeções de

arrecadação das nov.e loterias da

instituição para este ano. O novo

número prevê faturamento de R$ 4

bilhões, 30% mais do que o arrecadado

no ano passado. A Mega-Sena continua
sendo o jogo que mais atrai os

apostadores.
Os números aguçaram a gula de setores

governamentais que têm projetos para
investir parte da dinheirama. Esportes
Olímpicos e Paraolímpicos deve ser os

maiores bebeficiados.

� Fon-fon
A Câmara de Guaramirim lança, na
próxima semana, edital de licitação para
a compra de um carro para o Legislativo.
Informações preliminares dão conta que
o documento, que será levado em três

concessionárias de Jaraguá do Sul, exige
veículo com direção hidráulica, ar
condicionado e alarme. Não há
nenhuma indicação mais precisa sobre
o carro a ser adquirido, como será pago
com o dinheiro público ...

De acordo a direção da Câmara, a Casa

não tem veículo "para os serviços
necessários':

aufe é um dos candidatos do

PMDB a presidente da Câmara
CoRUPÁ-Comcinco vereadores

eleitos para a próxima legislatura, o
PMDB programa reunião entre os

futuros parlamentares e a executiva

dopartido, pré-agendada para o final
domês,paradefinirqual será ou serão
os candidatos' a presidentes da

Câmara de Vereadores a partir de

janeiro,A legenda elegeu Bemadete
Hillbracht, que foi a primeira
colocada em número de votos, 511,
e reelegeu AlceuMinatti, Adelino
Haufe, Lauro Twardowski e

HermannSusenbach.
O vereador reeleito para a quinta

legislatura, Herinann Susenbach,
declarou que não tem interesse pela
Presidência do Legislativo, cargo
ocupado por ele entre 1985 e 1986 e

001 e 2002. ''A presidência é uma

função mais diplomática. Hoje, o
plenáriomeatraimais, até pelopoder
demanifestação", afirmou.

Na opinião de Susenbach, o
vereador Adelino Haufe deve ser

indicado parapresidir aCâmara, pelo
menos nos dois primeiros anos.

"Gostaria que ele assumisse, até pela
experiência como político, pelo
equilíbrio e capacidade de legislar,
poisHaufe jáocupou cargospúblicos",
comenta, lembrando que, apesar de

perder as eleições municipais para

prefeito, o PMDB foi o partido com
maior número de votos para vereador
em 3 de outubro: 4.282 pela chapa
proporcional e 3.762 pela chapa
majoritária. .

O vereador reeleito e atual

vice-prefeito, Adelino Haufe, disse
que realmente pretende presidir o
legislativo, mas que a decisão será

tomada em conjunto com os outros

vereadores. "Vamos conversar para
chegar a um consenso. Não vou

impor nenhuma condição",
declara, informando que a

vereadora eleita, Bernadete

Hillbracht, também manifestou
interesse,

ARQUIVO/ctSAR JUNKES

A CASA DA

AMIZADE

�eArn O prazer de convidá-Ia para o seu r CAFÉ
�
DATA:24/11/04 '

Hor' .

L
ano: a partir das 15:00h

VOlcal: Duas Rodas Associação Recreativa

Na or:.R$ 15,00
a

° dia será realizado um desfile de bijuterias e

aceSSórios. O café é beneficente e quem puder traga
ro de' I

M .

Oeu os para ser doado a Assistente Social do
unlcípio.

ACasa da Amizade Agradece.

ARGUMENTO

Pasold admite paralisação
de setores da administração

Repasses do governo federal para o município aumentaram

CAROLINA TOMASELLI �

.... Prefeito alega queda
nos repasses do

governo federal

para o município

}ARAGUÁ DO SUL - o prefeito
Irineu Pasold (PSDB) admitiu

ontem, em entrevista exclusiva ao

Correio do Povo, que serviços de
algumas secretarias municipais
estão praticamente paralisados nos
últimosmeses. Os setores deObras,
Saúde e Habitação estão entre os

que estão parados. Na sessão da
última segunda-feira, o vereador
Marcos Scarpato (PT) revelou que
a Vigilância Sanitária deixou de
fazer os serviços preventivos por
falta de combustível.

Pasold alega que a

precariedade no atendimento à

população é conseqüência da

diminuição de aproximadamente
3C)% no repasse do FPM (Fundo
de Participação dos Municípios),
feito pelo governo federal, e das

exigências da Lei de

Responsabilidade Fiscal. A pouco
menos de dois meses para o

fechamento das contas, a

administração municipal acumula
déficit em tomo deR$ 3,5 milhões..

De acordo com o prefeito, o
repasse de recursos do governo
federal aumentou apenas nos

casos em que houve aumento na

prestação de serviços, em setores

específicos, como na saúde.

"Repasses extra-oficiais não

recebemos nenhum sequer, a não

ser os oficiais. Por isso recebemos

R$ 2 milhões a mais só para área

De acordo com in.fQrmações
dos ministérios da Saúde e da

Educação e da Controladoría
Geral da União, os repasses do
gov:t::rno federal paraJaraguá do
Sul nos últimos dois anos

cresceram acima da inflação do
período.

Até outubro, o município
recebeuR$ 7.784.083,39 doFPM
(Fundo de Participação dos

Municípios), valor superior ao
repassado durante todo ano de

2002-R$ 7.752.790,83.Em2003,

Pasold diz que queda nos repasses de recursos federais são responsáveis pela situação da administração
da saúde, porque capacitamos o arrecadação do ISS (Imposto horário de atendimento, que

município para isso", declarou, Sobre Serviços) e no retorno do passou a funcionar, a partir da
lembrando que os repasses são ICMS (Imposto sobre Circulação última segunda-feira, das 7h30 às

feitos com a comprovação do de Mercadorias e Serviços). 12h30, e vai vigorar até 31 de

serviço. Pasold informou ainda Segundo o prefeito, havia dezembro. Também exigiu o

que a cidade foi credenciada previsão de receber mensalmente recolhimento de te lefones

para realizar atendimentos de cerca de R$ 5,2 milhões com o celulares disponibilizados para
média complexidade e teve ICMS, mas o retorno ficou servidores do primeiro escalão,
implantado o Programa Saúde da próximodeR$4,4milhões. diminuição do consumo de
Família. ECONOMIA - Na semana material de expediente e de

Nas contas de Pasold são passada, Pasold editou portaria energia elétrica, além de
contabilizadas ainda queda na determinando a redução no desacelerar as obras.

o repasse atingit.l:8.099.879,26.
Os recursos doFimdef (Fundo

de Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do
Magistério) atingiram., até outubro,
R$10.225.299,94, enquanto que,
em 2002, foi de R$ 8.758.620,99 e

no ano passado foi de R$
10.732.582,24.

Pela primeira vez, omunicípio
recebeu recursos para a merenda
nas creches, com repasses de R$
0,18 por criança. Para merenda

escolar das escolas da rede púhlica,
o repasse, nos dezprimeiros meses
deste ano, foi deR$ 484.652,00, 5%

j

,

amais que em todo o ano de 2002.
No ano l2assado, O valor repassado
foi deR$ 5130383,00.

O repasse do FNS (Fundo
Naciorial de Saúde), nos dez

primeiros meses deste ano, foi de

R$ 11.095 . .151,54. Em 2002, a

cidade recebeuR$ 6.712.225',2.4 e,
em2003,R$9.006.748,92.

CONVÊNIOS - Através de
convênio com o Ministério da

Educaç:ão, o município recebeu
este ano R$ 76.025,07 para

formação continuada de

professores, ações educativas
complementares e para atender

ações doplano de trabalho anual;
R$ 52,5 mil do Ministério da
Saúde para a Sociedade Divina

Providência; R$ 120.118,11 do
Ministério das Cidades para

pavimentação de ruas e remoção
e reassentamento da população
carente em região sujeita a

alagamento.
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Reforma da Igreja Matriz
inicia com retirada dos vitra'

INICIATIVA

Audiência pública debate
sigatoka negra namicrorregião

}ARAGUÁ DO SUL - A primeira
etapa da obra de reforma da Igreja
Matriz São Sebastião começou
ontem, com a retirada dos vitrais.
São aproximadamente 100 vitrais

que estão sendo levados para

restauração, trabalho que será

realizado por empresa do interior
de São Paulo, a um custo

aproximado de R$ 150 mil. A
reforma geral, que inclui alterações
internas e externas será realizada

por arquiteto especialistas em obras
sacras, que ainda não foi
contratado. O custo total da obra
está estimado em R$ 500 mil,
recursos que serão buscados junto
à comunidade através de pro

moções diversas, como rifas, festas,
doações e cobrança do dízimo.

De acordo com o padre Sildo
César da Costa, todo esse trabalho
é uma preparação para as

comemorações dos 100 anos da

Paróquia São Sebastião, e l'
Até lá, além da reforma ti'. a �padre Sildo espera ver conel '

construção de um novo Ce;
Comunitário. "A Igreja Ma
cartão postal da cidade e o

Comunitário é utilizado
gularmente por diversas
tidades", assinala o padre:Enm
alterações previstas na Igreja,
Sildo cita modificações na .

elétrica, hidráulica, constru�
uma escada no presbitério i

colocação de um re!ógionat,
e a ins talação de um lil
eletrônico.

A Igreja São Sebastiãol
concluída em 1962. �
construção teve início em l�j
com a ajuda da comunidade.
construtor Elias Brugnago fp
mestre de obras. A Igreja ant·

tinha Santa Emília como pa
e foi demolida em 1957,

ALEXANDRE BOGO

MARIA HELENA MORAES

.... 21 municípios do
Estado estão com

as lavouras de banana
contaminadas

}ARAGuÁ DO SUL - A Comissão
de Agricultura da Assembléia

Legislativa realizou ontem, no

Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário, audiência
pública sobre a sigatoka negra,

praga que destrói as bananeiras e

que já foi detectada em 21

municípios de Santa Catarina,
incluindo Jaraguá do Sul,
Massaranduba, Corupá, Gua
ramirim, Schroeder e Barra Velha,
que integram a Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu). A audiência foi
solicitada pelos deputados Dionei
Walter da Silva (PT) e Rogério
Mendonça (PSDB). Os

parlamentares querem chamar a

atenção do governo do Estado para
a necessidade de se criar

mecanismos de controle da doença
tanto na área de recursos técnicos
como medidas políticas de apoio
aos bananicultores.

A audiência contou com a

Audiência pública foi 'Ii�itada pela Comissão de Agricultura da AL e foi realizada ontem, em JS

presença do fiscal fede\:nI ainda não foi assinada em função as normas básicas de controle,
agropecuário do Ministério da da proibição legal devido às

como a lavagem das bananas,
Agricultura e coordenador do eleições", esclarece Suman. Para pulverização dos bananais e

Programa de Controle da Sigatoka, Santa Catarina, serão liberados R$ cuidados nos transporte. "A
Renê Suman. Segundo ele, o 300mil.

contaminação pode se dar através
governo federal liberou R$ 4 Outra novidade anunciada das caixas, embalagens e meios de
milhões para o combate à doença

.

pelo fiscal federal agropecuário é a transporte", exemplifica Suman.
em todo o Brasil, recursos que serão edição de mais uma instrução De acordo com ele, a sigatokaliberados aos Estados através de normativa, que vai possibilitar a

negra ainda não foi identificada
convênios ou de acordo de comercialização de bananas entre no Rio de Janeiro, Espírito Santo,
cooperação técnica. "Santa os estados atingidos pela sigatoka Goiás! Tocantins e regiãoCatarina vai fazer convênio, que negra, desde que sejam seguidas Nordeste.

Produtores deJaraguá do Sul questionam contaminação do bananal
Na avaliação do produtor

Wilmar Erschinger, que tem

21 mil pés de banana no

Garíbaldi, a situaçâo está

confusa. Ele questiona a

existência da praga em sua

lavoura. Segundo ele, as

amostras foram retiradas em

folhas secas devido ao inverno

e as geadas. "Não entendemos

porque o governo demorou

tanto para tratar do assunto.
Também queremos saber por
que o governo prioriza a.

produção de maçã em de
trimento da banana", questiona
Erschinger, que integra a

Confederação Catarínense de
Bananicultura. De acordo com
ele, a divulgação da doença nos'
bananais catarinenses foi

precipitada e é responsável pelo

baixo preço do, produto, que
hoje está sendo comercializado
a R$ 0,80 a caixa, enquanto que
em São Paulo o preço é de R$
4,00 a R$ 5,00.

O pesquisador da Epagri,
Jorge Luiz Malburg, afirma que
a sigatoka, quando não tratada,
pode destruir 100% do bananal.
Malburg ressalta que há 10 anos

a Epagri vem desenvolvendo

pesquisas de controle e

combate a esse fungo. Entre
as alternativas apresentadas, o
pesquisadoraposta na in-tradução
de novas variedades, resistentes e

originárias de cruzamentos

artificiais. ':A, bananícultura vai

continuar existente, mas somente
entre produtores que se profís
sionalizarem", acredita o

pesquisador.
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FORD EXPLORER 4.0 LTD ��

favor da A
Totamente renovado,
modelo impõe-se com

frente robusta
preservando limpeza nas

linhas e nos cromados,
presentes com mais

,

sutileza no modelo que
teve os pára-choques

rebaixados para
aproximá-lo ao nível de
um veículo de passeio.O

espaço interno
aumentou e agora
comporta até sete

passageiros, privilegiados
com muito conforto e

especialmente, muita
segurança. Entre as

novidades está o volante

que agrupa várias

funções e as luzes de
cortesia sob os espelhos

retrovisores externos

segurança
Por Darlon Anacíeto/Crornoart

Dois anos depois de deixar de ser importado, o Ford Explorer retorna ao

nosso mercado em grande estilo. O modelo mais vendido do segmento sport
IItilides no mercado norte americano manteve apenas o nome da versão

anterior, pois de resto é um novo carro, não apenas no que se refere a estilo,
mas em todo o conjunto.
Sob qualquer ângulo que se olhe ainda é possível saber que se trata de um

Explorer, porque essa era a justamente a intenção da Ford, a exemplo do que
a VW vem fazendo há gerações com o Golf.: mudar, mas não
descaracterizar. O modelo tem um grande carisma em todos os mercados em
que é comercializado, por isso havia a necessidade de manter o seu "dna".
Quando observado em detalhes entretanto, percebe-se que ele ficou mais

channoso, mais elegante. Na dianteira a grande cromada com elementos
quadriculados sugere um luxo-esportivo, combinada às também cromadas
barras do teto. Os faróis de desenho agressivo assemelham-se aos da nova
picape Ranger e seguem a tendência de estilo dos demais utilitários da
marca. Já na parte traseira muita simplicidade, num desenho que lembra
algo de Ford EcoSport. .

Internamente, grandes surpresas. A começar pela adoção de uma terceira
fileira de bancos, que têm acesso facilitado graças aos bancos totalmente
basculantes da segunda fileira. O painel, com novo desenho ficou mais
limpo, com teclas de fácilmanuseio e o volante incorporou várias funções,
entre elas COntrole do rádio e do ar condicionado, estes com difusores no
teto para os ocupantes dos bancos traseiros. Oito porta-copos e vários

porta-objetos contribuem para garantir mais conforto aos usuários
Tudo pela segurança
� antiga geração do Explorer era derivada de uma plataforma
emprestada" pela picape Ranger. Desta vez o modelo ganhou
uma sob medida, com nova suspensão, fato exigido também
pela adoção da terceira fileira de bancos. Com 'isso a Ford
melhorou a dirigibilidade do modelo, que ficou bem mais
estável. Outro importante dispositivo é o indicador de

�ahbragem que mantêm o motorista alerta quanto à pressão
Os pneus, que desta vez são fornecidos pela Michelin e não
mais pela Firestone. Tudo para melhorar a segurança e não

repetir o fiasco que era ver modelos tinindo de novos

com pneus que estouravam e faziam o carro capotar e

seus motorista, mover ações milionárias contra a Ford.
O novo Explorer conta ainda com tração integral e air
bags laterais que cobrem grande parte das áreas

envidraçadas nas laterais, permanecendo acionados por
até 6 segundos. Uma novidade bem-vinda são as luzes
de cortesia colocadas sob os espelhos retrovisores
externos que iluminam o solo para verificar se há

alguém ou algo escondido perto ou embaixo do carro.

Tanto a transmissão quanto os motores são novos. Para
o Brasil foi disponibilizado um propulsor 4.0 que gera
,231 cavalos, mais eficaz e econômico que o anterior.

Disponível em versão única de acabamento, a Limited

(LTD), o modelo custa a partir de R$ 204.885 mil,
concorrendo diretamente com [eep Cherokee,
Mítsubishí Pajero Full e Toyota Land Cruiser Prado.

Completo de tudo, seus únicos opcionais são as cores:

metálicas ou perolizadas.

•

I
•

UICompre um
, "ocê e seu carro, de cheiro 00"0-

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul - se - Fone (47) 371 -4000 - Fax (47) 371-6124 - caragua@caragua-veiculos.c,om.br
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Novos e Semi-Novos
Consórcio - Seguro - Financiamento

( )3 1
R: Presidente Epitácio Pessoa, 570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vídeo Locadora

Telefone:

'370-3113
"

Av. Pref. Waldemar, Grubba, 4040',- Centenário - Jaraguá'do Sul

i

i Novo Uno Mille 2005 OKM
i
I

Tempra 99 Compl. Digital
RLLJAC

.

: AUTOMECÂNICA ,

, ".,

..

' 'DA .BARRA 'LTDA.
.

.'
�

,

,
'

.

'"

Truppel Car
VEíCULOS MUlTIMARCAS

Fone: 275-1183Atendemos linha geral:

� C;:l IInSB

"A ...u·",,nAI
1/-��aç�1

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Compra - vende - troca - financia

Celta 1.0 2p 2002 preto
CG KS 2003 verde
Corsa 1.0 4p 1998 verde

Gol4p 1?98 branco
GolJ.82p 1997 vermelho
SaveirÓ1l.8 2001 branco

Uno 2p compl 1997 branco
UnoMille4p' 2002 branco
Corsa Sedam Super 4p 2001 branco
Palio 4p EDX 1998 prata

Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

..aIL
fI!iI!I

') 376-1772/ 273-1001

AIIIII•• C.6tt•• ILYDA
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro -laraguá do Sul- SC CAMlNHONIIT_

VOLKSWAGEM

Gol 1.6 GL Branco G 1998
Santana 2000 MI Evidenci Preto G 1997

Santana CL Bege G 1994
Gol CL 1.6 Branco G 1991
Gol GIII Comp Azul G 2002
Kombi Standart Branca G 1999
Kbmbi Standart Branca G 1995

GM

Vectra GLS Verde G 1995
Vectra CD Azul G 1994
Pick UP Corsa GL Branca G 1998
Monza GL Bordo G 1994
Corsa Sedam Milenium cinza G 2001
Corsa Wind 4p . prata G 2001
Kadett SL ESI Cinza G 1993

FORD

Focus completo prata G 2002

Escort Hobby azul G 1996
Escort Zetec comp 16v Branco G 1998 .

Pampa GL Cinza G 1991

FIAT

Palio EX Flre branco G 2002

Tipo IE Cinza G 1994

PICK-UP

Mitshubishl-Pagero Preta D 2001

Ranger XL C/Ar Vermelha G 1997
D-20 De-Luxe compl Branca D 1995

F-l000 Gabinada Turbo Vermelha D 1993
D-20 Bordo D 1992

F-l000 Gabinada Turbo Bege D 1989
Kombi Branca A 1984

F-250 XL corno Vermelha D 1999

Sportage 4WD Verde D 2001

F-l000 Gabinada Branca D 1986
F-250 XL comp Preto D 2000

DODGE Dakota Sport Verde D 2000

COMPRA-SE - carro MONZA - vende-se ou

financ.Entr. + Saldo ano troca-se, SLE, 2,0,
00 - 03.Tr: 9602-6353 c/ 90,4P, compl, 2° dono .Ir:

276-0397 ou 9103-5991Clovis ou Elaine

. KADET-vende-se
OMEGA-vende-se

G LS, 97, ciG NV. R$
95,GLS, compl.+ teto,
azul.R$ 14.800.00. Tr:

6.500.00 + 36xR$ 370-5918
374.00. Aceito carro no ------

vlor.Tr: 9991-6798 ou' S -10 - vende-se, ano

371-6000 97, diesel, bco de couro,
Tr: 9993-5946

ASTRA - vende-se
Sedam, 99, 2.0, GLS,
compl, 4 p.Tr: 370-2468
ou 9953-1717

S-1 O-ven de-se
98,GNV, cabihe dupla,
c/OH/trava
alarme.Aceita carro

menor via r. Tr: 9983-
1925

VECTRA-vende-se

GLS,95,rodas esp,

compl.R$ 13.300.00 ou

R$3.900 +36xR$418.00.Tr:
9123-7355

S-10- vende-se 95, c/
ar, OH, alarme.R$
15.800.00.Tr: 9962-
3664

VECTRA - vende-se CD,
97,- teto e bco de couro,
ótimo est.Tr: 371-2666

ou 9125-7399

. • Até três contemplações mensais: 1

por sorteio, 1 por lance livre e 1 por
lance limitado em 15 cotas.'
• Redução das parreIas apóS

conlemj:Aaçãó....
• Carência de 2 meses apOs

contemplaçãO.
• Você pode utilizar até 10% do
Crédito para Licenciamento e

seguro.
• Utilização de até 30% do credito

como lance. (lance embutido)
• Sem taxa de adesão.

Consórcio

Breitko f
Sua melhor opção em consórcio

47371-7887·371-8309
R. Reinoldo Rau, 530
Centro Jaraguá do Sul

www.breitkopf.com.br
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Venda e Assítência Técnica em Computadores,
Redes e Periféricos em Geral

Computadores
I

completos

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVD

Maquinas
Digitais

Estamos também com curso de
informática básica e avancada.

Confira nosso método de e�slno.
Laboratórios de última S}eração.

Um micro por aluno

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

�\ FRAN
,

I� STÚDIO FOTOGRÁFICO
�b

�4.C�-=>4iI' Fotos Intantls, Gestantes e Books
..... Revelação e Reprodução
"

�

E-mail:
Francifotos@ibest.com.br
Rua Barão Do Rio Branco nO 411

3 Jaragua do Sul se

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

, PLAYSTATION 2 .

*XBOX
, PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
* GAME BOY ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

lançamento

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

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

Temos tarflbem outras marcas
e modelos de cameras digitais
FALE COM UM DOS NOSSOS ,CONSULTORES DE VENDAS

I

ENCANADOR & eletricista
. ®lDftrm\rtfll�IMA1!l�

(47) 9975�5659�.
".,

Cf Bruno
..._,

�

'����E��ento - Geome!���_:-�Balanceamento
Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

AUTORilAdA:
CM - VW - •Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 - Centro - JaraquádQSul - se

VANTÀGENS:I

I
I /

.,- 'tromos jUrI#t) à obtO dQ� expJkaçdes
\ como manlJs'tt(.),. (I ma.�S(1 do i'nkJo 00

I
' """"_ �fm''''' da wnstn>çóo. 'S

L �r���!�� ����gt..!� �!�� {�?'l �!?:�ºª��?'?:J ���.,

v Economia
v Resistência
v Rendimento
v Impermeabilidade
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PEQUENA EM TAMANHO MAS,
GRANDE EM QUALIDADE.

Associação dos Comerciantes

de Materiais de Construção de

Jaraguá do Sul e Região
. 275-7000/275-7019

I'
"'"
A 101a giJ Barr�"Materiais de Constvução e

t1jV'Eletrodõrnésticos, localizada "na Rua: Feliciano
Bortoliní, 1110 Na Barra Do Rio Certo, tem
como meta, atender os clientes da melhor
forma pQ§sfvel.

Esfe'ndemosJJ Horário de atendimento
De Segunda à Sexta das 7:30 às 19:00 sem
fech ara almoço e aos Sábados das
7:3 2:00',

. Temos convênios com

� Bâ1hcc do Bradesco
* BâiHco do Brasil

.

* Caixa Económica Federal
* Construcard
* LQ�ªngo
* Visa'
* Visa electron

Assiri1�iTaci!itamos a forma de pagamênto,
para você realizar o sonho da sua casa

própria, ou realizar aquela reforma, para
embé ezar o seu estabelecimento
to I �u s�qr� rnoradi�i�\tf'

.

,;N

os a entrega mais rápida da cidade.

A Ba��� Materiais de Construção e

eletr�tiomésticõSI esta aumentando seu

Maling de produtos para atender suas
necessidades.

,

Temos Eletrodomésticos:

atedeira Elétrica Circuladores de Ar
Escov.a de Cabelo Rotativa

xaustores Espremedores'de Frutas
létrícós w Seco e-à Vapor
orno Elétrico Liquidificadores
anduicheiras
ecadores de cabelo Se ora de Roupas
entiladores de 11:to,colun hão

DE AR

CONSUL - ELETROLUX - LG

{t(('--';fbt'

FO*NE: 276-2000

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

370-729,4

BARRA Bonalli
'ComérCio de Materiais

Construção Ltda .

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO11..310-4508
"310-4991 •216-2000

ua 11 de novembro, 3567
Centro· Massaranduba

"": ;;;.;�:� ""'_'

lIua feliclan flUrlUlilIl,mo· I, dI} Ria CoouRua José 11leodOl'll R11Ielr8,2793· SI 02

275-3462
RuaJoaoFranzner. 153· �ão tuízRua Angelo Schiochet, 77· Centro

i
I

Rua Majo reíra, 2.58· i
Vila Lalau-Jarágua do Sul se :

Fone e Fax.: (47) 275-1858,

ARTE LAJE
Nosso negócio é concreto

312-1011
R.: Eíp. A"jônio Cario! femira, asu,
sala 01 • N'ova Brasília. Jaraguá do Sul
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(371-197Q]

Horario de Funcionamento

Das 8:00 ás 1 9:00

CSSOO

CSR 450 Vermelha

�1111_mH�_Rl2IIiJillIJI]1I1I1I
Sahara350

-
Twister

1998

=.
2002

Roxa

" IJili#ii!
Vermelha

XT22S Prata 2000

CSX 200 Strada 1997Azul

CSX Strada preta

Títan 150 ESD Vermelha

.............., ........
Titan KS Vermelha 2002

__\)_'(:�.,I_ml!�iiI
azul 2001

2004

Tltan 125 Verde 1998

Titan 125 1997

1997

'II.
1993'

Titan 125 Verde

_".RJ1RJ.RJ....lI'illl
Today preta
1l1li.·.·.'11.·.".' ' ..

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
;4� t4;� 4-� ..t<us� t4;s� <Ú..u.:a.� . .

tri?�e<4.�_�__�'" <Ús�4A�

Ia.
OEl REV - vende-se 86
branco, motor novo, ótim�
estado.Tr. 9102-8676
�
GOlF-vende_se Gl MI 1 8bran ' , . ,

371
co, 4p, compí impec.Tr:
-8153OU9122-6233�

�OlF-vende_se GTI, câmbio

4�OO,20001,Compl.,+ couro. R$. .00.Tr: 373-3001

GOlF - vende-se Gl, 1.8, 95,
compl- ar, GN\I, c/apar. Cd.R$
12.800.00 entr. + 22xR$
214.00.Tr: 9132-3879 c/
Rogério

GOl-vende-se branco, 98.R$
4.500.00 entr = 22x R$
390.00.Tr: 370-9163

SANTANA - vende-se
Quantum, 97, compl, de

part.R$16.000.00.Tr: 376-
3386

CORREIO DO POVO 3

275-3711
372-1919

fCULDS

Temos toelaa linha ele veículos OKm

Wille Car
Alfa Romeu 164
Fusca
Chevy
D-60 Carroçeria
DT trilha

.

Brasilia
RD350
Chevett
Chevett
Escort L .

Pampa
. Voyage
Jo o de Rodas de Diplomata

94
75
88
73
82
78
87
83�
81
84
87
83
92

UNO - vende-se Smart,Ol, 1314 - vende-se, Mercedes,
2p.R$ 2.800.00 + 31x 87,reduzido,motor, ex, ret.,
428.00.Tr: 370-3574 ou 9123- novo,toco.R$45.000.00.Tr. 370-
7355 7144

GOl-vende-se 1.6,91.R$
6.600.00.Tr: 9112-3138 ou VERONA - vende-se

37S-1760 Euràpeu, 96, 4p, azul, gas.R$
9.5,OO.00.Tr: 9928-2881 ou

370-5627

UNO - vende-se 95/96, branco, SCANIA 11 O - vende-se, 75, Kit
gas., único dono,1.0.R$ 111,ref.,eompI.R$34.000.00.Tr:
8.700.00.Tr. 9602-9353 370-7144

-
KOMDI- vende-se Furgão,
diesel, 82, branca.Tr: 371'

GOL - vende-se Cl, 1.6,89/89, 6702 ou 9973-9253

álcool, prata, c/ alarme, ótimo
estR$ 5_500.00.Tr, 370-9619 ou
9965-9920 cf Orli

Compra -:- Vende
Troca - Financia

.

Nõo. FechamosAlmoço
I

, I
•

Rua Fritz Bartel, 99 • Baependi
.

[ara uá do Sul- se

IMUN!;!I
APlicação de veneno
Contra cupim
e baratas, aplicações no litoral
�na cidade.

OPALA - vende-se 83,
gas.,2p,5 marehas,som.R$ PALIO - vende-se ou troca-se

3.000.00.Tr: 371-6913 c/ porcarro menorvlor.Tr: 370-
5723Sérgio

C1VIC - vende-se Honda,
2002, prata, 50.000km c/
GNV. Vlor a comb. Tr: 371-
4978 ou 91 09-5067

PAMPA - vende-se 93 c/ PAlIO-vende-se 97,EOX, 4p,
tração.R$ 8.500.00.Tr: 373- arcond.,R$12.500.00.Tr: 373-
3001 3001

-------

PASSAr - compra-se TS, PALIO - vende-se EX, 01, Fire,
abaixo ano 79.Tr: 9139-0591 2p, rodas esp., CO.R$
ou 372-4315 c/Geovan 15.500.00. Tr: 370-3574 ou

9123-7355

F-l000- vende-se cabine

dupla,90, XK, eompl.R$
26.000.00.Tr: 9111-9466

JEEP - vende-se 62, traçado,
reduzido, 6cc, 3 marchas,
orig.R$ 7.000.00.Tr: 9962-
3664PARATI- vende-se G3,16v,

compl, 2000.R$ 22.500.00.Tr: TEMPRA - vende-se 2.0,16v,
9953'-9966 compl, preto.R$ 7.500.00.Tr:

8804-6050 c/ Adriano
PARATI-vende-se 97,1_6, 1113 - vende-se, c/ Munck
prata, c/ opc., ótimo est.R$ UNO - vende-se Turbo, 1600Kg, 81.R$ 38.000.00.Tr: nTAN-vende-seOO.R$980.00
4.000.00.Tr.GG73-8955 preto,94, compl.,ótimo est.R$ 370-7144 entr + 26xR$154.00.Tr: 9916-

10.500.00Tr.9135-7729 9744 ou 371-4979
1113 - vende-se,
Turbinado,e/ earroeeria.R$
28.000.00.Tr: 370-4863

PARATI-vende-se 87, ótimo
est.R$5.200.00.Tr: 370-2055 UNO - vende-se Smart,04,
ou 9136-4041 2p.R$17.000.00.Tr. 37!Hl700o'

Toninha

DIZ - vence-se.üs, verm.,
seminova.Tr: 372-7912 ou

9135-8785

DIZ - vende-se 04, preta, c/
partida, doc. Pgo.R$
4.500.00.Tr. 9997-5557

SCOOTER - vende-se
Sundown, Akms 50, 96, roxa,
ótimo estTr. 370-7028 ou 9952-
mi2

T1TAN - vende-se c/ part.
elétr.. R$ 4.300,00.Tr: 9953-
2627.

$u. h.bllit.�ão
com l!1aiorfrapidez

TITAN - vende-se 125, 2003,
prata.R$ 1.500.00 + 18x
205.00.Tr. 9123-7355

Fones: 371 59 17 / 9149 0840
Joaquim Francisco de Paula - Lote 16

preta Gas
azul meta Gas
branca Gas
branco Die
branca Gas
vermelha Gas
preta Gas
verde Ale
branco' Gas
azul Ale '

cinza Ale
prata ,Gas
Diamantada e/Pneus

R$ 15.000,00
R$ 2.500,00
R$ 4.500,00
R$ 9.500,00
R$1.200,00
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.300,00
R$ 1.500,00
R$ 2.700,00
R$ 4.500,00
R$ 3.300,00
R$ 800,00

Centro de Formaçao'i\
de Condutores0
1 a Habilitação

- Alteração de categoria
- Renovação

- Carteira provisória
- Segunda via

,�

. Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br

i
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MONTANA VEICULOS
Fone: 376-1678

Fíesta GL Verm G 2000
Escort Sw Verde G 1998

Corsa Wagon , 00 prata G Paratí 1,0 Ctooc Branco G 1997
Asrtra + Couro GLS 4p 00 preto G GolMI Azul G 1997
F-l000 4.9 97 Vermelha GNV Fíesta Verde G 1997
Corsa Sedam 99 branco G
D-20 92 branca D Corsa Azul G 1994
Corsa Sedam 99 prata G

Escort L C/opc Prata A 1994Corsa Wind 98 cinza G
Gol4p 99 verde G Peugeot GL 1 ,6 comp Prata G 1994.
Gol2p 00 branco G

Omega GLS comp Bordo A 1994Gol4p 98 verde G

F-754x4 78 azul G Chevy DL c/ rodas Branca G 1993
Rural4x4 75 branca G Ipanema SI Verde G 1991
S-10 Comp 00 . prata GNV Kadet SI Branco A 1991
Mondeo comp 98 marrom metalico G

Santana GL 4p Prata A 1986
Fusca 1.300 86 branco G

Escort compl 4p 97 prata G
.

,
Tipo Compl 4p 94 prata G Rua Walter Marquardt • De Front Ao Posto Cidade III

�373-0$O6
(AUTOMÓVEIS) 373-1881

Celta4p vermelho 03 G

ClioRL 1.0 Preto 2002 Celta 4p cl ar prata 03 G
CUO RL 1.0 AR PRATA 2003 Corsa Sedan ac/te cinza 01 G
CELTA1.0 VERMELHO 2002

99 G
BLAZER DLX 4.1 COMPL. BRANCA 1997 Vectra GL 2.2 prata

CORSA WAGON GLS CINZA 2000 GolG111 verde 00 G

ASTRA GLS, COMPLETO AZUL 1999 Goll000 16vc/opc. Cinza 00 G
CORSA WAGON GL 1.6 VERDE 1999

Goll.8 branco 96 G
PEUGEOT 106, COMPLETO PRATA 1999
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO CINZA 1998 Astra Sedam 1.8 GL comp. Verde 99 G

MONZA SLlE VERDE 1988 PalioWekend Stile Preta 99 G

Uno SX 4p Verde 1997 Palio EX 4p e opc. Verde 01 G
UNOSX Prata 1998

Ranger Splash compl (6 cc) 94 G/GNVSantana compl prata 1999 preta

Corsa Super Vermelho 1997 Omega GLS 2.2 comp cinza· 97 G

Vectra GLS Vermelho 1995 Vectra GLS bran 97 G

PalioEX 4p Verde' 2000
Fiesta Berson c/DH preto 03 G

Verona GLX Azul 1990

Opala SLE 4p Branco 1989 Fiesta Berson cl Ar verme 03 G

Goll azul 95 G

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 • Jaraguá do Sul
Flat

Palio EX 2p 01 prata R$ 15.500,00
Tipo 95 4p 95 prata R$ 8.500,00

Ford
Fiesta 97 Prata R$ 9.800,60
Escort cl ar 95 Prata R$ 9.500,00
Ford Ka 01 vermelho R$ 14.800,00

GM
Kadett 90 bege R$ 6.800,00
Vectra GLS completo 95 bege R$13.50Ó,OO
Vectra GLS compl 99 cinza R$ 25.000,00
Pick Up corsa 96 Branca R$10.500,OO
Omega GLS 93 cinza R$ 12.900,00
Chevete 89 azul R$ 5.500,00
Corsa 99 Bordo R$ 12.000,00
Corsa 97 branco R$ 10.800,00

VW
cer i.e 91 azul R$ 7.500,00
Gol4p 00 branco R$ 18.000,00

Motos
CG titan 03 cinza R$ 1.500,00

+17x205,OO
Importado

Renaut 19 95 cinza R$ 9.500,00

Am�r;I"fJ'� 370-2769
U.,.OMOVEIS

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 • Centenário

S-10 De-luxe 4x4 2000 azul R$ 45.000,00
Gol GII18V 2000 ouro R$ 17.500,00
Megane RXE 1998 verd R$ 18.500,00
Clio RN 1.0 2001 verm R$ 18.500,00
Corsa Wind Sedam 2001 preto R$ 17.500,00
Gol c/ Ar 2003 prata R$ 17.500,00
Ranger 1995 bordo R$ 16.500,00
Corsa GL 16 SW 1999 azul R$ 16.300,00
Fiesta GL CLASS 2001 preto R$ 16,300,00
Golf 1.8 MI Compl 1996 prata R$ 16.300,00
Escort GL 1.6 Compl 1998 cinza R$ 15.8pO,00
Vectra GLS Compl 1994 bordo R$ 14.000,00
Gol 16V 1998 cinza R$ 11.800,00
Gol 1986 prata R$ 4.200,00
Ka 1998 verm R$ 13.200,00
Gol 1997, azul R$ 12.500,00
Corcel 1984 cinza R$ 3.500,00

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - jaraguá do Sul

.,.1,,6/Total flex

1.0 -16V/4p

_1.,OL4P;ÔPC
2p

azul 98 G

G

G

-PLªnçQ;;;'�º4
branco 03

PéJllo E}( �'Z �

�'*.... -·0:«

Escort GL

125

4p!opc âqpr-à"tlQ'"
1.8/4p/comp - Ar prata

2,0!4p �brat;lpp.
brancoGol Special

,t?l?Xiça,
pretoCorsa Sedam 1.0/4p/comp

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)
&AliillD.II.E.%rp"tª-a_W_•••w.1'••:@® ••tltt;;l&�1

Marea ELX comp branco I 1999 R$ 21.000,00
Palio ED 1,0 cf opc bordo 1998 R$ 10.500,00
Elba Wekend' 4p vermelho. 1993 R$ 6.900,00
Tempra 16V 4p comp azul 1995 R$ 9.900,00

.;.y,:gUQ"AIl""W!\ili.'%_"ib"1@E'A1i."·1\_", .,�\;w.,cq �l�i)��_.'Ww,,,,,$"Ii',,,,,�,9�'l�qp..n_'"" ,

_lf;O'Re_�1.( "'�"'_ ' w!i!l!ilI!J!M!!I!iI!!!tJi!J!!WI/&ifff&�
Flesta Street 4p/opc/Ar preto 2003 R$ 16.900,00
Fiesta ClX 1.0 branco 1997 R$ 9.400,00
Verona GLX 1.8 azul 1990 R$ 6.700,00

.1{l•••·IQ·ol_lm__,.k••�h4t.: l"lfBlIR4;TI1���;%��,PiL-
vermelho 2001 R$ 31.500,00
bege 1992 R$ 7.500,00
branco 2001 R$ 16.500,00
branco 1999 R$ 12.800,00
prata 1990 R$ 6.500,00
branco 1994 R$ 7.300,00
bordo 1996 R$11.900,00
branco 1995 R$ 9.500,00
azul 1993 R$ 8.900,00
branco 1984 R$ 3.500,00
brooco �$ 1.600,jJ,0 ,,;::;]

R$ 15.800,00
R$ 9.900,00
R$ 5.900,00

Rebok 2 eixos pI Pick Up prata 2002 RS 5.500,00

Rua João Jaruário Ayroso, 65
,

371·5343· (47) 9903·2936

Veetra GI 2.2 Comp
Fiat Uno Eletronic Lirnp/Desem/Aô
sente RT 1.6 comp
Vectra CO 2.0 comp
Fiat Palio Fire Limp/Desem
Vectra CO 2.0 comp
Escort GL 16V H 4p VE comp.
Renaut Clio 1.0 básico 4p
Renaut Clio RN 1.0 basico c/ Tr
Renaut Clio RL 1.0 Hmp/desern/Ar
Ford Ranger 4p Turbo Diesel comp

Omega 3.0
Pick Up Corsa 1.6 el RLL
Pick UP Corsal.6 c/ AQ
Corsa 1.0 4p Limp/Desem/AQ/AR
Fiat Uno 1.0 EX 2p AR/Limp/Desem
Pick Up Fiorino Trecken 1.5

-

Palio Wekend 1.0 16 V Fire comp
Siena 1.0 Fire Aq/Desern
Jeep Willis
Siena 1.6 4p/comp
Escorl 1.8 GL 2p
Kangu 1.6 comp
Senic 1.6 RT comp
Blazer DLX

Azul Melar)))
Vermelha
Azul Metãl:co
Bordo
Prata
Bordo
Verde
Branco
Branco
Branco
Prata
Azul Metálico
Branca
Branca
Branco
Cinza
Prata
Prata
Azul MetaflC(l
Verde
VerdeMela'»:
Vermelho
Prata
CinzaMetar«
Prata

1993
2000
1994
2004
1994
1998
2002
2001
2000
2001
1994
1999
1999
2001
1997
1996
2003
2001
1951
1999
1996
2003
2000
1998

"

I�
I
O
GI

Faça parte da B
financeira

você também
Mn
Vel

��
Rei

BARRA VEICULOS

D-20 Custon Die 1992
bege
branCO

Blazer DLX 4x4 die 2000 verde
Corsa Wagon gas 1997 cinza
Corsa Wind 1,0 gas 1995 verr11
Corsa Wind 1.0 gas 1996 prata
Parati CL gas 1995 azul
Tempra IE 8v gas 1995 cinza
Quantum gas 1997 azul
Logus GLS alc 1993 brancO
Mercedes 608 die 1983- branCO
Golf GTI gas 1995 cinza
Verona gas 1991 marrol
Escort gas 1991 prata
Escort L Ale 1988 Bege
Toyota Bandeirante Die 1999 BranCO
Parati Alc 1989

----
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310 ..1516
FinanciaCompra

Rua WaHer Marauardt, 1850 • Barra do Rio M.olha • Jaraguá do Sul· se
Golf2.0compl. Cinza 98

Vermelha 94

Bege 89
Cinza 93
branca 96
Azul 92
Cinza 97
Cinza 96
branca 00
branca 95
verde 86
azul 00
bordo 95
Verde 88

prata 90
88

Pampa
Saveiro Diesel
Hilux Sw4, diesel

Fiorino furgão
Santana GLS cornpl.
Parati 2p 1.6
L·200 Diesel
Corier 1.3 Furgão
Fiorino pick up
Monza SLE

Palio4p
Golf
Éscort GL 1.6
GoICI1.6
Santana GLS compl

CARROS NOVOS e USADOS

IGM .

Vectra milenium prata 2001 Gas

IBlazercompl bran 2004
Corsa h,atch ck» bran 2002
Corsa Wind cinza 1997
10·20 Custon De-luxe preta 1 991

IVW
'GOl GIII 4p 8V bran 2000
Gol City GIII compl 4p prata

I Parati c/ dh cinza

FORD

Gas
Gas

GNV
Gas
Gas
Die

Gas
2003
2001

Mndeo Clx comp prata

Iverona GLX comp 4p
Flesta 4p cinza

I
Importado
Renaut Megane cinza

1998

verrn
1998

Gas
1996
Gas

Gas

2001 Gas

Veículos de Particulares

bege

azul

Cinza

Bordo

Vermlho

Cinza

85 R$ 3.500.00

83 R$ 3.400,00

87 R$ 5.000,00

83 R$ 3.000,00

87 R$ 4.200,00

93 R$ 8.900,00

95 R$ 9.500,00 4.500+25x370

99 R$ 41.000,00

94 R$ 7.500,00

84 R$ 4.000,00

82 R$ 15.500,00

97 R$ 4.000,00 32x370. V10. 10ABN

95 R$ 5.500,00

A

G

A

G

I G

G

G

GNV

G

A

O

G

G

G

G

00

00

R$14.000,00 ou 17.000,00 el som

R$ 4.200,0

azul

Prelo

dourado

vermelho

vermelho

praia

branco'
Branco

Roxo

�OLFCA� 275-1184
Rua Angelo Schioehet 99
89251-600 - Jaraguá do Sul

Reno Clio,e Palio ELX
1.6 ComplnCO Palio EDX1l,3 Flre corno.je Gal .0

�a Gal Spe .

� Gal PI Clall.0
Ia fiesta

us 1.o

I Saveiro 1 6
:a Plck Up s·
I Marea HL�ada 1.3 Fire
1CO Celta 1 O V comp.
1CO CeltaÚ HC 1.0/4pUno EP' VHC 2'a bno Sx

1.0 4�� ��CD 2pIa Voa0" rn��a Custon Luxe Ac/4 portas
,e

C onza SL 2Dor MWM c/vidro.teto.dh
nCo orsa' . 2pCG Apiopc

2001
2001
1997
1999
2003
1996
2001
1995
2003
1999
2003
2003
1996
1998
1999
1992
1993
2001
'2001

grafite
Cinza
verm.met
branco
branco
Verm.met
prata
azul.met
Branca
preta
branco'
branco
cinza
Cinza
Bege
cinza
prata
azul

prata

Lêv/tcp de linha
4p
4p/Ve/Tr
4p/16v/ar
cl ar cond.
Des/Ltmp/Aq
4p

4rduíno
Veículos 371·4225
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

Gol Special cj opc 2p 2004 Cinza

Fiesta 4p 2003' Prata
>�,

Ceifa 1.0 VHC 4p 2'003 Bran

Saveiro 1.8 Plus

Veetra GLS
2p
4p

2002 Bran

20qp
2000· Bran

'j

1998> Bran

19Q7 Bran

19�7 Prat

�9_96 Pret
1996 Brahe

1996 Bran

2003'Azul

Ranger Qiesel C: Dupla 4x4 eorpp4p
Courier 1.3 2p
Goll.000 2p
Escort GLX 1.8 16 V eompl 4p
Tempra IE 2.0 8 V eompl
Goll.000

Uno 1:0
Moto Honda Titan Is

4p
2P

2p

Novos e Usados 370-0013
FlRE PRATA GASOLINA
4X2 XE PRATA DIESEL
XL L PRATA DIESEL
2.0 BRANCA GASOLINA
1.0 PLUS CINZA GASOLINA
2.0 CINZA GASOLINA
CHALLENGE CINZA GASOLINA
SPECIAL BRANCA GASOLINA
SEDAN WIND PRATA GASOLINA
GL AZUL GASOUNA
WEEKEND VERDE GASOLINA
16V BRANCA GASOLINA
CD 16V BRANCA GASOLlNA
4PTS . PRATA GASOLINA
CL 1.6MJ VERMELHA GASOLINA
GL 16V F PRATA GASOLINA
GL W PRATA GASOLINA
DL AZUL GASOLlNA
1.81 GLX PRETA GASOLINA
MILLE EP AZUL GASOLlGNV
1000 BRANCA GASOLINA
CL VERMELHA GASOLlNA
CL BRANCA ALCOOL
PLUS VERMELHA ALCOOL
1300L BRANCA GASOLINA

2003/2004
2002/2003
2002/2003
200[/2001
200112001
2000/2001
2000/2001
200012000
1999/2000
1999/1999
1998/l999
1998/1999
1998/1998
1998/1998
1998/1998
1998/1998
1997/1998
1997/1 997
1996/1 996
1995/1996
1994/1 994
1993/1993
1990/1 990
1986/1 986
1980/1 980

PALIO
FRONTIER
F250
ZAFIRA
GOL
PARATI
VECTRA
GOL'
CORSA
ASTRA
MAREA
GOL
VECTRA
FI ESTA
SAVEIRO
ESCORT
CORSA
BLAZER
ESCORT
UNO
GOL
LOGUS
SAVEIRO
GOL
FUSCA

roxo G

G

G

G

A

G

G

71

69

97

86

92

85

85

84

96

90

90

87

83

00

87

95

93

97

R$1.500,00

R$ 3.000,00
R$ 7.500,00

R$ 4.800,00

R$ 7.000,00

R$ 4.800,00

R$ 3500,00

R$ 3.800,00

R$17.500,00
R$ 6.500,00

R$ 6.500.00

R$ 5.200.00

R$ 4.000.00

R$ 18.000,00

R$ 5.500,006 cilidros

R$ 8.000,00

R$9.000.00
R$ 1.500,00

Fusca

Fusca

Verona

Eseort

Gol I

Gol

Gol

Monza

S-10

Belina

Santana 4p
Marajá
Saveiro

Corsa c/ A.C.

Opala
Tipo
Eseort 1.8

Bis Sundown

Branco

Verde

Prata

Cinza

branco

praia
Azul

Azul

Bordo

Praia

A

G

G

G

G

marrom

Azul

Bege
Verde

Azul

Prelo

Praia

G

G

G

Celta el Ar
Gol Power 1.0 4pjar
Strada'Working1.8
Corsa sedam
Celta 4p VHC

Vectra GlS comp
Astra

Blazer

Omega GLS

Resta 4p 1.0
Gol1.0 16v
Corsa Sedam comp
Silverado

Palio 1.0 4p
Veetra GLS 2.0 cornpt
Gol MI

S-10 2.5 DL)(

Calibra Compl
L·200 4x4 eompl
F·l000 C, Dupla
Santana 4p GI

Varlant

2003

2003

2003

2002
2003

2000
2000

1999

1995

1999

1998
1998

1998
1998
1998

1997
1997

1994
1993
1990

1989
1974

Verm Gas

Gas

Gas

GNV

Gas

GNV

GNV

GNV

'Gas

Gas

Gas

Gas

Ale

Gas

GNV

Gas

Die

Gas
Die

Die

Gas

Gas

Beo

Verde

Beo

Beo

Beo

Beo

Beo

Bdo

azul

Bdo

Bdo

Beo

'Bege
Beo

Beo

preta
verm

zul

verde
azul

azul

w. BREITKOPF
AI

.

Caminhões e Onibus

Volvo NL 10/310 6x4 94/95 Cacamba Branco R$ 105.000,00

Branco R$ 60.000,00vw 8.150 01/01 Longa

Faça parte da BV
financeira,

você também

311-0802
311-8281

Rua Prel.Waldemar
Grubba, 3121
BairroVieiras

310-2381
Omega GL cornpl.
Corsa Super
Corsa 4p compl.

Tempra 16v ouro

Verona LX 1.8 ale

Palio EDX

Perua Swcompleta +GNV

Perua S'V:' compl G
\

Veetra GLS eomp

Veetra GL eompl + GNV

Monza SLE

Monza

Asia Towner furgão
Uno

Alfa Romeo 164 eomp.+ Teto

Trailler Angola el 1 eixo

Kombi stander cl 11 lugares

94

98

98

93

94

98

98

97.
94

97

90

89

95

86

95

90

95
.

R$ 12.800,00
R$ 13.000.00
R$ 13.800,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 12.000,00
R$ 16.500,00
R$ 14.500,00
R$ 12.800,00
R$ 21.000,00
R$ 5.600,00
R$ 5.300,00
R$ 5.500,00
R$ 3.600,00
R$ 15.500,00

R$' 6.500.00
R$ 8.900,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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compra - vende - troca
financia - novos e usados

BATERIA - vende-se
seminova, compJ.R$ 500.00.Tr:
275-3850

CACHORRO - compra-se,
Pastor Alemão, c/8 meses,
fêmea.Tr: 376-0283 cl
Edenilson

BICICLETA - vende-se.R$
60.00.Tr: 376-3003 ou 9119-

�����_1� __

AR CONDICIONADO - vende- BICICLETA - vende-se 18

se.R$450.00:Tr:371-8684 marchas, aro 26, Fischer.R$

CACHORRO - vende-se
filhote de Poodle, e Pinther
no. 1.Tr: 373-3787

IMPRESSORA - vende-se
Hp, nova.R$ 250.00.Tr: 275-
oaJ5

PLANINSCHECK VEICULOS
Fone/Fax: 3 70-571 2

Laguna compl 95 vermelho
Ford Tauros '95 Prata
Mondeo CLX 97 ozuí
Clio RI 99 vermelho
Clio RN +Ar 02 cinza

Sephia LS 99 branco

Paugot- 405 9S verde
Peugot 106 98 verde
Palio Elx 4p bronco
Palio Wekend 9-' ouro

E.scort SW 1)8 verde
Tempra SV 93 branco
Corsa Wagon OI Cinl�l

Rua "oao Pla"'d-.schech. -ao 27
Bairro Nova Brasilia

MONTANA
MULTi-MARCAS

Saia 00 aluguel aoquira
sua CASA própria...

�C22J !» curo _

c.tVC EX 'J7 .a.t a::rrçkn branco

PE\.X:'oEOT 100 96 tO arq Id raz, azui

f'EU3ECIT3)') xs 'J7 � branco

f'EU3ECIT <n> ro � prata
f'EU3ECIT 4Q5� 94 � prata
APFlAUSE 94 �('N t..-df1OO

a-w=wJE 00 4p\t::I:m prol!) R$ '368,58 mensais

R$ 526,541nensais
R$ 789,54 mensais

R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 mensais

R$ 1.579,62 mensais

R$ 2.106;16 mensais

35.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00

I M P o R T A DOS

NACIONAIS

Fla:n

&10
Brasilia
�

96�=1
'J7 �.u_1m'm

75 impecável verrn.

ffi 1a:::o. I:rnra)

RODOBENS :';:(��1#'::�:�'" .' $*',,'

9�-': :;;8153
- 12.2�6'"l3Repres.: Silver Serviços Ltda � 3

Rua João Januário Ayroso,80 sala 03

CONSÓRCIO

Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

Fiat Palio 4p Preto R$ 20.900,00 Fiat Strada 2000 Branco RS. 16.800,00
Uno 4p ct or/tr Verde R$ 15.500,00 Ran�er XLT comp 1999 Verm

R141.000.00Uno 4p, 2002 R$ 14.500;00 Gol 6V 1999 Azul R 14.500,00
Corsa Super 1997 Branco R 13.800,00

Celta 4p 2003 Prata R$ 19.900,00 AudiA3 comp 1997 Prata R 33.500,00
Renaut Clio comp 2003 Cinza R$ 26.500,00 Corsa Wind 1996 Preto

RI9.S00.00L-2004x4 1995 Azul R 28.500,00
Corsa Sedam 2001 Branco R$ 16.800,00 Escort Hobby 1994 Prata R 7.500,QO

1 Fiat Siena SX 2001 Cinza R$ 19.800,00 Escort Hobby 1994 Prata R 7.500,00
Vectra GLS 2001 Cinza R$ 30.000,00 Pampa 4x4 1993 Pratra R 8.500,00

v�a�e
.

1988 Marrom RS 5.800,00
'Go1fG111 2001 Preto R$ 42.000,00 C 1 5 ct part 2002 R� 4.250.00

CG 125 2001 R 3.900,00
YBR 125 2003 R 3.800,00

.� _.'».��=;·l!i!�i1!·»,"m:.==��"1:J!<Th���\"'
.. 'S':!1�\':�._.m,'P;'i<��'i�J:!!ffl>'mfM».�

J

ESPECIAIS

R.J&::A

KDrv131

VARIi>NT

es Ri�

fi t.ri:D ct:ro i:q:.eca.el
'lO t.ri:D ct:ro i:q:.eca.el

'"
M�"'!�N�,

WALTER MARQUARDT. 2260
BARRA. 00 RIO CERRO

FONE: 376-1678

LIVROS - vende-se coleção,
curso enfermagem.R$
450.00.Tr: 370-2183 ou 9145-

63SQ.

t'��U-1N-A---v-en-de--s-e,-pI
sorvete.ª$1.200.00.Tr: 9103-
9436�

TECLADO - vende-se
Yamaha,CL51 O.R$ 9.000.00.Tr:
9975-0045 ou 371-9530 após
1811

TECLADO - vende-se Cássio.R$
600.00.Tr: 9975-0045 ou 371-
9530 após 18h

MÁQUINA - vende-se TELEVISÁO - compra-se cl
fotográfica,Sansung, T 997951
seminova.R$ 60.00.Tr: 371-

rádio peq. r: - 37

6448 TORNO - vende-se retifica, de
MESA - vende-se centro, disco e tambor de freio e outros

espelhada.Tr:372-1448 equipo pi oficina ou

borrachariÚr: 473-9818
MESA - vende-se ou troca-
se de sinuca oficial. Troca -se T O R N O - c o m p r a - s e

pormesa ping- pong.Tr: 276- seminovo.Tr: 376-2224
'3456

VENDE-SE - fogão à lenha, ótimo
MESA - vende-se jardim, estado.R$400.00.Tr. 273-6050
artesanal.Tr: 372-1448

VENDE-SE - vaca Holandesa.Tr:
NOTEBOOK - vende-se Intel 274-8077 "

novo, na ex, cl 1 ano de _

garantia.R$3.200.00àvistaou VENDE-SE - triturador pi1 +4 R$ 672.00 cl cheque.Tr: trato.Tr: 274-8077
9994-0298 cl Luciano

PROCURA-SE sócia(o), cl VIDEOGAME - VCD; cl 300

pequeno capital e tempo pi jogos, MP3, rádio Fm.R$

trabalhar,negocio,promissmTr. 250.00.Tr: 275-6134

9957-2527 ou 91 03-3580

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mármores e revesUmenlos LIda. - ME

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

'mantos: Graflato, 'f'exíura, Massa Corrida e Pintura

F�ça a diferença no mercado de trabalho!
ÁREA DE GESTÃO, COMÉRCIO E INFORMÁTICA

cromoarte@terra.com.br

Centrais telefônicas Intelbras .

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

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

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panel20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT Se
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e ASSistência Técnica)
Portão eletrônico e ínterfones
Cancelas automáticas pj portarias
Fechaduras elétricas f;) fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P18 e Color)
Mícro Câmeras (P/8 e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de lmagens

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

Monítoramento de imagens

KitMonitor 6" + Câmera (CFTV)Kif Portão Eletrônico + Interfone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais
QUiNTA-FEiRA, 11 de novembro de 2004

- GINECOLOGIA -

.

s 'Jalsslri
CIlMlSC 1242 • TECO o30n9

Habilitação SOBRACIL 1,079

�Y!9?;�
:}t, ;cJJiÓlJfutl;Cl/da/saa:Ja·tit/�

275-3387
'>

R: Reinaldo Rau, 289 • SI. 01
Centro· Jarag&á do Sul· SC

Manipulaç:to de fórmulas médicas
Fisioterjpicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-829,8
Rua oão Picalli 110· Centro

RE,'tvi$tas Vencia, Troca e Compra
Livros

Video"

MUltimidia,
CD,S
Glbls Fone: 47371-6563
DVD,S Rua Domingos Da Nova, 102 Centro

Fém i v\icl i Jt\

SAUDE Bc INFO

!O maior desàfiô' da medicina
alternativa é conscientizar o mundo
de que a mesamata mais do que a

guerra.Um estudo realizado por
cientistas da Universidade de
Harvard, nos Estados Unidos, mostra
que a adoção do estilo de vida '1

saudáveljlju preventr e a

combater' do
c /

sr Infelizmente,
poucas pe?sq�',�t�m disposição para
mudar os háoitos alimentares
exercitar'se, em acordo com a boa
norma de saúde. Sabe-se que a

diminuição do consumo de gorduras
de origem anima'l'�duz em 30% o

'risco de doença�tCardfaca,é mais letal

Ido qu�P c�rl
.

.:,.a�ária e a

tuberculose: meros absolutos,
os acidentes de ãnsito, as armas de
fogo e os atropelamento, matam
menos do que'doenças do coração.
Na maioria das mortes naturais,
-indica-sé a parada cardíaca como

.causa do falecimento. Na verdade,

I .

I Computadores
l._�?_�EI.��9.,�.. _ ....__._

Assistência Técnica

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

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

Av. Getulio Vargas. 594 - SI. 2 - Centro - PROX. MILUUM - FRENTE CÂMARAVEREADORES Fone/Fax: 275-2684 - email: infoclick@ibest.com.br

1161

'�*?-,'::�y?:,f�::�'�2'!r��tinho, raramente o cq'I��ãa é culpado
da morte,mas sim a degeneração geral Revistas

Livros

dos órgãos,minados pelo ação do Videos Venda, Troca e Compra
Multimidia

tempo.
O cuidado com o coração deve
interessar princlpalmente a pessoas

c9m)dade entre quarent9 e cinqüenta
e oito anos. Estatistica te, este é a

fase mais vulnerável da .Diz o
ditado que lia vida começ�;aos
quarenta': Infelizmente, pâra"muitas Adqú'ira seu livro
pessoas, a época marca o início dos Medicina
fproblemas coronários. O orga�ismo de A a Z
humano desenvolve umateia de vasos (preto e branco),
sangüíneos auxiliaresquéjsntram em

, na livraria Sebus
operação assim que uma ia coronária .a

,PQf:j;�penast Porém ester 50 "\ ...""""'"" '

II,en ope. , I

"'. ,

I R$R'3§�,pO.'R..eçorte�senvolve-se, plenament� somente "".Este
após QS cinqüenta anos, razão pela qual Cupom E Ganhe
, em pessoas jovens, os ataques

um livro decardíacos costumam ser fulminantes.
Receitas

C:D,S
Gibis Fone: 47 371-6563
DVD,S Rua Domingos Da Nova, 102 Cent!O

Fonte ---------- ------- --------------�----- -- --

l... ..... ;��i��;?�;�:��t�:b�� ... �?� .. �.p_e.�.�.�_�?.?_?!�.�. __ ,

- - � _>;... - - - - - -

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especiallzada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

"U m 5 U a v i d a p e 5 5 o a I 'e pro. f i 5 5 i o n a I
"

c I i c k em

. ,,,,,,,,,,,,,,,'Oferta .

i
I ,

I MICRO a partir de:!

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

I Configurações: AMD 2,2 GHZ - i28 mb

I de memória. Hard Disk 40GB. fax

! modem 56k. cd rom LG 52x, Placa
i mãe Asus 'A7V 266-MX, Piaca de'

Informatização ! vídeo AGP 32 mb integrada. monitor 15"
de comércio e I drive disquete 1.44, teclado,
indústrias: Sistemas, ! mouse, gabinete atx 300w, caixas de

Aplicativos comer- \ i som amplificada, i80w. placa de som

ciais, Impressoras I_.�_r::��i�::?:_��.� "'.,"_ _ .. ""

,,,-,,-

Matriciais pI emissão

M� de N.F., impressora pi
emissão Cupom Fiscal.

i todos os controles
i administrativos de ges-

Lio empresarial.

Periféricos
CDRom

gravador e
lei' )r de OVO

Móveis

Suprimentos

NEGOCIAMOS
QUALQUEROFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de, Impressora

Promoção de
Micros Usados
MD K62,500mhz;!

,

completo.
3x R$ 280,00

noção MonItor
t

lNOVO
S'ANSLJNG 17"

TELA SEMI-PLANA.
R$ 560,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tranferencia de Credito

PIComprar, reformar, construir ou
hipotecar, Seu lmóvel piCapital de gi{q�

VIDEDGAME - vende-se

Dreamcasl, c/2contr
e 310gos,

�
IDEOGAME - vende-se Play

�tation, c/2 conlr, 3 jogos, R$
250 00, Tc 376-2206�
VIDEOGAME - vende-se Play

station 2, ótimo est.,
lolalmenle

desbIOqueado,R$ 750,00,Tr:

�
fogãO a gás, 6 bocasR$ 60,00

Tel376 3003 TrAnderson

R$ 5.000,00 Presto R$ 53,50
R$lO;OOO,OO Presto R$107,60
R$ 15.000,00 Presto R$ 161,71

oumaior valor atéR$ 75_000,00 já
liberado de imediàto

Tel:0xx31-3292-4187

ACIP- Agencia Catarinense de

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

ESTADO SANTÁ CATARINA! PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 2" Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen,87, Vila Nova, - CEP

89259-300, Jaraguá do Sul - SC

Juiz (a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Peres
Escrivã (o); Judicial: Ana Lúcia Rozza

EDITAL DE INTERDiÇÃO - ART.1184,DO CPC

Espécie e Número do Processo: Interdição/Extinção da

Interdição,0;36,03,Q07081-9
Requerente: Maria Rodrigues da Costa
Interdito(a)(s): José Gonçalves Branco

Doença Mental Diagnosticada: Retardo mental leve e demência na

doença de Parkinson, Data-da Sentença: 06/04/2004, Curador(a)
Nomeado(a): Maria Rodrigues da Costa.

Por intermédio do presente, os que virem ou dele conhecimento
tive,rem, iicam cientes de que, neste juízo de Direito, tramitaram

regularmente os autos do processo epigrafado,até sentença final,
sendo decretada a medida postulada, conforme transcrito na parte
superior deste edital, e nomeado(a) o (a) curador(a), o(a) qual,

aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no

exercício do carpo. E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado

no local de costume e publicado na forma de lei.
Comarca de Jaraguá do Sul, 14 de outubro de 2004.

PROCURONAMORADA

Empresario, boa aparencia,
cinquentão, divorciado J.n, 80kg,
carinhoso, grisàlho sem vicios, +

procura conhecer mulheres ate 4S
anos, claras, magras, de estatura

baixa e nao fumante. De

preferencia de Sito Definida de

preferencial Proficional Liberal.

PARA COMPROMISSOSERIO

Confira outros planos e créditos

\
ConS'órcio

UNIÃO

( 47) 371-815319122-6233
Rua: João Januário Ayroso, nO 80 sala 03 - Jaraguá Esquerdo

site .. www.uniaoca1.com.br •••_ E-mail: uniaosilver@netuno.com.br

C 100 BIZ ES--R$107,88
YBR 125 K---R$104.98
CG KS'--'--R$114,84
XTZ 125 K-----R$131,66

\

NXR 125 KS- R$135,63
NXR 150 ESD-R$169,46
Twis!er 250----R$191,01
Yamaha XT --- R$192,76
Tornado 250--- R$ 209,39

60 meses
R$10,830,00--R$ 209,39
R$12,966,OO'-R$ 252,85
R$14.178,OO--R$ 276,48
R$15.276,OO--R$ 297,88
R$16.669,OO--R$ 325,06
R$17,994,00--R$ 350,89
R$19.480,OO--R$ 379,87

R$ 11.478,00-
R$12.966,OO-
R$ 14.178,OO--R$
R$ 15.276,OO--R$ 2
R$16_669,OO·-R$ 25

77 meses

R$19.321,00-R$ 314,94
R$ 22.890,OO-R$ 373,12
R$ 24.690,00--R$ 402,46
R$ 26.500,OO-R$ 431 ,97
R$ 29.520,OO--R$481,19
R$ 32,467,OO-R$ 529,23
R$ 34.920,OO--R$ 569,22
R$ 37.850,OO--R$ 616,98
R$ 41.100,OO-R$ 669,96
R$ 43.090,OO--R$ 702,39
R$ 44.491 ,OO--R$ 725,23

mensais.
;, Antecipação de parcelas na
ordem direta ou inversa.
* Lance embutido de até 30%.
;, Redução das parcelas após a

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

para pagar.

JOINVILLE
435·3700

. Fone: 4737,6-2936 ÕU Cx .

, , '

" Postal 464 ,

�

, . '. .,'

s�
��

Marque horário e mude seu visual

9131-8648
R': Major Julio Ierreira, 170 - Vila lalau

liWAldano Contabilidade

I" Declaração de imposto
I de renda

I .. Abertura de flrma$

I,'"
Contratos ,. Contabilidade

.

'" Custos
" msnatos

I
fone: (47) 371 2425 . Fax 275 0197
[Cmail: aldano@netuno_wm.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira.
n· 288 " ce�tH) • jaraqua do SUl

1.0 8V 2P 04/05

o único com motor 1.616V 11
Tecnologia Renault Hi-Flex, que gar

a melhor performance em qualquer mist
, álccol-gasolina. Venha até a �ibert

conheça também a série limitadà
Clio Hi-Flex, com Alr Bag duplo, Dir,e

Hidráulica, Travas e Vidros elétricos,
computador de bordo, Bancos com teciqo

Especial e Ar-condicionado (opcional). "

Rede Renault. Mais de 160 Concessionárias no Brasil.

liberte
BLUMENAU
.322,· 8800

ITAJAí
348·8460

Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

i�cYu��ha conhecer o Novo Clio Hi-Flex bicombustivel mais potente da categoria, o único com motor 1,6 16V 115cv. (2) Preço a vista do Clio Authentique 2 P 1.0 04/05, sem Air Bag duplo, cor sólida, semopcionais. Nào estão
estão i

S os valores de pintura metálica e opcionais. Preço válido somente para àquisição do veiculo pela Intemet com frete incluso para todo o Brasil. (3) Preço a vista do scénícAlizé 1.6 16V 04/05, cor sólida, sem opcionais. Não
evalorncluso� os valores de Fret�, Pintura Metátic,a e opcionais. �otos r:ara fins publicitários. Alguns itens mostrados elou mencionados são opcionais e/ou acessório�· e/ourefersrn-se a V�rsõe� especificas. Mod�los, código.s
BagS :$1 estaoSUjeitos a alterações conforme politica de comercialização da fábrica. A Renault reserva-Se ao direito de alterar as Especificações de seus veículos sem previo aVISo. Preserve a vida. Cintos de segurança Junto com Alr

, a vam Vidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ai
(I{

e ganhe
•

I
•

UI
você e seu carro, de cheiro 00"0-

Rua Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul - se

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mulheres agricultoras trocam
experiências em oficinas

JARAGUÁ00Sm-Durante todo
o dia de ontem, no parque Malwee,

, de 400 mulheres agricultorasmaIS

rarriciparaIDdo Cf!EncontroRegional
de Mulheres do Meio Rural,

or anizado pela Epagri (Empresa de

Pe�quisa Agropecuária e Extensão

Rural de Santa Catarina) e SDR

(Secretaria de Estado e

Desenvolvimento Regional) de

Jaraguá do Sul e de Joinville.
Durante amanhã as agricultoras

participaram da palestraministrada

pela extensionista FátimaCardoso,
da Epagri de Florianópolis que

aixJrdará o tema 'Arnulher e o êxodo

rural", seguida de debates.
A tarde representantes dos 13

municípios envolvidos no projeto
mostraram suas habilidades através

das oficinas. As agricultoras de

Corupá, RitaGarcia e Ivone Matias
demonstraram como extrair as fibras

da banana e depois trabalhá-las em
artesanatos. "Nosso grupo, de oito

mulheres, se encontra duas ou três

vezes por semana", afirmaRitaGarcia.
A extencionista da Epagri, Ana

LúciaRibeiro, afirmaque as pesquisas
técnicas estão tão avançadas que em
alguns grupos, como em Corupá, a
fibra da banana já comprovou ter

várias utilidades. "Pode ser utilizada
como artesanato e até como fibra para
a indústria têxtil".

Outras oficinasmostraramoutras

potencialidades, como Jaraguá do
Sul e as cooperativas de strudel;
Araquari com a 'utilização do

maracujá na culinária e BarraVelha,
que vem agregando valor ao

artesanto da fibra da banana através

dodesign.
O Encontro Regional de

Mulheres doMeioRural é umevento

anual, que acontece em várias

regiões do Estado, mobilizandomais
de cinco niil mulheres em todo o

Estado. "Ê o porito alto do trabalho
desenvolvido para a valorização da
mulher e do desenvolvimento
sustentável dosmeios rurais", Ribeiro.

.. �ita Garcia e o artesanato da fibra da banana produzido por ela

GERAL

LANÇAMENTO

Livro Pátria Heimat exalta
belezas naturais do Brasil

MARCIA BENTO

� Editado em duas

línguas, livro traz textos
escritos por imigrantes
no Século XIX

POMERODE - N a última

quarta-feira, foi lançado na Casa
do Imigrante o livro "Pátria

Heimat", organizado e

traduzido pela blumenauense
Gertrudes Scheltzke. Escrito em

alemão e traduzido para o

português o livro traz poemas e
'

poesias de imigrantes alemães,
escritas no século XIX.

Distribuido ,la editora HB,
especialista no resgate da
cultura alemã, o livro traz

poesias que exaltam as belezas
naturais do Brasil. O

lançamento é comemorativo aos

180 anos de cultura alemã no

'país completados este ano.

"Gertrudes é como uma

embaixatriz da Alemanha, em
Blumenau. Ela recepciona os

visitantes e as bandas da
Oktoberfest", compara Cristina
Baumgarten, escritora e diretora
da editora HB.

No início da colonização
alemã os imigrantes estavam

reunidos em pequenas

sociedades, e após o grande
esforço para a colonização eles
iniciaram as sociedades de tiro
e a prática da literatura. Alguns
dos textos do livro Partia Heimat

CP IMAGENS

Gertrudes Scheltzke levou cinco anos para compilar e traduzir o livro

foram retirados do jornal Brasil
Post e de clubes literários
chamados Kalendar, calendário
em alemão, publicados sempre

Inovação em conceito de condomínios residenciais
DIVULGAÇÃO

ao fim do ano e que continham

retrospec tivas, informações
sobre agricultura e também

poemas e poesias. "Não é certo

que estes poemas fiquem
guardados no fundo de um baú'
velho. Acabei traduzindo os

textos para o português, por que
quem não conhece a língua
al��ã ·também tem o direito de

conhecer.", afirma a autora

Gertrudes Scheltzke.
A autora destaca dois

poemas como os mais

interessantes e especiais do livro.
O primeiro foi escrito por um

alemão chamado Rudolf Passian,
que hoje mora na Suíça: "Ele
ficou preso em um campo de

concentração, durante a

segunda Guerra Mundial. Lá
existia uma biblioteca, e um livro

que falava sobre o Brasil. Ele
escreveu o poema sem nunca ter

visto as belezas do nosso país". O
segundo conto foi escrito por um
alemão, que veio tentar a vida
no Brasil, mas como não deu

certo, acabou voltando para a

Alemanha: "Um pouco antes de
morrer ele escreveu sobre o

Brasil, para q�e o filho,
blumenauense, soubesse mais

sobre a sua pátria. Seu nome era

Werner Schrõn''.
Com uma tiragem inicial de

mil exemplares - praticamente
toda esgotada -, o livro vai estar

disponível em várias livrarias' do
Vale do Itajaí. "Esperamos poder,
em breve, fazer uma nova

edição", afirma Baumgarten. O
Livro Pátria Heimat será lançado
também em Jaraguá do Sul, no
Parque Malwee, no dia primeiro
de dezembro.

JARAGUÁ DO SUL - A Proma

Construção e Planejamento
inaugura amanhã mais um

empreendimento, o residencial
VerdesMares, emPiçarras, no litoral
Norte Catarinense. Todos os 33

apartamentos, divididos em 11

andares, já estão vendidos. E a

grande novidade desta construção
é o sistema de condomínio, onde a

obra é realizada a preço de custo e

com a ajuda dos futuros moradores.
Antes mesmo da entrega dos

apartamentos a comissão que vai

administrar ao condomínio já foi
eleita. "Estamos felizes e satisfeitos
com o resultado da obra e muito

contentes por estar entre amigos,
conquistados durante a obra",
afirma o casal de futurosmoradores,
Raulino e Carmem Rosskamp.

A convenção está aprovada o

que vai facilitar a contratação dos
funcionários para esta temporada.
"Outra vantagem deste sistema é

que os moradores acompanham a

construção da obra e tudo é definido

em conjunto com eles, melhorando
o padrão de acabamento.", afirma
Roberto Reis, engenheiro da Proma.
Os futuros condôminos decidiram
sobre pastilhas, revestimentos,
esquadrias e atémesmo sobre a área
de lazer, onde a pedidos a empresa
instalou uma cancha de bocha.

, A programação visual do prédio
também é inovadora. As pastilhas
formam o desenho do mar, com

ondas. Apesar da difícil execução
da obra, esta ousadia foi aprovada
por todos os moradores: "O
investimento superou as

expectativas, Foi amelhor coisa que
aconteceu na nossas vidas", afirma
o casal Atilano eMarli Salai.

A Prorna Construção e

Planejamento vai completar, em
janeiro do próximo ano, 13 anos no
mercado de construção civil. São
mais de 110 mil m2 de área

entregue. O Residencial Verdes
Mares é o 30º empreendimento
residencial e primeiro investimento
da empresa no litoral.

Apresent$ este e ganhe20% de desconto

(47)324-1900 guiafacil@guiafacilnet.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mass-aranduba comemora
,43 anos de emancipação

CELlCE GIRARDI

� Economia é baseada
na agricultura, com
63% da população
na área rural

MAssARANDUBA - o município
comemorou os 43 anos de

emancipação político-administrativa
comsolenidade em frente àPrefeitura.
A Banda Marcial da Escola, Pedro

Aleixo, apresentou o hino do

município. Enquantooutrosalunos, da
mesma escola, encenaramo trabalho
no campo dosprimeiros colonizadores,
que chegaram ao então distrito de

Blumenau, contribuindo para o

crescimento da cidade.
O prefeito Davio Léu, em seu

discurso, ressaltou os 43 anos de
sacrifícios e dificuldades enfrentadas
não sópelomunicípio, como'por todos
os outros que sofrem em função do
decréscimo continuado da receita e

do FPM (Fundo de Participação dos
Municípios). "Durante todo este ano,
ao contráriodoque oGovemoFederal
vem anunciando que a arrecadação
de tributos vem atingindo recordes, o
repasse para nós não vemnamesma

FOTOS/RAPHAEl GÜNTHER

Banda Marcial da Escola Pedro Aleixo abrilhantou a solenidade

proporção. Algo estranho deve estar
acontecendo, pois adivulgação é uma,
mas a realidade é outra", criticou,
informando a perda de cerca de R$ 1

milhão na arrecadação.

Na solenidade, Léu destacou

ainda, oprimeirograndeerro dahistória
domunicípio, ao se desmembrar, em
1948, do município de Blumenau,
passando em 1949, a pertencer para o

Distrito deGuararnirim. "Foi como se

omunicípio tivesse se desgarrado da
mãe rica e progressista - no caso

Blumenau -

, para serenteadodoprimo
pobre - Guaramirim", comparou.

HISTÓRIA - A ameaça de
chuva atrapalhou a solenidade, que
contou com número reduzido de

pessoas. Mas as que compareceram

gostaram das apresentações. A
dona-de-casa Admiranda Pasold

assiste sempre que pode as

solenidades. "Apesar de simples, as
apresentações estavam muito

bonitas. Acho importante prestigiar'
essemomento, que faz parte da nossa

história", declarou. A história, aliás,
é uma das preocupações do

município. O lançamento do livro
"Terra Generosa: a história de

Massarandubê", de Luiz Saulo

Adarni, é uma das contribuições para
a cultura do local.

Apesar do incentivo à história, o
que rege o município é a economia,
baseada na agricultura.Atualmente,
63% da população vive na zona rural.
As principais culturas são o arroz

irrigado, com 65% ; a banana, com
cerca de 1,5 mi! hectares de área

plantada; e a criação de frango de

corte, que envolve 90 famílias na

cultura.

Famílias deixam de receber

benefício por falta de cartão
Exposição de trabalhos de arte
atrai pais para sala de aula

ScHR.OEDER - Das 35 famílias que
foram contempladas como programa
social do governo federal, o Bolsa

Família, 20 ainda não retiraram na

Caixa Econômica Federal o cartão

que dá direito ao benefício de até R$
95,00. O motivo seria a mudança
destas famílias que não comunicaram
àAssistência Social domunicípio.

Paralelamente a busca das

famílias, desde agosto acontece a

campanha de regularização do
cadastro. Segundo a assistente social
domunicípio,GiseleTomaselli, o reca
dastramento das famílias ocorre em

funçãoda transiçãodoprogramapara
oBolsa-Família, "O recadastramento
serve para atualizar os dados eunificar
os programas sociais", explica.

As famílias corl) renda per capta
inferior a R$ 100,00, qu� ainda não
recebem o benefício, devem se

cadastrar. As que já efetuaram o

cadastro e ainda não obtiveram o

benefício, devem comparecer a

Assistência Social para refazer o

registro. "Muitas dessas famíliaspodem
ser as que estamos procurando para
entregar o cartão", avisaGisele. Se o
cartão do Bolsa-Família não for
retirado em três meses, os benefícios
retomam ao governo federal.

O programa Bolsa-Família é a

unificação dos projetos federais do

bolsa-alimentação, bolsa-escola e

auxílio gás.Atualmente, cerca de 100
famílias de Schroeder recebem o

auxilio entre R$15 e R$ 95.AfanTília
de Pedro da Silva, que mora na área
ruraldomunicípio, sobrevivedaúnica
fonte de renda, o recolhimento de
material recicÍável. ComR$ 220,00
por mês sustenta a esposa e os três

filhos pequenos. Ao saber que se

encaixa nos padrões exigidos,
procurou a assistência socialpara fazer
o cadastro. "Não sei quanto tempo
vai demorar para receber a resposta,

,

mas espero muito por esta ajuda",
comentaesperançoso.

Sam.OIDER - Aproximaras paisdo
convívio escolar foioobjetivoprincipal
da segunda amostra de trabalhos de
arte realizado ontem pelos alunos do
jardim à quarta série da EscolaSarita
BeckRezende, noBairroRioHem.O
tema dos trabalhos foi a confecção de
brinquedos e jogos apartirdemateriais
recicláveis.

Segundo a diretora, Arrnelinda
Schmitt, a amostra é uma forma de
estimular a criatividade das crianças,
promover a integração e aproximar os
pais da escola, fazendo com que

participemais ativamentedoprograma
curricular dos' filhos. A empresária
Leonir Tank aprovou a iniciativa.

"Quando há uma atividade na escola,

procuramos participar porque, apesar
de trabalharmos muito, achamos

importante estar presentes pelomenos
nos eventos escolares", revela.O filho
MarceloTank, 6 anos, sentia-semais
seguro ao apresentaro funcionamento
dobiblioquê, feito de garrafas plásticas.
"Minhamãefoi aprimeira a verminha
explicação", dizomenino entre sonisos.

Das idéias surgiram dominós,
bo-necas, boliche, fantoches e

outras brin-cadeiras. A primeira
amostra teve como ênfase os

trabalhos reaÜzados nas salas de
aula. "Nesta amostra os alunos se

envolverammais com O lúdico e o

desafio de fazer os jogos", finalizou
a diretora.

Desafio das crianças foi apresentar trabalhos para os pais e a comunidade

FATOS

• Certidão de casamento

ou nascimento, identidade,
carteira de trabalho, título
de eleitor, CPF, freqüência
escolar, comprovante de

residência, de renda, de
aluguel ou prestação
habitacional, carteira de

vacinação das crianças e

cartão pré-natal, se houve

gestantes.

• É importante trazer os

documentos solicitados de
todas as pessoas que
residem na casa

�VIAÇA�CANARINHO,II
Uma Transportadora de Vidas.

L o .. Fretamento

CP JURíDICO
� Planejamento Sucessório
nas Empresas Familiares

Virou urnafebre" !

O assunto, de tão importante e pertinente, acabou ocupando as
páginas das principais revistas e jornais nacionais, e tem sido grande
parte das consultorias especializadas.
A saga dos Matarazzo, empresa familiar que obteve o status de
terceira maior arrecadação nacional (atrás apenas dos tesouros da
União e do Estado de São Paulo) e que por não ter sabido lidar Com
a questão sucessória, vindo à ruína, este mês se transforma em
Livro.
A abordagem da história de sucessos e insucessos de empresas
em fase de transição entre as gerações representa hoje em dia
uma importante 'forma de conscientizar os envolvidos para est�
problemática, tão estudada por poucos, e tão desprezada por muitos,
Há que ser adquirida a consciência de que muito mais do que um
evento drástico e destrutivo, a morte é um "fato" jurídico, ou seja,
produz efeitos imediatos para o campo do Direito, abrindo de
imediato a sucessão hereditária, emanando seus efeitos muito além
do emocional, mas sobre a propriedade, a família e a sociedade em

geral, enquanto membro natural de uma comunidade, e enquanto
sócio de uma empresa familiar.
O inevitável "passamento" do ser humano, que além de ser pai de
família, esposo, irmão, tio, é também empresário e responsável por
colaboradores, familiares e fornecedores, pode provocar uma

verdadeira avalanche de efeitos, afetando diretamente a

comunidade em que está inserido, podendo inclusive comprometer
a economia de certa localidade.

Com efeito, partindo do pressuposto de que todos nós um dia
deixaremos um legado para nossos sócios e herdeiros, é que surge
a importância de que o empresário previdente e responsável,
dedique parte de suas ações para à preparação sucessória, de modo
a formar seus substitutos, fortalecendo o empreendimento e

mantendo a unidade familiar, inobstante sua futura ausência.

Muitas vezes alcançar esse objetivo pode ser uma verdadeira
"missão impossível'; mas na maioria das vezes há meéanismos
previstos nas leis que estão dispostos de modo a oferecer ao cidadão
caminhos a trilhar, moldando e direcionando a sucessão, de forma

a amenizar ou evitar conflitos entre os futuros detentores do capital
e da responsabilidade de sua gestão.
O importante é que a pessoa envolvida nesse processo assuma sua

condição de ser humano e, consciente de seu papel na família e na

sociedade, procure profissionais habilitados no assunto, para em

vida, descobrir os caminhos legais para realização dos seus sonhos

para as próximas gerações. A perpetuidade de sua criação,
certamente será o seu maior legado.

JOÃO CARLOS CASSULI JR. - É Advogado, Mestre em Ciência Jurídica e

Consultor de Empresas.

CP NOTAS
� TRANSPETRO

Simulação de emergência no sistema de dutos
A base de distribuição da Petrobras Transporte - Transpetro em

Guaramirim, foi o local escolhido para a simulação de emergência
da equipe de técnicos de faixa, supervisores e apoio logístico do

Terminal Terrestre e Oleodutos (TTOL) do Sul.Vinte empregadoS
participaram, há poucos dias, do treinamento na Oleoduto
Paraná - Santa Catarina (Opasc). Organizados em duas equipes,
os grupos tiveram a tarefa de conter um suposto derramamen�o
de óleo no sistema dutoviário que traz o óleo da Refinaria

Presidente Getúlio Vargas, em Araucária (PR), à base de

distribuição de Guaramirim. No final do simulado, as duas equipes
avaliaram o resultado. obtido e debateram ações para

cornplernentaro trabalho.

� GASTRONOMIA

Núcleo da Comunicação prepara evento
o Nú�leo de Comunicação Social da Acijs-Apevi encerra �s
atividades de 2004, promovendo um risota com frango, de'da e

congraçamento, aberto para todos no salão da Comunl

Nossa Senhora Rainha da Paz, no bairro Vila Nova. O evenoto. s
acontece na dia 20 de novembro, a partir das 11 h30mln.

00
cartões para o almoço (prato) estão sendo vendidos a R$ 6, '

• .' ,

b
'

I d
.

ta sorvete e
O evento qastronornrco. t�ra tam em sa a a rrus -' oS
bebida na local, ,para venda. Os �edidos ?e cartoes cO�75'
integrantes do Nucleo ou com lonirnara e Vilson, telefone
7012, e-mail: vilson@acijs.com.br.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VITÓRIA
ESPORTIVAS

Xadrez feminino conquista o

tri dos Jogos Abertos de se
.. COMPETiÇÃO. d

" .

800 ld• osdaAmlza ereunernais competí ores
J09

pum ea FundaçãoMunicipal de Esportes promovem a 12" edição

AAr�egoS da Amizade, a ser realizada em Jaraguá do Sul no período de
dos 020 deste mês, devendo reunir mais de 800 competidores
18 a

sentando associações de servidores municipais de sete cidades

repr�lnenses' Blumenau, Concórdia, Itajaí,Tubarão, Joinville e São José,
catar

.

.
.

I'm da anfitriã jaraquaense. O evento envolve disputas nas
a e

dalidadesmasculinas de futebol sete e truco, mais os dois naipes de

�o harafa, canastra, general, corrida rústica, dominó, futsal, sinuca, tênistmesa, voleibol e xadrez. Criado com o objetivo de congregar.
�ociados de agremiações de servidores públicos municipais, o eventoas ." _ .. _

élimitado a oito mumopros, mas este ano nao conta com a partíctpaçao

de Lages, o oitavo componente
do grupo. Jaraguá do Sul estreou na

competição no ano passado,quando os jogos ocorreram emTubarão e

a Arsepum obteve o terceiro lugar na classificação geral. O cerimonial

de abertura dos Jogos da Amizade está agendado para as 20h30 de

quinta-feira (18/11), no pavilhão B do Parque de Eventos. Na

oportunidade também acontece a escolha da rainha dos jogos e baile

de confraternização. As competições iniciam a partir das 13 horas do

mesmodia.

até nas categorias de base. Nos
últimos anos, conquistamos 16
troféus entre J ase, Joguinhos e

Olesc", comemorou Renan.
Na última rodada, quatro

equipes chegaram em condição
de vencer o Jasc: Balneário
Camboriú, Blumenau, Jaraguá
do Sul e Joinville. As jar a
guaenses necessitavam fazer os

quatro pontos sobre Florianópolis,
e contar com que Joinville
perdesse pelo menos um. As

jaraguaenses fizeram sua parte, e

Joinville empatou com Balneário
Camboriú em dois a dois.

A competição é dividida
entre quatro tabuleiros, onde os

adversários se enfrentam quatro
vezes, somando os pontos de cada
vitória. "Não podemos nos

considerar como a melhor
estrutura do Estado, mas temos
uma equipe coesa e competitiva.
A competição do feminino

sempre foi equilibrada, mas nos
saímos melhor nos momentos

decisivos", comentou Renan. As

competições do' masculino

seguem até a tarde de hoje, mas,
segundo o treinador, a equipe
não tem mais chances de ficar
entre os três melhores.

JULlMAR PIVATTO

� Equipe fez 15 pontos,
dos 20 possíveis, contra
14,5 de Blumenau e

14 de Joinville

JARAGUÁ DO SUL - Pelo
terceiro ano, a equipe
jaraguaense de Xadrez feminino

conquistou o título dos Jasc
(Jogos Abertos de Santa

Catarina) . Além dessa edição, as
enxadristas da cidade venceram
em 2001 e 2003. As quatro
representantes, Lenita Pinho,
Juçana Correa, Eliana de Souza
e Viviane Koerich, cgnquistaram
15 pontos, com destaque para as

duas últimas, que venceram todas
as partidas que disputaram.

O segundo lugar ficou com (f)'
Blumenau, com 14,5 pontos,
seguido de Joinville, com 14. Para
O coordenador da modalidade
em Jaraguá do Sul, Renan da

Costa, a equipe era uma das

favoritas, mas disputou de igual
pra igual com todos os

adversários. "O Xadrez feminino'
de nossa cidade vem dominando Viviane Koerich venceu todas as partidas nos Jogos Abertos

� FIGUEIRENSE
Edson Bastos é liberado
O goleiro Edson Bastos, que estava tratando de uma contusão sofrida

no jogo com o São Paulo e ficou fora da partida do último domingo, em
Curitiba, foi liberado ontem pelo médico Sérgio Parucker para os

treinamentos com bola. O atleta, titular absoluto do Figueirense, fez
trabalhos especiais ontem pela manhã com o preparador de goleiros
Minton Nienow e à tarde participou do treino técnico, marcado para o

CT do Cambirela. Com a liberação pelo departamento médico, Edson
Bastos deverá ser o titular no jogo de domingo, às 18 horas, no estádio
Orlando Scarpelli, contra o Palmeiras.

� AVAí
Timeviajou ontem para Bahia
A delegação 'do Avaí viajou ontem pela manhã no Aeroporto
Internacional Hercílio Luz em Florianópolis, para a cidade de Salvador.O

objetivo e manter o grupo ainda mais focado no jogo deste sábado
contra o Bahia na Fonte Nova, valido pele segunda rodada do

quadrangular final da série B. Roberto Cavalo trabalhou forte em

Florianópolis com o grupo e vai dar continuidade aos preparativos já
nesta tarde lá em Salvador, noa do Vitória.Grupo viaja muito otimista
em busca de um grande resultado. A torcida do Avaí vai poder,
acompanhar este jogo em TV aberta, pois a RBS afiliada da Rede Globo
em Santa Catarina, irá transmitir a partida ao vivo neste sábado. Meninas da Natação voltam

de Timbó com sete medalhas
Cigana escapa do flagrante, e
responderá inquérito policial

� CRICIÚMA
Técnicomantém três zagueiros
O zagueiro Ronaldo deve aparecer ao lado de Duílio e Luciano na zaga
tricolor. O técnico Lori Sandri escalou o jogador entre os titulares no

-treino realizado ontem no Estádio Heriberto Hülse. Apesar do treinador
não confirmar a escalação, pode ser que ele repita o mesmo esquema
3-6-1,0 mesmo utilizado contra o Santos."Vamos destacar a marcação.
Ojogo será difícil por que é fundamental para as duas equipes, e nosso
objetivo é sair deCuritiba com um resultado interessante para oCrkiúma''
afi�mou Lori. O volante Geninho deve formar a dupla de volantes com
Cleber Gaúcho, já que Paulo César terá que cumprir suspensão pelo
�erceiro cartão amarelo. Douglas, destaque do time nas últimas rodadas,
eanovidade na equipe. O jogador não atuou na partida contra o Santos
e retorna no meio campo do Tigre. O ala esquerdo Luciano Almeida
que não participou dos treinos na terça-feira, por que sentiu dores
renais voltou ontem às atividades e deverá ficar a disposição de Sandri.
O coletivo que define a equipe que enfrenta o Atlético (PR) acontece
amanhã.

JARAGUÁ DO SUL - A cigana
Marlene Crist, 45 anos, foi presa
na tarde de quarta-feira,
acusada de estelionato. Após
depoimentos foi liberada e

responderá o inquérito em

liberdade, por não ser constatado
o flagrante. No momento em

que foi detida, Marlene estava

no Fiesta, placa ILK-1716 de

Fraiburgo, e se deslocava até a

casa das vítimas com a intenção
de vender cobertores.

Após o primeiro contato, a

cigana dizia que um parente seu

estaria à beira da morte e que
faria um trabalho espiritual em
troca de dinheiro, que variava

de R$ 7 a 10 mil.
Uma das vítimas, que pediu

pra não se identificar, mora na

Barra do Rio Cerro, e deu três

cheques (de valor não

informado), no último dia 7, mas
os sustou no dia seguinte,

I

formalizando a denúncia.
No momento da prisão,

Marlene disse que seu

sobrenome era Abraão e, ao

chegar na Delegacia, descobriu
se mais duas denúncias com as

mesmas características. Várias

cheques e jóias foram

encontrado com os mesmos que
fora� detidos e conduzidos a

Delegacia de Policia.

JARAGUÁ 00 SUL - As quatro
atletas jaraguaense que represen
taram omunicípio no Jase voltaram
de Timbó com sete medalhas (três
de ouro, trêsde prata e umadebronze)
e o quarto lugar geral da competição.
O título ficou comFlorianópolis, com
223, seguido de Blumenau (148),
Brusque (105) e Jaraguá do Sul (85).

As nadadoras que represen
taram Jaraguá do Sul nesta edição
dos JASC foram IsaMaris Raulino,
Maria Luiza Raulino, Nathália

,

Krelling e Talita Hermann.

Talita conquistou ouro nas três

provas que disputou - 200, 400 e 800
metros livre - e as outras quatro
foram conquistadas porNathália,
sendo três pratas e uma de bronze. "

"Foi um ótimo resultado, visto que
tínhamos apenas quatro atletas na

competição", comemorou o treinador
Ronaldo Fructuozo, que viajou
ontem para Brasília para a disputa
dos Jogos daJuventude. Já as atletas

que disputaram os [ase foram para

Florianópolis, para a disputa do

Campeonato Estadual.
AR UIVO/ALEXANDRE BaGO

• A cigana Marlene Crist,
45 anos, foi presa na

quarta-feira, acusada de
estelionato. Após
depoimentos foi liberada
e responderá o inquérito
em liberdade, por não ser

constatado o flagrante.

• Após o primeiro contato,

a cigana dizia que um

parente seu estaria à beira
da morte e que faria um

trabalho espiritual em
troca de dinheiro, que
variava de R$ 7 a 10 mil.

• �EGOCIAÇÃO'
'

Roblnhoqueracelerar transferência '

�atacante Robinho quer acelerar sua transferência para o Real Madrid

j
sair o.quanto antes do Brasil. A afirmação foi feita pelo procurador do

jogador,Vágner Ribeiro,em entrevista publicada nesta quinta-feira pelo
�r�alespanhol"As':segundo Ribeiro,"já não existe mais clima para que

teO Inho Continue vivendo no Brasil" e por conta disso, o jogador não

u: nenhuma intenção de fazer grandes exigências."O que ele quer é

dis
a n�gOc�ação rápida que o leve para o Real� acrescentou. Diante

qu
so: diZ o Jornal, as coisas podem tomar um rumo diferente. O Real

agena apenas a preferência numa eventual negociação futura, mas
ora' ,

dest
,ja pensa em antecipar a contratação do brasileiro para dezembro I

08 e�no. Entre o Real e Rabinho, no entanto, pode haver um obstáculo.

De;n ca,dePortugal,garanteterdocumentos assinados com o jogador.

epo�s�e um período da Europa, Wagner Ribeiro chega hoje ao Brasil
era esclarecer qual a situação real das negociações.

-_

�--------_._----
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COPARENAULTCJJo

ACOMPANHE O PILOTO
PELOSITE

,

www.kreisjr.com.br
Talita conquistou três medalhas de ouro nas três provas que disputou

o Núcleo da C munlcação Social ACIJS·APEVI
pr move um delicioso

. ��@)Vo
tO""sNUNicACÃO Data: 20/11/200 .

OCIAL Horário: 11h 30

Valores:
Salada mista: R$ 1,00 / porção.

- Almoço: R$ 6,00 / prato.
Haverá sorvete e bebidas no local!

Participe! Traga a sua família!

Local: Salão da I.greja
N.Sra. Rainha da Paz.

.

Adquira suas credenciais com lonimara ou Vilson,
pelo fone (47) 275-7012 ou-e-mail: vilson@acijs.com.br
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