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Marisol S.A.

I Vestindo o corpo e alma das pessoas.

www.marisol.com.br
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(47)371-7511
Direito Trabalhista Empresarial .

www.duasrodas.com

Prédio da estação ferroviária
será usado para fins culturais

Vicku Bartel

Depois de anos de negociação, finalmente a Prefeitura acerta a compra do prédio da estação ferroviária, que
faz parte do centro histórico. Abandonado, encontra-se atualmente sem condições de uso. PÁGINAS6E7.

Operação Férias intensificada
devido ao feriado de Carnaval

Vicky Bar!el

Polícia Rodoviária Federal tem o quadro dobrado para a fiscalização no feriado de carnaval. PÁGINA 10

Alexandre Bago

A vereadora Dolores Lunelli é a

primeira presidente eleita, as
sumir a direção de uma casa de leis
entre os municípios do Vale do

Itapocu. . PÁGINA 3

Moradores da Vila

Brimiller definem

Prioridades

PÁGINA 5

Passeios ecológicos
aumentam demanda

turística na região
PÁGINA 8

Estação de tratamento
recebe investimentos

de R$200 mil
PÁGINA 9

SEXTA (20/2)
Abertura do Carnaval 2004

com à Ní'kIte A....1'Il1 e Ill'aMO

� p�rtjr das 23h no salfln; pilincip<l'l
do Baependl, eem Manch<l®ter Blilnd.

SABADO (21/2)
Noite dH 8101l1l1

, � '\
' na. t�oll'e a partir das 2.3h,

IngreSsos'Antecipados: Clube Atlético Baependl. Boate Notre· Rede de .Postos Mime· O Boticário.

DOMIT�GO (2'2/2)
Domingão de C afnIDIal

!I dãS 2.:3h no�iilii.lll prlncip,,1 do
M�I1Jr:.Íí�5iber [IaM

TERCA (24/2)
Encierramento do Carnaval

dáS 2311,
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2 CORREIODO POVO

VAtÉRIO JUNKES - Presidente da Apevi - Associação dasMicro e

Pequenas Empresas do Vale do Itapocu

Apesar de
'. '

A

voce •••

Na época da ditadura, o sucesso de Chico Buarque
de' Hollanda "Apesar de você" virou uma espécie de"
alento para aquel�s que não concordavam' com o rigor
daqueles tempo,s é; podiam, pelo menos, protestar. Um

: período que, 'fellz'�ente, parece ter ficado para trás. O

"B�asil vive temp'�s de democracia e de e�perança. A
, "'esperança venceu o tnedo", disse o presidente Lula ao

. � tomar posse. Mas é uma esperança que às vezes nos

frustra, por.que vem cercada de declarações infelizes
';- .'i

,vihdas principalmente, daqueles que têm noção da
,

realid'àde .do País.

É bom que se diga que declarações despropositadas
não são um privilégio

.

de Lula. Quem não lembra a fala
de Fer'nando Henrique ao taxar os aposentados de

"vagabundos" ou, mais atrás no tempo, quando O general
Figueiredo afirmara que preferia o. cheiro do cavalo ao

cheiro do povo.
Mas como vivemos o presente, merece reflexão o

discurso recente de Lula ao afirmar que os empresários
brasileiros reclamam muito. Na declaração feita na Índia,
o Presidente esqueceu-se de fazer um comparativo sobre
as taxas de juros praticadas no Blasil, em relação a outros

países, como a própria Índia. Não falou sobre o número

de tributos, impostos e outros tipos de taxas que povoam
o universo fiscal brasileiro. Ignorou que a elevação do

Cofins, recentemente promulgada pelo governo, é uma

ducha de água fria às pretensões de muitas empresas em

projetarem novos investimentos.
O presidente do Sebrae, Silvano Gianni, sintetiza com

muita propriedade o sentimento do setor produtivo.
"Diante de .uma legislação tão perversa, empreender no
Brasil é um no de.heroísmo", afirma Gianni, :10 comentar
qu.: mesmo "o ambiente hostil formado por juros altos,
burocracia e tributos cm profusão não impede que o

brasileiro se destaque por sua capacidade de arregaç:lr
as mangas e traçar o futuro profissional por conta

própria" (revista IS:'JÉ, 11/02/2004).
O presidente Lula e seus aliados políticos deveriam

se fixar no resultado de pesquisa realizada em 30 nações,

ap.rese�tada p�lo Sebrae, que coloca o Brasil )ntre os

seis palses mais empreendedores do mundo. Somos 14
milhões de brasileiros donos de negócios com até dois
anos e meio de atividade. São empresários na faixa etária

de 18 e 64 a,>1OS, que iniciaram seus negócios movidos

por necessidade (47%) ou por oportunidade (53%), em

sua maioria homens (54%)), mas cada vez mais abrindo

eSPaÇo
o. para mrlhen;s (4.60/°,) que buscam. (I sonho de criar

o próprio emprego 'o:, até criar .novas oportunidades de
trabalho.

Como diria Chico .Buarque, "ap e sar de você"

(Governo), os empresários continuarão fazendo a parte
que lhes cabe . Ainda que sejam taxados de "reclamões".
Com um em-purrãozinho do governo, então, "amanhã
há de ser, outro dia ...

"

---_.-

Artigo�para cartada Leitordevem ser.ewladospara a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Cer.tro, ou pele e-mail:
redacao@jornalcorteiodopo....o.con.b- k cartascevem conter o endereço ou teleforl€' para contato. O jomaJ se reserva I; d�
cI! sintetiza, o textD e fazer '" rorreçóes ortográficas e g"",..rucais reressárias.
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A recente proposta de a

quisição dos prédios da Rede

Ferroviário Federal pela Pre

feitura de J araguá do Sul

deixou a classe cultural da ci

dade bastante alegre.A comu

nidade, de um modo geral,
também está satisfeita com

demonstração de preocu
pação da atual administração
municipal em relação ao

patrimônio histórico da cida

de, que precisa e deve ser pre
'servado se quisermos manter

referências com nosso pas ..

sado recente.

A compra já foi acertada,
o preço foi combinado e as

formas de pagamento tam

bém foram anunciadas. Agora,
só falta mesmo o Executivo

enviar o projeto de lei para
aprovação da Câmara de Ve

readores. Conforme informa

ções do presidente da Fun

dação Cultural, Sidnei Mar
celo Lopes, o projeto deve ser

enviado logo e, todos acredi

tam, será aprovado sem polê
nucas.

Sem dúvida, a compra do
imóvel (estação e galpões)
representa o resgate de uma

-- 1-----------------------------------------+--------------------------
Os textos e colunas assinados são ,de 'res/lonsabilidade� e clusivos dus autores, não refletindo, necessál iamente, a op;nião do jornal,

Resgate
r A ferrovia

representou a

possibilidade de

ligação com o resto

do mundo
_J

dívida que o poder público
. tinha com a comunidade,
afinal de contas, Jaraguá do

Sul conquistou seu desen

volvimento econômico atra

vés da ferrovia. Historiadores
renomados afirmam, inclu
sive, que Jaraguá do' Sul não
seria o que é hoje senão fosse
a estação, local por onde pas
savam todas as riquezas e

também por onde seguiam as

novidades, as notícias. A fer

rovia representou a possibili
dade de ligação com o resto

do mundo e com isso,mudou
hábitos e revolucionou cos

tumes.

Na sala temática reser

vada ao segmento "trans

porte", no Museu Emílio da

Silva, existe um depoimento'
de uma moradora de Jaraguã
do Sul, transcrito na parede,
que remete ao tempo em que

i
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a ferrovia movimentava o d'

a-dia das famílias. Servia �

ponto de encontro, de lazer,
entretenimento, enfim, �

convívio social. Resgatar es
valores e voltar a integrar
cidadão com a sua cidade, se

dúvida, é um projeto que ali

de respeito, merece conn

buição e apoio de todos.
A decisão da atual ad

.

nistração municipal em adqui
rir ó prédio da Rede represen
o primeiro passo para o dese

cadear de um novo olhar par
a cidade e suas referências hil

tóricas.

Há vários anos, his

toriadores e museólogos vê

lamentando o abandone e

destruição do local.

Agora queo primeiro pass
já foi dado, espera-se que
Câmara de Vereadores aproV
a compra e que tão logo sejl

possível, coloque-se em exe'

cução o projeto de revita,

Iização do centro histórico ar

Jaraguá do Sul, provando,
assim, que a Cidade não terr,

apenas vocação para
o

trabalho, mas também para j

cultura.
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pupo
O vereador Evaldo João Junkes, mais conhecido

com Pupo, entrou com o projeto de lei redução o

recesso da câmara que é de 90 dias para 30 dias,

Pupo afirma que essa decisão é um consenso de

vários vereadores.

Pedido
[unkes, entrou na noite de segunda-feira com dois

pedidos de informação, um é para ter informações
sobre quantas viagens, quanto gastou e quais os

motivos que levaram o atual prefeito de Guara

mirim realizar as viagens. Outro pedido será

enviado para a secretaria de saúde e bem estar social,
questionando quantos pacientes foram internados

na clínica Certa e quanto foi gasto,

CPI
O presidente da CPI da Casan; deputado Dionei

Walter da Silva, vai entregar 'ao presidente da OAB,
Adriano Zanotto, dos siês con tendo a

documentação que comprova a�os ilícitos

praticados pelo advogado da Casan, Rubens João
Machado. A CPI já comprovou o desvio de R$
628 mil reais de sobras de depósitos judiciais da

Casan, sacados por Machado. Nos próximos dias,
os dossiês serão repassados pela comissão aos

promotores públicos das comarcas de Chapecó,
Xanxerê e Concórdia, nas quais foram praticadas
as fraudes.

WALDOMIRO
O senador José Agripino, lider do PFL confirmou
que também irá apoiar a instalação de uma CPI

para investigar o caso Waldomiro Diniz. O

parlamentar disse que lhe "causou espécie" ver um
alto funcionário do serviço público discutir com
um meliante (o bicheiro Carlinhos Cachoeira)
aSsuntos que envolviam o interesse público. Na
opinião do pefelista, o episódio desencadeou uma

crise politica grave, com repercussões no plano
interno e externo. Agripino se mostrou ainda

decepcionado com as explicações dadas pelo
governo sobre o assunto. "Aguardava um

desmentido cabal com fatos concretos, o que não

aConteceu", afirmou.

PT
A recusa do PT em apoiar o requerimento pedindo
a criação da CPI para investigar o caso Waldomiro
Diniz coloca o partido na condição de uma
� I

,

urocracia corrupta", O senador Jefferson Peres,
dIsse estar hoje decepcionado com aquela
agremiação por ter vendido sua bandeira ética, a

alma do PT está morta. Estou decepcionado.
N' '

lnguem pode estar contente-afirma. .

ENTRE ASPAS

"Enfrentei vários preconceitos, para chegar na
PosiÇão de presidente da câmara de vereadores,

�ou a primeira mulher da regtao', explica
olores Lunelli, eleita presidente da câmara de
vereadores do município de Corupá.

POLÍTICA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I SISTEMA: A SECRETARIA DO TSE JÁ ESTÁ INCLUINDO O NOVO DISTPOSITIVO EM SEU SITE

Intemet proporciona campanha
transparente aos candidatos

Nas eleições municipais
.

de outubro próximo o

eleitor poderá acompa
nhar, através da interhet, as
doações feitas aos can

didatos e a prestação de

serviços contratada por
eles.

O candidato que quiser
adotar uma postura mais

ética e tornar sua campa
nha mais transparente terá

condições de fazê-lo. Esse

sistema poderá ser um

diferencial que dará maior

segurança aos eleitores na

escolha do seu candidato.

Hoje a lei exige que a

prestação de contas seja
apresentada após as

eleições. E agora, o candi

dato terá a oportunidade
de transmitir ao seu eleitor

a forma pela qual a sua

campanha está sendo

financiada, e de que forma
os recursos estão sendo

aplicados. A medida faz

parte da instrução de

Prestação de Contas que
será divulgada no fim do

mês pelo Tribunal Superior
Eleitoral. A norma não é

obrigatória, mas é uma

possibilidade de o candida-

·CORUPÁ - Vereadora
Dolores Lunelli assumiu na

segunda-feira a presidência
da câmara de vereadores do

município de Corupá. Dolo
res é a primeira vereadora a

assumir a presidência de urna
casa de leis através de unia

eleição para 'a composição da
mesa.

Dolores assumiu a casa

depois do vereador Antonio
Tureck renunciar ao cargó,
os vereadores realizaram urn

acordo rio ano de 2001, no
início da gestão onde foram

definidos que a cada ano urn
vereador assumiria a

presidência da casa. A ve

readora afirma que pretende
dar continuidade aos tra

balhos que vinham sendo
realizados pela antiga presi
dência e que pretende con-

Vicky Bar!el

"A campanha será transparente", diz Pavanelo

to tornar o processo mais

transparen,Jie, e para isso o

Tribunal-está oferecendo
os meios. As informações
poderão ser apresentadas
ao juiz eleitoral pelo pró
prio candidato, os doado
res ou pelas pessoas pres
tadoras de serviço. Basta

para isso comprovar a au

ten ticidade dos dados.

Depois de comprovadas,
as informações serão

incluídas na página da in

ternet do TRE. Na opi
nião do vereador Carioi;_e
Pavanello, "mesmo não

sendo obrigatório o for
necimento de informa-

ções, os eleitores devem

levar em consideração o

fato do candidato tornar

público a fonte de onde
vem o dinheiro que financia

sua campanha". A secreta

ria de Informática do TSE

já está desenvolvendo o

dispositivo para a inclusão

do serviço na rede.

Acessando o site do TRE,
o eleitor deverá procurar o

ícone de prestação de

contas e depois selecionar

o candidato e o município
correspondente. A medida

não é identificar irregu
laridades, mas sim tornar

transparente o finan-

, Alexandre Bago

"Pretendo disputar a reeleição", afirma Dolores Lunelli

ciliar os seus horários' com
os trabalhos realizados com

os clubes da terceira idade,
para atender a população na

casa de leis.

Corupá tem a primeira
vereadora eleita como pre
sidente em todo o Vale do

Itapocu, nenhuma outra

câmara de vereadores teve

urna presidente eleita, Dolo
res hoje quebrou urn tabu e

está fazendo história na

política do município.
"Tenho um compro

misso muito grande, estou

ciamento das campanhas
eleitorais. Essas infor

mações poderão ser de

graúde utilidade. "Se uma

pessoa registrar que fez

uma doação para um can

didato e ele não incluí -la

na sua prestação de contas
- é uma irregularidade que
foi detectada", analisou o

vereador Pavenello.

Aprovado
J á foi aprovada em

comissão especial da

câmara, a proposta que
nos anos em que houver

eleições, o orçamento geral
da união (OGU) deverá

reservar recursos para
patrocinar as campanhas.
Do total reservado pela
união, 85% serão repas
sados aos partidos ou fe

derações, de acordo com

o número de parlamen
tares eleitos no último

pleito, 14% serão divi

didos igualmente entre

todos os partidos com

representação na câmara de
deputados e 1 % entre

todos os partidos com

registro no Tribunal

Superior Eleitoral.
(Fábio Claudino)

hoje abrindo portas para
várias mulheres, além de

estar servindo de exemplo.
Enfrentei e enfrento ainda

muitos preconceitos, prin
cipalmente durante a minha

.campanha e tenho consciência

que ainda vou enfrentar, por
que pretendo trabalhar para
disputar a reeleição. Mas a

democracia estávencendo esse

preconceito, prova disso é que
fui eleita presidente desta ca

sa de leis", explica Dolores.

. mr·igs@terra.com.br
I RYa !l4l'!I!m:lo . .,ornlty��",$4()

DoloresLunelli assumepresidência da câmara devereadores
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(I NOVIDADES: PRESIDENTE DA ACIAG ANUNCIA PROJETO DE TRABALHO PARA O TRANSCORRER DO ANO

Meta para 2004 é aumentar

de associados
""

o numero

Guaramirim - Aumen

tar o número de associa

dos e ampliar os serviços,
palestras e cursos destina

dos aos empresários que

integram a entidade são as

prioridades da diretoria da

Aciag ( Associação Co

mercial e Industrial de

Guaramirim), que iniciou

suas atividades no início

deste mês com o firme

propósito de incrementar

ainda mais a performance
econômica e social do mu

nicípio, que já conta, inclu
sive, com um condomínio
industrial já instalado e

pronto para receber as

primeiras indústrias interes
sadas em se instalar no lo
cal.

De acordo com o pre
sidente da Aciag, Mário
Glasenapp, atualmente
uma empresa já adquiriu
uma área e a instalação da
mesma deve acontecer ain
da este semestre. O presi
dente enfatiza que a inten

ção é aumentar o número

de associados, passando
dos atuais 325 para 400, o

.

que não deve ser tarefa

impossível. "]á estamos

entrando em contato com

Glãsenapp afirma que a entidade deve atingir os objetivos de 2004
Alexandre Boçc

os empresários novos e os

mais antigos que ainda não
fazem parte do nosso

quadro. As expectativas
são boas", analisa Glase-

,.

napp. Entre as atividades

programadas para breve,
Glasenapp anuncia a visita

dos empresários de Guara
mirim ao Museu da Weg,
em ]araguá do Sul. Para ju
nho, a entidade está pro
gramando a participação
na 1 ° Noite Alemã, que vai,
acontecer na Sociedade

Diana.

Entre as novidades, a

�

Aciag informa .que foi

acertado convênio com a

Junta Comercial do Estado
de Santa Catarina para a

instalação de um posto na

cidade, que também vai

atender os municípios de

Massaranduba e Schroe

der. A instalação do posto,
de acordo com a coorde

nadora do Núcleo das

Empresas de Contabili

dade, Edith Tomelin,
depende ainda de parceria
com a Prefeitura:

O presidente da Aciag
destaca como a principal

atividade deste ano a

realização da 7° Expofeira,
que acontece a cada três

anos, no Parque de Even

tos do município. A Expo
feira 2004 está marcada

para o período de 27 de

agosto a 5 de agosto; com
a participação da indústria,
serviço, comércio e agro
cultura. A expectativa é de

um público de 70 a 80 mil

pessoas, durante todo o

evento, que faz parte da

programação de aniver

sário da cidade.

(Maria Helena de Moraes)

Cejas organiza missão técnica para São Paulo
JARAGUÁ DO SUL - Em

parceria com o Consórcio

do VestuárioWear Brazil e

o Sebrae/SC, a Acijs (As
sociação _ Comercial e

Industrial de ]araguá do

Sul) e aApevi (Associação
das Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) dão

continuidade aos prepara
tivos para a missão. técnica

empresarial para São Paulo,
programada para os dias

24 a 26 de março.
O grupo de empresá

'rios de ]araguá do Sul vai

visitar a 52° Feira Interna
cional de Tecelagem, a 4°

Feira Internacional Ide

Componentes para a

Indústria de Confecções e

a 5° Feira Internacional de

Máquinas, Equipamentos,
Produtos e Serviços para
Empresas de Lavanderia e

ainda o 2° Salão Interna-

o M u I C 'A D OC N

Alcidir Soares ME, Rua José Narloch,
1982, Tifa Martins, Jaraguá do Sul, SC,
CNPJ 02.533.326/0001-00, I.E. 253.628.997,
informa: foram extraviadas NF Série D/i
051 à 100 e 151 à 202 em branco.

cional de Aviamentos de

Moda, Beneficiamento e

Acabamento.
A programação prevê

saída de]araguá do Sul no

AVISO À PRAÇA
Ficam todos avisados, para todos os fins
de direito, que foram cassados todos os

poderes outorgados por mim a Edgar
Sieves por procuração lavrada no

Tabelionato de Guaramirim às fls. 159 a

1'60 do livro 117, para a alienação dos
imóveis: Lotes 04 e 05 do loteamento

Itajara, registrados sob nºs 25.448 e

25.449 do Cartório de Registro de Imóveis
de Jaraguá do Sul.

Jaraguá do Sul, 17 de Fevereiro de 2004.

Evoni Sieves

dia 24 de.março e retorno

.no dia 26.

O evento todo é

concentrado no Parque
Anhembi.

QUINTA-FE�RA, 19 de fevereir� de2 I

Empresários, gerentes e profissionais .das áre
P

financeira e contábil de lojas do ramo de material A

construção são o público alvo da palestra "Mudan
na Legislação", que a Acomac promove no dia 16

março, às 20 horas, no Centro Empresarial de Jara�
do Sul, em parceria com a Assevam Assessoria Empr
sarial Ltda. O palestrante é o contador João Vai
de Amorim, que vai abordar temas como o Simple
novos limites e tabel� de cálculo; Simples/Se
destaque de ICMS na venda de mercadorias co ce

limites e tabela de cálculo; Simples/SC destaque
ICMS na venda de mercadorias com benefícios fisc
e com substituição tributária; Simples/SC venda
materiais primários, diferencial de alíquota na comp
de atacadista e distribuidora, Pis e Cofons ni li
cumulativos e retenção das contribuições sociais 4,61°j

CRESCIMENTO
A indústria brasileira registrou, no ano passado, li
crescimento de 0,5%, o pior em cinco anos. O

números foram divulgados pela Confederação Naci a

nal da Indústria esta semana. Além disso, o salário do
"

trabalhadores no setor recuou cerca de 4%. N

entanto, o emprego teve um crescimento de 0,66\
em 2003.

FUSÃO
As empresas aéreas Varig e Tam formalizaram

proposta da criação de uma empresa gestora qu
administra o compartilhamento de vôos, adiando po
dois anos a fusão das companhias. A proposta
empresa gestora, que terá o controle acionário de 50%

de cada uma delas, atenda ao pedido do Conselh
Administrativo de Defesa Econômica, órgão respon
sável por tentar achar uma saída para a falência OI

Varig.

DEMANDA
A região Sul bateu recorde histórico de demanda OI

energia no dia 3 de fevereiro, com volume de 10.401

megawatts (MW). O consumo representa crescimenlú
de 1,2% em relação ao recorde anterior, registraoo
em abril de 2003. A informação é d� Operadol
Nacional do Sistema Elétrico. Conforme os técnico!
do setor, esse resultado decorre da recuperação OI

atividade industrial na região - tendência que deve

continuar ao longo de 2004.

"Ele dá generosamente
aos pobres, e a Sua
bondade dura

para sempre." Rua: Max Wilhelm, 289_�
Baependi / Jaraguá do ��rFone: (47) '370-61

www.casadeoracao.col112 Coríntios 9:9

Cotação de ontem

Compra Venda

COMERCIAL 2,9265 2,9273
PARALELO 2,9000 2,9800
TURISMO 2,8400 3,0000
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Aposse da reitora do Centro Universitário de Jaraguá do Sul

(Unerj), Carla Schreiner, em nova gestão, acontece no próximo
dia 10 de março, às 10 horas, no auditório da Instituição. Ao

lado de Carla Schreiner, assume como vice-reitor o professor
Fabio Cezar Montibello. 'Os dois também acumulam,

respectivamente, a presidência e vice-presidência da Fundação
Educacional Regional Jaraguaense (Ferj), mantenedora da

pie Unerj. O evento vai reunir autoridades convidadas, imprensa,
iC professores, funcionários e acadêmicos da Unerj. Após a

cerimônia, será inaugurado busto em bronze do Padre Elemar
co.

Scheid, fundador da FERJ. Uma históriaque começa a partir
e �

de 1976 em dependências cedidas pelo Sesi (Serviço Social da
Indústria) para o início do ensino superior na região, seguindo
se depois a compra de um terreno próprio e a construção do

primeiro bloco de salas de aula (1978). Desde então, a

nà Instituição ampliou sua estrutura, tornando-se hoje um dos

í� principais centros de educação de Santa Catarina.

EXPOSiÇÕES
ABiblioteca Padre Elemar Scheidmantém até o dia 3 demarço
as exposições "Construção e Identidade", de,Vera Bagatoli, e

lO "Confissões Transfiguradas através da costura", de Linda
Suzana Poli. As duas artistas são professoras do curso de

íl Moda do Centro Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj). As
exposições podem ser visitadas diariamente das 8 às 22h na

biblioteca, localizada junto ao campus da Unerj, na rua dos

Imigrantes, 500, Vila Rau. Telefone para informações: (47)
275-8200.

URUBICI
omunicípio de Urubici é responsável por uma produção de
74mil toneladas de hortaliças por ano. A cidade também se

destaca pela qualidade e comercialização de mel, erva-mate e

trutas. Conhecida pelas belas paisagens, que encantam os

visitantes o ano inteiro, Urubici quer aumentar o seu potencial
turístico. Com este objetivo, realiza de 11 a 14 de marco de
2004 a 6a edição da Festa Nacional das Hortaliças, no Parque de
Exposições Manoel Prá. O valor do ingresso é de R$ 7,00
diária ou R$ 12,00 para os quatro dias, O evento vai reunir
shows musicais, rodeio crioulo, cavalgada e muitos pratos
típicos feitos a base de hortaliças e trutas, como a truta alemã e

o pão de hortaliças. Urubici está localizada a 170 quilômetros
da Capital e vizinho a São Joaquim. .

Câncer - O trânsito do Sol por Peixes (até 20/3)
pode me com a sua cabeça. É uma

.

através de estudos,
novas e de outros
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._-�-��""_.",..,,,��,,,,,,�,,��,._,--��,,--�._-

IPLANEJAMENTO - REUNIÃO ENTRE OS MORADORES DA VILA BRIMILLER DEFINIRÁ PRIORIDADES

Associação de moradores da
Vila Brimiller convoca reunião

GUARAMIRIM - Repre
sentantes da Associação de

Moradores da Vila

Brimiller, em Guaramirim,
estiveram reunidos recente

mente com o prefeito Mário
Sérgio Peixer para definir

algumas prioridades para a

comunidade. Um dos

pontos em discussão diz

respeito ao campo de fute

bol construído em agosto de

2003. No local onde hoje os.

moradores têm a opor
tunidade de ter um espaço
para lazer e prática despor
tiva, alguns trabalhos ainda

estão pendentes e têm gera
do dor de cabeça para al

guns moradores.

O terreno para cons

trução do campo foi cedido

pelo tesoureiro da associa

ção, João Carlos Michalak,
área esta que até então ser

via de depósito do esgoto do
méstico de cerca de dez

casas próximas dali. A espo
sa do tesoureiro, Sueli Mi
chalak, conta que a prefei
tura fez a terraplanagem no

local e em parceria com a

comunidade foram coloca
das traves, areia e uma rede

para cercar o campo. "Mas'

sabemos, que ainda falta

fazer o muro para. conten-

Alexandre Bago

Sueli mostra parte do muro que já foi construída para contenção de deslizamentos
.

ção de enxurradas, fazer,
quem sabe, um vestiário,
mas isso são metas que atin

giremos aos poucos. Não

podemos exigir tudo de
uma só vez", analisa Sueli,
"A prefeitura está nos

ajudando dentro das pos
sibilidades. Só pedimos que
a comunidade tenha um

pouco de paciência",
destaca Lourdes Jagiello,
primeira tesoureira da

associação.
O problema da falta de

um muro se acentua em

dias de chuva forte, quando
a água e a lama escorrem

dos morros e ameaça inva-

dir as casas. No início do mês

duas moradoras fica-ram
assustadas com o volu-me

de lama e sujeira que
desceu e acabou invadindo

uma das casas, A solicitação
é para que se faça o muro

de contenção para evitar

que mais lama desça nas

casas próximas' dali. "Con
versamos com o prefeito e

ele se prontificou a nos aju
dar a construir o muro, A

prefeitura nos dará o mate

rial e faremos o muro em

regime de mutirão", explica
Sueli mostrando que parte
do muro já foi construída,
mas que a associação não

teve condições de conti
nuar a obra.

A associação está con-

. vocando os moradores para
uma reunião, que acontece

rá neste sábado, dia 21, na
residência ,de Luis Maran

gani, na Vila Brimiller,

A tesoureira diz que
estão nos objetivos da

associação o término do

campo e a colocação de

mais bocas de lobo.
"Contamos com a presença

\ .

dos moradores para dISCU-

tirmos as necessidades da

vila pilra podermos levar

adiante as reivindicações",
finaliza Lourdes. (CG)

São Bento do Sul realiza Feira Ambiental em março
SÃO BENTO DO SUL - Legis-. Vai reunir cerca de 150 pessoas de várias. regiões No congresso, as palestras
lação ambiental e politica estandes para expor do país. O prefeito Silvio abordarão temas como

nacional de recursos hidro- tecnologias, serviços e Devek convidou aministra responsabilidade ambiental.
minerais serão dois dos novidades em preser- do Meio Ambiente, Mari- das empresas, licenciamen-

temas principais daAmbi- vação ambiental. Um na Silva para o evento, Ex- to e gerenciamento de

ental 2004, que acontece congresso de ambienta- periências aplicadas no resíduos. O uso racional da

em São Bento do Sul de listas também faz parte da Brasil e exterior serão di- água também estará em

23'a 26 de março. A feira programação e deve reunir vulgadas durante a feira. pauta.

m contato com essas

pelas galerias de seu

I por Peixes, até 20/3, convida
cê administra sua vida e as

eres que isso envolve. Sim,
!RJ)isso, mas o enfoque é

ria satisfação. Você é

:����n�d!e1'�lcl1;;rd:ee� �r����� faz: use

ln Peixes, seu signo oposto,
20/3) de desafios e de muito

I que você esteja bem
nte obstáculos e a oposição
os tipos de interação e

rtantes nessa fase: você
eles. principalmente sobre

por Peixes, seu colega de
numa viagem descontraída
sentir bem, com vitalidade,
e positiva e otimista diante

lacionamentos, podem rolar

relação, aproveite para
20/3, é supercriativa,

Sagitário - O Sol transita por Peixes (até 20/3) e conduz
sua atenção para Intimes da sua vida pessoal u

e privada e para dela fazem parte. Apesar
de continuar respo remissos com o

mund
com

tempo

I por Peixes, até 20/3, é

podendo resultar em uma

Na verdade, esse

de uma reavaliação
de uma atitude mais
recursos. Aprenda a

usar de modo mais prático a sua habilidade em

fazer muitas coisas.

periodo de alta solar, se
do um ciclo pessoal
se sinta, de alguma
pois é seu centro

pelo Sol, que está sendo
mais a cuidar de si mesmo,
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Um pouco da História
Fotos: Arquivo Histórico Eugênio Victor Schmõckel

A estação ferroviária foi a responsável pelo crescimento economico de Jaraguá do Sul

Soldados da Revolução Federalista de 'l930desembarcaram na estação ferroviária

Amovimentação era tanto que a pequena estação, construída em 1913, não suportava a demanda.

A construção da Rede Ferroviária

ligando o Porto de São Francisco a Rio

Negro iniciou com a colocação dos trilhos,
em 1906 e terminou em 1913, integrando
a região ao resto do Brasil e contribuindo,
de forma decisiva, para o desenvol

vimento da Colônia Jaraguá. O diretor do

Arquivo H istórico Eugênio Victor

Schrnõckel, Egon Jagnow, comenta que,
além de facilitar o deslocamento das

pessoas para qualquer outro lugar,
também possibi I itou o escoamento da pro

dução regional e o conseqüente cres

cimento econômico de Jaraguá do Sul.

\�araguá do Sul so-mente se desenvolveu

em função da rede ferroviária. Foi a partir
da ferrovia que a cidade cresceu, de

sencadeando, na época, o desen

volvimento do transporte, com a criação
do Clube de Choffeurs, sem contar a

instalação de vários hotéis. Representava,
sem dúvida, nossa ligação com o mundo",
exemplificaJagnow.

A compra da estação, na avaliação de

Jagnow, representa o resgate histórico

mais importante que se fez até agora. "Do
meu ponto de vista, Jaraguá do Sul deve

seu progresso em função da Rede Fer

roviária", enfatiza o diretor do Arquivo
H istórico. Segundo ele, a Rede, até a

década de 70, representava a espinha dor
sal do transporte. "Todas as mercadorias

que iam para o litoral de Santa Catarina

eram embarcadas e desembarcadas

aqui", acrescenta Jagnow. No período de

1989 a 1997, o local foi sede do Arquivo
H istórlco Eugênio Victor Schmõckel.

O trem de passageiros possibilitava a

viagem entre Jaraguá do Sul e os grandes
centros, como Curitiba, São Paulo, Rio de

Janeiro, com bastante requinte para a

época. E como muitos vinham para Jara

guá do Sul de passagem para outras cida

des da região, pernoitavam no município,
nos diversos hotéis que surgi rarn na

época, como o Hotel Central, Brasil,
Wensersky e Becker. Infel izmente, ne

nhum deles sobreviveu às mudanças dos
costumes. Nos áureos tempos da ferrovia,
era ali o centro das atenções, dos debates,
das notícias,dos encontros e desen
contras.

A movimentação era tanto que a

pequena estação, construída em 1913,
não suportava a demanda. Um ante

projeto marca a necessidade de Uma nova

edificação, datado de 26 de outubro de
1938. Assim, em 1938, era inaugurada a

nova Estação Ferroviária e a ampl iação
da estação de cargas. Amplo e moderno

para a época, o novo edifício apresentava
belas linhas arquitetônicas, ótimo
acabamento e mobiliário adequado.

A parti r de feverei ro de 1944 e até o

início de 1991, a Lltorina fazia o per
curso diariamente, em diversos horários,
entre Corupá e São Francisco do Sul, res
gatando o romantismo dos passeios de
trem
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imóveis veículos

Vinte anos e quase 2
milhões de unidades

depois do
lançamento, o Fiat
Uno passa pelo mais
radical face/ift desde
seu lançamento no
Brasil.

Quando surgiu no País,
em 1984, o Fiat
projetado pelo mestre Giuggiaro
tinha a missão de substituir 147 e para isso
valeu-se de um projeto tão moderno que
chegava mesmo a assustar as pessoas, que o

apelidaram de "botinha ortopédica" por causa
de seu formatei. Era um carro compacto que

com virtudes de carro

grande. Aliás, até hoje
nenhum carro do mesmo segmento
conseguiu passara mesma sensação de

espaço interno que o Uno transmite tão
naturalmente. O pequeno italiano fez escola
e inaugurou o novo conceito de carro hatch,
com a traseira totalmente vertical. Pode-se
dizer até mesmo que ele é o precursor dos
monovolumes com seu pára-brisas inclinado

fiJiiiiiiiii•••·IliilIiiIÊi2 aliado a carroceria mais
alta. Outras

Sob certos ângulos, irreconhecível: a frente
inédita traz grade exagerada. Pára-choques na

Cor do veículo sugerem sofisticação. Traseira
também mudou �'I; _

bastante

ausência de
calhas no teto

e quebra
vento,

antecipando
novas

tendências no
mundo

automobilistico.

A era dos 1.0
Ao inaugurar o segmento dos 1.0, em
1990, a Fiat garantiria o título de "carro

popular" ao Uno, (que tornou-se

Mille), desde então o mais barato do
Brasil. Em janeiro último o Mille
vendeu 5.659 unidades (quinta posição
no ranking nacional), o que fez a

fábrica ir na contramão dos que
acreditavam na aposentadoria do

modelo. A Fiat resolveu, ao menos por
enquanto, dar uma sobrevida ao Mille
com uma plástica simples, mas de

grande efeito.
As principais mudanças estão na parte

dianteira, que ostenta agora
uma grade mais encorpada,
é verdade, porém
exagerada, que destoa do

.... restante do carro, de

consagradas linhas retas.

jutam-se à nova grande os

pára-choques, que agora
envolvem os faróis, também

novos e com lentes lisas. Na
lateral foi-se o tradicional vinco

na alturas das maçanetas. Na traseira,
mais "dean" as lanternas também são

novas, no desenho e no tamanho; a

placa desceu para o pára-choques e no

seu lugar consta o logotipo redondo,
adotado nos demais modelos Fiat.

Tudo isso para criar um ar de

sofisticação, já que até mesmo os pára
choques agora vem opcionalmente na.

cor do veículo.
O interior do modelo continua simples,
porém aconhegante, graças aos novos

ainda -mais belo
O Peugeot 206, sempre teve na

beleza e na ousadia de suas
formas um grande trunfo frente
à concorrência e desde o lança
mento, em 1998, não passava
por alteração estilística alguma.
A concorrência mostra-se

ferrenha e alguns retoquezinhos
fizeram-se necessários. Eis que
surge o .que a Peugeot batizou de
"206 nova geração", tratado
como uma grande novidade. Na
verdade não é. O compacto

continua tão belo como

sempre, porém é onde não se

vê que ele mudou para (bem)
melhor. A suspensão, alvo de

reclamações pelo barulho

exagerado recebeu nova

calibragem que o torna mais

confortável, porém, sem
alterar a estabilidade, em que é

notável sua performance. Sob
o capô, surge agora um motor

1.4 8\1, com 75 vc de potência,
que junta-se aos 1.0 16V e 1.6

diversos

bancos, padronagens e tons vindos do Palio,
que visam melhorar a habitabilidade do Mille.
O grafismo dos mostradores também mudou e

ítens que estavam sumidos voltaram a figurar a
lista de opcionais do modelo, entre eles ar

condicionado, direção hidráulica e até mesmo

rádio com CD player. Na lista de acessórios
constam desde aro em liga leve e brake light.
Sob o capô, nenhuma novidade. Manteve-se o

consagrado câmbio e motor Fire, de eficiência
mecânica e ótimos níveis de economia de

combustível, um de seus grandes atrativos. E

aliás, é esse conjunto, inalterado, que mantêm
as vendas do modelo em alta.
A conclusão que se tira é que o estilo harmo
nioso do modelo perdeu-se em meio à alguns
ítens dessa cirurgia. É claro que melhorias são

bem-vindas, mas os consumidores do Uno

procuram de verdade, é aquilo que ele oferece
de melhor: um excelente custo-benefício.

o Mille e a concorrência
Quando se comparam os preços, entende-se

porque o Uno, ou melhor, o Mille, mesmo
com seu estilo simples e antiquado ainda é o

sonho de consumo de milhares de pessoas.

Duas portas:
Fiat Mille R$ 15.990,00
VW Gol City.......................•....R$ 16.900,00
Chevrolet Celta R$ 17.950,00

Quatro portas:
Fiat Mille R$ 17.130,00
Chevrolet Celta R$ 19.140,00
VW Gol City R$ 19.150,00

Potência do motor 55 cv

Velocidade máxima ....•.................151 km/h
Consumo urbano 11,3 km/I
Consumo em estrada•••••••...•••••.•..•13,8 km/I

segundo a fábrica, seriam 20 km!1
Vendas mundiais 8.705 milhões
Vendas no Brasil. 1.932 milhões

Número_ de versões (Brasil) ; 17
das quais, 7 como Mille)

Produção: Cromocrt Criação & Fotolitos
Textos de: Darlon Anacleto

16V. Na prática, não chega a ser um "estouro",
mas é nas arrancadas e ultrapassagens que mostra
se bastante esperto. O câmbio é o mesmo, macio e

preciso, outro ponto positivo no modelo que custa

-a partir de R$ 21.990, básico, via internet.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSI
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370-3113
� o u t o tn o v e is

1

Av.WaldemarGrubba - Jaraguá do Sul- se

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

.�
1eíI1I

(47) 376-1772/ 273-1001

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do RioCerro - Jaraguá do Sul- SC

VOLKSWAG�M Resta 1.3 Branco G 1995
Gol CL 1.6 Verde G 1993 Escort L 1.6 Cinza G 1993

Gol GII18V Plus Branco G .2001 Stratus LX Preto G 1993

Saveiro Summer Verde G 1997 Escort L 1.6 Verde G 1987
Gol CL1.8 MI Branco G 1997 PICK·UP

Goll.01 Vemnelho G 1997 Kombi Branca G 1.996
Fusca 1600 Azul G 1.981 0-20 cabinada Vemnelha O 1993

Fusca 1300 Bege G 1900 Courier CLX f1) Branca G 1993

FIAT Blaser OLX Branca O 1999

Tipo IE 1.6 compl. Vemnelho G 1994 F-l000 completa Branca O 1994

Palio EX 4pts Branco G zxo F-l000SGNV Branca G/GNV 1997

Palio Young Preto G 2001 Silverado conquest Verde O zxn

Pálio Fire Azul G 2003 Mitsubishi Pagero Preta O 2001

GM MOTOS

Corsa Wind 4p Branco G 2001 OT200 Branca G 1997
,.' CBX 200 Strada Roxa G 1997

FORD IMPORTADO

Q U l NTA·FEl RA, 19 de fevereiro de2

R: Walter Marquardt, 518 -

Fone: (47)
370-8622

Parati 4p 99

Parati 2p 98

Gol 1.0 2p 99

Gol 1.0 2p 96

Gol 1.0 2p 95

Voyage GL 90

Palio 1.0 4p 00

Palio 1.0 2p 98

Tipo 1.6 4p 95

Tempra 2.0 8v 97

Corsa Sedan 95

Corsa 1.0 2p 99

Corsa 1.0 2p 96

Uno Mille 96

Uno Mille 93

Ford Ka 00

Fie.sta 4p 96

D-20 Diesel' 92

Pick-up dupla 94
Strada 1.5 GNV 99

Pick-up Corsa GNV 96

Blazer Diesel 99

BMW 328i 96

Scenic 1.6 00

Vectra GLS' GNV 97

Mondeo 2.0 CLX 97

Monza 4p 94

Astra GLS 99

GM

$�10c/opc., d.ti.
S-10EFI c/ opc.
Corsa'Wagon ., .....

Cors8..Sedanl:3L 1.6

(JoisaWinq c/ opc.
ÇorSa Super 4p, ,é.W,

Monza SL, 4{J, v.e.'
vw

Gol GI/I 16v, e.c., d.h.
Gol GII/ 16v, 4p, clopc.
Quantum CU 1.8 compl..
GoiMI. Specie!
Gal MI 16v, c/ opc. + rodas
Go/1.0i
GoICU1.6
1:3011.6 étcoot.

97

95
OI
98
OI

OI
93

Fusca
··FIAT·

97
97

Tempra HLX 16v" compl.:
Palio Weekend - ar

Palio ED 4p, c/opc. 98

Uno Fire
.

02

Tipo MPI 1.6 compl. + rodas 96

FiorinQ 1. O aberta 94

FORD

Ra�ger XLT 4p, compl. + GNV 99
. .

:'.. . ." 00Fiesta4p, cl opc.r.e.c.
.

,,' ,.' '.', .,........ .. 99FiestaAp,.'e!bpC.,.d.h.
j(a'GLrocarH 00

,
"I 94Escort hobby ..

Escort hobby cl opc. 95

MOTO

CGKS
Biz c/ partida

01
OI

Bernardo Dornbusch, próx. Clube' Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder
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2ij UINTA-FEIRA, 19 de fevereiro de 2004

ALA - vende-se, 85, 4p, 4cc,

coai, radas esp. R$3.500,OO.
eita.se carro de maior valor. Tr:

09·2000.

VEIRo-vende-se, 01, GIII, gas./
V, compl., IPVA e Inmetro 04

gulariz., 52.000km, rodas, lona
ant., ótimo estado. R$24.000,OO.
eita.se proposta à vista OU veículo

enorvalor. Tr: 370-8563 ou 9103-

80,

YAGE,- vende-se, 92, CL, 1.8,
sjGNV, a.c., impecável.
10,500,00. Tr: 370-7299 ou

55-3915 cl Julio.

nca, ótimo estado. Aceita-se carro
menor valor, Tr: 372-0391 ou

65-8875,

99, verm.,

lI0 - vende-se, EO, 98, 4p.
10,900,OO.Tr: 9997-5557.

lI0-vende-se, EOX, 98, 4p, v.e.,
"personalizado. R$11.600,OO ou

nancio, Tr: 370-3574 ou 9123-
355c/Waldir.

RADA-vende-se, 99/00 cabine
tendida. R$13.500,OO. Tr: 8803-
791 cl Ana Paula.

MPRA-vende-se, 94, gas. 2.0,
6v, R$2,500,OO + '1.7 presto Tr:
75-2365 ou 372-3624 cl Roberto.

PO-vende-se, 95, 4p, compl. +
das, cinza. R$9.000,OO. Tr: 370-

r·
.. · .. ·_············ .. ··· .. · .. ········· __ · .. _ -.- .. -- - - ..

ICom. de Peças Antoniol
I [!�lº-ªtªJI
I ,,"---''7-77'(';;'{7�'-''-'''-

I iRoçaâeíra;i
I r@Jif;l�rfHEftl.eirª
I

,

II Fone: 370-2764 1
CeI.: 9104-2070/9957-60991
IAv, Woldemar Grubbo, 4406 (rrevc da !iChrOOOaf)iL .. ,. __ , " , , _ .. .. _ .. _, _ ,_ " , :

3574 ou 9123-7355 c/ Valdir.

UNO - vende-se, S, 91, 1.5, ótimo
estado. R$6.400,OO. Tr: 370-7315.

UNO - vende-se, 95, ELX, prata.
R$5.500,OO + consórcio. Tr: 371-
1970.

DEL REY - vende-se, 84, excelente
estado. R$2.400,OO. Tr: 370-3279.

DEL REY - vende-se, 82.

R$2.000,OO. Tr: 273-6242 ou 9134-
0498.

ESCORT - vende-se, 85, ótimo
estado. R$3.800,OO. Tr: 371-5917
ou 9134-0498.

F-4000 - vende-se, 85/86, MWM,
motor c/ 80.000km, revisado, 2º
dono, parto Tr: 9979-1437.

FIESTA-vende-se, 98, GL,l,O, azul
met., novo. R$lO.OOO,OO. Tr: 274-
8371 cl Airton.

FIESTA - vende-se, 97/98, 4p.
R$10.500,OO. Tr: 9902-6717.

KA - vende-se, 98, cinza met.

R$9.900,OO. Tr: 9973-5052,

PAMPA - vende-se, 84, álcool, 1.6.
R$2.600,OO. Tr: 376-1483 cl Juan.

PICK-UP WllLlS - vende-se, traçada,
carroceria original de lata, bom estado.

R$4.500,OO. Tr: 273-0211.

,

RANGER - vende-se, XL, compl., 94.

CLASSI

R$14.000,OO. Tr: 9962-3664.

VERONA - vende-se, GLX, 1.8, 91,
compl. R$6.600,OO. Tr: 371-0879.

GOL - vende-se, 1000, 95, branco,
impecável. R$7.200,OO. Tr: 275-

1379.

GOl-vende-se, 91, branco, 4 pneus
novos, amortecedor novo, perf.
estado. Aceita-se troca. Tr: 373-
2117.

GOL - vende-se, cu, 1.6, 96, ótimo
estado, 2º dono. Aceita-se troca pI
carro ou moto de menor valor. Tr:
276-0397.

GOL - vende-se, 97, 1000.

R$4.000,OO à vista + 19x

R$444,OO. Tr: 9902-2230.

GOL - vende-se, 01, v.e., t.e.

R$13.500,OO. Tr: 9957-3751.

GOL - vende-se, 90. Aceita-se troca
p/ Biz no valor até. R$250,OO ou pI
material de construção. Tr: 371-
7558 c/ Janaina ou 9963-0543 c/
Claudionei.

SANTANA - vende-se, Cl., 1.8, 89,
gas., impecável. R$5.800,OO. Tr:
371-6238.

SANTANA - vende-se, GLS, compl.,
c/ jogo de rodas 15, ótimo estado.
R$5,800,OO. Tr: 273-6242 ou 9134-
0498.

SANTANA-vende-se, CL, 85, álcool,
verde meto R$4.300,OO. Tr: 275-
2522.

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII, 1.8,
gas/GNV com inmetro, compl., prata,
rodas de liga, lona mar., ótimo estado.
Aceita-se proposta à vista. Tr: 370-
8563 ou 9103-3580.

BESTA - vende-se, GS, 00, compl.,
c/ ar. R$36.000,OO. Tr: 373-5030
ou 9957-3751 cl Adinei.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6 RT,
,

prata, airbag duplo, d.h., a.c., CO

original, controle satélite de som, t.e.
,

5p, trava p/ crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tr: 370-8928.

DAKOTA - vende-se, Dodge, sport,
2.9C, 99, verm., cabine estendida,
cornpl., impecável, gás./GNV. Tr:
371-6506.

L-200 - vende-se, cabine dupla, 95,
a.c., 4x4. R$ 30.000,00. Aceita-se
carro de menor valor no negócio. Tr:
(47) 9102-0009 c/ Santiago.

CORREIO DO POVO 3

XT600 Preta
..

CBX 250 Twister Preta

3JlIOTOS
XT225 Vermelha

CBX 200 Strada Vermelha

CBX 200 Strada Verde

DT 180 Preta

XLR 125 Branca

Verde

-'970)
Titan KS Azul

(371 Titan Verde

':m,,*l!OiIO_�I!;a;;1ó
Tltan Vermelha

Compra - Vende Titan Azul

Troca - Financia Today Vermelha

Temos todos modelos de CG 125 Branca

carretinhas para motos e jet ski BizES Azul

Reboque pI 2 motos Cinza

Fíesra Preto

Rua Fritz Bartel, 99 • Baependi
Jaraguá do Sul .. se

impecável.particular, Tr: 9979-1437. R$1.500,OO. Tr: 376-0409. ESCAPAMENTO - vende-se,
esportivo, pICB500 ou outras, marca
Coyote. nsico.oo. Tr: 9103-1621
ou 275-1204 cl Ricardo.

CG-vende-se, titan, 01,18.000km,
prata. R$3.250,OO. Tr: 9979-0605.

SUNDOWN - vende-se, Seeped,
90cc, 97 /97, verde, c/ parto
R$1.400,OO. Tr: 9123-3174 cl
Pedro. RODAS - vende-se, futura. Tr: 9131-

2157.
CG - compra-se, 82. Tr: 9905-9595
à tarde.

TITAN -vende-se, 02, ótimo estado.
R$3.900,OO. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355 c/ Valdir.

SOM - vende-se, cd, Aiwa, COC -

2070, um par de auto-falantes 69,
300w, Hinor. R$550,OO. Tr: 376-
3155 c/ Nelson.

CG - troca-se, 97, ótimo estado p/
carro no valor. R$2.800,OO, Tr: 273-
6242 ou 9134-0498.

YBR - vende-se, 01, 19.000km.

R$3.800,OO. Tr: 273-0651.COMPRA-SE - motd modelo, honda
Biz / Oream em bom estado. Tr:
9122-1830 c/ Vinícius.

SOM - vende-se, cd p/ carro,
Kenwood. Tr: 9131-2157.

'SOM - vende-se, aparelho de cd,
Pioneer, c/ MP3, c/ controle,
novo, na caixa. R$520,OO. Tr:
376-2206 ou 9111-9968 c/
Alexsandro.

DT 180 - vende-se, c/ COI Racin, p/
trilha, ótima. R$1.500,OO. Tr: 376-
2820 ou 376-0409.

DT 180 - vende-se, 89, pneus novos
e revisada. R$1.500,OO. Tr: 370-
8295.

CONSÓRCIO' vende-se,
contemplado, crédito de

R$7.500,OO. Valor R$3.400,OO
entro + 39x R$160,OO. Tr: 9983-
3841.

SOM - vende-se, pI carro, novo,

Panasonic. R$400,OO. Tr: 276-
2073.LAMBRETA - vende-se, pI restaurar.

Alfa Romeu 164, 3.0 Preto G 94 R$15,500,00

Monza SLE 4p Prata A 87 R$ 4.900,00

Escoft 'XR3 Azul A 86 R$ 3.400,00

AGRAlE - vende-se, baú, 1600. Santana CD 4p Azul A 86 R$ 4,500,00
Aceita-se troca por 0-20 ou F-1000 Monza SLE 2p + rodas 15 Verde G 84 R$ 4.300,00
e volta diferença. Tr: 9963-5665.

Monza Hatch Branco A 83 R$ 1.500,00
1113 - compra-se, de preferência

F-75 traçada, carroceria de lata Azul G 75 R$ 6.000,00financiado. Tr: 372-0108.

Escort L Vermelho A 85' R$ 3.900,00

Santana Azul A 85 R$ 3.800,00

Pick-up Fiorino City Vermelho A 84 R$ 2.300,00

Kombi envidraçada Azul G 76 R$ 2,500,00

CB 400 - vende-se, 82,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO
CLASSI

diversosl
ALARME - vende-se, central
Sulton R2X, cl bateria e carregada
+ 2 sirenes e dlscadora Siproel,
ótimo estado. R$450,00_ Tr: 373-
4386_

BICICLETA vende-se,
sundown, 21 marchas, 2

amortecedores, s us peris ão

regulável, ideal pi down Hill.

R$430,00. Tr: 376-2820.

BICICLETA - vende-se, infantil, aro
12, verm., ótimo estado. R$59,00.
Tr: 373-0304 ou 373-4386.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Ria, cl 45 dias. R$150,00. Tr: 376-
1483.

Mais Qualidade

Para o lar
e para a IndústriaTECNe

CALHAS

A TECNOCAlHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Colhes, Coifas, Aquecedor
Solcr, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes poro

velas, Chapas em geral, Churrcsqueircs, Baldes, Mictórios,
Proteção para parabólicas, Carie e dobra de chapas,
Funilaria Industrial.em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.
,�

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E fUNILARIA INDl. É COM A rECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 - Centro - Jaraguá do Sul· SC • Fones: 370·6448 - 275·0448 • rax: 371·9351

CACHORRO - vende-se, Rotweiller,
cl 8 meses. R$150,00. Tr: 9143-
3935.

CACHORRO - vende-se, filhote de
cocker spaniel, preto e branco. Tr:
9137-8797 cl Cláudio André.

CACHORRO - vende-se, filhotes de
American Staffordshire Terrier, Poodle
micro e toy, Yorkshire, Shi-Tzu,
Shàrpei, Beagle, Schnauser, Lulu da
Pomeranea anão, labrador, boxer,
buldogue inglês, pit buli, todos cl
pedigree ou contrato. Tr: 370-8563
ou 9103-3580.

, CARRETINHA BARRACA - vende-se,
93, pi 6 pessoas, toda reformada, 2
pneus novos, pronta pI uso em

camping. R$2.200,00. Tr: 275-2949.

CELULAR - vende-se, Tim, pronto,
Nokia 5120. R$130,00. Tr: 372-1119.

CENTRíFUGA - troca-se, de

alimentos, poresteira meco ou bicicleta

ergométrica. Tr: 370-7312.

COMPUTADOR -'vende-se, semi

novo, completo. R$1.450,00. Tr:
9953-9082.

COMPUTADOR -vende-se, novo, na
caixa, Duron, 1.8. R$1.350,00. Tr:
275-2684.

COMPUTADOR - compra-se, semi
novo. Tr: 9117-7814.

EqUIPAMENTOS - vende-se, compl.,
pi montar açougue. W: 374-1116.

FRESADORA - vende-se, superior,
copiadora. R$2.500,00. Tr. na R.

João Fermino Domingos - Vila Lenzi
ou Tel. 275-3019 (recado) e 9132-
4454 cl Juca.

FREEZER -vende-se, 270L, vertical, cl
gavetas, novo. Tr: 371-5503 c/ Mareio.

QUINTA-FEl RA, 19 de fevereiro de 20

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobina de

Papel HD, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M, Suporte

de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas,'Material de expediente,

e embalagens em geral

Oferta

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

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

"Um u kc I c em sua vida pessoal e profissional"

, Computadores
f completos
'�"'�V"""'-'-""""""'" ·_·.··.',·,.·,··_·_._.'w."

Impressoras
Impressoras fiscais

Sistemas para
comércio e

Indústria: Pcp,
. Exportação,
,

administrativq,
controles,
emissões fiscais,
cupom fiscal e
nota fiscal. etc ...

Programas/
licenças do
windows
excel/word/I inuxl

MICRO a partir de:

R$ , 1.287,00
A vista ou financiamos

em até 24 meses.

Configurações: Duron 1.8 - 128 rrb

de memória, Hard Disk 40GB. fax

modem 56k. cd rorn LG 52x, placa

mãe ECS, Placa de vídeo AGP 32 mb.
monitor IS" Samsung, drive disquete
1.44, teclado, mouse, gabinete atx

300w, caixas de som amplificada,'
18Ow, placa de som e rede integrada

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



O� UINTA-FEIRA, 19 de fevereiro de 2004
CLASSI

Novo sif�.<de serviços da região
ice.com.br

J;:��ra70
'".:,,/[

, .�.,.

vieé�com.br

Rua João Plcninscheck. 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

CORREIO DO POVO 5

COMPUTADORES

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

vende-se,
rosdócimo, 370L, semi-nova. Tr:
71·5503 cl Mareio.

alumínio. Tr: 274-8620 cl Claudete
após 19:00.

MÁQUINA - vende-se, de costura,
overloque, Rimoldi, Tr: 370-8599.

MÁQUINA - vende-se, de costura,
cobertura, Kansai especial. Tr: 370-
8599.

MESA - compra-se, de corte ou

revisão. Tr: 371-3830.

MESA - vende-se, de tênis de mesa,
profissional, Hobby, dobrável.

R$380,00. Tr: 376-2820.
motores AP 1.6, 1.8 ou 2.0 e outros

acessórios na garantia. Tr: 275-
1204 ou 9103-1611 cl Ricardo.

IT TURBO - vende-se, compl., pI
MÓVEIS - vende-se, pI salão de

beleza. Valor à combinar. Tr: 373-

OURO - compra-se, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Paga-se à
vista. Tr: 9979-0605.Restauração

de Móveis e

Antiguidades.

880aelio8 e ceon8erv�'ação
TECLADO - vende-se, Yamaha,
PSR510. R$500,00. Tr: 376-2820.

TELEVISÃO - vende-se, Philips,
14". R$80,00. Tr: 275-1631 após
15:00.

PIA - aceita-se doação, de COZo Tr:

274-8620 cl Claudete após
19:00.

1iatar:a370-5290

PLAINA - vende-se, desengrossa,
400mm. R$2.300,00. Tr. na R. João
Fermino Domingos - Vila lenzi ou
Tel. 275-3019 (recado) e 91324454
c/ Juca.

TíTULO CANDEIAS - vende-se,
remido, sêria AO, esporte, lazer e
recreação. Valor 30%menos o valor.
atual ou a combinar. Tr: 9117-D311.

1900. PRANCHA - vende-se, p/ cabelo. Tr:
371-5042 ou 371-5270 à noite.

TORNO - vende-se, copiador.
R$2.000,00. Tr. na R. João Femrino

Domingos - Vila l.enzi ou Tel. 275-
3019 (recado) e 9132-4454 cl
Juca.MULTíMETRO - vende-se, digital,

Gold Star, DM312, profissional.
R$150,00. Tr: 274-8141.

TAPETE -vende-se, 2xl,5, pI sala.
R$40,00. Tr: 9116-4162.LACRES - vende-se, de latinhas de

Centrais telefônicas Intelbras

. "'N�� tome as ..
.

deç,isões pelos'"
outros. Não de·
os Qutros toma

.

as detl"sqes •.
·Sãosuas.

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

escritório e residência.
Produtos e serviços para t�lefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

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

VENTILADOR - vende-se, novo,

TELEFONIA

(Instalação e ASSistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headsetl
Atendedores automáticos

Espera telefônlca personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tornadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

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

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e ASSistência Técnica)
Portão eletrônico e ínterfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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370�2109 AGENOR
Av. PREF. WALDEMAR GRUBBA, 3809 '.1.1•• ,.,1,'.' '·A.,_ .. *'.....• VIEIRAS· JARAGUÁ DOSUL.' I .. __

ír.fR\o.····..... VEíCULOS8� 370-7516
Ãrduíno
Veículos

.Cors'a Wagon Super 16�;' '00'
KaGL 2p '00

• G.oll.0 16vGII14p
Uno·Millé4p
'Palio EDX 4p
Corsa4p
Escort GL 1.6 2p
S-10 diesel

Honda Titan ES 01

Gol Plus 1.0 2p 95
Uno CS 1.500 2p 93

.

Monza SLjE Ap 90

S�lO dléseí.comp],

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibusa7r�1987 275-0777;1

. Rua Presid�nt�.�pi.táció Pessoa, 1379 - Cimttc);'��rag�� do Súl
Ma'to CG 125'Tiía�' KS" ... .,

oi pratá'
.• '"

G"h "
.•

Corsa Wagon 00 cinza G
S-10 compl. 00 prata G
Courier Clx 98 vermelho G
Escort Hobby 96 azul G
F·1000 92 cinza O
F-4000 90 cinza O
Corsa Wind MPFI 97 vermelho G
Fiat Uno Eletronic 94 bordá G
Gol 1.000i 96 vermelho G
Gol GIII completo 1.6 00 vermelho G

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936 ompra Vende Troca. Financia

a Walter Marquardt, 1850 � Barra do Rio M.olha - Jaraguá do Sul- se .

Azul 02
Branco 01
Azul 98
Cinza 98
Branco 96
Marrom 95
Cinza 93
Cinza 92
Amarela 86
Prata 86-
Cinza 80
Verde met. . �8

GM
Vermelho
Branco
Branco
Bordá
Cinza
Bordo
Azul
Prata
Vermelho

VW
Branco
Branco
Branco
Branco,
Prata
FIAT

Azul
Vermelho
FORD

Prata
Azul
RENAULT
Cinza

Branco
Branco BR 280 -Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127Celta

Corsa Hatch
Corsa GL 1.6 a.c., d.h.
Corsa Super 4p
Corsa Wind MPFI
Corsa Wind
Monza GL cl trio
CheveUe DL
MOQza SL cornpl. -Ar

Gol Special
Gol f compl, + couro
Gol Special
Polia Classic compl.
Gol16v 4p

Tipo 1.6 IE compl.
Uno 1.5R

03
03
01
97
97
95
94
93
93

02
01
99
99
99

94
89

97
98

00

Palio 500 anos 1.0, compl. + ar
Palio Weekend Stile compl.
Palio EX 4p
Marea EX 2.0 20v 4p compl.
Tempra 2:0 8v compl. GNV

Gal MI 1.0, 2p, compl.
Gol 1.0 16v 4p
Goll.0 MI
Gol LO 16v 4p u., d.t., a.q.
Golf 1.6 compl.

Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t .. v.e., t.e.
Corsa Wind 1.0
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Vectra Millenium compl.
cena LO
Vectra GLS compl. 2.0
Corsa Super 4p 1.4 GL v.e., T.e.
Astra GL 1.8 2p compl.
Vectra Gls 2.0 cornpl.
Vectra GLS 2.0 compl.

nofire
01 GIII plus, gasolina, 4p
10cab, Estendida, ôcil.

01f2.0 compl.
noMille
anpa álcool
ilux Sw4, diesel
1000diesel
1000

CAMINHÕES

02 R$ 53,000,00 chassi

01 R$ 53.000,00 c/ baú

01 R$ 75.000,00 3° eixo chassi

97 R$ 68.000,00 3° eixo graneleir,a
99 . R$ 58,000,00 toco c/ baú

01 R$ 85,000,00 3° eixo chassi

GNV
VW

VW 8.120

Vw 8,120

VW 15,180

VW 14,220

VW14,170

VW17,210

99
99
98
00
01

99
99
98
01
03
97
96
01
98
97

bral)Co
verde
brallOl
br""
cinzar

Vermelho
Marrom

Branca

Azul
Azul

,Azul

Branco
Branco

GM
Fiorino Working
Corsa 1.6 pick-up
MB 608 carroceri a
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck
MB 710 turbinado, cl baú
M� 710 turbinado

96

96

82

79

75

98

00

verde G
branca G

vermelho O

amarelo O
azul O
vermelho O

branco O

branco
bordõ
braf):zj
pra�
branco
cinza
branco
branoo
prata
verden:

scort
hevette
scort álc,

Mondeo GLX , top de linha
Escort GL 16v compl.

Scenic RT 1.6
Vermelha 94

�����FIomóvw 370·3113
Av. Waldemar Grubba - Jaraguá do Sul - se

-Wii..-LIAM-VeíCUlOS
Rua lVIarechal Castelo Branco, (47) 374-1117
3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

373-0806
373-1881 372-0676

96
96
94

. 93
93
91
90.
90
89
89
89
89
88
87
86·

.

85
91
84
74

CHEVROLET Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol G1114p, 16v
AstraGL compl,
F-l000 cabo �pla
Gol CL 1,6

Vectra CD

GolMI

Corsa Wind 4p
Goll.0

Corsa 2p
Escort GLX 1.8 compl,
Clio 1.0, 8v (-d.h.)

verde 99 G
verde 00 G
branco 00 G
azul 99 G

cinza 89 D

bege 91 G

vermelho 94 G

branco 98 G

prata 01 G

prata 94 G

preto 96 G

cinza 95 G

azul 01 G

preto 01 G

prata 99 G

R$ 5.900,00
R$ 11.900,00
R$ 3.900,00
R$ 2.600,00

() R$ 7.5ÓO,00
R$ 17.500,00
FINANCIADO
R$ 6.000,00
R$ 8.000,00
R$ 2.700,00
R$ 38.000,00
R$ 13.900,00
R$ 2.700,00
R$ 1.900,00
R$ 7.500,00
R$ 3.900,00
R$ 2.400,00
R$ 4.000,00

91
02
87
98
94

01

96
88
93
83

97
94
81
78

01

Preto
Branco
Cinza
Vermelha

Branco

Prata

Prata
Azul
Dourada

Branco
Verde

Preto

Bege
Cinza
Vermelha

Branco

Escort L 1.6
Gol Special (SEM TROCA)
Belina L 1.6
CG 125 Titan
Gol1.0
Fiat Strada est.

Gol CLll.8

Opala Diplomata
Saveiro 1.6

'

Goll.6

Jeep Cherokee Limid

Ranger XL compl,
Corcel li

Brasilia
Tornado

Voyage
Fusca

CORSA 4P, A.C"
CORSA 4P
CORSA SEDAN SUPER
MONZA GL, CI TRIO +DH
OMEGA GLS
OMEGA GLS, COMPL. + TETO
OMEGA GLS

Palio 1.5
.

Vectra GLS compl,
Gol 1000

BRANCO
BRANCO
BRANCO
AZUL
PRETO
CINZA
VERDE

2002
1999
1999

1994

1994
19.93
1993

Monza SLE, álcool 1.8 96

Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina 87

Chevette SL, 1.6, gasolina 87

Fusca 1300 78

Chevette DL 1.6 93

Corsa Super 1,0 97

Gal MI 1.6 compl. 98

Vectra GLS, 2.0, compl. 97

��� 00

Pálio, 1.0, EO, 2p 98

Azul
Branco
Azul
Branca

.Escort L

Voyage
UnOl.5 R
Escort L'
Monza'

.

• Goi.GTI
Gol

FIAT
UNO CS VERMELHO 1989

FORD
KA GL 1.0
ESCORT GL 16V, 4P
FIESTA 1.0 4P
PICK UP CORSA
ESCORT SW COMPL.
ESCORT HOBBY 1.6

PRETO 2000
VERDE 1998
VERMELHO 1998
VERMELHA 1997

r'
AZUL 1997
CINZA 1994

VOLKSWAGEM

311-0802
371-8281

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo-
,

ferroviária)

Av. Pref.eitoW�ldemar Gruba, 3747 • Jaraguá do Sul fxp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Juuá do Sul(47) 371-9730
Palio EOX4p
Tempra
PalioEDX

EscortGL 1.6

Pampa
FordKa

GolSpecial
Parati

Saveiro

FIAT 98
.

97

97

95

95

98

01

83

92

Branco

Azul

Prata

Cinza

Azul

Azul
.

Branco

Branca

Vinho

Uno

Parati

KaGL
S-10deluxe
Monza GLS
Belina GLX

O�20
Pampa 1.6
Gal MI

Gol4p
Meriva

Belina

Omega
Omega
Omega
Omega
Gol

EscortZetec

R$ 11.500,00

R$12.500,00
R$10.800,00
R$ 8.500,00

R$ 8.700,00

R$10.500,00

R$11.500,00
R$ 4.000,00

R$ 2.500,00+

34xR$300,00

R$ 2.500,00

R$ 10.500,00

R$ 8.800,00

R$ 6.000,00

Prata

branca

dourado

branca
cinza

bordô

branco
branco

azul

branco

grafite
cinza

grafite
azul

azul

azul

bordá
azul

4p, c/ v.e, t.e, A.q. SX. R$ 9.500,00
4p, 1.0, 16v, R$15.500,00
motor zetec, R$12.800,00
cabo est., GNV, compl. R$ 22.500
compl. R$ 8.700,00
álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00
compl. Cabinada R$ 32.000;00
gasolina R$6. 700,00
1.0 cl opc. R$11.300,00
R$13.500,00
1.8 compl. R$ 33.000,00
1.6, gasolina. R$ 5.800,00
GNV. R$15.500,00
GLS, compl., GNV. R$15.000,00
CO 3.0 R$16.000,00
CO R$18.000,00
1.8 GL cl opcionais. R$ 7.300,00

1.8, 16v, d.h.,a.q.,I.t.,d.t. R$13.800,00

Goll.02p
Voyage 1.6 2p
Santana 1.6L4p
Fusca 1300
Fusca 1300 2p
Saveiro 1.6 MI2p
UnoCS 1.3, 2p
UnoCS1.32p
Blaser2.24p
Corsal.02p
Corsa 1.04p
Tilan 125 KSE
Titan .125 KSE
Tilan 125
Tilan 125KS
TIlan 125
BisCl00

1993
1984
1998
1985
1981
2000
1986
1986
1996
1996
2001
2001
2002
1998
2000
1996
2001

G
G
G
G
G
GNV
A
G
GIGNV
G
G
G
G
G
G
G
G

03
03
03
02
01
01
01
01
99
98
98
97
97
97
98
96

Huu BCi-mil-do Dornhusch, 1880 - Baependi - Jm-aguá do Sul Fiesta compl. Prata
Corsa sedam compl, modo Novo Prata

99

00

96

92

89

95

93

98

99

03

90

93

93

94

95

94

98

Cinza
Branco

Bege
Branco
Cinza
Verde
Cinza
Roxo
Cinza
Azul
Praia
Azul
Vermelha
Vermelha
Vermelha

95
97
99
97
98
95
96
89
98
88
95
98
98
94
91
89
87
86
85

Vectra GLS completo
Vectra GLS completo
Corsa Sedan compl,
Uno SX completo
Blazer DLX
Corsa Wind
Palio
Escort Xr3
Gol MI
Chevette
Omega
Palio' Weekend
Corsa
Uno
Apolo
Monza
Gol
Gol
Fusca

AzulCorsa Classic
Gol Trend 4p
Golf 1.6 éornpl. air bag
Clio RN cf a.c. + trio

Gol 4p 16v cf opC.
Corsa Wind 4p
Fiesta 4p a.c., D.ti.
Honda Civic LX
Corsa 4p cf d.h. + trio
Palio Weekend cornpl.
Corsa 2p cf opc.
Gol MI cf v.e., t.e.
Palio edx cf D.h. E trio'
Fiesta 4p cf opc,

Suzuki I Jimmy
S.10 cl GNV

Uno EP a.c., trio

Pajera compl.
Gol CU a.c., d.h.

Kadet

Kadet

CUstam S

FORD verde R$ 28.000,00

cinza R$ 18.500,00

preto R$ 9.500,00 \

chumbo R$ 45.000,00

R$ 12.500,00

01 Cinza
Vermelho
Azul
Cinza
Branco

Branco
Prata

Azul
Branco
Branco
Prata

96FIAT

Vw 96FORD
GM

95

95
MOTOS

Voyage
Goll.6

83

96

Cinza

Bordô

Azul mel.

Prata

R$ 8.500,00

R$ 7.500,00

R$ 19.000,00

94

92

preto

cinzaGM Monza GL cornpl, -Ar 95

Kadetl 90 91 branca
Barraca pi camping completa

Cadotti VEÍCULOS
Fone: (47) 372-2143

LD veículos 373-4047
_'. '�JfI\Qp' 3jo-3�

�

'��J€g.IÓs
."-

Av. Preto Walde�a; G�bb�, 4142 - Centenário - Jaraguá

fBDNTilL
VEíCULOS

COMPRA
VENDE
TROCA
FINANCIA

311--4510/316-2895

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)
l

FIAT .TipoSLX2,ocompl. Bordo

TipoIE2p(-a.c.) Preto
Fiorino Furgão 1.0 Branca
FialPremioCS Praia
Elba Praia

EscortHobby2p Praia

EscortSWcompl.+telo Bordô
EscortGuanqá ap Praia
F-l000FBaulermico Praia
Corsa Sedan v.e., t.e. Praia
CorsaWind Bordô
Veclra GLS complelo Branco
0-20 Branca
Fusca 1600 Branco
Goll000 Branco
Gol CL 1.6 Branco
Logus GL Azul
Logus GLS, compl. Bordô
Saveiro Azul

Motor roorn -casa cornpl.Azuí

95
94

94
91
66
94
97

92
67
01
96
94
86
66
94
96
95
94

90

76

R$ 9.700,00
R$ 7.600,00
R$ 7.600,00
R$ 5.500,00
R$ 2.500,00
R$ 7.300,00
R$14.300,00
R$ 6.600,00
R$17.900,00
R$16.500,00
R$10.900,00
R$11.900,00
R$17.900,00
R$ 3.100,00
R$ 6.900,00
R$ 9.900,00
R$ 6.900,00
R$ 9.500,00
R$ 5.900,00

R$ 36.000,00

RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL - SC
F·l000 gaoinada
Monza v.e., t.e.

Monza v,e. T.e.

Tempra cornpl.
Escort

Goll000

MonzaSLE

Fusca

Chevette 1,6

Go11.6

Chevette 1000

94

94

91

96

94

94

85

79

84

96

92

R$ 25,000,00

R$ 8.500,00

R$ 7,500,00

R$ 11.000,00

R$ 8.500,00

R$ 7.500,00

R$ 5.500,00

R$ 2.800,00

R$ 3.000,00

R$ 10.500,00

R$ 5.500,00

GOl2p
Corsa 4p
Saveiro
Corsa 4p
Siena
COurier
Gol
GOl L
Uno
Parati CL
VOYage
�hevete Juniorusca

branco 01
pieta 02
branco 00
branco 00
branco 99
azul 98
vermelho 97
branco 97.
branco 97
verde 95
preto 95
prata 94
branco 94
prata 93
preto 94
vermelho 93
bege 91
branco 91
azul 91
vermelho 78/90
branca 89
vermelho 88
prata 88
azul/vermelha 88/89
verde 97
azul 99

Gol M11.02p
VT· Shadow 600cc
Gol GIII16v 2p

�����oG�U7g�:�.8 diesel
EscortGLX 1.816v, cornpl.
Palio 1.0 EO
Pampal.6L
Parati 1.6 MI cl a.c.
Omega GlS 4.1 compl.
Passat 2.0 4pcompl.
GoICL1.6
Gol LO
Logus GL 1.8
Corsa 1.0 2p
Kadet SLE 1.8
Ipanema SL 1.8
Saveiro CO
Monza Classic 2p
F·1000
Pampa 1.6
Uno 1.3S
Del Rey 1.6 GL
Escort
Gol LO MI plus
Gol1.0MI

00
99
99
98
98
98
98
96
96
94
93
92
85

branco
verde
verde
verde
azul
cinza
verde
branco
azul
cinza
Verde
Cinza
Bege

tr., AI
trava
trava

V.E, Trava, ai
completo, ar
ar, trava ai.

completo

��I,�tw��n
Passat LS
Brasilia
Fusca
Kombi furgão
Chevrolet
[)'20-Sulan compl.
Monza SLE 2.0 2P
Opala
Corsa
Corsa GlS
Rat
Florínc 1.5
Kadett EFI
Uno 1.3
Uno SlE 1.0 4P
Uno Eletronlc 1.0
Ford
RurarWillys
F100
Escort
Del Rey Ghia
Corcel I
Caminhão
M. Benzjl 60B D
Renault
Renault Clio
Moto
YSR

branca

prata
verde

Chevette + rodas

Tempra compl, Único dono

Logus

Escort Guarujá cornpl.

Uno 4p

Escort

Titan

Biz ES

87

97

94

92

96

89

01

00

97

R$ 6.200.00

�l U88:88
R$ 2.500,00
R$ 3.800,00

R$ 28.500.00
R$ 3.900,00
R$ 2.500,00
R$ 10.500,00
R$ 13.000,00

�I ã:�gg:gg 20'x 330,00

R$ 4.700,00
R$ 5.700,00
R$ 6.500,00

R$ 7.500,00
R$ 6.500,00
R$ 3.500,00
R$ 4.000,00
R$ 1.500,00

R$ 20.000,00

R$ 4.500,00 32x258,00

R$ 1.800,00 20x224,OO

92/92
79/80
78/78
72/72
87/87

89/89
87/87
82
97
96/96

97
93/93
'88/89
91
94/94

76/76
65/65
84
85/86
76/76

80/80

96/96

2002

G
A
G
G
G

o
G
G
G
G

G
G
A
G
G

G
G
G
G
G

D

G

G

Branco
Vermelho

2:�e
Branca

Prata
Azul
Prata
Branco
Vermelha

Branca
Verde
Vermelho
Prata
Verde

Verde
Bege
Branco
Dourada
Verde

Vermelha

Prata

Bordô

FORD

cinza

borda

azul

verrneltl

preta
verrnelw

GM

vw

2p'

Scooter

Aceitamos troca por carro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CI-IASSI

Rua Jorge Czerniewicz, 400

�,Q,ti8liJ;
r-

- --.- -- - -

----1

I Anuncie aqui!!! I
l 371-1919 I

._ .. __ _ .. _ __ .. _ _ _._..J

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

&. �rguitet4ra
· Topografia
- Mediçõo de terra
- Desmembramento
• Regulafi20çõo de medidos
- Proieto e execuçóo
(residencial. comerciai. etc.)
• Reformas em geral
- Paisagismo
370-7611 /9113-1663

Walfer Marquarcrt. 744 Sl 5

��u
��;elUl

I
A

.

.",nunele aquI •••
371·1919

AUTO PEÇAS

papa�io
Em Novembro foi inaugurada
a llqva loja ,da Auto Peças

iphp�ghiJ, l��alizada
Rua,2.5 de-Julho, 1650-

VílâNot'a

RUA 25 DE JULHO; 1650 -

VILA NOVA - JGUÁ DO SUl.
E-moil: popogoiO@terra.com.br

Anuncie aqui!!!
371·1919

i···········
-'

-:........
.

�. '-1
i Anuncie aQul!!11! 371·1919
L ..

Anuncie aqui!!!
371-1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

F.ne: (47J 373·0703/Fax: (47) 373·1138
Rua: Alha.osl. R•••• 115· Guaramlrlm· se
e .. mall: freHagd@netuno.com.br

de 6 e 8 metros,' '

(47) 37J_f4�� r

9991-8567

Comércio
I·nstaladora
Lªnge L.tda

Serviços' de Instalações
Elétri�a e Hidráulicd'
Com Fábrica de Postes

Rua Mal. Castelo Branco, 4893
Ccnt.ro > Schrocdcr - se

(47) 276-3429
9975-5659

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

elA DO'

TONtR'
FOTOCOPIADORAS· IMPRESSORAS'

- MATERIAIS DE CONSUMO
'

. ASSISTÊNCIA TtCNICA

'276-3417'

IJ\
W
10
(),

�v
yf>" .: !

TRABALHOS I
COM LAVA·JATO i

(Água quente e fria)

DedeUzação fCuolns eBrocasl
lavação e Plnlura lIe TelhadOS. e MUroS."Umoeza lIe Caixa d'água e •

Impermeabilização lIePooras'
'.

Trabalhamos onde você precisar i
[cidade. praia, silio. elc..J

.

1411310·1488/310·8810/9602·3735 i
Rua:Jo,sé,Krause,?l2 �ia,�ova:!�agu�.cIoSU�$J

, i
jAvenido Getúlio V�rgos. 594 i
i Centro· Jaraguó do Sul I
I Tel.: 370·3612 i
_'__ .__ . .::J

QUINTA-FEIRA} 19 de fevereiro de 20�

Venha Conhecer a
Moda que é um Doce!1
Preços especiais

I

de inauguração
!

MOdinha
Moda Adulto I.tam.01a16 !

I

����e��r�c.��o1i.��:�2��J

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

: 9967-488!

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto
Barrinha Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de (oncrelo
Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação d Lajotas

Anuncie aqui!!!r
371·1919

1 _ .

Mensagens
276-3462

ATENÇÃO! I
Novidade cm Jaraguá do Sul :
NOVO TELEMENSAGEM! :

l��� .. � .. s�li�ite .. ���onstraç�����_�� I

Vidros, Espelhos. Bisotê.lapidaçáo e POli�'jateamento. Plotter de Recorte. AtesS

'sso'"Orçamento sem c:omprontl
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



INTA-FEIRA, 19 de fevereiro de 2004 CLASSI

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
O

tfHte4 de� a� eú4 S� deS� de.uta� fUI,.

-;e�. eHtu effl,�� um� deS� da rlett<Jte<:,

ntánia. R$50,00. Tr: 376-0985 ou

70-9157 c/ Kelly.

ESTIDO-vende-se, três de prenda,
I

ores: azul, bordô e verde. Tr: 371-
I 042 ou 371-5270 à noite.

IDEOCASSETE - vende-se, semi
ovo.R$180,00. Tr: 371-8437.

IDEOGAME - vende-se, Super
intendo, ótimo estado. R$150,00.
r: 370-7315.

IDEOGAME vende-se,
reamcast, c/ 2 contr. e 3 jogos.
$350,00. Tratar: 376-2206.

IDEOGAME - vende-se, Play
Staton One, c/2 controles, memory
ard, 1 transformador, 2jogos, c/6
meses de garantia. R$350,00.
ratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
2, totalmente destravado, c/3jogos.
R$150,00. Tratar: 376-2206.

',}���) PLANET GAM
••�'" * VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

* PLAYSTAl'lON 2
• )(80)(
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME 80Y COLaR
• GAME SOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBe hérariodeaternlimento: seg�ndlã ;e9�adas 10:.00 ãs22:00

Rua: Sertha Weegue, 1087· Barra· Jaraguá do Sul· E·mail laneta ame ibeslcom.br

/ ��u-pi��� \ SERVIMOS NO LOCAL,
.. � e lanches �.\ NO SEU CARRO
:�i;r;�iç' � \ E A DOMiCíliO

(:;j"S�'
, " i

215 _ O O 9 1
Rua: João Planincheck, 205 - Sala 01
Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se

. , .

ImOVelS
------_.-_...

_
..

_._
.. _----��----_.........

�L�GA'SE - quarto e cozo mobiliados

1;0' ArturAldrovandi, Rio Molha, à

370-°m da prefeitura. R$90,00. Tr:
7698.
�
ANA PAULtA 11- vende-se c/72m2err "

aceeno com 420m2• R$ 45.000,00

(Pr
Ita-se Proposta. Tr: 273-0530.
opnetário)
e;---
100

RA VELHA - vende-se, c/
ln', aiv. 3qt 2 b hgara ,os, an.,

de e�em.' chur., todamurada, terreno
372-QQulna. Tr: 370-7467 comI. ou

655 res
--------=:_____
CO�PR
R$70 °

A·SE - casa atê
I 9962-8' 00,00. Tr: 275-2400 ou
. 154
:::----.:.___
CZERNIEW
COI. Albe

ICZ - vende-se, próx.
rto Bauer, c/3 dorm., coz.,

churrasq., 2bwc e demais dep. Todas
janelas c/ grade e ter. todo murado.
Tr: 275-2400 ou 9962-8154.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se, casa
mista c/ 02 qtos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia. Rua Águas Claras, 436.
Tratar: 3704594 após as 18:30

JOÃO PESSOA - vende-se, alv., cj
90m2• R$37.0pO,00. Tr: 275-6445.

VENDE-SE - casa na praia ou troca

por casa em Jaraguá. Tr: 371-3132.

VENDE·SE - sobrado, próx. Sup.
Lenzi, c/240m2, c/5 qtos, 3 banh.,
garagem e demais dependências.
R$60.000,00. Tr: 9137-5573.

VENDE·SE - duas casas em

Pomerode, c/2.000m2, c/ escritura
ou troca-se pj carro de R$10.000,00
a R$15.000,00 ou p/ casa em

Guaramirim até R$25.000,00. Tr:
9117.2447 c/ M�rcos.

VENDE·SE - próx. do Supermercado
Lenzi, C/240m2, c/5 qtos, 3 banh.,
garagem e demais dependências.

R$60.000,00. Tr: 9137-5573.

VENDE-SE - próx. da Carinhoso,
sobrado c/240m2, c/s qtos, 2 banh.,
ter. todo murado. R$60.000,00.
Tratar na R. dos Escoteiros, 114
próx. Posto Marcolla.

VILA RAU - vende-se, c/70m2, novo,
no Res. Lili Maria, próx. Colégio Julio
Karsten. R$35.000,00. Aceita-se
carro de menor valor. Tr: 371-0648.

ALUGA·SE - c/ 1 dorm. Tr: 372-
1395.

ALUGA·SE· quitinetes mobiliadas. Tr:
370-3561 c/ proprietária.

CASA de ALVENARIA COM ÁREA
de 91 ,00 m2, contendo 03
QUARTOS, SALA, COZINHA, 02
BWC'S. TERRENO COM ÁREA
de 295,04m2 (murado).
LOCALIZADA na Rua 1086,
BAIRRO VILA RAU, próximo ao
C.T.G LAÇO JARAGUAENSE.

troca p/ casa. Tr: 370-7124 ou

9132-4841 c/ Luiz.

VENDE-SE - Vila Nova. R$28.000,00
entro + assumir fncto. Tr: 376-2791.

VENDE·SE - central, c/ 2 dorm. +

garagem. Tr: 372-1395.

VILA LALAU - aluga-se quitinete, na
Rua Emesto Lessman. Tr: 274-8398.

VILA NOVA - aluga-se, no Res. Jardim
das Mercedes. Tr: 275-2400 ou

9962-8154.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, na
R. 768 lateral da R. Nossa Senhora

Aparecida, c/510m2• R$20.000,00.
Tr: 370-4474.

PiÇARRAS - vende-se, 800m da

praia. R$11.000,00. Tr: 275-1204
ou 9103-1611 c/ Ricardo.

PiÇARRAS -vende-se, c/2.000m2,
defronte BR 101. Tr: 372-1395.

RIO MOLHA - vende-se, cj
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa ou

apto no negócio. Tr: 9112-5501.

(proprietário)

SCHROEDER - vende-se, c/
450m2, ótima localização, em rua

sem saída, frente Posto Mime. Tr:
9977-5408.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se,
C/360m2, c/ casa de 36m2, no Lot.
Souza. R$5.000,00 ou R$2.000,00
entro + 6x R$200,00. Tr: 276-2118.

VENDE-SE - na R. Hilda Frida Laffin,
lote 570, bairro Santo Antônio. Tr:
276-2182.

CORREIO DO POVO 9

VENDE·SE - c/ 30.000m2, próx.
Malwee. R$38.000,00. Tr: 370-
8097 ou 9104-5468 c/ Tina. Creci
9839.

VENDE·SE - terreno. Tr: .9952-9966
ou 9118-5820.

VENDE-SE - c/76 margas, na Tifa

dos Húngaros -Jguá 84, casa c/3
qtos, sala, copa, coz., lav., bwc, 2

galpões c/ engenho de melado, c/
nascente de água. Tratar: 273-1660.

VENDE-SE - comercial, condomínio
centro; c/ 3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

A PROMOÇÃO da SEMANA com UM
PRECINHO SUPER ESPECIAL! ! !.

,

,.",....

* * * Em cada gesto de sua vida use sempre aspalavrinhas mágicas, tafs como; obrigado, por
favor, desculpe, dáJicença, até logo, e terás· total harmonia em todos os sentidos de sua

.

existência * * *
.

ATENÇÃO Srs. PROPRIETÁRIOS, ESTAMOS CADASTRANDO IMÓVEIS PARA VENDA.

ALUGA·SE • no Cond. Residencial

Concórdia, nas Águas Termais de

Piratuba. Tr: 372-3192.

CENTRO • vende-se prédio c/ 3
aptos. R$130.000,00. Aceita-se

proposta. Tr: 370-8097 ou 9104-
5468 c/ Tina. Creci 9839

CZERNIEWICZ - aluga-se quitinete.
Tr: 370-8097 ou 9104-5468 cj
Tina. Creci 9839

'SCHROEDER • vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tr:n9133-3476. Creci
3476

VENDE-SE - na área central, c/
100m2, novo, 1 suíte + 2 dorm.

R$75.000,00 à vista ou estudo pare.
Tr: 9977-5498.

VENDE-SE - c/ 3 qtos, 1 suíte
+ 2 dorm., c/ 141,80m2, no

Ed. Residencial Don Lorenzo.

R$110.000,00. Aceita-se

VILA NOVA - vende-se, belíssimo,
C/724m2, próx. Fórum e Clínica Sta,
Cecília. R$65.000,00. Tr: 37()'()383
c/ Alexandre ou 9143-8338.

FARMÁCIA -vende-se, em Jaraguá
do Sul. Aceita-se proposta. Tr: 9967-
4608.

VENDE-SE - sala comI. c/ apto, tudo
legalizado. Aceita-se troca por imóvel

de menor valor. Tr: 371·3132.

VENDE·SE -loja compl. de presentes
e decorações. Tr: 8802-5979.

VENDE-SE -loja bem montada, muito

estoque, na Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 499, Centro. Tr: 275-

6339.

VENDE·SE - padaria, compl., em

Guaramirim, R. 28 de Agosto, frente
a Estofaria Zen. R$16.000,00.
Tratar no local.

VENDE·SE -loja de confecções, c/
estoque e móveis, ótimo ponto,

�1S41-J

. Fone Plantão (47) 9993 - 6992 ou 9602 - 5407
Rua João Planinscheck, 302 - Bairro Nova Brasília - Jaraguá do Sul SIC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fàça lim Test Drive em uni

RenaúlfCampeâode.Satisfação.
Você'poderá ganhar um deles no
Concurso Cultural Os Eleitos.

CÜO.s.c.� A.UTHENTIQUE 1.0 -16V 04/Q4
Ar quente, Barras de proteção lateral. Faróis com duplo
refletor Óptico, Vidros Verdes, Desernbaçaoor do Vidro traseiro.

CÜO AUTHENnQUE 1'()" 8 V 2. portas 04!04

�r quente, Barras. de proteção lateral, Fmóis com duplo. refletor
Óptico, Vidros Verdes, Oesembaçacor do Vidro traselro,

ScéhiC AUTHENTIQUE 1.6 -16V 04/04'

ou taxa

O
,

ont.SO!<'t(l+ ont7,Obllt+

(6112x 24x
ou taxa

0,79 o/�5)
e.rn.

"

E"t.SO%.

ou24x
À visla

�f

À vista (4) (2)

AR - CONDICIONADO. Nr SilO Duplo, Dlreçâo Hld'áuiiC-.á, Travas (,

Vidros Etétricos, Sistema CAR {travamento automático das Portas
a partir de 6 km.lh}. Controle Remo�G por RátliofrequenGÍa.

.

.
. [10i

Faça um Test Drive em um Renault Campeão de satisfação. Você poderá ganhar um deles no Concurso Cultural Os Eleitos.

Rede Renault. ] 83 Concessionárias no Brasil. Vale do Itajaí c Litoral Norte de Se.

Dicave BLUMENAU
322. - 8800

ITAJAí
346 -7400

JOINVILLE
435 - 3700

JARAGUÁ DO SUL
370 - 6006

Financeira Renanlt
•

ltn:lUjH. RGI Ua:Úllue

(1) Para rnals ínfcrmações sobre preços e condlções, consulte a sua Concesslonárta Renauu. (2) Preço à vista e/ou COrri O· financiamento aqui proposto do CHo Authenlique 2 portas ·1.0 8V -04/04 sem Air 8ag Duplo; cor .sólida sem opconats. Preço válido somente para
aquisição do veículo pela lnternet, c,?rT1 frete incluso para todo o Brasã.Aptníurametálica será aerescída aos preços df)velcul<;J ... (3) Preço a vísta do Scér}icAuthenlique 1.6 '16V 04!O4 cor sólida. comAH:ondkionad-o.{-4) Preço a vista Mau cO,m o financiamenãc aqui propósto do
Cíic SedanAuthentique 1:_0 16\/ -04/04 cor sólida ,S{H�,opcfonajH. Apü�tuia metafrce é o írete serâo acrescidos eeos precos do vetccto. (5) Condição válida para firranciamentóp COfTl Taxa Cliente prefixada deü,79% a.m. +TAC (TaXA deAberturade C:rédito,) + JOF,+ R$ 2.15pur
lãrninado ,Boleto Bancário. Financiamento CDC (Crédito Duelo ao. Consumtcqr )CO�l entrada de. 50':/1;> do veiculo + saldo flnanclado em 24 �eles, válido para toda linha Cuo Auíhenüque 04/04. As condições ná sao vàuces para o ScénicAuthentique 04/04. Financiamento
Rem-l-l!lt através da Cin .. De Crédito, Flnanclamento e lrwestlntento Ré_i1ati�t do- BrasiL Crédito sujeitoa análise e aprovação de cadastro. As taxas poderão ser ane(ada�;. se houver mudanças SrgnificaüVàS nomercado 'fir-ul.f1ceh'o, sem prévio í'Niso_ (6) Ccndíçác vánda patA
üoancreroento com -0%, de juros -+ TAC {T3.X.8 ceAbernsa de Cré-dito) + IOF + R$2, 1,5 por' làn:1tnà do Boleto Bancaria. Financiamento CDe (Crédito Direto aoConsumidor) com entrada de 501),<6 do veículo + saldo Iinanclado em 12 vezes-nu com entrada de 70'X, do veiculo +5<.-1ldo
fínandado em 24 vezes, válido para as Linhas CJio 03J04. Scénic 03/04 (exceto crio Expresslon 2 portas 1.0 av 03J04, Clio Expression 2 portest J) H3V 03/04 e Scéntc.Autbeeüque 03/P4} e para os seçulntes vetcuícs comercializado.s pela Internet Unha CJiü.A.ulhímhquc
03/04, La.guna, Grano Tour e velculos de promoção do site,(7)· Preço véãoo para o veiculo Renault Scénlc t ,6 1'6 V OOi01 (ano /rnodelo). Consulte valores para outras versões do Renean Scéníc a partir de 98!99 ( anormoceto). Caso você teilha dúvidas, quanto ao sncdclc ea
motor�zaçào do seu 'veiculo, coosulte a ConcessionártaRenaultrnais próxena. {8� Preço válido para o veiculo Renauíl Clio 1.(1: 8\/ a parttr de 99/00 (unoàaodelo}. Consulte valores para outras versões do Renault Cti� a partírde GO/GO (anormodeío) e Renaun Cüo-Seden a partir
de 00;00 (ano/modelo). (:9) é necessária a troca de, nUm de ÓI:60t do anel, do cárter e do lubdHcaríte do motor fi cada 2.0.000 km., ou '1 ano, o Que OCOrrer prtmelro. Preços em Retlis, ,8 Vrsh,l, incluindo peças, impoMos e mão de obra válidos, até 20tü2l04_ {1D)pmfnh1çáo: Um
Renaun Scéntc.Autnenuove 1...6 16V Okm .,.. 04104 na COr' dtsponlvet no memento do faturamento, no- valor de R$ 40-.050,00, Sem opcíonals para o primeiro co,locadO. Um Renault CHo SedanAutnentique 1.0 16V Okm - 04iG4,na cor disponível no memento d-o rahj!am�r)to, no
valor.de RS 24.'330,00 s�m cpctonals para o segundo colp.cado:,.. Um R.ena·ultC!�oAuthentíque 2' portas 1,0 8V - Ok!:, 04lú4, na cor disPQofv(J"1 nomomento do taturamt',Hlto no valor de RS 20J)40,OO, sem opcona!e para o H.'!r�(:üro colocado, Pariodo do Concurso: de 1SiOV04 ii

29/02/04-, Cond�ções válidas na data de veiculação deste anúncio ou enquanto durarem os- estoques .. , Para mais ínformações.. tndu$�ve sobre- o H(-:glllç1monto compteto do Concurso, consone a sua concessionária R:e:n:ault fotos para fins pUb.!lCJt.çlrjos, AH.emIlJltmser>/fl-so ao

oireito de alteraras especHicações desses veículos sem prévio aviso, Cintos de segurança ern conjunto comAlf Gags sal'w:Hl1 vidas,. /
, ao

RENAULTiSEU
.

lado

, REVISÃO PREÇO fECHADO ' PEÇAS ORIGINAIS • PACOTEDEPEÇAS INSTALADAS (1)

• ACESSÓRIOsExcLtlslVOS 'RENAIJLTASS/SrANCE24 H

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suites + Dep, 2 Garagens

R$328.000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suite) - Pronto pi Morar - Novo -

Situado no Centro
- Financiado em 30 meses. R$ 132.000,00 e R$ 178 ..000,00

Apartamento - 2 Domnitórios (Suíte) + Garagem - 2. Sacadas - Novo -

R$ 80.000,00

APROVEITE O
CARNAVAL

,

NUM PARAISO

Condomínio Fechado na

Praia de ltejubclll frente
para o mar com piscina, sala
de iogos e muito verde!!!

Informações: 9962-8186

274-8234 / 370-3031

CI-iASSI

aluguel acessível. Tr: 371-5512.

(proprietário)

VENDE-SE -loja Royal Barg, ponto
já formado, c/ mercadorias e

mobiliário. Defronte p/ Marechal. Tr:
275-3070. Creci 8950.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
lindas, locais c/ água. Tr: 275-2400
ou 9962-8154.

VENDE-SE -linda área c/ 20.000m2,
chácara ecol., tipo cond. res., ter. c/
toda infra-estrutura, pronto p/
construir, água de nascente, a 5km
do centro, acesso todo asfaltado,
escritura/registro, 100% regularizada.
R$60.000,00 c/ propr. Aceita-se

contra-proposta. Tratar: 3708563 ou

9103-3580.

VENDE-SE - c/ 20.850m2, p/ res.
ou lazer, c/ casa suíça,jardim, lagoa,
canil, riacho, galpâo/quitinete, ter.
prontos p/ construir, a 10m do centro,
asfalto até a entrada. Motivo

mudança. R$155.000,00. Aceita-se
imóvel de rnenorvalor no litoral sul ou

proposta. Tratar: 370-8563 ou

9103-3580.

JARAGUÁ 84 - vende-se, c/
1.900m2, casa, galpão, aproveita
se para fazer lagoas. Tratar: 273-
1660.

CURSOS DE EXTENSÃO
DA UNERJ 2004/1

Curso: O desenvolvimento da sua empresa começa com você. C.H.: 30. Público
Alvo: Empresários de micro e pequenas empresas e pessoas que pretendam
desenvolver-se no âmbito pessoal e profissional. Dia/Semana: Sábado. Horário:
8h30min às 12h. Investimento: 1+1 de R$77,OO. Período Inscrição: 26í01l2004 a

20/02/2004. Período Realização: 06/0312004 a 24104/2004
I

Curso: Como promover boas negociações. C.H.: 20. Público Alvo: Pessoas que
trabalham com vendas de produtos, serviços, projetos e idéias ou que necessitam fazer

negociações com funcionários e parceiros. Dia/Semana: Sábado. Horário: 8h30min
às 12h.lnve�timento: 1+ 1 de R$S8,00. Período Inscrição: 08/03/2004 a23/04/2004.
Período Realização: 08/0S/2004 aOS/06/2004.

Curso: Práticas de RI!. C.H.: 20. Público Alvo: Estudantes e interessados nas

práticas de RH. Dia/Semana: Sábado. Horário: 8h30min às 12h. Investimento: 1 + 1
de R$60,00. Período Inscrição: 26/04/2004 a 04/06/2004. Período Realização:
19/06/2004a 17/07/2004. ,

Curso: Patologia dá" Construções. C.H.: 20. Público Alvo: Profissionais da

�o.nstnlção civil: engenheiros, arquitetos, pedreiros. Dia/Semana: Terças e quintas>"
feIras. Horário: 1911 às 22h. Investimento: 1+1 de RS92,50. Período Inscrição: .

26/01/2004 a 13/02/2004. Período Realização: 26/02/2004 a 11/0312004.

INSCRiÇÕES: Coordenação de Extensão - Bloco E, Sala 02 - UNERJ

Informações: Coordenação de Extensão - B loco E,
Sala 02 ou pelos telefones: 275-8249/275-8253,

com Valli ou Mari.

E-mail: ttxtensao@unerj.br (assunto: cursos de extensão)

CORREIO DO POVO 11

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA JURíDICA

Curso de IOOh/aula de Direito do Trabalho
e Processo do Trabalho

GRANDE - precisa-se de

recepc. e aux. de cozo

Dispomos de 3 vagas para cada

setor. Tr: 275-1995 c/ Juarez
ou Nunes.

empregos �S_'''"''"Of"''''PI
trabalhar de caseiro na praia ou em

Jaraguá do Sul. Tr: 9103-7327 c/
Venucia.

externa p/ Jaraguá do Sul e

região. Ótima remuneração. Tr:
371-8153.

.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar na

limpeza de caixa d-água,jardinagem,
limpeza de lote e detetização. Tr: 276-
1299 c/Adilson.

CONSÓRCIO - vendedores(as),
com experiéncia na área

ELETRICISTA - precisa-se residencial
e industrial, c/ experiência. Tr: 9992-
2220 ou 371-5153.

(47) 370-0251senac
"Senac é pra 'vida toda, " ':'::'(�'

Porque educação é pra semrpe".
'

:

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

C.H.: 1.800h. # Período: 01/03 a Dez./2006 # Horário: 8h às llh ou 19hs às 22hs

Informações Complementares: 'Desenvolver as competências pessoais e profissionais necessárias e comuns a

todos os profissionais da área de saúde, visando contribuir para a ascensão da qualidade de vida da sociedade.

TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO \':� .

...,

C.H.: 866h # Período: 05/04 a 25/08/05 # Horário: 19h às 22h

Informações Complementares: 'Principais livros inclusos; • acompanhamento pedagógico permanente; 'corpo

docente altamente capacitado e qualificado; • certificado reconhecido Nacionalmente

COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

C.H.: 550h # Período: 01/03 a 11/02/04 # Horário: 19h às 2211

Informações Complementares: 'Principais livros inclusos; • acompanhamento pedagógico permanente; 'corpo

docente altamente capacitado e qualificado; • certificado reconhecido Nacionalmente

BALCONISTA DE FARMAclA
C.H.: 150h # Período: 17/02 a 12/08/04 # Horário: 1911 às 22h

Informações Complementares: Aux. na promoção da saúde do individuo e no atendimento a cliente. Propiciar

esclarecimentos necessários no que se refere ao uso correto dos medicamentos. interpretar eficientemente a receita

prescrita pelo médico. Organizar o estabelecimento tarrnaceutlco. no controle de estoque e armazenamento de

medicamentos.

PRIMEIROS SOCORROS

C.H.: 30h # Período: 01 a 23/03/04 # Horário: 19h às 22h

Informações Complementares: 'Desenvolve as competencias para prestação dos primeiros socorros a vitimas ce
�

acidentes ou m�1 súbitos, visando manter a vida" preservando a, lntegrídade da vítima e prevenindo complicações.

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.sc.senac.br-E-maU:iaraJ:fuadosul@sc.senac.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empresa no ramo de Disk-entregas

dispõe de vágas para motoboys

com experiência comprovada.

Interessados tratar pelo telefone

370-5478 com Gilberto.

OFEREÇO·ME - pI trabalhar como
secretária, recepcionista, cl
experiência. Tr: 370-5576 ou 371-
Ó632.

OFEREÇO-ME - PI trabalhar como
revisora, distribuidora, coordenadora
de conf. e acabamento ou operadora
de tear retilínio. Tr: 371-7733.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar em

serviços domésticos, posso pernoitar.
Tr: 371-9670 deixar recado cl
Alcides para Guiomar.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
jardineiro. Tr: 276-1299 cl Adilson.

PROCURA-SE -€stágiocomo técnico
têxtil. Tr: 371-5640.

TJ
� ,Cjáce ((]m'l)("

e Distl'"ib'1idora de Cosméticos:

if<;t:}Il/l1! de... cfr.{_()8a�, �'< (S·WIUUU.ll

Fone: 371-6110
9905-2653

fone: 275-1450
:Av. l'l�lT. Deodoro ,.:lJ Fon$cça, 491

�::1i1 01 - Centro, - Ji1,l'a,gll�í do Sul

� �
Medicamentos em geral

Manipul.1Ção de fórmulasmédica;
FisiorerJpícos e

Cosméticos 1l1anipul.ldos

Fone: 371-8298
.Rua oão Picol/i 110· Centro

r�·=-·=·_"·M
..�=.__"m_='�%\j

:, RACCO cosrnéttcosl

I D�;���r�m�:f::lCCO :
I (·ElAITAIE • ollvo slnlese d� elostlt!(1 � w!ogeno �

I PHlTACARE· �fcilo temor ,ob e os morcc, de

cRProlliiU'I.AHA clrmma nmll(nul e IUGlrla pcnelrucôo de olive"
,�

�

CO·.:·······m·.:.·i.•·..
:·

l' : !,;
.' .

M�»}'�'''�'''''''_-0�_-;Wi;;),,,;�- :

�
i
I
I

_r,
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CISTITE
DESCRIÇÃO
É .uma infecção da bexiga urinária ou -da uretra. As

bactérias que conseguem entrar na bexiga geralmente são

eliminadas durante a micção, mas, se por algum motivo

permanecem na bexiga, crescem e se multiplicam com

muita facilidade, dando origem à infecção. A incidência de
cistite é maior nas mulheres pelo fato de a uretra ser mais
curta e estar mais perto do ânus. Nos homens afeta

principalmente os mais idosos, que apresentam algum tipo
de aumento no tamanho da próstata. Pelo fato de o fluxo de
urina ficar obstruido e não poder esvaziar totalmente a

bexiga, a possibi lidade de infecção aumenta.

CAUSAS

Ocorre quando certas bactérias penetram na uretra ou na

bexiga causando infecção ou inflamação. Acima de 90%
da cistite é causada por Escherichia coli, bactéria
habitualmente achada no intestino. Todos os fatores que
causam obstrução do fluxo de urina na bexiga ou na uretra,
aumentam o risco de cistite: introdução de instrumentos
dentro das vias urinárias (cateteres ou clstoscóplos),
gravidez ou diabete. As relações sexuais podem aumentai' o

risco de cistite nas mulheres, pois as bactérias podem
entrar através da uretra. Naqueles casos de mulheres com

cistite recidiva, poderia existir uma conexão anormal entre
a vagina e a bexiga.

9112-9488
Atendemos Motéis, a domicílio e temos local

SE O SEU MARIDO SAI PARA JOGAR

BOLA OU BEBER COM OS AMIGOS,

ligue para mim (Bruno), loiro, olhos verdes, 1..78

de ettum, 75kg, corpo malhado (só para elas).
Tratar: 9975-6450.I

___ J

ANUNCIE AQUI!

371-1919

SINTOMAS

Pressão na parte baixa da pélvis, dor e ardor ao urinar,
aumento da freqüência de micção e necessidade urqente de
urinar. A urina apresenta aspecto turvo, sangue e,
possivelmente, alterações de cor e odor forte. Associada a

esses sintomas pode existi I' dor num dos lados do corpo ou

na zona lombar, falta de apetite, febre, fadiga, fraqueza,
calafrios e vômitos. Em pessoas idosas também pode
aparecer confusão mental.

DIAGNÓSTICOS
Por urocultura. A anál ise da urina permite detectar uma

reação inflamatória, ou seja, a presença de leucócitos, e de

bactérias, quando examinada no microscópio. Após ter

transcorrido o tempo necessário para que ocorra ÇI
crescimento da bactéria na cultura, é feito o estudo das
colônias procurando a sua tipificação, utilizando uma

séríe de testes bioquímicos. Naqueles casos nos quais
existem infecções recorrentes, podem ser feitos estudos'
radiológicos com material de contraste, que é injetado em

uma veia e excretado pela urina. Esses estudos permitem
avaliar a exlstêncla de conexões anormais, refluxos, bem
corno a estrutu ra dos rins, das ureteres e da bexiga.
TRATAMENTOS

Os casos leves de cistite aguela podem desaparecer de
maneira espontânea, principalmente quando a pessoa
ingere grandes quantidades de líquido, estimulando a

micção freqüente, que ajuda a eliminar as bactérias ela
bexiga. Entretanto, como sempre existe o risco de a

infecção atingir os rins, recomenda-se tratamento com

antibiótico durante o período indicado pelo médico
(geralmente setedias), '

í·-··-··--···---'---�-_·''''

INATALI
I
I Atende eles, elas e cas'

'I:somente motel ou domi

I
com sigilo total.

i9111�0491
tomo - OLHOS VElm

lVIARCO�
Iniciante, somente Pilrd

mulheres,

914:�-767�
nas IIh ii, J 2 h e da,; 22h à I�

Dreiche no Ar
C��a de Ma�sagetn com Catin\
morena clara, 1 9 anos, egtilo

mulherãn, �tlpet di.�ctetn, uma I

tnntação de mulher.

Atonde: hotéis, rnot�is e tegidêlll'

Com local 24 horas a seu dis

275-0052/273-111

(]�ALPHA
� AWE®

Saúde e Beleza

Shampoos, costlJéticos,
sucos naturais de Babo

(Aloe vera)

!Fone:··372-01!52.
:;·"'_"'_'_":"W·';'_'_""''':�·'''''''V·''V';v'.• ,,,, .. :.

- GINECOLOGIA·

-o-:
_ CRM/Se 1242· TEGO uJOm

Hablhla<;ão SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rw;: GIltl}Ji.TW(' lNe,>gc! 50 • SI ·106

Fone: 370-1705
SOffr(rtJI@t7t:tí:nW,('·OI�J.br - Jlftílgiuí 1105/11

VICO-fARM�
fARMÁCIA E MANIPULAÇÁ

./:t/!h:hfnJ"k,,· ria' j({/f/J{/olilll

; 275-3387
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A diretora do Museu Municipal
Emílio da Silva, Alcioni Canuto, está
contando com a possibilidade de ins

talar o Museu do Expedicionário no

prédio da Rede. O desejo é antigo e faz

parte do sonho de ver todo o centro

histórico de Jaraguá do Sul revitali
zado e usado como parte de um rotei

ro turístico de exploração da cultura

local, do charme que o local ainda

pode oferecer. Alcioni, assim como

Egon Jagnow, trabalhou no prédio da
Rede como diretora do Museu, que
funcionava nos galpões da Rede,
assim como o Arquivo Histórico

Eugênio Victor Schmóckel. Tiveram

que sair porque as edificações não

ofereciam a mínima condição de

ocupação.
Na avaliação da diretora do Mu

seu, com a ocupação do, local abriu-se
mais uma possibilidade de turismo em

Jaraguá do Sul. "Aos poucos, a

comunidade está percebendo que tem

suas próprias referências históricas e

que gosta de visitar museus. Jaraguá
do Sul, nos últimos anos, deu um salto
de qual idade no, que se refere a

museus", analisa a diretora do Emílio
da Silva, citando a recente criação do

.Museu da Weg como outro marco no

processo de desenvolvimento cultural

deJaraguádoSul.

UM OLHAR
PARA A CIDADE

A arquiteta Simone Mattedi faz parte do qrupo de arquitetos que, em agosto de

1998, resolveu fazer alguma coisa em prol da preservação do patrimônio'
histórico. Simone, Suzana Souza, Ana Wolf, Ruth Borgmann e Edson Lima

doaram para a Prefeitura um projeto para a revitalização do centro histórico.
Praticamente o mesmo que será executado quando da restauração dos imóveis da
Rede.

A arquiteta S imane lembra que a iniciativa foi através da Associação dos

Engenheiros e Arquitetos e a decisão nasceu da vontade de preservar as

referências históricas do município. "A visão, hoje, é resgatar a cidade. Fazer com
que o ser humano sinta-se integrado ao seu espaço urbano, que se crie uma relação
positiva entre o cidadão e o local onde mora e por onde transita diariamente",
expl ica S imane. Segundo ela, o projeto de revital ização abrange não apenas os

imóveis da Rede, mas todo o seu entorno e prioriza o pedestre, ficando o automóvel
em segundo plano.O projeto foi entregue para a Prefeitura, que acabou
contratando o grupo de arquitetos para que trabalhassem em seu detalhamento.

Isso feito, foi encaminhado para Brasília
,

Entre os atrativos do projeto de revital ização, a arquiteta cita, além da

restauração total dos imóveis, o alargamento das calçadas, espelho .d'áqua com

relógio para marcar o percurso, passagem de pedestre com leve elevação para
ficar no nível da calçada, iluminação, bancos, tratamento urbanístico dos dois
lados da rua, espaços para teatro de rua e outras manifestações culturais e

inclusive a volta da Maria Fumaça.

�

EX-FUNCIONARIO>
da rede ainda não foi comunicado

Apesar de não ser mais funcionário da

Rede, o ex- agente especial de estação,
Ubirici de Jesus Vergett Costa, 47 anos,
ainda mora no prédio principal da

estação. Junto com a mulher e dois filhos

pequenos, ele ainda não sabe qual o

destino que vai dar a sua vida depois que
for obrigado a sair do local. "Ainda não fui

comunicado de nado. O que sei sobre o

assunto foi o que li na imprensa", afirma
Costa ao ser questionado sobre o assunto.

O ex-agente especial da Rede conta

que, depois que a estação fechou, em

1995, ele não saiu do__local, continuou

morando com a família no andar superior
do prédio. "Moro aqui deste 1993, fui
funcionário da Rede Ferroviária por '18
anos e na verdade, se eu não tivesse ficado

por aqui, tudo já estaria destruído. Tenho
sido eu a me incomodar com mendigos,
bêbados, prostitutas e vândalos, que cos

tumam procurar as escadarias 'da estação
para pernoitarem", acrescenta Costa.
Desde 1998 Costa é funcionário da Pre

feitura da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Ex- agente especial de estação, Ubirici de Jesus

Vergett Costa mora no local desde 1993
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-TURISMO: AçÃo LIVRE TURISMO AVALIA PROJETO CAMINHADAS ECOLÓGICAS E TRAÇA METAS

Turismo ecológico em franco
desenvolvimento na região

]ARAGuA DO SUL - A

Ação Livre Turismo

apresentou na última sema

na um balanço das cami

nhadas realizadas com

grupos de março a dezem

bro de 2003. ESte projeto
consistiu na realização de 10

passeios gratuitos, envol
vendo parques e localidades
nosmunicípios deJaraguá do
Sul, Corupá e Schroeder. "O

objetivo era repassar aos

participantes informações
obtidas pela Ação Livre
Turismo que visam a sensi

bilização e conscientização
ecológica. Esses dados, em
suamaioria, ainda não são de
conhecimento geral da

população", explica Roberto
Rocha presidente da Ação
Livre. Outro objetivo deste

projeto é difundir o lema:

Caminhar, Conhecer, Res
peitar e Preservar. ''Ao Cami
nhar ficamos mais saudáveis
e nossa saúde revigora, ca

minhando podemos Conhecer

lugares bonitos e agradáveis,
além de C01$eCer também os

atrativos e pontos turísticos

da nossa região. Conhecendo
a beleza que nos cerca

aprendemos a Respeitar a

natureza e respeitando
estaremos a Preservar, já que
durante as caminhadas o lixo
encontrado sempre é

recolhido. Ou seja, um

projeto que é de grande
importância para a nossa

região", avalia relatando que
uma das experiências, no
Morro das Antenas em

ORREIODOPOVO

Aqui tem informação!
ügue e confira:

371-1919

Grupos participam de caminhadas em trilhas da região
Divulgação

J araguá do Sul, foram

recolhidos 15 sacos de 100
litros de lixo.

Todas as caminhadas

contam com a estrutura de

transporte para locais dis

tintos dI" Jaraguá do Sul,
guias especializados e co

nhecedores de toda a r�gião,
além de terem cursos de

primeiro socorros e 'de guia,
carro de apoio e kit de

primeiros socorros, com es

truturação e guias abrindo

trilhas e outro fazendo o

'fecham'ento no final do

grupo. "Para conseguir pre
parar esta estrutura con

tamos com apoio de em

presas como Samae, Marisol
e das Prefeituras de Jaraguá
do Sul, Schroeder e de

Corupá. Para este ano a

prefeitura de Guaramirim já
acenou interesse em con

tribuir para a realização dos

eventos de ecologia", conta

Rocha. Somente no ano

passado particfparam das
caminhadas 462 pessoas. Um
número bastante positivo na

opinião do responsável pelo
projeto. "É importante frísar

que entre os participantes a

maioria era, obviamente, da
nossa região, entretanto ti

vemos a participação de

pessoas vindas de outros

municípios como Balneário

Camboriú, Rio Negrinho, São
Bento do Sul, Guaramirim,
Blumenau, joinville, entre
outros. Pessoas que tomaram

conhecimento do projeto e

vieram, alguns, especifica
mente para participar das

caminhadas". Para 2004 Ro
cha diz que outras rotas serão

incluídas nos passeios com

intuito de continuar tendo
atrativos para aqueles que já
participam das caminha

das."Estamos incluindo

lugares como Pico Malwee

PARA QUEM POSSUI CAVALOS

Cuidado ao ferra-lo!
Não contratem o serviço prestado pelo
Sr. Valmir Oesteirreich! Meu cavalo teve

de ser sacrificado devido a sua Incom

petência e falta de sensibilidade!

Elizabeth de FátimaMartinelli Viehmann
RG 7.787.981-8

TeI.: 0(XX)11 4043-5512.

em Jaraguá do Sul, Jacu-Açu
em Guaramirim, Pedra de

Amolar, em Corupá, Rio do

Júlio em Schroeder, Morro
da Pedra Branca em Jaraguá
do Sul, entre outros lugares",
finaliza. (CG)

Aventura durante o

carnaval emJaraguá do Su c:

A Ação Livre promove atividades entre os dial ver

21 (sábado) e 24 (terça-feira), e envolvem trê,
Gc

esportes de aventura: cascading (descida clt :
cachoeira usando cordas e equipamentos especiais), Sei

trekking (caminhada por trilhas) e cavin� bai

(exploração de caverna). A agência de turismo tar

Narnaste, de São Paulo, interrnediada pelo Jaraguá pt!
.

W
Convention Bureau, comercializou um pacote clt

re�

quatro dias pela região, o qual teve granclt tal
aceitação do público paulistano. ba

Os turistas chegam na cidade no sábado a tardt

e na mesma noite se divertirão no Baile dt tal

Carnaval do Clube Atlético Baependi, já nos dial de

A
seguintes terão essa programação: Dia 21

n

(domingo): Trekking (Caminhada) na Rota daI
te

Cachoeiras - Corupá Dia 23: Trekking, Caving: n

Cascading no Vale do Ano Bom (Corupá/São SI

Bento do Sul) Dia 24: Trekking (Caminhada) no

Vale do Rio Bracinho - Schroeder Eles ficarão ai

d
hospedados num dos hotéis de rede de Jaraguá ri
do Sul (Saint Sebastian) e a maioria das refeiçõe ti

no Restaurante e Bar Allegro. Mais inforrnaçõe ti

sobre as atividades da Ação Livre Turismo para
o Carnaval podem ser obtidas pelo telefone 372- n

0604 ou e-mail: acaolivre@acaolivre.com.br

Moda Masculina
Calsaclão ela Marecha',
Estacionamento Anexo.
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8 Bairro Ilha da Figueira terá
li cinco ruas pavimentas

]ARAGUÁ DO SUL - o dores das ruas.A pavimentação
vereador Orlando Gilberto dessas ruas é uma reivindicação
Gonçalves, e Lio Tironi estive- antiga da população do bairro.
ramreunidos na noite de terça- Segundo o vereador Lio

feira, na Escola Waldemar Tironi, "a pavimentaçãojá é u-

Schmitz, com moradores do ma realidade, irá acontecermas
bairro Ilha da Figueira, onde depende somente do interesse

o também estavam presentes o dosmoradores, para que acon-

prefeito Irineu Pasold, e repre- tece a liberaçãodos recursos, os
sentantes da empresa que proprietários precisam anteci-

e
realizará a obra de pavimen- par toda a documentação".

e rnção asfáltica em cinco ruas no Corno é uma parceria entre
bairro. prefeitura e moradores, cada

A pavimentação �erá execu- morador que aderir ao progra-
rndaem parceria entre os mora- ma entrará com uma contra

dores do bairro e a Prefeitura. partida podendo ser paga em

12 prestações ou a vista, as

parcelas em tomo deR$ 161,00
dependendo do tamanho do
seu terreno, explica Pasold.

O prefeito também falou

das outras obras que foram rea

lizadas no bairro como a pavi
mentação da rua paralela a es

cola, o investimento deR$ 800
mil reais para ampliação da es

cola, e disponibilizou as máqui
nas daprefeiturapara realizarem
um grande mutirão na

construção dos passeios, das ruas
que serão pavimentadas. (Fq

I
As ruas pavimentadas serão:

rua Marajó, rua Santilia Pu
i

res Rangel, ruaAngelo Tancon,
rua Henrique Krause e rua

Sér�oSabel.
De acordo com os vere

.

adores àparticipação dosmora

dores, comerciantes e empresá
rios do bairro é muito impor
tante para que a adesão seja
total, e a obra seja realizada.

O projeto apresentado aos

moradores do bairro foi o pro
grama nosso asfalto, uma parce
ria entre administração emora-
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I INVESTIMENTOS: NOVOS EQUIPAMENTOS ESTARÃO SENDO COMPRADOS PARA A ESTAÇÃO

Estação de tratamento récebe
R$ 200 mil reais em melhorias

CORUPÁ - Desde ;{ im-
o plantação da estação de tra

tamento de água, no ano de

1982, no município de

Corupá, que a mesma não

recebe nenhuma melhoria

nas suas instalações e equi
pamentos.

No mês de janeiro foi

dado inicio aos trabalhos de
melhorias nos equipamentos
utilizados para a realização
da filtragem e tratamento

da água consumida pelo
município. Serão instalados
novos filtros com capaci
dade de tratar 25 litros por
segundo, um investimento

de duzentos mil reais

realizado pela Casan.

Segundo o Presidente da

Aciac (Associação Comer

cial, Industrial e Agropecuá
ria de Corupá), Herrnann

Fotos: Alexandre Bago

A estrutura não recebe melhoria desde 1982 I

Suesembach, "os atuais fil

tros estão totalmente suca

tiados em uma situação las
timável, a<vinda dos novos

filtros é uma conquista do

município que a cinco anos

estava fazendo as reivin

dicações. Para o melhor

funcionamento desses filtros

precisamos também mais

um reservatono, que
deveria ser construído em

um plano mais elevado para
atender melhor os bairros

Bomplant, Vila Isabel e

Loteamento do Quentin,
que sofrem mais com

abastecimento".

Outros pedidos para a

aquisição de novos equi
pamentos para um melhor

funcionamento dos filtros,
foram feitos pata o atual

diretor da Casan Valmor de
Luca.

Suesembach comenta

que é necessários um rotâ

metro de dosagem, um
regulador de vácuo e um

regulador de dosagem, além
de três bombas Booster

para atender os moradores
de pontos mais altos do

município.
Com todas essas melho

rias sendo realizadas a capa
cidade de produção de água
filtrada será praticamente
dobrada, 'dando melhores

condições para os mora

dores de Corupá.
(Fábio Claudino)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Controladora Consolidado
.�""""""'_"'.��"--- �---,."_""''''...",.,,..,-�

2003 2002 2003 2002
• 2.015.111 1.534.903
• 1.694.160 1.282.035

Senhores Acionistas,
Atendendo disposições legais e estatutárias, temos a satisfaçâo de apresentar e submeter à apreciação as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003 e 2002.

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2004
.

A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002
(Em milhares de r�ais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCíCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002 (Em milhares de reais)

ATIVO

• (1.027.434)
• 666.726

(1.580) (283.675)
638 63.876

(798.745)
483.290

(223.068)
29.781

___�._ç.?ntrpJ��!. �.._---ºg!,solid�� . _.�_ç2!.1!'!l'ador� Consolid��� RECEITA OPERACION.AL BRUTA ..

2003 2002 2003 2002, � 2002 2003. 2002 RECEITA OPERACIONAL LíQUIDA .

i CIRCULANTE ...... ,......................... 76.031 59.392. 720.373 873.281 CUSTO DOS PRODUTOS E SERViÇOS
FORNECEDORES 96.662 77.589 VENDIDOS .

OBRIGAçõES SOCIAIS E
.

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO .

TRIBUTÁRIAS " ,...... 1.460 207 68.140 46.913 DESPESAS OPERACIONAIS "........ (2.124)
INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS.. 376.521 603.780 RESULTADO FINANCEIRO: lÍQUIDO. 4.348

OUTRAS OBRIGAÇÓES 74.571 59.185 179.050 144.999 RESULTADO DA EQUIVALENCIA
, EXIGIVEl A LONGO PRAZO :

-- 6.995 13.351 341.492 199.815 PATRIMONIAL 308.977
_ •••_". "._".,�,,-, -- __,-- •.•�_.�, OUTRAS RECEITAS/DESPESAS

i INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS.. 223147 92179 .
.

\
,

OUT Ç-E 6.'995 118.'345' 07'63'6 OPERACIONAIS " ..;............. (969)
! . RAS OBRIGA o S 13.351 1 .. RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO. 310.232
I PATRIMÓNIO LíQUIDO _86_1_.4_26 __69_3.6_51_86_1.4_26 693,651

RESULTADO NÃO OPERACIONAL " .. -(2-8)
CAPITAL SOCIAL '". 600.000 500.000 600.000 500.000 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E
RESERVAS ,,,...... 261.426 193.651 261.426 193.651 PARTICIPAÇÕES " " 310.204

TO
. PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES (1.064)TAL DO ATIVO .....

'

... "............... 944.452 766.394 ��J�N I TOTAL DO PASSIVO.................... 944.452 _766.394 1.923.291 �:ill_ IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUiÇÃO
....___ -- --

SOCIAL " ,.. (1.331)
Demonstrações Financeiras audíladas por KPMG Auditores Independentes· CRC·Sp·14.428 's'se RESULTADO LíaUIDO CONSOLIDADO. 307.809

�-��������������D-m-ET-O-R-�����������������R�U�DOPORAç�.�-_ �W
VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO· R$ 1.39

CIRCULANTE
DISPONIBILlDADES'::::::::::::::::::
CONTASA RECEBER DE

.

CLIENTES " " " ..

ESTOQUES ..

OUTROS CREDITOS " .

165.400 61.726 1.153.651 1.166.124

37.937 31 477.470 5B1.292

340.459 . 319.172
283.835 229.591

127.463 61.695 51.887 36.069

7.314 6.599 337.390 249.024
--.-'_

246.152 161.812
7;314 6.599 91.238 87.212

m.738 698.069 432.250 351.599

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO,
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ..

OUTROS CRÉDITOS ........ :.. " .

PERMANENTE
" .

PASSIVO

Moacyr Rogério Sens
Diretor Técnico

Walter Janssen Neto
Diretor de Marketing

215.844 7.567 2.196

10.050 (55.000) (14.622)
224.952 399.494 277,577

(4.627) (4.623) (8.088)

220.325 394.871 269.489
(659) (4.363) (3.960)

660 (82.699)
220.326 307.809
-_

...

_ ----

0,36 0,50
'1,12 1,39

(45.203)
220,326

0.36
1,12

CONTADOR
Alidor Lueders

Diretor Administrativo e de Relaçóes com Investidores Wilson José Watzko
TC-CRC-SC nO 16.555/0-4 - CPF n' 352.366.129�4
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I CAUTELA: POLíCIA ACONSELHA MOTORISTAS A OPTAREM PELO PERíODO DIURNO PARA VIAJAR

Policiais de outras cidades vão

reforçar a Operação Férias n

GUARAMIRIM - Des

de o início da Operação
Férias, da PRF (polícia
Rodoviária Federal), de
15 de dezembro do ano

passado até esta sema

na, foram registrados
9.734 acidentes nas

rodovias federais, com
5.955 feridos e 542

mortos. Um número

grande que, de acordo
com o coordenador

geral de Operações da

PRF, inspetor José
Benites, tem como

ríodo diurno. Na parte
madrugada é mais co co

plicado porque os mo
o

ris tas correm mais, al
já embriagados. Então

se
,

SIfluxo do dia pode s
as

lento, mas é mais seguro ia
salienta. A orientao te

repassada pelo paliá
com relação ao feriado n

carnaval é de o

motoristas terem con

ciência de que està

viajando a passeio, e q

seja tranqüilo. "O imp.
tante é manter a calma.

pegar fila, não adian

ultrapassar, respeite. �

chegar atrasado, lemln

se que se trata de li I

feriado, momento de I S

zer, sem pressa", enfari'
(FABIANE RIM,

números de acidentes na

região, mas enfatiza que

para evitar que o núme

ro aumente, serão do

bradas as escalas de ser

viço. Policiais de outras

cidades do Norte do

Estado vêm reforçar o

grupo.
- Não há como pas

sar um pente fino

porque o fluxo de veícu
los é muito intenso, o

que fazemos é atender as

ocorrências e abusos de

velocidade - destaca o

policial. Ele enfatiza

que os balneários loca-'

lizados na região rece

bem uma média muito

alta de turistas nesta

época do ano, o que ele

va a movimentação nas

. . .

pnnClpaIs causas a

imprudência dos moto

ristas e as más condições
das estradas. O policial
Ivan Schafauser, do pos
to de Guaramirim, diz
não ter como precisar os

Vicky Barte!

Trabalho dobrado para os policiais na fiscalização das rodovias, durante' o feriado

mente por de-frontar com
certos obstáculos. O que
mais acontecemesmo são

colisões traseiras, no pe-

rodovias e, conseqüen
temente, segura um

pouco a velocidade de

vido à formação de filas.

"Os acidentes mais

comuns acontecem por
descuido dos condutores,
que diminuem brusca-

Atenção diferenciada em rodovias
no feriado de carnaval

d

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Florianópolis - A

Secr'etaria de Infra-es

trutura, em parceria com

a Polícia Rodoviária Es

tadual, lança nesta sema

na a campanha de cons

cientização no trânsito no
período do carnaval. A

ação dá-se através da dis

tribuição de folderes nas

rodovias estaduais e tam

bém com a abordagem
dos próprios policiais. A
intenção é tentar mini

mizar as ocorrências no

trânsito, principalmente
mortes. "Nos dias de

carnaval há um grande
fluxo de veículos no Esta

do, em função do' volume
de turistas que por aqui
circula. Esta é uma das

pnmeuas campanhas
deste ano, já que durante

o feriado de páscoa, nas
.
festas de outubro e ainda

no final de ano esta

parceria também é rea

lizada", menciona o

secretário de Infra estru

tura, deputado Edson
Bez de Oliveira. Com o

término da campanha
será feito um boletim

técnico no qual contará
com todos os dados refe

rentes à movimentação
das rodovias estaduais,
para que haja um com

parativo entre os anos an
teriores e o atual. "Com

estas informações será

possível fazer um estudo

rnars detalhado das

condições de nossas

rodovias e a causa de

acidentes. A partir deste
levantamento definire
mos a abordagem e as

melhorias a serem realiza

das", esclarece.

EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N� 20/2004

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

O MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, torna púbtico que, em conformidade com o

que preceitua a Lei n� 8.666/93 e suas alterações posteriores, que fará realiza� nalsede da Prefeitura, sita na Rua Walter Marquardt nº 1.111, na sala de reunlOes,
sob a coordenação da Comissão de Licitações, uma licitação sob a modalidade de

CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contrataçã9 de

serviços de engenharia para a "CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E DE UM GINASIO
DE ESPORTES, com área total de 3.054,83 m2, com fornecimento de mão-de-obra
e materiais, conforme projeto arquitetônico e memorial descritivo, anexos ao Edital,
A obraserá edificada na Rua Sizino Garcia s/oº no bairro Santo Antônio, JaraguádO
Sul".

.DATAS E HORÁRIOS:
a) Para a visita técnica - até às 15:00 horas do dia 17 de março de 2004;
b) Para apresentação da Garantia de Proposta - até às 15:00 horas do dia 18 de

março de 2004; .

c) Para apresentação dos envelopes - até às 9:00 horas do dia 22 de março de

2004, no Setor de PROTOCOLO, no endereço acima;
d) Para abertura dos envelopes - às 9:30 horas do dia 22 de março de 2004.
INFORMAÇÕES - Informações aos interessados serão fornecidas na Divisão de

Licitações, no horário de 08:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:30 horaS',n�
endereço acima citado, ou pelo telefone (047) 372-8085. O Edital estará disponl�e
na Internet, no endereço www.jaraguadosul.sc.go.rl.br. sendo que os Anexos estarao
a disposição no endereço acima e nas condições abaixo.

AQUISiÇÃO DO EDITAL...; O Edital completo e seus anexos (gravados em cOI

poderão ser adquiridas na Divisão de Licitações mediante o pagamento da taxa de

R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Megasena
concurso: 539

06 - 16 - 19 - 47 - 50 - 55

Quina.
concurso: 1263
08 - 19 - 39 -70 - 80

Loteria Federal
concurso 03810
1°_ Prêmio: 39.702
2° - Prêmio: 590400
3° - Prêmio: 45.855

26.372
74.830

Lotomania
concurso: 393

02 - 03 - 07 - 15 - 24
25 - 38 - 43 - 45 - 46
47-57-60-75-81
87 - 89 - 90 - 95 - 97

Jaraguá do Sul (SC), 16 de fevereiro de 2004.

IRINEU PASOLD - Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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reúne diretores de

seoIas e professores
A Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer está

nvidando os diretores de escolas e professores de

dueação Física das redes municipal, estadual e particular
e ensino para uma reunião a ser' realizada a partir das
4h30 do próximo dia 27, no auditório do Sesi. De

ia
ordo com a diretora de Promoções de Eventos, Cleide

osca, o objetivo do encontro � esclarecer possíveis
011.

I d
. -

úvidas existentes nos regu amentos as competlçoes
o seolares promovidas pela Fundação Municipal de

sportes, principalmente quanto aos direitos e deveres

as unidades de ensino. Estes esclarecimentos serão

iabilizados através de uma palestra proferida pelo
romotor do Conselho de Julgamento dos Jogos da

ME, o advogado Volmir Elói. Na oportunidade
bém serão repassados os livros de regulamentos e

chas de inscrições para os eventos de 2004.

nxadrista é campeã do
estivalCatarinense
A enxadrista Karina Kanzler conquistou o título de

ampeã estadual na categoria sub 16 durante o Festival
.

atarinense da Júventude, realizado de sexta a domingo
a semana passada, nas dependências da Universidade

I ederal de Santa Catarina, em Florianópolis, onde
stiveram representados dez municípios. A equipe de

I adrez da FME/]araguá do Sul teve ainda como destaque
jogadora Jaqueline Pamplona, vice-campeã na mesma

ategoria. De acordo com o técnico Renan Levy da

Costa, esta dobradinha jaraguaense foi valorizada ainda
ais pelo fato de também terem competido na sub 16
uas campeãs brasileiras - Vanessa Feliciano, de Rio do

ul, e Suelen, de Bumenau.
Já no masculino, os melhores resultados da equipe

de Jaraguá foram obtidos por John Lenon, com o 7°

lugar na sub 16, e Carlos Kanzler, que ficou com a. 9'

posição na sub 18. Composto por dez atletas o grupo
jaraguaense competiu ainda com Gustavo Barroso,
PatrickRohrig, Jailso Santos, Cristiano Hansen, Vanessa
Engelmann e Priscila Engel.

reza ...
Você cliente esperto. que se preocupa com a Natureza.
traga seu frasco de colônia vazio e ganhe 10% de
desconto na compra de qualquer outra colônia.

Colabore COITl a Natureza
Promoção válida paro Jaruguá do Sul Q Guarnmírim de

02/02/04 até 29/02/04 para frascos O Botíçal'io
I

HM.l4R"n;'(!)l)O .'ICE
',tI; G�j';li(ll�l'Ib"U'�,_ ts« - lt��('Jj8J
,:,� MfJ{. J),-'t'>i)uro, /8J y ,i71,lJ(jj

Shoppins Ct'lt1>Jdj"it1uJfjpl� .fll�161S

/

ESPORTE
espõi'te@jornaicorrelodopovo.com.br
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•BENEFíCIOS: MODALIDADE ESPORTIVA PROPORCIONA EQUILíBRIO E AGUÇA A CONCENTRAÇÃO

Dirigentes do tênis de mesa
vão discutir calendário 2004

JARAGUÁ DO SUL - Re

presentantes daLNCTM (Liga
Norte Catarinense de Tênis de

Mesa) vão se reunir com

professores da modalidade

esportiva hoje à tarde, às 14

horas, na residência do técnico
MarcosAlbino, para discutirem
o desenvolvimento desta

prática, este ano. Na oportu
nidade, serão mencionados

assuntos pertinentes ao

calendário de atividades, o

regulamento das competições
e as datas, além de prestação
de contas' da entidade

esportiva. A novidade deste

ano é que a FME (Fundação
Municipal de Esportes) vai
repassar verba para a liga, que
irá administrar os pólos de

treinamento.

O principal local de treino
localiza-se nas dependências do
Juventus. As atividades

acontecem segunda, quarta e

sextas-feiras, no período da

Gonçalves destaca que o torneio visa a integração
Alexandre Bago

tarde, e terças e quintas-feiras,
a partir das @horas damanhã.
Também há pólo de tênis de

mesa nas escolas municipais
Cristina Marcatto, Renato

Pradi, Giardini Luiz Lenzi e

Ribeirão Molha. Ao todo,
estima-se que aproxima-

Onze nadadores no ranking
da confederação

Jaraguá doSul-A equipe
Ajinc/Urbano/FME conta

com 11 nadadores figurando
entre os 25 classificados no

ranking nacional de 2003 em

cada prova por categorias, com
destaque para a atleta juvenil
Talita Hermann, que ocupa a

terceira colocação nos 209
metros livre. Ela também está

em sexto lugar nos 400 metros
livre, na 11 a posição nos 400

metros medley e na 18a

colocação nos 100metros livre.
A classificação foi divulgada na
Assembléia Geral da CBDC

(Confederação Brasileira de

Desportos Aquáticos), rea
lizada durante o Campeonato
Mundial de Natação, evento

promovido de 6 a 8 deste mês,
no Rio de Janeiro, oportuni-

dade em que também foi

anunciado que este esporte
passou da segunda para a

. primeira modalidade mais
praticada no Brasil, en

volvendo cerca de 11 milhões

de praticantes.
- O ranking da con

federação leva em consideração
os tempos conseguidos em

competições oficiais, forman
do um banco de dados com

todos os nadadores federados

do País", explica o técnico da

equipe jaraguaense, Ronaldo
Fructuozo.

Ele festeja o aumento no

número de atletas da Ajinc/
Urbano/FME classificados no

ano passado, lembrando que
em 2002 eram apenas sete

ranqueados.

Minuta (prato Feito) R$ 5,00 e
Buffet com sobremesa R$
8,00, também servirá outros

pratos, sob reserva pelo
telefone (47) 449-10600u site:

www:restauranteturismar.com.br

As inscrições podem ser

efetuadas no valor de R$ 22,00
para os 500 primeiros; R$
25,00 acima de 500 e R$ 30,00

.

na 'semana do evento.

damente 500 estudantes, entre
8 e 15 anos, treinam esta

modalidade, que cada vezmais
tem atraído novos adeptos. O
presidente da LNCTM,
Rodrigo Tolentino Luz,
destaca que os interessados em

treinar tênis de mesa podem

comparecer no centro de

treinamento do Juventus.
"Não é necessário ter o mate

rial, raquete e bolinhas a entida

de ejnpresta", informa. Ele
enfatiza que além do aumento
na procura pelo esporte, per
cebe-se que a fidelidade do

atleta é ainda maior. ''Além de

não abandonarem a atividade,
trazem outros colegas", diz.

Entre os benefícios pro
venientes desta prática, Luz
menciona a melhora na

questãomotora, física emental.
"Quem não joga tênis demesa
pensa que não trabalha

movimentos, mas é uma mo

dalidade que estimula a arti

culação e, com relação à parte
mental, dá equilíbrio, aguça a

concentração da criança", diz.
No mês demarço acontece

. a primeira etapa do Torneio

Norte Catarinense de Tênis de

Mesa, na estrutura do Shop
ping Center Breithaupt. (PR)

A segunda Trav�ssia de

Enseada está agendada para
acontecer no dia 29 deste mês,
com percurso de 1,5 mil

metros. No sábado, dia 28, das
18 às 21 horas será realizada a

entrega de kits no Restaurante

Turismar, localizado no iníeio
da AvenidaAtlântica no extre

mo sul da Praia da Enseada. O
restaurante estará servindo La

Torneio de voley de areia
O DepartamentoMunici

pal de Esportes de Massaran
duba abriu as inscrições para o
Torneio Aberto de Vôlei de

Areia, que podem ser

efetuadas na sede da entidade,
ou por telefone (379-1203) até
dia 11 demarço.A competição
será realizada nos dias 14 e 21

do próximo mês, a partir das
8h30, na quadra de areia da

Praça Guesser, localizada no
centro da cidade. O congresso

técnico está agendado para
acontecer no dia 14, pouco
antes do irúcio dos jogos. O
término da rodada dependerá
do número de inscritos.

As pessoas interessadas

podem se inscrever nas

categorias dupla, idade aberta,
no masculino e feminino, no
valor de R$ 20,00 (R$ 10,00 por
atleta). A premiação será

medalhas para os três

primeiros 'colocados.

Jaraguá do Sul encerra
circuito catarinense/2004

Jaraguá do Sul será a sede

da última das seis etapas do

Circuito Catarinense de Tênis

deMesa/2004, agendada para
o dia 19 de novembro, de acor
do com calendário divulgado
durante a reunião arbitral da

Federação Catarinense deTênis
de Mesa, realizada no último
sábado (14/02), em Porto

União. A informação é do

coordenador desta modali

dade na Fundação Municipal
de Esportes, Marcos H.

NogueiraAlbino, que partici
pou do encontro acompa
nhado do diretor de Ren-

Travessia de Enseada

dimento Esportivo/FME,
Caius Ananda Xavier dos

Santos, e do presidente daLiga
Norte Catarinense de Tênis de

Mesa, Rodrigo Tolentino. A

primeira etapa do circuito está

prevista para 19 de março, em

Joinville, enquanto que a

segunda acontecerá em 21 de

maio na cidade de Criciúma,
juntamente com o Campe
anato Estadual. As outras

fases ficaram assim definidas:

São Bento do Sul, em 18 de

junho; Três Barras, em 10 de

setembro; Florianópolis, 1S de

outubro .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CAMP�ONATO: PROVA SERÁ REALIZADA DIAS 28 E 29 DESTE MÊS, NO AUTÓDROMO DE 'JARAGUÁ DO SUL

Apavi e peR organizam a 1a

etapa de Velocidade na Terra
JARAGUÁ DO SUL - A

Apavi (Associação dos
Pilotos Amadores do Vale

do Itapocu), em parceria
com a PCR Eventos,
promove no final do mês,
dias 28 e 29, a primeira
etapa da segunda Copa
Norte Catarinense de

Velocidade na Terra. A

disputa será realizada em

nove etapas, todas em

cidades do Norte do

Estado. O Jaraguá Motor
Clube, localizado no

Bairro Nereu Ramos, será
a sede da primeira prova.
A expectativa dos orga
nizadores é envolver uma

média de 55 pilotos, que
vão atuar nas categorias
Gaiolas, Gol, Stock Car,
Kart Cross e Fusca.

O representante da

PCR, Paulo César Correio
de Negreiro, diz que os

pegas estão agendados
para acontecer uma vez

por mês, de acordo com o

Inscrições para a Copa podem ser efetuadas até dia 27, no shopping

calendário já aprovado pela
Fauesc (Federação de

Automobilismo do Estado

de Santa Catarina). A

segunda etapa está

marcad�, para março, dias

20 e 21, no Autódromo

Silvestre Mannes, em Gua

rammm,

As pessoas que

desejam fazer inscrições

podem efet�a-Ias no

segundo piso do Shopping
Center Breithaupt, até o

dia 27. Depois podem ser

feitas no local da prova. Os

.

interes sados em participar
devem levar duas fotos 3

x 4 e xe-rox autenticado

da carteira de identidade.

Alexandre Bcço

livres e tomadas de tempo.
No domingo pela manhã,
a partir das 9h30, iniciam
as provas.

Os organizadores esti

mam contar com a pres
ença de aproximadamente
2,5 mil pessoas. O valor da

entrada será R$ 5,00 e

No sábado à tarde haverá área para camping.
estão marcados os treinos (FR)

Disputa de carabina apoiada será no fim de semana

Jaraguá do Sul- O

Clube de Atiradores

Jaraguá promove neste final
de semana, dias 22 e 23, a
primeira etapa do

Campeonato Catarinense
de Carabina Apoiada. A
disputa será realizada no

estande do Pavilhão

Municipal de Eventos

(Schützenfest), com inicio

às 13 horas de sábado,
encerrando às 1 7 horas de

domingo, com a premiação
l;

dos melhores atiradores e

melhores equipes. Ao todo,
participarão neste

campeonato dez equipes,
divididas em duas chaves,
que foram definidas através

da colocação de cada uma

no último ano.

O clube jaraguaense
subiu para a Chave ''N.' já
no seu primeiro ano de

participação no

Campeonato Catarinense

de Carabina Apoiada, e de

quebra, fez a melhor

campanha entre todos os

demais clubes participantes,
ficando em 10 lugar nas 11

etapas disputadas. Além de

manter a mesma base de

Atiradores de 2002, a

entidade conta ainda com

o reforço de alguns
atiradores experientes que

disputaram o campeonato
anterior por outros clubes.
O presidente do clube,
Vilson Borchardt, diz que
o objetivo é brigar pelo
título do campeonato
também na Chave "A"

neste ano.

O Clube de Atiradores

Jaraguá mesmo com a

excelente campanha no

Campeonato de 2002,
ainda está a procura de um

patrocinador para manter

suas a tividades e

representar cada vez

melhor Jaraguá do Sul.

Interessados em obtermais

informações podem
telefonar para 372-9833.

(FR)

Paranaenses jogam no domingo de Carnaval
A FPF (Federação

Paranaense de Futebol)
confirmou que os oito

jogos da última rodada

da primeira fase do

campeonato estadual

serão realizados no

domingo de Carnaval.

"Como várias vagas para
a seqüência da com

petição ainda estão em

disputa, todas as

partidas serão às 15h30.

"Consultamos os

clubes. Houve uma

divisão de preferências,
mas no final optamos.
pelo domingo mes

mo", explicou o

presidente da FPF,
Onaireves Moura.

Pesou bastante a

opinião de Atlético e

Coritiba. Garantidos na

segunda fase, os dois

clubes preferiram atuar

no domingo para deixar
seus jogadores ma i s

tempo concentrados e

evitar possíveis
excessos carnavalescos

da parte dos jogadores.
Além disso, o

Atlético Par a n ava í,
também já Classificado
no estadual, vai jogar
pela Copa do Brasil
contra o Gama na

quarta-feira, em Bra

sília, e depois terá uma

longa viagem de volta,
necessitando de tempo
para a recuperação
física da equipe.

Justiça deve revogar
mandado de prisão de Euri

O mandado de prisão
contra o presidente do

Vasco, Eurico Miranda,
deverá ser revogado ainda

na tarde desta quarta
feira. Segundo a

assessoria do clube, a

decisão judicial tomada
,

na terça foi causada por
um erro de comunicação.

O Vasco havia

conseguido uma liminar na
sexta-feira que cancelava a

audiência prevista para
terça e que reuniria Eurico

e dois ex-funcionários
clube: Aremithas JOSé
Lima e Nilson Gonçal
acusados de serem lar .

do dirigente. Os três es

sendo acusados de cri
contra a ordem tribut'
Por não ter compareci
o trio teve a pris'
decretada. ''A Secretaria
Vara de Justiça i
comunicar ao juiz
equívoco e a decisão s

revogada", garante
assessorra do Vasc

Clubes europeus
ameaçam boicote
Os maiores clubes da

Europa se colocaram

contra a realização do

Mundial de Clubes da Fifa

na última terça-feira. O

fórum formado Ror 102

equipes do continente se

r euruu por dias em

Barcelona e definiu, entre
outras posições, que não

pretende disputar a

próxima edição da

competição, prevista para
2005. A única edição
realizada até hoje, em

2000, foi vencida pelo
Corinthians, no Brasil. O
torneio não aconteceu

mais devido à falência da

ISL, empresa de marketing
parceira da Fifa.

"Concordamos de forma
unânime em rejeitar
qualquer proposta para

uni Mundial Interclui

da Fifa", afirmou

documento divulga�
pelos clubes.

A Fifa planeja nova edi:
na Ásia ou nos Estad

Unidos. Mas corre o ris

de ter sua tentatit

frustrada, já que os duo

europeus preferem
outro Mundial, a Cor
Intercontinental, disp
tada no Japão e qu

. passou a ser reconheci

pela entidade máxima �

futebol;
Além da oposição a

Mund ia.l ; os europeu
também reiteraram

vontade de pedir i

federações um

compensação para libera

os jogadores para ai

seleções.
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