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Cartões 'do governo
pagam até despesa
em uma joalheria
Indicados para gastos
"emergenciais", os cartões são

utilizados até em choperia .

• PÁGINA 14
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. Airoso
'

Menezes
Vinhos finos e acessórios

Ao lodo do confeitaria Kuchén Haus

Telefone' 4733700220

Jangada�'
fACUl DADE

JARAGuA DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.820 • R$ 1,00

Municípios reajustam IPfU
-

-

para aumentar a arrecadação
No Vàle do ítapocu, a cidade que mais reajustou o imposto foi São João do Itaperiú, com alta de 6,28%

CÉSAR JUNKES

Em Jaraguá do Sul, reajuste foi de 4,78%, previsão da administração é arrecadar cerca de R$ 9 milhões _ PÁGINA 5

,.

IMRIADIMIr-!!!
Mais um prazo Prefeitura vai Advogado tenta

!õ!:�

do contrato com a fiscalizar falta reverter ação
canarinho vence de calçadas contra Konell
Promessa de campanha do Segundo SecretáJio Afonso Nelson Serpa ingressa na
prefeito Moacir Bertoldi, a Piazera, cerca de 1 00 semana que vem no Fórum de

construção de um novo pessoas foram multadas Jaraguá do Sul com ação de
terminal urbano é adiada \!�2.007 e a fiscalização recurso contra a perda dos
mais uma vez. sera Intensa este ano. direitos políticos do ex-deputado
• PÁGINA 4 • PÁGINA 7 • PÁGlNA3 .

Memória RAM DDR2 661 Mhz,
1 GB Kingston R$ 79 90apenas .,

Apenas 200 unidades

ASMTecnologia. Fone Jll'fJ 3371-3034
.

R. Presidente EpitáclO Pessoa, 1329
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• EDITORIAL

Festa segura
O Carnaval é um período de

festa que tem suas origens na

Antiguidade e recuperada pelo
Cristianismo. Começava no dia
de Reis (Epifania) e acabava
na Quarta-feira de cinzas, às

vésperas da Quaresma. O
período era marcado pelo
"adeus à carne" dando origem
ao termo Carnaval. Durante o

período havia uma grande
concentração de festejos po

pulares. Cada cidade brincava
a seu modo, de acordo com

seus costumes.

O Carnaval moderno, feito
de desfiles e fantasias, é produto
da sociedade vitoriana do
século XIX. As cidades de Paris
e Veneza foram os grandes

Atualmente o Carnaval
. do Rio de Janeiro, é
cOilsiderado um dos mais

importante� do mundo"

modelos exportadores da festa
carnavalesca para o mundo.
Cidades como Nice, Nova
Orleans, Toronto e Rio de

Janeiro se inspirariam 'no
Carnaval francês para implantar
suas novas festas carnavalescas.

Para alguns pesquisadores o
Carnaval terri raízes históricas
que remontam aos bacanais e

a festejos similares em Roma;

alguns historiadores mais

ousados chegam mesmo a

.
relacionar o Carnaval a

celebrações em homenagem à
deusa Ísis ou ao deus Osíris, no
Antigo Egito. Uma outra

corrente acredita que a festa
iniciou-se com a adoção do
calendário cristão.

. Mas hoje quando falamos
em Carnaval não podemos
esquecer da palavra preven

ção. Nos dias de folia muitas

pessoas extravasam a alegria
de maneira irresponsável e as

'. conseqüências podem ser sen

tidas pelo resto da vida. Nas
estradas ou na paquera o im

portante é agir com cautela
sem deixar de se divertir.

• PONTO DE VISTA

A revolução
silenciosa
Muitos me perguntam:

como um evento que ainda
está em sua terceira edição já
se consagra como um dos

principais acontecimentos do'
gênero no Brasil?

/

A resposta é simples: desde
a sua primeira edição, tem se

dedicado muita atenção ao

bem-estar de professores e

alunos que vêm ao festival.
Os estudantes', por exemplo,
recebem alojamento, alimen-
ração, cursos e acesso a con

certos mediante o-pagamento'
de uma taxa de inscrição alta
mente subsidiada; tornando
possível ter aulas que em

outros centros apresentam
muitas vezes um custo ina-:

cessível à sua maioria.

.Ao mesmo tempo,' essa
preocupação social da orga
nização lhes garante beberda
fonte de um corpo discente

variado, com nomes presentes
nas melhores orquestras e

grupos de música do mundo

<'

.

inteiro, que representam to

das as classes sociais e am

bições artísticas. Por outro la
do, esse elenco de professores
provenientes dos maiores

centros musicais do mundo,
recebem em Jaraguá do Sul
uma acolhida e atenção em

.

nível internacional, não �o
mente pela qualidade de vida

local, mas diante da pos-
sibilidade de um intercâmbio
de idéias com seus colegas e

com os jovens talentos que

participam do FEMUSC.
A fórmula funcionou, e o

sucesso do 'primeiro Femusc
continua ressoando dois anos
mais tarde, com um número
recorde de inscrições. Para se

"

ter uma idéia deste sucesso,

o número de alunos em lista
de espera para o Femusc 2008

.

foi maior do que 6 número de
alunos que participaram em

2006, e fia edição 2008 houve
três vezes mais alunos inscri
tos do que vagas disponíveis.

• Alex Klein,' Diretor
artístico do FEMUSC -

Festival de Músicà de
Santa Catarina

Santa Catarina e Jaraguá
-do Sul fazem uma revolução
silenciosa, que ecoa pelos
quatro cantos do planeta nos

comentários de alunos e pro
fessores nas comunidades do
Orkut ou nos vídeos e e

mails que replicam via in

ternet. É uma revolução que
nem mesmo os jaraguaenses
percebem, mas que aos pou
cos vai se incorporando à ro

tina da cidade.
É sempre oportuno con

vidar a todos para que acom

panhem este fenômeno. Não
faltam opções: uma delas
aos sábados pela manhã,
com os divertidos Concertos

para Famílias e o "Zoológico
Musical", onde instrumen

tistas se espalham ao redor da

platéia, demonstrando seus

instrumentos a pessoas de
todas as idades, que em

muitos casos podem até

experimentar tocá-los.Venha,
neste sábado, e comprove!

• DO LEITOR

Trânsito
Fuimultado. A alegação do

Policial é de que o meu veiculo

possui molas esportivas, e que as

mesmas não eram autorizadas. E

que as mesmas identificam o

veículo como sendo rebaixado.O
veículo foi guinchado até uma

einpresa particular que faz o

serviço de recolhímento.Euporfun
fiquei a pé. Como queria resolver
tudonomesmo dia, pegueium táxi
fui até o 14° Batalhão em Jaraguá
do Sul, aonde observei um Corsa
de corvinhomodelo novo placa
MCA 8225, o qual entre o pára
lama e o pneu ficava mais ou

menos �m dedo e meio, isso com
roda aro 141 a distância no meu
veículo era de três dedos entre

pneu e lata do pára-lama.isso
com aro 15, tudo indica que o

veiculo é de. umpolicial militar
pois estava estacionado dentro
do batalhão.

.

Até aí tudo bem, me dirigi a
Empresa de Transportes Behling

.

onde para retirar o veículo tive de

pagar uma taxa de R$ 40 , sendo

que o carro não ficou nem duas

horas apreendido.
Como qualquer.cidadão que

trabalha e paga seu impostos
pergunto: isto está correto???

poxa! !! O veículo foi multado,
apreendido... para retirá-lo tive

pagaiuma taxa, visto que sópodia
sair com caminhão guincho até

umaoficina.Isto tudo está correto??
Ando com este carro desta forma
há dois anos e nunca tive

problemas. Agora que o batalhão
recebeupolicias novos não sepode
nem trocar de marcha no centro

porque corre-se o risco de levar
uma multa por não estar com as

duas mãoao volante ...
É duro isso, você trabalha

pagas todos encargos e impostos
achando que está tudo correto e

leva uina multa desta formal!'

Chega no batalhão e vê um
veículo em situação muito mais

irregulardo que o seu, a impressão
que dá é que as leis de transito

são para nós, meros cidadãos
pagadores de impostos.

• Sandro J. Novello, TécnicoJêxtil

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte limes New Roman 12 e podem
.

ser enviados por e-mail redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome

completo, profissão, *CPF e * telefone (* nãoserão publicados) .

• ENTRE ASPAS
"

-, , .

Penso que entre vocês existe pouca
conversa política. Eu diria, há quase meses
e meses que vocês não conversam entre
si, que não trocam
idéia. Certamente as pessoas conhecem
menos oo que deveriam conhecer

J

das coisas que o governo faz,
porque o sistema de informação e

comunicação entre nós talvez não
. seja 9 mais perfetto, ainda".
Do presidente Lu.la, durante a primeira reunião
'ministerial de 2008.

·flJ O CORREIODOPOVO
ltl�·l'(Mj." +
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POLITICA
Nem aí
Prefeitos dos cinco

municípios do Vale do
Itapocu não deram a

mínima para a primeira
reunião do conselho da
SDR, na terça-feira, do
qual fazem parte. Deve
ser o cansaço das férias.

Arranca-rabo
o Estado disponibili

zou R$ 600 mil para
obras de pavimentação
entre a Vila Amizade e

Schroeder. Secretário de
Infra-estruture). Mauro
Mariani (PMDB) vai

liberar R$ 100 mil do
montante paraque Schroe
der faça �ua parte. À es-

. pera de solução para en

crenca política entre o

prefeito Mário Peixer
. (OEM) eNilson Bylaardt,
servidor da pasta. Em ano

eleitoral, querem ser o 'pai
da criança'.

ama branca
Secretaria da Educa

ção de Jaraguá do Sul
decidiu ampliar o uni

verso de alunos que fre
qüentam aulas de inglês.
Que, agora, serão minis
tradas já a partir da 3ª
série do ensino funda
mental beneficiando
4.500 estudantes. Inglês

. e espanhol são línguas
necessárias hoje para o

exercício de muitas pro
fissões. Em cursos par
ticulares, não sai barato.

Definições
Reitor da UFSC, José

Botelho, deve vir a [ara
guá na semana que vem.

Para definir quais os cur
sos a serministrados pelo
pólo de ensino à dis
tância. Em 2007 teria
sido acertado focá-los nas
áreas de biologia, inglês
e administração. As va

gas são limitadas, porém,
candidatos de todo o país
podem se habilitar ao ves
tibular marcado para fe
vereiro.'

PIERD RAGAZZI

Depurativo
Proposta de Emenda à Constituição do deputado

Miro Teixeira (PDT-Rj) estabelece limite de vagas
para cargos em comissão no serviço público federal.
Não poderão exceder 20% do total do quadro
efetivo de cada órgão ou instituição e 50% dos
cargos em comissão serão preenchidos por
servidores de carreira, os concursados. O projeto
-�etermina que a no-meação para cargos em

comissão atenderá critérios de escolaridade e

qualificação profissional com-patíveis com -as

atribuições e de idoneidade moral. O indicado tJ_ão
poderá assumir se estiver envolvido em suspeitas
de corrupção. Os gestores também não poderão
nomear parentes, li1ara evitagnepotismo. Como a
protecionismo político e de parentes é endemia
nacional, deveria valer para todas as esferas. Mas,
aí vai faltar gente.de 'confi�ça'.

Correndo
Advogado Nelson Serpa, contratado do DEM de

Santa Catarina, ingressa na semana que vem no

Fórum de Jaraguá do Sul com ação de recurso contra
a perda dos direitos políticos do ex-deputado Ivo
Konell (OEM) por oito anos. Konelll admite ter agido
impulsivamente ao não repassar recursos de direito à
Câmara de Vereadores, que, afirma, não aprovava
projetos de interesse do Executivo por influência de
Durval Vasel, então candidato a prefeito contra

Adernar Duwe (PMDB), apoiado por ere.

livre
Vasel, quando prefeito pela segunda vez, foi autor

de ação no Tribunal de Contas do Estado acusando
Konell de ter contratado a impressão de mapas da

.

cidade que não teriam sido entregues à prefeitura.
A ação foi encaminhada em 1992. Na semana

passada, 15 anos depois, o TCE julgou a acusação
improcedente.

C@lso Machado
Iidacao@ocoITl1iodopovo.com.br
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RETRANCA
Raça
Nessa discussão de cotas em universidades,

imitando a novela Duas Caras, da Globo, os

negros começam a ser denominados de afro
descendentes. Pura discriminação, para não dizer
outra coisa.

Bebidas
A proibição de se vender bebidas alcoólicas à

beira de rodovias federais é lei inócua. Enquadra
apenas estabelecimentos localizados a 50 metros
das estradas. Fora disso, pode. Na verdade, o que
falta é bom senso. Afinal, o que leva o sujeito a

encher a cara a caminho da praia se pode fazer
isso lá, com o carro na garagem?

Benefícios
Projeto do deputado Dagoberto (PDT-MS)

isenta do IPI veículos comprados por centros de
formação de condutores, desde que usados na

formação e reciclagem de motoristas. O autor

.deveria acrescentar que o benefício esteja
condicionado a redução de custos para quem
busca a CNH. Como prometem as empresas de

transporte coletivo do Estado se houver isenção
do ICMS sobre o óleo diesel.

Muito bom l'
A Câmara dos Deputados analisa proposta de

Alceni Guerra (DEM-PR), que prevê punição
para agentes públicos que deixarem crianças fora
da escola. Diretores e secretários de educação
da rede pública de ensino poderão perder o cargo
ou o mandato, se eleitos. No caso de prefeitos,
prevê ainda a inelegibilidade pelo período de oito
anos. Ou seja, acaba com o discurso demagógico
dos palanques.

Muito bom 2

Bem bom
Órgãos da administração

direta, autárquica e fun
dacionais do governo fe
deral fecham as portas nos
dias 4, 5 e 6 de fevereiro.A
ser verdade que o exemplo
vem de cima, Estado e mu
nicípios também. No ano,

sem contar pontos facul
tativos nas três esferas de
governo, serão sete feriados
nacionais nos próximos
meses.

Esgotos
OMP de SantaCatarina

notificou a prefeitura de
São Miguel do Oeste para
resolver problemas causa

dos pelo despejo irregular
de esgotos na rede pluvial
que desemboca em rio do

município. Como ocorre

em Schroeder, Corupá,
Guaramirim e Massaran
duba, onde também cabe
ação do gênero. Os dois

primeiros poluindo rios que
abastecem Jaraguá do Sul,
único a investir pesado em
sistema de tratamento.

Sem comentários
Deu no site do con

ceituado Jornal Lance:
"Joãozinho, da seleção
de futebol para defi
cientes visuais, não vê
benefício do Ministério
do Esporte há quatro
meses."

Negado
Liminar da juíza Ma

rivoni Koncikoski Abreu,
da 1 ª Vara Cível de Flo

rianópolis, garante às
emissoras de rádio a

transmissão de jogos do
campeonato catarinense
de futebol. A Associação
de Clubes de Futebol
Profissional, que não
detém os direitos de
transmissão, queria es

paço comercial em troca

do uso de cabines nos

estádios. A Lei Pelé, ci
tada pela Associação, só
trata de direitos de imc_.
gem, no caso as emis
soras de tevê.

Proposta do deputado Fernando de Fabinho
(DEM-BA) torna gratuita a emissão da carteira
de identidade e da carteira'nacional de

habilitação para pessoas reconhecidamente
pobres. O deputado lembrou que já sãogratuitas
as certidões de nascimento e de óbito, assim como

o casamento civil.
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TRANSJARAGUÁ
CANARINHO FOI NOTIFICADA

Executivo anuncíaprqeto
.comnovo prazopara obras

Apesar de o contrato de

I concessão dos serviços de

transporte coletivo com a

Viação Canarinho prever, a

empresa não foi multada por
• descumprir os prazos estabe

lecidos no cronograma de

� obras, admitiuoprocurador-ju
rídico do município, Eduardo

, Marquardt. De acordo com o

contrato, aprovado pela
Câmara de Vereadores em

s

'I março de 2006, aempresa seria

U. multadaem 100/0 dovalor total

� . do investimento, da ordem de

R$ 3,7milhões.

tíficativa. Foi. o que a Pre,
feitura fez em dezembro do �
ano passado. �

"Notificamos a empresa

pelo descumprimento de alí
neas (docontrato) paraque ela
possaapresentar justificativa. Se
não for considerada plausível,
aí sim a Prefeitura vaimultar a

empresa", disse o procurador,
informando que, até agora, a

Canarinho apresentou um

"esboço" de justificativa, que
está em análise. "Mas ainda
tem prazo para completar as
informações até o final do
mês, quando então vamos

I"verificar se cabe a multa",

completou.@.Segundo,Marquardt, a

Canarinho alega ausência de

projeto por parte da Prefeitura
para executara cqnstrução do �

terminal central. E, também,
porque até agora oMinistério
das Cidades não liberou
financiamento solicitado pela
empresa.
""

PIERQ RAGAZZI

Texto em trâmite vai

perder o objeto, já que
prazo expira dia 31

CAROLINA TOMASElLI

JARAGUÁ DO SUL

Contemplado no plano de

governo do prefeito Moacir Ber
toldi (PMDB) e nas promessas de
campanha, o Transjaraguá, que
prevê transporte coletivo integrado
compasse único, será, pormais um
ana', objeto de apreciação do

Legislativo. Até a primeira quin
zena de fevereiro, a Prefeitura vai
enviar à Câmara de Vereadores

projeto de lei .estabelecendo um
�

novo cronograma de obras a ser

executadopelaViaçãoCanarinho.
Outras duas propostas que

tratamdo assunto já passarampela
Casa. A mais recente, de julho
do ano passado, prorroga o prazo
para construção donovo terminal
urbano central de 31 de julho de
2007 para 31 de janeiro de 2008.
O projeto nã�chegou a servotado
e vai perder o objeto, já que o pra
zo para conclusão das obras, que
nem começaram, expira daqui a

.

uma semana.
-

Segundo o procurador-jurí
dico domunicípio, EduardoMar
quardt, os novos prazos para exe
cução das obras serão definidos
até o final deste mês pela Se
cretaria deUrbanismo, que então .

encaminhará a proposta para a

.

De acordo com o pro,
curado� como a empresa é

concessionária do serviço de

transporte, a Prefeitura deve
embasar suas ações na Lei
federal 8987, a Lei das Con,
cessÕes. SegundoMarquardt,
ela propõe que a empresa não

seja automaticamente pena
lizada no caso de descum

primento contratual,mas sim,
notificada a apresentar jus'

t
I
�
I
I

Procurador: "Há um desejo de que o novo terminal seja entregue em julho"

Procuradoria,Jurídica, responsá- .

vel pela elaboração do projeto de
leieposteriorenvio àCâmaraMar,
quardt acredita que, com rela

ção à construção do novo ter,

minal, "um prazo razoável seria

julho".
O procurador também disse

que vai conversar com a nova

presidente da Câmara, Maristela
Menel (PT do B) - eleita com

votos da bancada governista -,
para pedir que. ela coloque em

votação o projeto de lei.

Marquardt quer evitar que se

repita o episódio do ano passado,

quando o então presíderite da

Casa, Rudolfo Gesser (PP),
recusou-se a colocar na pauta de
votação a proposta, alegando que
o assunto era investigado por urna
Comissão Processante.

''Até agora as obras não foram
iniciadas justamente porque o

presidente (Gesser) não colocou
o projeto em pauta. As obras
não podem começar sem um

documento que autorize: Só o

contrato não basta. Por isto será
imprescindível que à Câmara

aprove o projeto", afirmou o

procurador,

Terminal urbano deve dar lugar a um novo só daqui a seis meses

- Testemunhas são re·çonvocadas a depor à Comissão
c O R U PÁ vereador Herrmann Suesenbach

Testemunhas de acusação e (PMDB), relator da CPI (Comis-
defesado prefeitoConradoMüller . sãoParlamentarde Inquérito),que
(PP) começamadeporhojenaCP culminou coma instauraçãodaCP.
(ComissãoProcessante) daCâma- A terceira testemunha, Luiz
ra de Vereadores, que investiga Roberto Ohenik, não pode com,
denúncias de irregularidades na parecer devido à audiência tra

Festa de 110 anos de Corupá. balhista. Por isto, a tomada de
Os depoimentos estavammar, depoimentos foi adiada.E também

cados para a semana pass�da,;- emvirtude de pedido de remarca
quando somente duas testemu- .ção feito pelo prefeito, que alegou
nhas foramouvidas: oex-secretário. s necessitaracompanhar sua família
de Saúde e autor da denúncia, em avaliação médica.
Marcelo Ferreira Gonçalves, e o Hoje, os depoimentos come,

çam a ser colhidos às 14 horas. Pri
meiro será ouvido Luiz Robert
Olienik, seguidas das testemunhas
de defesa do prefeito, que conti

nuam a depor amanhã, das 8h30
às 17 horas. Entre os nomes indi
cados porMuller estãoWaldemir

Lange, o líder do governo na Câ
mara, vereador Everaldo Mokwa
(PP) ,.WagnerBosse, que forneceu
as bebidas para a festa, além de
cinco funcionários comissionados
da Prefeitura. Já o prefeito será

ouvido dia 28, às 14 horas. (CT)Presidente da CP acredita que processo seja ccncluíõodenfro de um mês

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 24 de janeiro de 2008 15

IMPOSTO

REGIAO
redacao@ocorreiodopovo.com.br

IPTU está mais caro em

todo o Vale do Itapocu
Em São João, reajustE.'
ultrapassa os 6%, em
Barra Velha, é de 4%

DÉBORA VOLPI

VALE DO ITAPOCU
Contribuintes do Vale do Ita

poeu podem preparar os bolsos.
As prefeituras da região já co

meçam à emitir e distribuir os

boletos referentes ao pagamento
do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) e neste ano, to
das apresentam reajustes novalor
da taxa. O mais significative é

aplicado na prefeitura de São

João do Itaperiú, onde o preço
aumentou em 6,28%. Em segun
do lugar, aparece Schroeder com
reajuste de 6,5%, seguido de
Guaramirim (5,6%), Corupá
(5,15%) eJaraguádoSul (4,78%).
Uma das menores altas ocorreu
em Barra Velha, onde o IPTU
subiu 4%.

O imposto, pago anualmente,
é calculado a partir do valor venal
do imóvel que leva em conta

fatores como: o tipo de imóvel, a
localização e o tempo de cons

trução. Mas cada prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

Reajuste: 4,78%
Como retirar o boleto: serão
entregues na casa do contribuinte
até o dia 16 de fevereiro.
-rambém vão estar disponíveis
'através da internet, no
site da prefeitura.
Formas de pagamento:
18% de desconto à vista, com
vencimento dia 10 de março.
Ou em 8 vezes sem desconto.

Reajl,ljte-�,i' »,
Como rêtlrã.r�'�oleto: POderão
ser retirados na Prefeitura, a
partir do dia 18 de fevereiro.
Formas de pagamento: 20%
de desconto à vista com
vencimento em 12 de março.
10% de desconto para parcela

.

únicaquitada até 12 de abril e
10% de descónto para cota única
paga até 12 de maio. Ou em
4 vezes sem desconto.

apresenta diferentes condições
de pagamento.
MILHÕES PARA OS

COFRES PÚBLICOS ' No

município de Barra Velha, por
exemplo, os camês já estão sendo
distribuídos e o prazo para o pa

gamento é o dia 10 de fevereiro.
Foram lançados R$ 3,7 milhões,
mas a previsão é de que apenas
65% deste valor seja recolhido,
já que o índice de inadimplência
é alto no município.

NoVale do Itapocu, a cidade
. de [araguá do Sul.tem a maior

arrecadação. O município
recebeuR$ 7,578milhões no ano
passado e para este ano, a

previsão é de que o valor alcance
os R$ 9 milhões. O aumento é

conseqüência do reajuste e de
uma campanha para combater a
inadimplência.

Namaioria das cidades, exis
te a opção de pagamento à vista

ou em "parcelas. Para quem qui
tar a dívida em parcela única ge
ralmente são oferecidos descon
tos que variam de 10a 20%. Se

gundo o economistajorge Brog
noli, o ideal é "avaliar o desconto

CORUPÁ
Reajuste: 5,15%
Como retirar o boleto:
poderão ser retirados na

Prefeitura, a partir do dia
20 de fevereiro.

.

Formas de pagamento: 12% de
desconto para pagamento à vista
com vencimento em 14 de março.
Ou em até 5 vezes; sem desconto.

GUARAMIRIM
'

Reajuste: 5,6%
Como retirar o boleto:
serão entregues na casa do
contribuinte, a partir do
início de fevereiro.
Formas de pagamento:
20% de desconto à vista com
vencimento em 12 de abril.
Desconto de 10% para quem
pagar em parcela única até 12
de maio e 5% de desconto para
pagamento à vista até 1.2 de
julho.Ou pagamento em até 6

vezes, sem desconto,

que a prefeitura oferece e pagar
à vista somente se houver dinhei
ro para isso". Para saber se o des
conto vale a pena, a dica é "ava
liar se o valor descontado é

maior que os rendimentos da

poupança. Se for maior, vale a

pena pagar à vista", explica.
O dinheiro que as prefeituras

recebem através do IPTU deve
ser transformado em.melhorias

para a cidade. De cada um real

que o município arrecada, 25%
deve ser destinado à educação,
15% para a saúde e o restante

deve ser utilizado em obras.

O contribuinte que não

pagar o IPTU vai pará. a dí
vida ativa do município. O
débito pode resultar até

mesmo no confisco dos bens
dó proprietário do imóvel. Já
as empresas com dívidas de
IPTU não podem participar
de licitações e concorrên

cias públicas.

duas modalidades diferentes. A

primeira possibilita o exercício

da função até o final do ano e

inclui cinco vagas para a

Educação Infantil e seis na

Fundamental. Já na outra, o

contrato vence em cerca de dois
meses, logo após o concurso da
Prefeitura marcado para o

próximo dia 2 de março. No

total, são 14 postos de trabalho.
As inscrições sâo feitas na

Secretaria de Educação de

Corupá, instalada na RuaJorge
Lacerda, 85, Centro. O horário
de atendimento é das 9h ao

meio-dia e entre as 14h e 17h.
Os professores devem apresen
tar cópia da Carteira de Iden- .

tidade, declaração de tempo de

serviço e diploma universitário
ou do Magistério. Os pós-gra
duandos possuem a chance de
mostrar o comprovante de fre

qüência para agregar valor ao
currículo.

O resultado será divulgado
.

na própria Secretaria na

quarta-feira, 30 de janeiro, e os
classificados escolhem as vagas
no dia 6 de fevereiro. As aulas
na redemunicipal começam na

semana seguinte. (KE)

MASSARANDUBA
Reajuste: não está definido.
Como retirar o boleto: a previsão
é de que a entrega inicie somente
no final de fevereiro. Formas de
pagamento: não foram definidas.

BARRA VELHA
."

"

,

Reajuste: 4%
Como retirar o boleto: já estão sendo
entregues na casa dos moradores.
Formas de pagamento: 1 0% de
desconto à vista, com vencimento
dia 10 de fevereiro. Ou em até 10
vezes sem desconto (somente
para valoresacima de R$200).

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
Reajuste: 6,28%
Como retiraro boleto: serão entregues
na casa, até o dia 30 de janeiro.
Formas de pagamento: pode ser
pago em 3 vezes com vencimentos

.

em 15 de abril, 15 de maio e 15 de

junho. À vista tem desconto, o
cálculo é individu�1.

Estão abertas 25 vagas para professores temporários em Corupá

Município seleciona professores
temporários para as escolas
CORUPÁ

Amanhã é a última chance
aos professores da região in

teressados em: se inscrever no

processo, seletivo para cargos
, temporários na rede de ensino
de Corupá. Ao todo, são 25

vagas.disponíveis com salários

que chegam até R$ 977,05, sem
somar os benefícios oferecidos

pela Prefeitura.
Quem possui formação

apenas em Magistério, equiva-'
lente ao Ensino Médio, deve
receber R$ 618,37 por 40 horas
semanais de trabalho. O valor

pode ser reajustado em 10% ca

so o profissional assuma a re-.

gência de classe. Além disso,
funcionários de creches que
tenham atividades extras nas

funções de Artes e Educação
Física ganham 25% de com-.

plementação.
Aos candidatos com Ensino

Superior, o salário inicial fica
em R$ 879,39, mais os be
nefícios. Esta mesma situação
vale para .0::; pós-graduados.
Porém, a renda mensal deles
está fixada em R$ 977,05.
A administração pública

municipal tem cargos abertos em

O CORREIO ERROU
Para se "inscrever no curso. de teatro do GATS é preciso entrar ern
contato com Sandra através do telefone (47) 3275 2309 e não

(47) '\3215 2309 como publicado na edição de ontem.

\
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HC HORNBURG IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ
82.738.345/0001-01 torna público que está que requereu
à Fundação do Meio Ambiente - FATMA em 20 de Dezembro
de 2007 a LAO - Licença Ambiental de Operação, empresa
está localizada a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1479,
Centro, Jaraguá do Sul- Santa Catarina - CEP 89.251-702.
Foi solicitàdo ECA - Estudo de Conformidade Ambiental.

Representante Legal, Wally Borchardt Hornburg.

Professor na área de

Legislação Previdenciária
para lecionar matéria do

concurso do INSS.

Maiores informações:
Rua Epitácio Pes.soa, 85
Fone: 47 3055-2021

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Crime Ambiental
Em rondas na Estrada Rio do Manso no município de Jaraguá

do Sul a PolíciaMilitarAmbiental de [oinville encontrou quatro
homens de posse de animais silvestres. Foram resgatados um

trinca-ferro, duas gaiolas, uma armadilha e uma rede de seda

para capturar os animais. Logo após a polícia foi até a casa dos
acusados,na Estrada Carueira, na localidade de. Poço D'Anta
no município de Corupá, e encontrou oito trinca-ferros, sete
patativas, dois sabiás-preta. Duas coleirinhas, um viveiro e três
armadilhas. Os homens receberam a multa administrativa no

valor de R$ 18 miL Os animais apreendidos passaram par uma

avaliação de uma bióloga de [oinville e passam bem. Entre as

espécies apenas uma está em extinção, o pixoxó, fato que foi
um agravante na hora de avaliar o valor da autuação.

[DETALHE "'�
Mutirão
Para atender as pessoas que
residem em áreas afastadas de
BarraVelha a Secretaria de Saúde
da cidade começa a fazer mutirões.
de saúde. O Mutirão da Saúde será
realizado sempre nas sextas. No
último dia 18 aconteceu no bairro
da Quinta dos Açorianos. Para
amanhã a secretana vai realizar o
atendimento na Rua H, no bairro
São Cristóvão, na parte da manhã.

• DUPLA SENA
CONCURSO: 626

• LOTOFÁCIL
CONCURSO: 291

"Tradição e

modernidade na

formação de uma
IV II

nova geraçao.
*****
* *
*****

'Colégio São Luís
68 anos.de presença

Marista em Jaraguá do Sul
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Falta de calçadas causa transtorno aos pedestres
. .

Problema de infra
estrutura no centro
dificulta caminhada

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
Entre tropeços e desvios, a

jovem Thiara Alexandra da

·

Silva, 20 anos, segue seu percurso
empurrando no carrinho o filho
Gabriel, de 11 meses. No ca

minho, a jovem encontrou bu

racos, rachaduras e falta de

rampas nas calçadas da Avenida
MarechalDeodoro da Fonseca e,
emmeio à dificuldade em alguns

· trechos, imaginou os perigos que
cercam os pedestres que tran

sitam no centro, principalmente
os portadores de necessidades

especiais.
"Levar um carrinho de bebê

já é difícil, imagina para quem
. não enxerga ou usa cadeira de

rodas", comentou.
Opinião semelhante têm os

aposentadosNildoFigueiredo, 70
anos, e Neiva Ramos, 67. Eles
acreditamque aPrefeituradeveria
intensificar a fiscalização e

notificar os proprietários que não
fazem amanutenção das calçadas.
"É um perigo para alguém se

machucar e uma vergonha para-

Jaraguá do Sul, que,mesmo sendo
Ulna cidade industrial, enfrenta
esse tipo de problema", comentou
Figueiredo, enquanto caminhava
num trecho de calçada quebrada
pelas raízes das árvores. A amiga
dele, que veio de Lages para visitar
omunicípio, completou: "O centro

é o cartão postal da cidade e as

calçadas deveriamestaremmelhor
estado", afirmou.

Em outros locais, a situação é

ainda mais preocupante. Na Rua

João 'Planincheck, Bairro Nova

Brasília, os moradores invadem a

pista ao passarem frente ao terreno
de uma fábrica. Além da falta de

calçada, a lateral da via está sendo
invadida pelo mato, aumentando
ainda mais o risco de acidentes.

Uma das justificativas dos
moradores sobre a inexistência de

calçada ao redor da propriedade é

a falta de condições finahceiras

para fazê-la. É o caso de Paulina
Nascimento Lazzaris, 86.Moradora
da Rua Domingos Demarchi na
VilaNova, a aposentada comentou
que a obra, por vezes, foi deixada
de lado por falta de dinheiro.

"Agora, nem adianta fazer, pois
talvez a casa será desmanchada e

aí vamos decidir a respeito do
terreno", comentou.

Tempo instável permanece até a

próxima semana, segundo Epagri
VALE DO ITAPOCU

O Verão é a estação carac-

·

têrizada pelo forte calor, mas não
é isso que tem acontecido nos

últimos dias e segundo os meteo

rologistas, a instabilidade deve
continuar;Amáxima prevista não
ultrapassará os 28· graus, coIn:
mínimade 20 em algumas cidades.
O céu estará sempre encoberto até
apróxima terça-feira, 29 de janeiro,
segundo a Epagri. Marcelo
Martins, meteorologista, ressaltou
também que podem ocorrer

pancadas de chuva no final da
tarde.

O atual diretor da DefesaCivil

deJaraguádoSul,MaiconLeandro
da Costa, fez um apelo para que a

populaçãodoVale do ltapocufique
em alerta. ''A terra estáencharcada
e pessoas quemoramembarrancos
e encostas devem tomar cuidado.
A popula-ção ribeirinha deve ficar
sempre atenta ao nível da água e

nunca jogarentulhodentrodo rio",
disseMaicon,O telefone daDefesa
Civil é 199 e sempre que alguém se

sentiremperigo a corporaçãoenvia
técnicos ouengenheirosparaavaliar
os riscos reais.

DAOOS - Durante o ano de
2007, 97 municípios decretaram

situação de emergência em Santa

Catarina, sendoôô provocadaspor
enxurradas, 32 por granizo, 24 por
vendaval, dois por deslizamento e

umportomado.

PIERO RAGAZZI

Thiara e o filho Gabriel: dificuldade de transitar em calçada da Marechal Deodoro

FISCALilACÃO
O artigo 2º, a lei

municipal 470, de 1973,
estabelece que os proprie
tários de imóveis no muni

cípio são responsáveis pela
construção emanutenção da
calçada.

Segundo o secretário de

.
Urbanismo, Afonso Piazera,

I
o proprietário que não

I construir calçada_ paga o
.

IPTU (Imposto Predial e
TerritorialUrbano) comvalor

f dobrado. Para evitar que isso.
.

• aconteça, as pessoas.
, notificadas têm prazo até

final do ano para executar a

Y obra. ''Ano passado, mais de
; uma centena de pessoas
, foram multadas", calculou.

CHEGOU
o QUE FALTAVA PARA

JARAGUA DO SUL E REGIÃO
,

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA
Condi�ões de pagamento: , + 2x sem

juros com cbeques ou 3x sem juros
.

com cartio de crédito. Consulte I VISA Iparcelamento em até 6x no cartio
.

"I'

COBRIMOS QUALQUER OFERTJJJ!!

De 2"à 6"das Bh às 12h e

das 13h30 às lBh.
Aos sábados das Bh às 12h.

Tel.!Fax: (47) 3370 7155
.

' .' graffyartiaragua@terra.com.br

Rua Walter Marquardt, 1250
Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul
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KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

Há
uma semana Angelita Martins, 24, dedica seus'

dias para acompanhar o avô, que está internado
.

no Hospital São José por causa de" complicações
relacionadas a uma úlcera. No início da tarde de ontem, ela
aproveitou a visita de cinco músicos do Femusc (Festival de
Música de SantaCatarina) para relaxar.

O quinteto de flautas tocou por cerca de 15 minutos
no hall de entrada das alas de internação da entidade e

agradou. "Conseguiram mudar o clima pesado daqui",
comentou Angelita. Enquanto o avô, Eduardo Koelher,
82, dormia, a jovem dividiu a atenção entre os ins
trumentistas e ele.

Mais adiante,. Verani dos Santos Lopes, 37, fez o

. mesmo. Logo nas primeiras notas, saiu do quarto da mãe e

acompanhou toda a apresentação. Além de esquecer'os
problemas durante alguns poucos minutos, ela também
teve a oportunidade de ver uma flauta, situação jamais
vivenciada antes. "Isso tira a tristeza de saber que tenho
alguém da família doente" , explicou.

Pa�aOsvaldo dos Santos Junior, de São Paulo, este tipo
de concerto demonstra a importância da música. O
flautista contou com a ajuda de outros quatro instru
mentistas, um deles do Chile, para levar o quinteto ao

hospital. Não se arrependeu. "Precisamos tocar para
alguém e, neste caso, fizemos o caminho contrário: fomos
até o público e em um local que normalmente não

iríamos", conta.
À noite, outro grupo de 'câmara teve atitude

semelhante. O quarteto de trombones, também formado
n;Femusc, foi ao asilo Lar das Flores. Até o encerramento
do evento, marcàdo para o dia 2 de fevereiro, inúmeros
outros concertos sociais devem acontecer, inclusive nas

demais cidades do Norte do Estado, como Pomerode e

Barra Velha. Conforme o diretor-artístico Alex Klein, está
é uma contrapartida do festival para a cornunídade.
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�

• 60 meses poro pagar*· Antes de comprar, compare ·Venha fazer um Best Drive

� ¥RE�i aas;r...._ INCLUSO.� • www.vw.com.br.Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição
de Ar por Veículos Automotores). Ofertas válidas a t é 24/ O 1/2 O O 8 o u enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. Fotos meramente ilustrativas. Preços anunciados de veículos com

� venda direta (internet), sem trocae a vista.
'

A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA
Jarogu6 do Sul Ccpinzol Caçador Curitibanos Rio do Sul Lages São Joaquim
473274 6000 49 3555 2255 49 35671111 49 3241 2411 47 3521 0200 49 3221 9100 49 3233 0899

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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IMÓVEIS EM GERAL
IMOBILIARIAS

MARCAS NACIONAIS
E IMPORTADAS
CAMINHÕES, ÔNIBUS
E MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

PROCURA E OFERTA
AG£NCIAS
OPORTUNIDADES

EQUIPAMENTOS
NOVOS E USADOS
TÉCNICOS E
LOJAS AUTORIZADAS

MANUTENÇAo,
JARDINAGEM,
DECORAÇÃO, lAZER,
CONSTRUÇÃO
REFORMAS

QUINTA-FEIRA, 24 de janeiro de 2008

ACOMPANHANTES,
BOATES
CORREIO SENTIMENTAL MÉDICOS, CÚNICAS,

MASSAGENS,
TRATAMENTOS,
FARMÁCIAS,
PROFISSIONAIS
PRODUTOS

MÁQUINAS,
£OUIPAMENTOS,
PRODUTOS
OfERTAS EM GERAL

LEGAIS E RELIGIOSOS,
ATAS, BALANÇOS,
LEIlÕES, CONVOCAÇÕES
COMUNICADOS
EM GERAL

CLiNICAS VETERINÁRIAS,
PET SHOp, •

AGROPECUÁRIA
E PRODUTOS AFINS

Audi I A31.8
05/06, preta, gasolina, completo

DE RS 54.900,00 POR R$ 52.000,00

Toyota I Fielder 1.8 Automático
05/05, prata, gasolina

completo, bancos de couro

DE RS 55.800,00 POR RS 54.000,00

Chrysler I PT Cruiser 2.4
Automático Ltd
05/05, prata, gasolina

completo, bancos de couro, câmbio tiptronic
DE R$ 67.000,00 POR RS 65.000.00

Mitsubishi I Pajero Tr4 2.0
Automático 4x4
04í05, azul, gasolina

completo, bancos de couro
DE R$ 57.000,00 POR RS 55.000,00

Audi / A3 1.8 Mec, Asp.
05/05, preta, gasolina

completo, bancos de couro. teto solar
DE R$ 53.900,00 POR R$ 51.500,00

Ford / EcoSport 1.6L Xis
06/06, preta, �aSOlina,· ccrnpíeto .

DE R$ 45.000,00 POR R$ 44.000,00

Ford I EcoSport 1 ,6l Xis FreesÍyle
06/07, preta. flex, completo

DE R$ 50.000.00 POR R$ 48.000,00

GM I Zafira Elite 2.0 Automático
06f06. cinza, fiex

completo, bancos de couro
DE R$ 68.000,00 POR R$ 66.000,00

Renault! Scénic Privilege 1.6
, 05f06, prata, gasolina
completo, bancos de couro

DE RS 48.000,00 POR R$ 46.000,00

'",

.;\1Sa ��

���, �hX:"'_(j
s � ,

Ford / Fusion 2.3 Automático
06/06, prata, gasolina

completo. bancos de couro

DE R$ 71,000,00 POR R$ 69,000,00

GM I Zafira Elegance
�4f05, prata; flax

completo, bancos da couro
DE RS 46.800,00 POR RS 45.000,00

Mitsubíshi I Pajero Tr4 2.0
Automático 4x4

06/07, prata, gasolina, completo
DE R$ 68.000,00 POR R$ 66.000,00

v e i c u t o e

3370-3113
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

307 Ano 2004 R$ 44.990,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.. .sbourg Jaraguá do Sul· (47) 3370-1900
Rua Reincido Rau, 414 -.Centro

Blumenau - (47) 3331-45.00
Itajaí. (47) 3344.7000

Brusque - (47) 33,96-866
Rio do Sul· (47) 3522·0686

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL

S,.egunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às 13h. ww�trasbourg. com. br DIRIJA ESSE PRAZER

!r1"JI!lerJ$r,om$;'�Bparaf.ttsí!�a:kcs.;:>wmcç.'irr"D!REÇÀOCERTAsrRAseouRGO.Pt"Jl}f3O'200S.:1":Safion:.4.f!..EX·.3poru.s •. Fi'elB1:'I:dus.c-�il!ilséi:fa.Fre:ç<:púbiicn�pam¥elrl<á'ffil.;.aml!é'OOPf!ugecICrn�<lp3rnrde·Rt2"1.9%JJM�.Pi;ugec1200SW1AlFLEX·5pcffi1r,.···An:OI'l&i.icmlOO···rnr�lf.drnu;ÍCi3 .. vmmr,elra}'aSeJéti"'.:aS .. Faréi."d!!tiElbfM
-F�&1eln.::Mo-Pil":lum&ófrla-f>f��&;R$4�.5C1};OO-P!��ap>nfinfuR$:.m-.milG3.>Jistl,�m2.SQG-,oocefUmt;sIle'{abricae ...R$).(llO'OO6eÕt!��.mdaCtl�aSt:1tsbtJ:JfiJíirnm;a�pt!3l?hi�liHI�.I.inl1a?â.1.l00\:3-31H,3.(&lêB3t:k}eSeé;mVe!s.'icG(Í�'I'e··gm1>..,"osje.Couru-T2"1l&m!-H.-lnd!;·Fta;B!l.HRoolil
�Wa-PW.o!\u1;y,;,ál:c.l·A1�dof1.1Ó!Júlgi!j.m.�-F!li!.'!;ASS-�Wp:c··5p:llti'l-:r�.b3l;!o2:.{ll1SV-�desérleoom"Cãrnl.»k��l!rci:lrlf'lt!rrncSystemfusche·_C<,."ffiE.��!oe!rvAzc.caGt<1\ispara1rJlhul.ii\ha:.W.\<&rsã.�,:Gri!�'!,Pa,1JOOU'OOH8flf�rell,6!'i.EXh:hmálíro-hD.lí!riícim<&®Dlgilai-DiI�ãcHid;;J'JIlca
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-

PROMOÇAO
PNEU 15580R13 REMOLD

R$ 75,00 A VISTA.

UR
TOe NTER

PAGUE SUAS COMPRAS NA PAMUR COM:

CARTÕES- VISA, MASTER CARD, HIPERCARD, CHEQUE OU CDC VIACRED••

�Mastra®
liSCAPAM&MTOS II CATAUZA00!'lES

BARUM
PNEUSPNEUBACK

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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revenda

E
Use o crediário TELPAR

*Envie mensagens
e fale por apenas

Samsung C500
c/câmera-

Apenas

R$ 229,00
1+11

R$ 26,90

Sony Ericsson W200
cf câmera, Mp3 e rádio

Apenas

R$ 299�OO

90

Nokia 1600

Apenas

R$ 79,00
1+11

R$ 9,90

Motorola V3
c/ câmera
Apenas

R$ 399,00
-

1+11

R$ 45,90

LIGUE E FAÇA SUA CONSULTA!

FELIX GAMES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

VENDA DE GAMES E' ACESSÓRIOS
PARA TODAS AS MARCAS

GRANPE PROMoçÃO PE FINAL PE ANO
DESTRAVAMENTO DE PLAYSTATION 2 (OUALOUER MODElO)

COM 2 JOGOS A ESCOLHA DO CLIENTE POR A�ENAS R$ 100,00
COM 3 MESES DE GARANTIA

Ps2 SLIM DESTRAVADO
-

+ 2 CONTROLES
+ 3-JOGOS

"" POR APENAS R$ 650,00

TODA LINHA DE VIDEO GAMES E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS
CONFIRA TAMBÉM NOSSA ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

RODíZIO DE PIZZAS, mASSAS,
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

DiSIl Pizza
'3275-2876 '\

Todos os dias a partir das 18h30

Rua Barão do Rio Bránco, 1000 - Jaraguá do Sul - se
(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)

-fi'
- Rua João Planinchecki 126-Nova Brasilia - Jaragua do Sul·_-SC

- E-mail:felixgame@terra:com.br Fonf,):(47)33704129

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CAO!!.!
o HP Original 21 R$40,00

ho HP Original 56 R$40,00
ho HP Original 27 R$40,00

CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS
E REMANUFATURADOS

Compramos Cartuchos Vazios.

DISK CARTUCHO
entrega gratuíta

LEXM�K

.

E·mail: jetprint@netuno.com.br

(47)337'0-0005 '(47)3371-7605
Matriz: BR 280 km.69

(Em frente Posto Marcolla)
Filial: 2° Piso Shopping Center Breithaupt -

Atendimento especial até 22h
.

Domingo's e Feriados sob consulta

MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GE.RAL. .

Destravamos o seu Playstation 2 (qualquer modelo)
na hora com 1 jogo a escolha do cliente.

3 meses de garantia a R$ 100,00 au 3X s/juros

I"
Rua Bertha Weege, 1087 - Barra do Rio 'Cerro - Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: planetagame@holmail.com

Não passe aperto, passe na Cifra. I
CRÉDITO RÁPIDO

.

SERVIDOR POBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opções abaixo com desconto em folha, para sua tranqüilidade,
agora tambpm na Golde.n!

Empréstimo para:
- Servidor Público
- Servidor Estadual
- Servidor Municipal Jaragúá do Sul

� Servidor Feáeral i
- Funcionários de Correios e CELESC i
- Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS I
- Empréstimo para pessoa física com cheques

.

.
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850· SL 01 Nova Brasília 3370 6261E-mail: financiamentos@ibest.com.br -

3372·2677- 3376·0679
Barão do Rio Branco, 620 - Centro Av. Prelo WaldernarGrubba, 1674-Baependi

MULTI[)UM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técníca

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão ·eletrônico
Interfone

.

Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

473213-7226 I 9171·1023
Rua José Narloch. 1456 - São Luis
multicom. jgs@brturbo.com.tir

�- SAÚD E&ANIMAl

ALUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS •

Mensal e diário.
Próximo WEG II
Reserve também na praia .

.

3370-3561 c/ proprietário

'15571*00161
!

R. BOIão do Rio B'OftoO. 6t7 I.
cowemimo/@9moil.com I

BANHO&TOSA
CONSULTÓRIO VUERINÁRIO

Viaje tranquilo... �eu cãozinho ficará em boal rn.ãol !!!
HOTILZINHO PARA CAIS

t> .........- .......�
.. r- �i-

I $�\l���<3311-�340 '''',vlaça já a sua reserva!3275 1887 Rua Roberto Ziemann, 2156 - Amizade

I CLíNICA VETERINÁRIA

Rua Bernardo Dornbusch. 2181 • Vila Lalau

ADESTRAMEtJ'Te DE cÃES
'6AtJ"o E ToSA

cREc."E PfcÃES
"oSPEI>AGEM

tJEJJDA DE fILHoTES
PETSItoP

�I �
PETSjWP �

PROMOÇÃO GOLDEN BOX �
�
ã
-e

.�
r;

�

.�
;�

3275·3560 �

Rua Waldemar Gruhba. 1389 ' Vila Baapendl .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENHA FAZER PARTE DA EQUIPE DE VENCEDORES!
FAÇA SUA INSCRiÇÃO NOS CURSOS DO SENAC,

OS MELHORES CURSOS DA REGIÃO!

Assistente Admlnlstrallvo 200 1V02 a 01.112008 191'!és22h

Atendimento ao Cliente 15 16/02a21/021{)8 tsnee zan

Rua dos Imigrantes. 410 - Fone (47) 3275-8400
E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br - Site: www.sc.senac.br

Centro Politécnico
Geraldo Wern! haus

Cursos Técnicoscepeg

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS - Não exige Auto Cad
escolaridade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas Efetivas - • ESTAMPADOR (8752/8767)
1°,2° e3°turno).· • ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursando secretanado Bilíngue
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8830) - Residir na Ilha da ou Executivo (com boas noções em Inglês ou Espanhol).
Figueira (Próximo PedreiraRio Branco) • ENGENHEIRO ELÉTRICO/MECÂNICO (8822) - Experiência
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Residir na Barra do Rio em Auto Cad, em fabricação demáquinas, Controle todos os
Cerro, Jaraguá 99 ou proximidades - Serviços gerais em cortes para enviar p/ laser, fabricação das peças e
Serraria.

-

montagens de equipamentos.
.

• ASSISTENTE DE. LABORATÓRIO (8763) - Técnico em - FERRAMENTEIRO (8721)
química ou alimentos. - FRESADOR (8768/8779/8825)
- ARTEFINALISTA (8797) - Com experiênci� em Corel e -GERENTE COMERCIAL (8738) - Superior Completo/ Pré
Photoshop , Moldados.

• -IMPRESSOR FLEXOGRAFICO (8754)-ASSISTENTE DE INFORMATICA (8750)
• INSPETOR DE QUALIDADE (8813/8832) - Com

- AUXILIAR DE ELÉTRICISTA (8783) - Elétrica, Manutenção, experiência em medição, desenho mecânico, controle de
Montagem e Desmontagem de Motores e Bombas Elétricas, qualidade.
- ANALISTA DE SUPORTE (8781) - Implantar sistemas de - MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR (8810) - Curso
gestão empresarial, dar suporte e treinamento, análise de Técnico, para empresa de Alimentos.
processos empresariais, definição de particularidades no -MONTADORDEPAINÉIS(8786)
sistema, estudos de casos. - OPERADOR DE CNC (8721/8768)
• AJUDANTE DE COZINHA (8792) ,

- PCP (8794) - Com Experiência em Empresa Têxtil.
" .

- REPOSITOR (A) DE MERCADORIAS (8820)
- AUXILIAR DE COMPRAS (8817) - Expenencla na área -SUPERVISOR(a)DECOSTURA(8757)

.

Têxtil
_ .SOLDADOR(8774)

- AUXILIAR DE RH (8826) - Com Experiência - TORNEIRO MECÂNICO (8622/8768/8779/8824)
-ALMOXARIFE (8832)-:Residir em Corupáou proximidades

- TÉCNICO ELETRÔNICO (8802) - Montagem de Placas
SMD, precisaterconhecimento em solda.

- ATENDENTE (8766) Ensino Médio Completo ,
_ VENDEDOR DE CONSÓRCIOS (8533) _ Veículos.

disponibilidade de horário para Consultório Odontológico.
_ VENDEDOR EXTERNO (8770) _ Venda de materiais

_- COSTUREIRA (8827) - VÁRIAS VAGAS elétricos em geral, painéis elétncos, serviços de engenharia e

- CONTADOR (8753) - SuperiorCompleto/Com Experiência. manutenção elétrica e. eletrônica e obras na área elétrica.

_ CONFERENTE DE MERCADORIAS (8809) _ p Região de Abrangência: Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim,
ara

Schroeder, Pomerode.Supermercado
. _ VENDEDOR EXTERNO (8775) • Alimentos

• COORDENADOR DE VENDAS (8814) - Superior completo. • VENDEDOR(A) INTERNO ( 8819) - Vendas internas de
- DESENHISTA MECÂNICO (8823) - Com experiência em móveis.

mal :cepeg cepec.ort;
Veja' programação de cursos especiais. no site

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz. 1245 CRua do Hospital)
Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (47) 3371-4311

Fax (47) 3275-1091

recrutam�nto@humana.com.br I ww.humana.com.br

CURSOS:

Sistemas de Informação
1 ano e meio

Acionamentos Eletrônicos
2 anos

Segurança-do trabalhe
2 anos

Edr'lEcações
2 anos

Fax: ,3278, Fi267
r!pp�!·-!·eg· org br� -,;:d; �I - 8 II

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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UIUPlIIAlfl
_oo�e_, ,

((l'fjllúatlnsGeY.!: �fl�[OO1r�trmafi!l'ai .

(ttqâlde l<b�ie(ocI([&O irawese8teiriS
�_:le� �1il1�_es
� twf,e!�6dek
fli��)dla)tJ! loita1!ffilosCOOl�

11: �ígillld(J Mr:r�lin . Bile .iClldi 3275·1101/9104·2393

?

�# ODONTOLOGIA

'''''''''a1 ;=w Or. Klober Usboa Araújo
Or Meg Cirurgião Dentista
GUnlCll OUonllllõgleA � CHO�. se 5270

:fublmmmMh.�<":-<�
CENTRO DE IMPLANTES DENTARIOS E

,

'CIRURGIAS AVANÇADAS

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COM ESPECIALISTAS
DE TODAS AS AREAS EM UM SÓ LUGAR

Rua Guilherme Weege n,' 50 - 3° andar
Centro Médico Odontológico (47) 3055·2036

:.' FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO'

A fórmula
da sua

saúdf!,

Rua Reinaldo RaD, 289 - Sl. 1 - Centro
Tel. 3275 3387

.. SAOOE BUCAL

SC-EAPO·111

I (]),: 11iiago :Monseff(}3ore[a
C<l?..D/:s'C-8.421.

i :.l1estft em ftttpÍGnto!Qntia
: 'Sspecíaíista emImpíantodontia
! <£speâaí.7sta em (fen'odontúr

� C(ÚIÍCd Çer,,{
_..-

: Próteses Tel.: (47) 3055-2796
! Rua JoãoMarcat;�ro � Jaraguá do Sul Iê-mait clinicasorridenl@supedg.com.br

.....................................................................................................

• fARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

Rua João Picolli, 110 - Centro

Tel. 3311-8298

EKlLÍBRlO
Farmácia de Manipulação

M!?ilica!1I!WIOS em gerai
Manipulaçia d� f(irm�las médicas

fitvterjpku& �

tnsmrtí�Bs mallipulados

Chás - Ervas - Grãos - Cereais
Granolas - Sucrilhos - Ughl-diel

Temperos - Coipsulas - Condimento

FonP, (41) 3115-2450
MERCADO MUNICIPAL
Av. 6,1000 Vargas, 503 - Centro - Jaraguá do Sut
,-m,i, casa-nalural@bot.com.br

-* MANICURE/DEPILAÇÃO E '

MAQUIAGEM
* MASSOTERAPIA

(47) 3275·4125
Rua João Marcatto, 156 - Centro

Jaraguá do Sul

": ;, SAODE BUCAL

Odontologia 24 h
"

1�.;JjJ ,

b09a10 êcníccnet, T 73 •. Centro. �raguo do Sul i
pro,'mo ao Beira Rio J 'one, 3371.0938 ;

.._._-----_._--�_.... - .. -

�ºP
f< Pilates .,. Nutrição .. Personal Tralner

# rtsro Estética « conotctcrtementc Cardio vascular

Agende uma aula experimental!
4730552090

ClínicaGml

Implantndontia
Cirurgia
Protm
Endodontia
Dentíslica

Ora Andrm Cristina Sgrott
Cir'urgiã - Dentista eRG - se 8677

Rua João Marcalto, 62 Centro - Jaraguá do SuVSC

3371-5827 Emergência: 8424·7027
L__ .__ �__ � ....._,�__ . _

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEU CARRO ESTÁ NA MUITAS OPÇÕES EM UM SÓ LUGAR
VEíCULOS SEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCIL

AS MENORES TAXAS DO MERCADO
ÓTIMA VALORIZAÇÃO DO SEU USADO
PRAZO DE ATE 60 MESES PARA PAGAR
Você que exige veículos de qualidade, procedência garantida

revisão preventiva e urna negociaçãp transparente, venha nos visitar

www._dit·rentoautomoveis.com
j------------------.

--.-.--.---... ----.-.-�-- ...

-.--�---
.... --- - .. -------.------ .. --------.. --- ... -------'-'---------.--.---r--.-.-.- .. - .. - ... - ...�-- ... _ .... -._- .. -------...

_-�-------·-�l
! FORD·

.

CORSA - AO/DT/LT/TE - 4P - 2001 - G - CINZA i UNOCSI!: - AO/DT/LT - 2.P - 1995 - G - VERDE i
I COURRIER - BÁSICO - 4 P - 2005 - G - BRANCA CORSA - DT / TE • 2 P • 2002 - G - BRANCA i UNO MILLE FIRE - LT/ DT/ AO • 4 P - 2002 - G - VERMELHA I'I COURRIER· BASICO • 2P - 2006 - G - BRANCA CORSA - VE/OT/AC/LTíTE - 2P - 1997 - G - VERMELHA I RENAULT

.

.

! ECOESPORT - 4WD/AO/AL/VE/DT/DH/AC/LT/TE/GNV - 4P - 2004 -' CORSASEDAN - AO/OT - 4P - 2001 - G - VERMELHA I CLIO - AO/AB/VE/DT/AC/TE - 4P - 2003 - G - VERDE I
! GNV - PRATA CORSASEDAN - AO/DT -AP - 2001 - G - PRATA I CLiOAUTHENTIC1.016VSEDAN - TE/AO/OT c 4P'- 2005 - G - PRATA II ECOESPORT - AO/RE/VE/DH/DT/AC/LT/TE - 4P - 2005 - G - CORSASEDAN-AO/DT/AC-4P-2002-G-BRANCA ! CLIOEXP-AO/AB/Al/VE/DT/AC/LT/TE-4P-2005-G-PRATA I
i BRANCA VW

. i CLlOEXP-AO/AB/AlVE/DT/DH/AC/lT/TE-4P-2004-G-VERDE .

I ECOESPORTXlS1.6 - AC/OH/VE/TE/lT/OT/Al - 4P - 2004 - G - FOX1.6 - DH/lT/DT/AO - 4P - 2005 - Fl- CINZA ! CliOEXP - AO/AB/VE/DT/OH/AC/TE - 4P - 2006 - G - PRATA
i BRANCA' GOL -'BASICO - 2P - 1998 - G - VERDE I CUOEXPRESSIONHATCH - AC/OH/VE/TE/AB/DT/lT - 4P - 2005 - G - PRATA
I ECOSPORTXLS 1.6 FLEX - AC/VE/TE/LT/DT/RE/FN/GNV - 4P - 2005 GOL - BÁSICO - 2p· 2001 - G - BRANCO : CLiOHATCH - AO/AB/VE/AC - 4P - 2001- G - PRATA ,

i - FL - VERMELHA
.

GOl- DH/AC/AO/VE/DT/TE/lT - 4P - 2002 - G - PRETA ! CLIO HATCH AUT - DT/LT - 4P - 2006 -.G - CINZA !

I,ECOSPORTXlS1.6l - AC/DH/VE/TE/OT/RE - 4P - 2005 - G - GOl- DT/DH/lT/TE - 4P - 2003 - G.- CHUMBO i CLIOPRISEDAN - AO/AB/RE/VE/DT/DH/AC/RLl/CD/TE - 4P - 200411 PRETA GOL - VE/DT /Rll/lT - 4 P - 2003 - AL - BRANCA ! - G - PRATA i

i ESCORT - AO/AL/VE/DT/DH/AC/LT/TE - 4P - 2001 - G - PRATA GOL 1000 - BÁSICO - 2P - 1994 - G - BRANCA .1 CLlOPRIVllEGE1.616VSEDAN - AC/DH/VE/TE/AB/DT/lT/RE/RLl/CD i
i ESCORT1.6GL - LT/DT/AO/RLl- 2P - 1995 - G - PRATA' GOLCL 1.6 - AO/DT/LT - 2P - 1994 - G - PRATA

.

! - 4P - 2005 - G - VERDE '. i

I ESCORT HATCH - AOl ALI VE / DT / DH / IT /TE - 2 P - 1997 - G - GOLCl1,6 - BASICO - 2P - 1994 - G - PRATA i CLIO SEDAN - AO/ AIR BAG/RE/VE/DT/ DH/AC/TE - 4 P - 2006 - G - I
I VERMELHA GOL PLUS - IT / DT / AO - 4 P - 2001 - G - PRETA ! CINZA !
I ESCORTSW1.8 - AC/DH/VE/TE/DT - LIP - 1998 - G - AZUL GOLPLUS16V - AC/DH/LT/DT - 4P - 2001 - G - PRATA i CLIO SEDAN - AO/DT/LT --41' - 2004 - G - PRATA

. !
i ESCORTSW1.8 - DH/lT/DT/AO -'4P - 1998 - G - CINZA GOLSPECIAL - BÁSICO - 4P - 2002 - G - BRANCA I CLIOSEDAN1.016V - AC/DH/VE/TE/AB/DT/LT - 4P - 2006 - G - VERDE i
I ESCORTSWGLX1.8 -AC/DH/VE/TE/DT/RLl- 4P -1998 - G - AZUL GOL1.6 - BÁSICO - 2P ·1992 - G - BRANCA I SCENIC - AO/AB/AL/RE/FN/VE/DT/DH/AC/RLl/CD/LT/TE - 4P - III FIESTA - DT/lT - 4P - 2002 - G - BRANCA PARATI - Al/VE/DT/DH/LT/TE - 4P - 2002 - G - CINZA , 2004 - G - CINZA ,

I FIESTk\. - AO/AL/VE/DT/DH/AC/lT/TE - 4P - 2007 - G - PRATA SANTANA - AC/OH/VE/TE/RE/OT - 4P - 2001 - G - PRATA I SCENIC - AQ/AB/AL/RE/VE/DT/OH/AC/RLL/lT/TE - 4P - 2005 - G !
I FIESTA - AO/ OT � 4 P - 2002 - G - BRANCA FIAT I - rlNZA '!

.

I FIESTA - DT/LT - 4P - 2004 - G - BRANCA
-,

PAllO - AO/Al/VE/OT/DH/J\C/Rll/lT/TE - 4P - 2005 - FL - l SCENIC - AO/COU/AB/AL/RE/FN/VE/OT/DH/AC/RLL/CO/lT/TE - 4 I
[ FIESTA - mOT - 41",- 2003 - G - BRANCA BRANCA' ! P - 2005 - G - PRATA i
I FIESTA - LT/OT/AO - 4P - 2003 - G - PRETA PALIO - AO/OT/lT - 4P - 1999 - G - CINZA I SCENIC EXPRESSION 1.616V - AC/DH/VE/TE/AB/DT/LT - 4P - 2005 - i! FIESTA HATCH - BÁSICO - 4P - 2004 - G - VERMELHA PALIO - VE/OT/DH/lT/TE - 2P - 1998 - G - CINZA I FL- BEGE . i
I FOCUS - AO/VE/DT/DH/AC/LT/TE - 4P - 2005 - G - BRANCA PAllO - VE/TE/DT/LT/AO - 4P - 1996 - G - AZUL l SCENICPRIVllEGE2.016V· AC/OH/VE/TE/AB/OT/LT/RE/RLL/CO - 4 I

I FOCUSGUIAAUT - AC/DH/VE/TE/DT/RE/AUT/COUHO - 4P - 2005 - PALlOELX - AO/DH/VE/TE/LT/AC/DT/RLL - 4P - ·2001 - G - PRETA I P - 2005 - G - CINZA
.

I
G - PRATA PÀLlOFIRE - ACNE/TE/LT/DT - 4P - 2003 - G - BRANCA I SCENICRT1.616V - AC/OH/VE/TE/AB/OT/LT - 4P - 2002 � G - CINZA I

I KA - AO/OT/LTTE - 2P - 2002 - G - VERDE
.

SIENA - AO/AL/VEDTDH/AC/TE - 4P - 2007 - G - PRATA ! SCENICRXE1.616 - AO/AB/RE/FN/VE/OT/DH/AC/RlL/CD/lT/TE - 4 I
I KAGL - VEITE/DT/lT - 2P - 1998 - G - AZUL .SIENAFIRE - AC/DT - 4P - 2002 - G - AZUL I P - 2003 - G - PRATA' I

I CHEVROLET STILO - AC/DH/VE/TE/RE/RLL/lT/DT - 4P = 2003 - G - VERMELHA ! HONDA I
.

CElTA LIFE - AO/DT/LT - 4P - 2006 - FL - BRANCA STILO - AL/AO/RE/VE/DT/DH/AC/CO/LT/TE - 4P - 2005 - G - I CIVIC LX - AC/DH/VE/TE/AB/DT/CD - 4P - 2001 - G - PRATA
I CORSA - AO/AL/DT/LT/TE - 2P - 1997 - G - BRANCA VERDE i CORSASEDAN - AC,OT; 4 - 2002 - G - CINZA

.

I CORSA - AQ/AL/FN/DT/AC/LT/TE - 4P - 2005 - G - VERMELHA UNO - AO/OT/LT c 4P - 1997 - G.- VERMELHA !_CORSASEDAN - DT,AQ - 4 - 2001 - G - VERMELHA

I '����� -

�����/=� ��� � ����� ������� UN� ������/LT
-

��� 19:� � �������=�� _ \
CORSA - LT, DT,AO - 4 - 2000 -

�� ����C� i
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1 o O CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 24 de janeiro de 2008

Rua Walter Marquardt, 2'670 Ba'rra do Rio Cerro Jaraguá do Sul - SC Fone: '(47) 3370-7500

Vectra GL 1998 branço
COMP+RLL

Uno ELX 4p 1995 R$ 10.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 29.500,00
Palio EhX 1.3 4p 2005 Idt/aqlte prata R$ 26.!l00,00
Escort L 1.6 GNV 1984 R$ 10.800,00'
Escort GL Zetec 1887 ac/dh/kit R$ 14.�00,00
Blazer DL 2.2 1997 compl+CD R$ 23.900,00
Pampa 1.81996 c/ope R$11.0oo,00
Fiesta GL 1.0 4p 1996 R$ 12.500,00
Vectni GL 2000 completo R$ 28.800,00
Vectra GLS 1997 R$ 20.500,00 .:

Ford Ka 2001 c/ kit + cd painel. R$ 16.800,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 23.000,00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Santana 4p aut. compl+GNV. R$ 15.500,00
Palio Fire 4p GNV. R$ 19.900,00
Santana 4p t988 GLS completo. R$ 7.800,00
Fiorino Furgão 1.51998 R$15.500,bo
Gol1.6 1988 R$ 6.800,00
Escõrt GU 1995 R$10.500,00
Celta 1.0 2005 c/ opcionais azul R$ 21,500,00
Fiorino Furgão 1.5 1994 cl GNV R$ 10.500,00
Gol MI1997 cl ac/dhlte R$ 14.500,000
Gol CU1.81995 R$12.300,00
Audi A41.8 completa+couro 1996 RS 28.500,00

,

'Tipo 1.6 4p 19915 R$ 9.500,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 17.500,00
Corsa 4p 1998 branco R$ 14.800,00
Ford Royalle 1993 c/ kit GNV R$ 10.500,00
Celta Life 4p 2007 R$ 25.500,00
Corsa Sedan MN 2003 trio/ae R$ 26.800,00
Santana 1.8 4p 1896 R$13_-500,00

.

Clio Sedan 2002 completo - dh R$ 22.900,00 '--,

Uno SX 1997 2p R$10.500,00
Gol CU1.5 c/ opcionais R$ 12.800,00
Uno EP 4p R$ 11 000,00
Escort GL '19SB R$ 5.500,00
Honda Biz ÉS 2005 R$ li 000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESCORT - Vende-se, 93, europeu. R$
8.500,00. Tr: 3371-6968.

.

FIORINO - Vende-se, 95. R$ 9.000,00. ESCORT _ Vende-se, 94, europeu,
Tr: 3371-6968. álcool. R$ 9.000,00. Tr: 3370-5057.

PALIO - Vende-se, 06, cf ac, te, flex. Ir: FIESTA _ Vende-se, 98, 1.0, 4 pts, vermo
9105-2027. Tr: 3371-6480.

PAllO � Vende-se, 06. Flex. campI. -

KA _ Vende-se: 05, único dono. R$
AR. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990. 19.000,00. Tr: 8406-3952.

PALIO - Vende-se, 97, EOX, cf ve, ac. RANGER _ Vende-se, 96, 6cc, compl, BLAZER - Compra-se. Tr: 8408-3633.
Tr: 9927-6607.

gnv. R$19.000,00. Tr: 8822-2648.

QUINTA-FEIRA, 24 de janeiro de 2008

Tr: 3371-8153 ou 9936-

UNO - Vende-se, 96, 4pts, campI. R$
10.800,00. Tr: 3370-5278.

UNO - Vende-se, 96, Ep, cf ve, te. R$
10.500,00. TR: 8418-5135.

STllO - Vende-se, 1.8, 16v, completo,
2003.lmpecável. Tr: 8406-4447.

is' VEíCULOSTEMPRA - Vende-se, 95, 8v. R$
9.600,00. Tr: 3374-5418.

UNO - Compra-se, acima de 05, flex. Tr:
8426-1076.

O CORREIO DO POVO 11

••

MULLER
(MÜLTIMARCAS'j
,._--_._--_.__ ._ .... __ ... _-_/

COMPRA - VENOE - TROCA - FINANCIA

R. Marina Frutuoso, 433 - Centro

3371-4789 I 8816-6666

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

CELTA - Troca-se, 04 por caminhonete
Strada au Courier. Tr: 8405-7339.

Faça' uma revisão de ferias na

DPASCHOALCELTA - Vende-se, 03, cf ai, te, rll. R$
19.000,00. Tr: 9609-4920.

CHEvmE - Vende-se, 93, 1.6, azul. R$
5.800,00. Tr: 9934-6729.

ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pts. R$
30.000,00. Tr: 3273-0775 cf Milton.

CORSA - Vende-se, 01, wind, 1.6, 4pts.
UNO - Vende-se, 86, 1.3, álcool. R$ Tr: 9903-0941.

VECTRA - Vende-se, 99, GLS, compl.
R$ 14.000,00 + pare. Tr: 9128-8100.

�------------------------------------__.

Meninas Mariazinha

Ambiente agradóvel si bebidos.
Ganhos acima de R$ 3:000,00.

A melhor e único coso de
São Benlo do Sul.

Aleilo ligação a cobrar.
9918·2372

(24 horas)

. AUTOMECÂNICA DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:
-® L::;J 't611BII

Venha conferir nossos sereiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

CORSA - Vende-se, 05, max, sedan. R$ _

29.800,00. Tr: 3371-5031.

MONTANA - Vende-se, 07. R$
30.000,00. Tr: 3370-4888.

MONZA - Vende-se, 85, cf te, som. R$
6.000,00 neg. Tr: 3371-0518 ou 9139-
8889.

� MONZA - vende-se, 94, 4 pts, campI,
GNV. R$13.000,00. Tr: 9191-7061.

S10 - Vende-se, 96, 2.2, estendida,
compí + GNV. R$ 26.000,00. Tr: 9128-
8100.

VECTRA - Vende-se, 00, GLS, cf GNV.
R$ 27.000,00 neg. Tr: 9189-5637.

VECTRA - Vende-se, 01, challenger,
campI. Tr: 9975-0958.

VECTRA - Vende-se, 94, GLS, compl +
GNV. R$16.000,00. Tr: 9128-8100.

�', , ,
,.' www.fachiniveiculos.com.tir
.

(471 3370-3015
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ..

CONSULTE"NOS

Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina NOVOS E SEMI·NOVOS
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CUIDE BIM DO islU 'CHEVROlET E ��-Ur1Nl��
GANH' EM DOBRO NA EMMENDÕRFER!!

.......
EMMENDORFER COMÉRCIO DE VEíCULOS lTDA

"

EMMENOORFER Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 557 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Fane: (47) 3274.4444 I Fax: (47l 3274:4441
emmendorfer@emmendorfer.com.br

CHEVROLET

\ CONTI CO,MIDU;;,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO

JUVENTUS

Depois de ter sido divulgado e concretizado o nome do
lornal O Correio do Povo como um dos fortes apoiadores
doluventus no Campeonato Catarinense de 2008, �eve
ser anunciada hoje a poderosa Crici�ma Construções,
como mais uma empresa que apostará no "Moleque
Travesso". Caso isso aconteça já se fala em contratação
de peso. Quem viver verá!!

MANJUBINHA
.-

E a equipe de pesca

jaraguaense Manjubinha
promete, que neste ano, vai

dar a volta por cima e se

tornar campeã da SOJOPA,
torneio de pesca que será

realizado neste final de
semana na Praia Grande.
Concentrados num hotel
fazenda e treinando
diuturnamente o esquema

tático, sem descuidar da

preparação física, Julio
Menel, Beto Marcatto,
,H umbe r to Lhemann,
Dani lo' Stange, Peron,
Ricardo [ark, Silico Maluta,

.

Maicori' Coelho, Male
. Behling, Betinho Venturi,
Rudolfo Fiedler e demais

integrantes do grupo

esperam voltar com a

missão cumprida. No

planejamento estratégico,
elaborado por competente e

r'e nom a d o F I a v i n h o

Marcatto, guru do
marketing de pescaria,
tod�s as etapas para o.
sucesso da empreitada já
foram equacionadas,
faltando unicamente . a

realização da prova.

BICUDO
Recebi um e-mail, sem

identificação, de alguém
dizendo não ter gostado do
registro que fiz contra a

NET de Jaraguá. Mas, para
minha felicidade, recebi
outras dezenas de' e-mails
elogiando a minha atitude.
E dizem mais: "A NET de
Jaraguá tem sinal ruim e

colocaram aquele maldito
decodificador na nossa casa

não sei para quê"!'!

VIIXXXXE MARIA
Todo mundo quer saber o

nome do "boi", ou melhor,
do funcionário público que

está na mira do povo

jaraguaense, que pretende
entregar um abaixo

assinado nas mãos do

prefeito Moacir Bertoldi.
Teve gente que me ligou
achando que era uma

"vaca". Pelo sim, pelo não,

posso adiantar uma coisa,
suasmadeixas são loiras.

DIZEM PORAí...
Que um importante
funcionário do governo
estadual não compareceu na
abertura do Femusc, no

último domingo, na Scar,
porque ele estaria ao seu bel

prazer, tomando sua

caipirinha esperta nas

areias do Balneário
Camboriú.

nEM
ALTA: O

Femusc está

.

atraindo um

ótimo público

QUINTA-FEIRA, 24 de janeiro de 2008 I 09
.

CIAL
.

'.

Por M@a GOflçalves
(rnoagol1calves@netuno,cQrn.br)

II TE CONTEI!

CASAMENTO
Neste sábado, às 20 horas, o meu camarada Iran Siqueira e sua

Patrícia Cabral, sobem ao altar da Igreja Evangélica Assembléia de
Deus, na Ilha da Figueira, para receber a Benção Nupcial. Após a .

cerimônia, parentes e convidados serão recepcionados em grande
estilo no salão de ·festa da Arweg. Na segunda-feira Iran e Patrícia -

seguem em lua-de-mel para Paris e Londres. ---

FRASE DO DIA
E MBA I X A : Quem conhece a sua igno�ância revela a mais profunda
R I

.

- IO sapiência. Quem ignora a sua ignorância vive na mais
ec amacao gera

-

contra preços de profunda ilusão. - Lao-Tsé

material escolar

I UI
Fazer umHappyHour naAdegaAyrosoMenezes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CI�EMAS
JARAGUÁ DO SUL
- Cine Shopping 1
Eu Sou a Lenda
(15h, 17h, 19h, 21 h - Sex/Seg/Ter/Qui)
(14h, 16h, 18h, 20h,22h
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping i
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h40, 17h - Todos os dias)

30 Dias de Noite
(19h10, 21 h20 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
Xuxa em Sonho de Menina
(14h - Todos os dias)

Deu a Louca na Cinderela
(15h45, 17h35 - Todos os dias)

Hitman: Assassino 47
(19h30, 21 h30 - Todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
Eu Sou a Lenda
(15h, 17h, 19h, 21 h - Sex/Seg(Ter/Qui)
(14h, 16h, 18h,20h,22h
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Cidade 2 '

Bee Movie - A História de uma Abelha
(14h30 - Todos os dias)

A Bússola de Ouro (Dub)
(16h30, 18h40 - Todos os dias)

o Amor nos Tempos do Cólera
(21 h - Todos os dias)

.

• Cine Mueller 1
Eu Sou a Lenda

(14h, 16h, 18h, 20h, 22h
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h15, 19h15 - Todos os dias)

PS Eu Te Ame

(16h40, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Alien Vs Predador 2
(15h, 17h, 19h, 2� h - Todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
Eu Sou a tenda
(14h; 16h, i8h, 20h, 22h
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
O Caçador de Pipas
(14h10, 16h4Q, 19h10, 2lh50
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Alien Vs Predador 2

(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Alvin e os Esquilos (Dub)
(13h30, 15h30 - Todos os dias)

PS Eu Te Amo
(17h20, 19h40, 22h05 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
A Bússola de Ouro (Dub)
(13h40, 16h15 - Todos os dias)

A Bússola de Ouro (Leg)
(19h30 - Todos os dias)

Across The Universe
(21 h40 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Alviri e os Esquilos (Dub)
(13h30, 15h30 _; Todos os dias)

PS.: Eu Te Amo

(17h20, 19h40, 22h05 - Todos os dias)

O DIA DE HOJE
SANTO
São Fellciano da Úmbria
São Francisco de Sales
São Urbano

1961

Portugal pede ao Reino Unido e

aos EUA que ajudem a localizar
o navio Santa Maria, capturado
por exilados portugueses.

1964
O Canadá e a URSS assinam em

Ottawa um tratado de cooperação, .

por cinco anos, para usos

pacíficos da energia atômica ..

1972
É encontrado numa ilha, onde
fora deixado em 1944, um
soldado japonês que acreditava

que-a segunda guerra ainda
continuava.

'

1978
O satélite soviético Cosmos
954, que levava um reator

nuclear, sai do controle terrestre
e desintegra-se sobre o Canadá

PREVISÃO DO TEMPO
Aberturas de sol e chuva fraca
Hoje a circulação marítima mantém mais
nuvens, aberturas de sol com chuva fraca do
Planalto ao Litoral. No entanto a temperatura
continua amena. Amanhã e sábado, o tempo
continua instável do Planalto ao Litoral e pode
chover a qualquer momento do dia,
especialmente na divisa com o Paraná.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE

O
SEXTA

OMiN: 20· C MiN: 20° C
MÁX: 25° C "!,, MÁX: 26° C "" ,

Chuvoso Chuvoso

� Fases da lua

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO HÁ 20 ANOS
-

Município cria grupo folclórico
Na edição do Jornal O Correio do Povo de 23 a 29 de janeiro
de 1988, era noticiado sobre o VI Seminário de Danças
Folclóricas Alemães, de 3 a 15 de janeiro, em Gramado. E

paralelamente, informaram que a Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul havia criado um grupo folclórico de danças
germãnicas, que objetivava resgatar as tradições folclóricas.
Para tanto, a Fundação convidou pessoas de ambos os sexos

com idade entres 15 e 35 anos. Para integrarem o grupo, dos
.quais não foi exigida nenhuma habilidade em danças. As

. pessoas interessadas em integrar o grupo folclórico deveriam

comparecer no dia 29 de janeiro na Avenida Getúlio Vargas,
.

antigas dependências do Centro de Informações Turísticas.

O cue DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Leopoldo Bettoni tem adoração pelas peças antigas que
compõem o museu que ele está montando em sua residência,
O clik e a nomenaaem'é da filha Nelci Bettoni.

MíN i3':/MÁX: 27"

.;OdraS6 0ldlOr�fns;olara(jl} Parf,iil�mei1lV Nublado Instável Chuvaso Trovoada
Ilub!ado

NOVA

8/1

CRESCENTE CHEIA

I � 15/1 -

I O 22ft

fiNIVERSÁRIOS
23/1
Clécio Luiz Konell
Rodrigo Marcos Spézia

24/1
Adriana C. Barreiros
Afonso Carlos de Moura
Aita Mari Zanotto
Alexandra Guths

- Amábile Satler Maestri
Anderson Maas
Antoninho Dellani
Antonio Weinfurter
Bárbara Aline Tlssi
Carin Minei
Dorizeti Vieira
Douglas Daniel Baloschi
Gerhard Schweinle
Glasi T. Ferreira
Goldi Kahn
Gustavo Liesemberg
Isaura de Marques da Cruz
Mara Suele Panstein
Marcia dos Santos
Maria do Carmo Silva
Mykael Lucas Uller
Natalício Schirnanski
Nelson Artur Schaffer
Norberto Spresemann
Paulo O. Lorenzi
Rafael A. Yoltolini
Robson Mario Kanchen
Valdemiro Koepp

UTILIDADE' PÚBLICA
INSCRiÇÕES
Seguem'até o dia 31 de janeiro as
inscrições para interessados em
participar das aulas nos cursos de
música, teatro, dança e artes plásticas,
na Scar (Sociedade CulturaArtística).
Informações notelefone 3275-2477 ou
no site scar@scar.art.br.

ESTÁGIO
.

Estudantes de cursos técnicos,
superiores e do ensino médio de
todo o Estado interessados em fazer

estágio podem cadastrar-se no site

www.estagioresponsavel.org.br.do
IEL (Instituto Euvaldo Lodi).

f
\

MINGUANTE

» 30/1.

�<K,i.:r

.JARAGUÁ
DO SUL

MIN: 20& t MÁX:25' I
1"

;Ç2),
• FLORIANÓPOLIS

MíN: 21°; MÁx: 26"
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Desejo Proibido
Henrique promete dinheiro para os peões
que conseguirem retirar o saco do meio

das pedras. Guará oferece duas calças
e um colete a Nezinho em troca de

informações sobre o que Galileu eViriato
andam fazendo. Germano entrega a

Henrique o saco que encontrou na gruta
com o vestido vermelho de Ana.

Henrique pede a Germano que
esconda o vestido no porta-melas do
carro de Cândida. Henrique leva o

vestido de Ana para Chico.

Sete Pecados
Custódia percebe o lustre caindo, agarra
Adriano e voa para o alto da boate. Bem
diz a Dante .que desconfia que Pedro
tenha explodido a bomba para impedir
que Clarice se casasse com Flávio.
Beatnz e Dante combinam uma forma
de impedir que Pedro ataque Flávio.

Adriano descobre que Berenice e Gabriel
também são anjos. Flávio avisa Dante

.

que se Beatnz se entregar à polícia ele irá

bancar os melhores advogados. O
resutado do exame de compatibilidade
de Teobaldo com Juju é positivo, mas
ela se recusa a fazer o transplante.

Duas Cáras
Evilásio, Juvenal e seus homens revistam
a casa e encontram a arma do crime.

Juvenal garante que vai investigar os
suspeitos que aparecem no filme.

Juvenallibera o filme deDuda para ser

comercializado. Júlia aconselha Evilásio
a se afastar de Juvenal. Ronildo chega a
São Paulo. Bemardinho flagra Dália e

Heraldo juntos. Macieira divulga o provão
na Portelinha. Juvenal não aceita o

convite para ser padrinho do casamento
e reclama por Evilásio não ter cobrado a
comissão dos comerciantes.

Amor e Intrigas
Jurandir segue Alice. Valquíria ficamuito
nervosa. Petrônio diz para Valquíria
relaxar. Petrônio diz que precisa irembora
porque vai conhecer a sogra, Dorotéia.

Valquíria desdenha. Petrônio diz que

Valquíria tem que comemorar porque a

irmã dela vai morrer. Alexandramostra o
anel para Dorotéia. Jurandir segue Alice,
que pára em um ponto de ônibus.

Dorotéia diz que não está interessada
no anel. Daniel vê o anel e sugere dar de

presente para Débora.

Caminhos do Coração
Marcelo eMaria continuam imobilizados
na parede por Tati e tentam convencê-Ia

a parar de fazer o facão levitar na direção
de Marta. Tati chora e dizterraiva de Marta

pelo tempo que ficou longe do pai. Maria
diz que quer se entender com a menina.

Taveira manda Dino pegar Beatnz e avisa

que irá enfrentarJÚlia. O pOliciais dominam
asmédicas e olham para o pescoço das
duas. vlado ataca Gór, enquaf!to César
se transforma em lobisomem.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo,com.br

REVELAÇÃO.
Em breve, os telespectadores
de Dúas Caras, de Aguinaldo
Silva, ficarão sabendo o
motivo pelo qual Barretão
(Stênio Garcia), pai de Júlia
(Débora Falabella) é tão
racista. Na verdade, o
advogado não gosta de'
Evilásio (Lázaro Ramos) e
dos afrodescendentes porque
a bisavó dele era negra, mas
o advogado esconde isso de
todos.lnclusive, para evitar
que alguém descobrisse, ele
mesmo fez questão de
destruirtodos os retratos dela.

DACASA
Parece que á Rede Globo
gostou da atuação de Ivete no
comando do programa
EstaçãoGlobo. A atração
rendeu 18 pontos no Ibope e
em seu terceiro ano
.consecutivo como

apresentadora, a morena
recebeu o convite para ter o
programa todos os domingos.
Porém a cantora, que é atração
principal do camàval baiano e
vem à trente bloco Cerveja e
Cia. está com a agenda lotada
até fim de fevereiro.

Depois de ser dispensado por
Sritney Spears, ofotógrafo
Adnan Ghalib vende íotos e

vídeos da intimidade do amor
relâmpago dos dois. Segundo
a imprensa, a cantora ficará
envergonhada com um vídeo
que o paparazzo pretende
vender. A princesa do pop
teria terminado o romance

justamente pelos interesses
profissionais do. rapaz.
Ela contou que o fotógrafo
informava para os paparazzi
o local por onde eles
estariam.

INTERESSEIRO

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogO de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher
um quadrado 9x9 com númerosde 1 a 9 sem repetir números em
cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

Bebida
Dois homens iam todos os dias tomar cerveja
no mesmo bar, e sempre enchiam a cara.

Os caras acabaram se tornando muito amigos,
mas o tempo passou e um deles ficou doente, a
ponto de não sair da cama.
Esse homem estava quase morrendo, e chamou
seu amigo para fazer um último pedido. Ele
disse:
- Meu amigo, como vê, eu estou morrendo e

queria te pedir uma coisa. Quando for ao bar
beba por nós dois. Assim estarei sempre com

você!
O homem morreu e seu amigo fez o que ele
havia pedido, todos os dias ele bebia pelos dois,
Um certo dia ele foi ao bar e ao invés de duas
doses ele pediu só uma. O garçom estranhou e

perguntou:
-

- Ué ... você não estava bebendo por você e pelo
seu amigo? Porque agora pediu só uma dose .:
E o cachaceiro:
-Ordens médicas. Eu parei de beber!

SOlUÇÃO

MISTÉRIO
O atorHeath Ledger, de apenas
28 anos, mas já consagrado
como ator em Hollywood, foi
encontradomorto em seu

apartamento em Nova Iorque na
tarde de terça-féira. As
suspeitas são de que o ator
tenha sofrido uma over.dose. Há
ainda a possibilidade de
suicídio, o que deverá ser
investigado pela pOlícia nos
próximos dias. Em seu quarto,
foram encontradas pilulas para
dormir: O ator era casado com a

atriz Michelle Williams.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
HOje a Lua está em Virgem e faz belos aspectos no céu. Para o ariano isso favorece seu

cotidiano e.seu trabalhado lhe dando mais prazer no que faz. Como você anda com a vida muito
agitada e está na hora de cuidar também da saúde.

Touro (21/4 à 20/5)
Bom dia para o taurino relaxar e se divertir um pouco, deixando a correria de lado. Vênus está
favorecendo muito seu dia e o ideal hoje seria esquematizar um passeio com amigos ou com a ,

pessoa amada. Aproveitar o momento para paquerar ou namorar,

Gêmeos (21/5 'a 20/6)
Saturno hoje lhe pede responsabilidade, principalmente em casa. Cuide de sua família.
O encontro com seus irmãos e uma conversa aberta e franca com eles, podem tornar esta

relação mais fluente.

Câncer (21/6 a 21m
Tente ser claro ao se comunicar, principalmente com seus irmãos. Se sua área de comunicações
está exaltada hoje, aproveite as energias do dia e use uma expressão subjetiva, pode ajudá-lo a

expor suas idéias aos que estão mais próximos.

Leão (22fl a 22/8)
Leonino, analise suas finanças cuidadosamente. A Lua em aspecto com Júpiter pode deixá-lo
generoso demais e fazê-lo exaqerar nos gastos. Procure gastar apenas no necessário, sem
impulsos. Apenas em coisas que sejam úteis para você mais tarde.

Virgem (23/8 a 22/9)
A Lua em seu signo e todos os planetas que ela envolve hoje pede para que você dê mais
atenção a si mesmo. Seu corpo é seu veiculo, portanto procure cuidar dele com muita atenção. O
dia hoje para você se colocar como prioridade em tudo que fizer. Nada de exageros ..

Libra (23/9 a 22/10)
Um pouco mais de sossego e calma é o que Vênus lhe traz hoje. Ainda a posição da Lua lhe pede
para não negligenciar as coisas que o ajudam a se manter equilibrado. Lembre-se que, para
encarar os problemas do dia-a-dia, é preciso estar em paz.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Uma boa forma de aproveitar as configurações astrais deste dia é fazendo um programa alegre
com os amigos mais próximos. Chame-os para um passeio, ou simplesmente para conversarem
e trocarem idéias. Esta é uma forma relaxante de se desligar dos problemas atuais.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Com a posição da Lua hoje no seu mapa, o dia está propicio para você fazer uma viagem astral.
É importante ter a oportunidade de se aventurar um pouco, fazendo o que tanto gosta. Aproveite
o que pintar de bom, mesmo que seja tudo rápidOe pareça instantâneo.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Hoje as energias planetárias envolvem seu regente, Saturno e Júpiter e a área de seu mapa que
elas atingem pedem para que você aumente sua fé e sua crença na vida. Sua alma está em

evolução e necessita mais fé e confiança no amanhã.

Aquário (21/1 a 18/2)
Mais um dia para você mergulhar no que lhe parece misterioso e desconnecído, mas hoje com
senso de responsabilidade e justiça. Organize seu tempo, de modo que possa desenvolver o que
supõe importante para descobrir uma nova faceta na sua personaídade.

Peixes (19/2 a 19/3)
Hoje os planetas indicam que é um bom dia para se dedicar ao casamento ou a sua relação de
parceria. No entanto é bom evitar os excessos. Tente traçar um esquema com seu amor, para
não se disp1Jr-sar(m no meio do caminho e gastarem energia em vão.
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RESUMINDO PARA CONVIDAR
Alienação pouca é bobagem, mas é real quetem gente ignorando o acontecimento do

FEMUSC oa.cidade, �Por que tanto gringo corn mochila esquisita pelo centro!", talvez
perguntem as pessoinhas à sua televisão pela noite, esperando uma resposta da mágica
caixinha de conteúdo.Well dudes, a'porcaria do BBB à parte, esse não é um textin. pradar
esporro quanto ao entretenimento ideal ou pra dar a clássica líçãozmhamoral "aproveitem a

.cultura"..
..

.. . .' ....
'

A questão dos dias de hoje é que temos acesso à muita informação, e como o cérebro
ainda é uma ferramenta com certas limitações, o tal do caflíto é, inevitável. Como forma de
sobrevivência à tal overdose, penso eu qli,e.¢ $errUtpano 1?ode rpais umavez ter-$e adaptado,
criando algum filtro na cabeça que capte apenas coisas que venham em sínrese,
resunlidinhas (yerdade ou nlio, isso é o ql1e encontro·para explic:g a grande prêgU,iça da?
'pes�Oa$ eu�lerqualquer coisa commais de dez linhas); e eis aí onde mora o problema, tah:d
esteja difícílpegar algurna coisa do contexto do evento.
O FEMUSC consiste em duas semanas de eventos, tendQ no mínimo três por dia e um

m6nt� aos. sábados. Ja deram uma olhada na agenda? É .enõrme (o que .é uma honra).
'Fazetldo então o tall + 1, o lnstíturc RicardoDanielTreis dÇj Potencíalizacão deAtaUtosvêm .

pormeio desta facilitar: meninos e menínãs; têm três espetáculos de de;taque este fil1aJ...de
&emana, :Sexta, .sábado ou domingo, é às 21&.., Captado? E escplher ao men.qs u,tu é,
recomendado. '1+ o

' "

ASS�;ti a9�questJ;'a atua,ttdo ao vivo�umaQça.'5iãoimpressioIlante. Tenhocertez�
grande hilidade'desta visita (!p.ica (se'ela 9 for):criaT um novoJláqi.to.- íga
maríhheiros )ie"primeira viagem que t;l1�, aêPmpanharat'll n9 domingo. E. se

. gost�r,
paç4ência. �etdéu'b qttê? O Pedro Bial ná G1Q��?N[o tem pJ;'pb.lem$l, a':nQ que vem ete·�'li
estar lá denovo, agregando omesmomonte de cO,isª, alguma cóstllrne�ro.

FATBOY SLIM E TlESTO
Continua a todo vapor a venda de ingressos para os mega

eventos programados para o carnaval do El Divino Club em

Floripa. Acessando nosvamos.com.br/eldivino, têm-se acesso

à compra remota dos tickets para os eventos dos dias 02

(FatBoy Slim) e 05 de fevereiro (Tiesto) da casa, ambos ainda
disponíveis ao valor de R$45. Line-up forte, vale a pena acessar

o eldivinobrasil.com.br para conferir a ótima pedida para
aqueles que já estão cansados dos habituais laiálaiá da época.

Em ensaio fotográfico para aMíxus, a mod�lo L'Models
Samara Santos.

TACOBEER 2008
Lembra de já ter jogado taco

(bets) na praia? Aquela
bagunça de rebater a bolinha,
contar cruzadas ou derrubar a

casinha, onde seu primo
sempre voltava roxo pra casa?
Pois então, pra quem sempre
teve .afínídade com o game, a

gente recomenda acesso ao

megabeats.com.br/tacobeer
- para ver os detalhes', e se

cadastrar no TorneioAnual de
Bets de Balneário Barra do
Sul. O evento será dia 18 de
fevereiro, e conta com boa
,organização garantindo
diversão, troféus e premiações
para os melhores.

SINGING IN THE RAIN

E a monotonia climática
adentra o final-de-semana.
Pessirnista ao extremo, o

Weather 'Channel prevê
trovoadas esparsas e pancadas
de chuva para sexta, sábado e

domingo. A caipirinha à beira
mar segue adiada na agenda ...

LÁ NO LITORAL
Confira as atrações das duas

'grandes casas aqui da região
para o sábado. ,

- Banana Joe, Ubatuba. Banda
Núcleo e DJs Caverna, Carlos
Fuse e Alex Silva. Ingressos na
hora aos valores de R$ 25,00
masculino e R$ 20,00
feminino. Consultas:
bananajoe.com.br.

- Bali Haí, Picarras. conta com

os DJs residentes mais o

convidado Digital Fuzzer
(residente da casa de Porto
Belo). Ingressos na hora aos

valores de R$ 25,00 masculine
e R$ 20,00 fem i n i n o .

Consultas: balihaí.com.br, _

MAS BAH!
No aguardo - mais pela curiosidade - de

que pinte por aqui a novidade gaúcha de
dezembro do ano passado: cerveja com

'sabor de chimarrão. Criacão do
empresário gaúcho Eduardo Bier' Corrêa,
42 anos, a bebida-sensação no estado
vizinho é produzida com erva-mate (Hex
paraguariensis) lúpulo, água mineral e um blend de
maltes importados.

Direto da Choperia Bierbude, o shot dos irmão Eder
eAnderson Brito.

O CORREIO DO POVO

CARNAVAL NO BAEPE
Agenda enxutíssima este

ano dá apenas uma noite de
oportunidade para os foliões
jaragua enses pularem as

marchinhas em salão. Único
evento da agenda do clube
para a ocasião, o Baile de
Carnaval do G.A Baependí
está marcado para a terça-feira
dia 05, tendo' Manchester
Band ao palco como atração.

-

Ingressos antecipados na

secretaria do clube estão

cotados-aos valores de R$15 o

feminino e R$2.5 o rnasculino.

HIP HOP QUE ME ACUDA
O que fazer para ganhar

destaque na cena musical
hoje? A receita parece ser uma

só: apoiar-se no hip hop.
Duvida? Michael Jackson
cedeu ao ritmo.
Para comemorar o vigésimo

quinto aniversário do álbum
Thriller - que só nos Estados
Unidos vendeu 27 milhões de
cópias, - Mr. Michael lança aí

edição especial do disco, com
faixas inéditas e remixes

,gravados par Kayne West,
, Will.I.Am eAkon. Precisava?

MAIS PRA FRENTE
A programada reabertura da

Licoreria para este domingo
foi adiada, ficando agendada
para semana que vem a

apresentação das novidades
do point para 2008.

AGENDAÊ
- Hoje tem SCAR L�unge (que está abrindo todos os dias, devido 'ao FEMUSC) trazendo

pagodeira para opalco. Elas entram FREE, e masculines pagam R$5 de couvert.
- Tambémhoje aMoinho Disco abre portas, fazendo sua primeira balada de 2008. Quem

vai animar a pista será grupo Papo de Samba e DJ Xalinho (hip hop). A portaria fará ladies
FREE até OOh.

- Na Choperia Bierbude o ritmo é pop-rock. Hoje Deco Dal Ponte e Banda assumem o

palco, e amanhã, sexta-feira, é a vez dos músicos Nathan e [eruza. Ao sábado, quem embala o
point é banda Superfriamp.

- Sábado a 115 Lounge abre em formate balada, convidando a galera de jaraguá a

confraternizar-se com os participantes do FEMUSC ao somda banda ScragDoll e DJ
Fernando-S.
,- E fechando a programação, sábado também têm balada na Combat, que faz forte agito no

endereço com grupo Pagode.corn e muito hip hop na sequência, Convidando as gatinhas, a
festa faráladíes FREE até OOh.

Enfeitando a coluna, os sorrisos de PaulaAmpessan e DayaniMenini.'
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MERCADO

Jaraguá entre os

pólos exportadores
Máquinas para
indústria lidl'ram '

com 93% do valor

FLORIANÓPOLIS
[oinville, Videira, Concórdia,

[araguá doSul e Seara são as cinco
cidades catarinenses responsáveis
pelas maiores produções para
exportação. O site de notícias de
economia, Noticenter cruzozu os

dados e constatou em um estudo
que oito entre os dez municípios
do ranking registraram aumento

nas quantias referentes às vendas
aomercado internacional. Desta

que positivoparaXaxim, Chapecó
e Concórdia, que cresceram mais
de 30%. Blumenau, São Bento do
Sul e Caçador também aparecem
na lista das dez cidades que somam
67% da produção das exportações
do Estado.

Amaiorfabricante deprodutos
para exportação em 2007 foi
Joinville, com màiS de US$ 1,6
bilhão em vendas, superando em
10% os índices do ano anterior.Os

principais clientes são Estados
Unidos e União Européia que
consomem, respectivamente, 27%
e 26% dos produtos exportados.
Joinville é responsável por grande
parte das exportações catarinenses
relacionadas aos bens interme
diários. Quase 50% das vendas
internacionais do município cor

respondem aos insumos industriais,

peças e equipamentos.
A segunda colocada, Videira,

cresceu em 26% o valor de pro
dutos exportados. Quem impul
siona a boa colocação da empresa
no ranking é a Perdigão, que so

zinha produziu mais de US$ 1
bilhão em produtos para expor

tação. Países europeus e asiáticos

compõem a lista de principais
clientes. A terceira colocada em

produção para exportação também
é estimulada pela indústria de
alimentos de origem animal.
Concórdiaproduziu em2007mais
de US$ 734 milhões de produtos
para exportação, 31% a mais do

que osUS$ 508milhõesdoperíodo
anterior.

Mais de 93% dos produtos
vendidos ao mercado internacio
nal pela quarta maior produtora
de artigos para exportação do
Estado, [araguádoSul, são debens
de capital.A cidade é responsável
por mais de 7% das exportações
catarinenses, sendo que 93% do
valor é referente à venda de

máquinas destinadas ao uso

industrial. Em 2007, o município
exportouniaisdeUS$ 620milhões,
21% a mais do que os US$ 494
milhões do ano anterior.

Seara é a quinta colocada com
a produção de mais de US$ 574
milhões emprodutos destinados a
exportação. Entre os principais
clientes também estão Europa e a

l\sia.
'

EXPORTAÇÕES CATARI'NENSES
O ano de 2007 foi positivo

I para Santa Catarina. O Estado
exportou 19,5% amais do que
em 2006, saltando de US$ 6,9
bilhões para US$ 8,6 bilhões
no ano passado. Outubrofoi o
mês com maior variação po
sitiva, 41%, enquanto agosto
registrou o maior valor ex

portado, US$ 724 milhões.
Entre os produtos mais ex

portados estão os bens de'
consumo, equivalentes aUS$

3 bilhões, principalmente os

alimentos de origem animal.
As empresas catarinenses
desenvolveram as relações com
países Asiáticos, o que ocasio
nou umcrescimentodemais de
58%de exportaçõesparaobloco
econômico. Ainda assim, as

vendas para a União Européia
aparecem como mais repre
sentativas, significandomais de
28% de toda exportação
catarinense.

redacao@ocorreiodopovo,com,br

PAULO ALCEU redacao@ocorreiodopovo.com,br

Futuro
"Cooptar político é o hábito e a cultura do atual governo,"

expressou o senador Sérgio Guerra dando a entender que
vão continuar as crises e não será surpresa o surgimento de
novos escândalos. Criticou o tratamento que o governo Lula
dá às pessoas em detrimento dos partidos, através de

emendas, cargos e outras benesses.

Corte
Para a senadora Marisa Serrano, que esteve em Santa

Catarina junto com o presidente nacional Sérgio Guerra, o
que faltou para o governo L�la foi enviar, assim que a CPMF
foi derrubada, umplano de contenção para o Senado. Criticou
que ao invés disso priorizou o aumento de impostos não

assimilando uma derrota que foi imposta pelos brasileiros
cansados de suportar tal carga tributária.

Impressionado
Durante entrevista coletiva à imprensa o presídente nacional
do PSDB, senador Sérgio Guerra, destacou que ficou
tmpresslcnado com a "aula" que recebeu do. governador Luiz,
Henrique, durante o café da manhã, sobre Santa Catarina sua

potencialidade e futuro. Reconheceu que o Estado está num

ótimo momento e parabenizou a gestão atual.

E agora?
Ainda sobre a postura do PSDB diante das eleições deste

ano o tucano Leonel Pavan, ressaltando que; não estava

citando ninguém, .afirrnou que" o partido quer escolher
candidatos onde o povo vença e não onde o vitorioso seja
apenas o candidato." O interessante, que mesmo

evidenciando não se tratar de alguém específico, o vice

governador deu esta resposta quando perguntado se as

conversas de coligações chegariam também no prefeito
Dário Berger...

Comparação
Por que será que o presidente Lula, num det minado

momento, comparou a primeira reunião minister; .1 do ano
com a Santa Ceia? Acredita ter um Judas er. re seus

ministros apóstolos, que estão um tanto dispersos segundo
,

sua, própria interpretação tanto que exigiu maior troca

de informações entre eles, ou está se sentindo um Jesus
Cristo? Garantem os aliados que foi apenas uin toque de
humor em volta de uma mesa.

Ser ou não ser

Interessante
"Não vamos discriminar

partidos, mas varnos dis
criminar candidaturas com

projetos estritamente pes

soais," declarou o vice

governador Leonel Pavan ao

garantir que o PSDB está

aberto para conversar com

todas a siglas sintonizadas
com os projetos do partido,
"que visam solucionar os

problemas das cidades e não

das pessoas."

Eleições
Na próxima quarta-feira

desembarca em Florianópolis
o senador Mozarildo Ca
valcanti. Vem em campanha,
mas para Grã Mestre do
Grande .Oriente do Brasil.
Desta vez acontecerão elei

ções envolvendo todas as

unidades do país.

Desvio
O secretário especial da

Prefeitura de Florianópolis,
Michel Curi, exige uma ação
mais definitiva da atual

administração referente à
auditoria nrº 158/06 pro
movida pelo Tribunal de
Contas referente, segundo
detalhou, a desvio de recursos
na Floram durante a gestão
Beth Amin. Destacou que na

época foi aberta uma licitação
para contratação de uma

empresa para derrubar
residências construídas em

áreas de preservação. "A
suspeição começ.ou por aí.
São empresas de Joinville e

Corupá, nenhuma da Capi-
,

tal," adiantou Curi.

E a Vida Segue
Será que em Florianópolis,

diferente de [oínvílle onde
estão de forma transparente
combatendo o mosquito da

dengue; foram localizados
focos do Aedes Egipyts .na
praia de Canasvieiras?

Foi o próprio Norival Silva que admitiu benefícios enquanto
secretário da saúde em Joinville. A reação do PT de pedir por
umaCPI, através do vereadorMarquinhos, e protocolar um pedido
de informação sobre o período de gestão do ex-secretário está
inserida no papel da oposição, ou seja, de fiscal. Claro que uma
CPI tem�mforte ingrediente político e em ano eleitoral amplifica
sua importância. Mas neste caso acaba perdendo, em parte, sua

" finalidade básica já que o Ministé�úblico está atuando
diretamente e em fase e1evada de investigação. Sendo assim, a
CPI poderá virar um palanque eleitoral perdendo credibilidade
junto à população, embora não deva nunca ser desmerecida.
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GASTOS PÚBLICOS

cartões do governo pagam
até despesas em joalheria

BRASíLIA
Os cartões de crédito corpo

rativo do governo federal, indi
cados para gastos "emergenciais",
como a compra dematerial, pres
tação de serviços e diárias de
servidores em viagens, foram
usados em 2007 para pagar

despesas em loja de instrumentos
. musicais, veterinária, óticas,
choperias, joalherias e em free

shop, conforme dados do Portal
da Transparência, site do próprio
governo.

Os responsáveis pelas compras
afirmaram que a prática é legal e
todas as. compras eram neces

sárias. Não foi o que aconteceu

com a ministra Matilde Ribeiro'
(Igualdade Racial), que pagou'
despesa de'R$ 461,16 emum free

shop em outubro do ano passado.
Alertada pelo ministério, ela
reconheceuo "engano" e afirmou
ter ressarcido o valor à União só Orlando Silva (Esportes), gastou R$ 468 em restaurante de São Paulo

nestemês.

Os gastos nesses estabele
cimentos, alguns irrisórios, foram
feitos por funcionários e pelos.
próprios ministros. No ano

passado, toda a máquina federal
gastou R$ 75,6 milhões com o

cartão de crédito corporativo,
aumentode 129%emrelaçãoaos
gastos de 2006. A elevação se

deve pelo fato de ter aumentado
o uso do cartão que, segundo a

CGU (Controladoria Genu da

União), é mais transparente e

fácil de fiscalizar;
" Apesar de os gastos serem

Ministra da Igualdade
Racial gasta R$ 461
em lojas de free shop

"em:ergenciais", o Ministério do
Trabalho pagou R$ 480 para
consertar um relógio importado
numa joalheria de Brasilia.

O ministro dos Esportes,
Orlando Silva, gastou R$ 468,05
no restaurante Bela,Cintra, nos
Jardins eIP São Paulo. O valor
médio da refeição lá � de R$ 150

porpessoa,Não consta da agenda
doministrona internetnenhuma
atividade na data (25 de setem

bra). Sua assessoria, contudo, en
viou agenda que assegura ser a

. do dia, quando Silva estaria em

São Paulo. Disse que a ausência

da programação no site do
ministério se deve a "problemas
de atualização".

Já o ministro Altemir Gre

golin (Pesca) gastou em julho
passado R$ 70 na choperia
Pingüim, emRibeirão Preto, São
Paulo. Ele, contudo, justificá que
foi ao local jantar, 'e que não

consumiu bebidas alcóolicas. Os
dados disponíveis na internet.
não descrevem os itens con

sumidos. O ministro tinha uma

agenda oficial na cidade.

O Sipam (Sistema de Pro
teção daAmazônia), órgão li
gado à Presidência, pagou
compra de R$ 80em urna loja
de instrumentos musicais no

centro de Porto Velho, Roraima.
EmPortoAlegre, funcionários da
Empresa de Trens Urbanos, que
tem a União como acionista

majoritária, gastaramR$ 209,99

ern uma veterinária, R$ 630
ern uma loja de eletro
domésticos, R$ 1.178 em duas
óticas e R$ 695 em uma'

floricultura.

SIL O CORREIO DO POVO

ECONOMIA Da Rpdação
redacilo@ocorreiodopovo.eom.br

Nova queda na Bolsa
O risco de uma recessão na maior economia do planeta, e as

dúvidas sobre eficácia das medidas para evitar essa crise,
determinam uma nova sessão de perdas nas Bolsas ao redor do
mundo ontem. O Ibovespa, termômetro dos negócios na Bolsa,
recuou 3,69%, aos 54.025 pontos, e dólar cotado a R$ 1,825. Na
véspera, a Bovespa havia registrado alta superior a 4%. Profissionais
de mercado atribuíram o resultado ao movimento de saída dos
investidores estrangeiros da Bovespa, com venda de ações e

compra de dólar. Na Europa, as principais Bolsas de Valores
fecharamontem em território negativo.A Bolsa de Londres cedeu

2,27%, Frankfurt amargou baixa de 4,87%. Nos EUA, o índice
Dow Jones, da Balsa de Nova York, desvalorizou 0,38%.

. DDsolPn%
As ligações interurbanas de celular ou para celulares usando o

código 21, da Embratel, estão 11,36% mais caros. O reajuste
começou a valer ontem, e foi autorizado pela Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) depois de a Embratel entrar em
acordo com as operadoras de telefonia móveLOs novos valores

para todas as operadoras, com exceção da TIM, serão entre R$
0,75 e R$ 1,22 porminuto, dependendo do horário e da cidade. A
TIM não concordou com o reajuste proposto pela EmbrateL

, Déficit
A PrevidênciaSocial fechou 2007 com déficit de R$ 46,004

bilhões, um crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior,
que teve saldo negativo de R$ 44,927 bilhões. Em todo 2007,
foram arrecadados pela Previdência R$ 143,7 bilhões,
enquanto foram gastos R$ 189,7 bilhões.Apesar disso, este foi
o melhor resultado em relação ao PIB em oito anos, que foi de

1,75%.Segundo o ministério, a antecipação de pagamentos de

janeiro em dezembro representou um gasto de R$ 2,719 bilhões
nesse montante.

PetnXeo
. ,

APetrobrás subiu de 11Q
para sexto lugarno ranking PFC Energy

50, das maiores empresas de petróleo 'do mundo, segundo
reportagem publicada na quarta-feira pelo jornal britânico
Financial Times."O ranking anual PFC reforça a percepção de

que as companhias internacionais de petróleo estão perdendo
acesso aos recursos globais e seus futuros não são tão definidos

.

como o das concorrentes estatais", afirma o jornal.A empresa com
. melhores resultados no ano passado foi a Petro-China, cujo valor
aumentou em 181%, ultrapassando aExxonMobil e se tomando a
maior empresa de energia segundo os mercados.

Vaor
"A capitalizaçâo da Petro-China no mercado, com base

.

nas ações da Bolsa de Xangai, foi de US$ 723,2 bilhões contra
US$ 511 bi da Exxon, cujo preço das ações subiu 22% no

ano passado.l'O jornal afirma, no entanto, que se for levado
. em conta o valor, das ações da'Petro-China no mercado

global, a Exxon permanece em primeiro lugar do ranking,
"A Petrobrás, a empresa brasileira com duas grandes
descobertas em seu nome nos últimos meses, subiu de 11 ª

para sexta, com alta de 93% no preço de suas ações, substi
tuindo a Total, que caiu para o oitavo .lugar, com apenas
4% de aumento no preço de suas ações."
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Técnico Picolé poderá ter dois reforços para o jogo de amanhã, contra o Criciúma, no Estádio João Marcano
.

{

Empate fora de casa deixa

.íuventus em quarto lugar
Tricolor volta ao campo
amanhã, em casa, contra
o líder Criciúma

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUVBRUSQUE
a 'Juventus conquistou um

grande resultado no Estádio

Augusto Bauer, ontem à noite,
contra o Brusque. a empate em

Ixl deixou o tricolor jaraguaense
com quatro pontos e momen

taneamente na quarta colocação.
Semmuito tempo para descansar,
o Moleque Travesso volta a

campo amanhã, às 20WO, quando
recebe o líder Criciúma no João
Marcatto. Para este jogo, o

técnico picolé pode promover a

estréia do atacante Ramazotti e
do lateral Cris.
a Brusque chegou a dominar

as ações no início do jogo, mas
logo o tricolor jaraguaense
equilibrou a partida. Tanto que,
aos dez minutos, Jaime abriu o

placar no EstádioAugustoBauer,
depois de bela jogada de
Marlinho. a Moleque Travesso
não teve muito tempo para
comemorar, já que, quatro
minutos depois, André Luiz
acertou umbelo chute e empatou
para o Brusque. a jogo perma
neceu equílibrado no primeiro
tempo, com ojuventus levando
mais perigo nas faltas, com [é
tendo três chances de colocar os

itt CAMPEONATO CATARINENSE

V E

10 Criciúma 9 3 3 O O 6 5

f"2° .

3° Brusque 5 3 2 O 4 2 2

5° Figueírense 3 1 O O O

visitantes na frente.

Depois do intervalo, oBrusque
buscavaogol e o [uventus tentava
nos contra-ataques e nas bolas

paradas.Amelhor chance foi dos
. visitantes, aos 12minutos, quando
Marcão cabeceou e a bola passou
rente à trave direita. Quem
preocupa o treinador é o atacante
Marlon, que saiu contundido para
a entrada de Iberê. Logo depois, o
mesmo Iberê deixou o campo na

maca. a zagueiro Thiago Dati

gostou do resultado. "Tivemos
chances de ampliar, mas
conseguimos buscar um ponto
importante fora de casa", disse, em
entrevista àRádioAmizadedepois
dojogo

Resultados 3a Rodada
Criciúma 1xO Atlético
Avaí 2x1 Marcílio Dias
Brusque 1x1 Juventus
Cidade Azul 2x2 Metropolttano .

Cha ecoense 1x2 Joinville

1' .. �;'_::,!!!�t!".:._JLl..�L_]C...l_.;£_.!..g___�_J�
20h30 Guarani x Figueirense (pay per

a view) ,

.

4a Rodada Amanhã
20h30 Juventus x Criciúma (pay per
view

80 Cidade Azul 2 O 2 3

16h, Joinville x Brusque
16h Atlético x C idade Azul

-1 Domingo
16h Metropolitano x Avaí (pay per view e

------- Record)
2 3 8 -5 16h Marcílío Dias x Guarani

20h30 Figueirense x Chapecoense (pay
___,.._. per view)

100 Metropolitano 1. 3 O

LINHA .DE fUNDO

Copinha.
o Figueirense fez bonito na

Vpa São Paulo de Futebol
JÚn:1r. Ontem à tarde, venceu o

São �,oujo por 1xO e está na

final da competição. O gol foi de
Marquinhos, aos 22 minutos do

primeiro tempo. O adversário
será o Rio Branco, que bateu o

Internacional, nesta sexta-feira,
em local a ser definido.

Parceria,com Palmeiras
Parece que o primeiro passo para a parceria com o Palmeiras foi dado. O
atacante Ramazotti, Que é do time B do alviverde, já está em Jaraguá do Sul. A

docurnentação já foi encaminhada e ele pode estrear nesta sexta-feira, diante
do Criciúma. Com 1 m93, o jogador pode ser a arma de Picolé para superar a
defesa do Tigre, uma das mais atas do campeonato. Além de Ramazotti,
outro atacante já chegou no João Marcatto. O nome dele é Biro Love, que
estava no Roma de Apucarana (PR). Ele treinou uma semana antes de ser

efetivado no elenco. O jogador tem 26 anos e foi formado nas divisões de
base do Corinthians, tendo passagem também pelo Piren, da Bélgica .

. Amistoso·
o torcedor jaraguaense terá a

oportunidade de ver em quadra os

dois reforços da Malwee neste fim
de-semana. O time íaràquaense
receberá a Unisul, em um amistosó
no Parque Malwee, às 20h, com
entrada gratuita. É a oportunidade do
técnico Femando Ferretti já se

acostumar a comanâar o time sem

os selecionáveis.

Surf
Os amantes do surf da região já
podem se programar para o fim-de
semana. A Prainha, em São
Francisco do Sul, receberá o 7°

Campeonato de Surf Amador, válida
pelo Circuito Catarinense. São
esperados cerca de 180 surfistas de
todo o Estado. As baterias
acontecem no sábado e domingo,
sempre d� manhã e à tarde.

Profissionalismo
A Malwee conta agora com um

assessor de imprensa. Já não era

sem tempo -, Um time do porte da
Malwee precisa alimentar o site
com informações diárias e

.

organizar coletivas e toda a questão
ligada à mídia. E ele vai

acompanhar todas as ações do
. grupo, indo a todos os jogos.
Ponto posãvo.

Jogos da Davis
serão em Sorocaba

SOROCABA (SP)
A CBT (Confederação

Brasileira de Tênis) anunciou
oficialmente, nêsta quarta-feira,
que Sorocaba será a sede do
confronto que vale ao Brasil vaga ,

na repescagem doGrupoMundial
da Copa Davis. A cidade do

interíorpaulistavenceuduelocom
o Rio de Janeiro. As partidas, que
acontecem entre os dias 11 a 13
de abril, serão realizadas no Tênis
Clube de Sorocaba. A infra
estrutura do local terá de ganhar
melhorias; como a ampliação das

arquibancadas, que atualmente

comportam cerca. de 2 mil
torcedores.

O adversário do Brasil no
confronto aindanãoestádefinido.
a rival sairá do duelo entre

Uruguai e Colômbia, qué
ac(\)�� em fevereiro. Por ser

cabeça-de-chave do Grupo 1 da
Zona Americana, o Brasil não

precisou jogar a primeira etapa do

OIVULGAÇÃO

......."""'"'-'"

Guga e André Sá formaram a dupla
da Copa Davis no ano pássado

'

"mata-mata". Se vencer o

confrontoemSorocaba, terámais
uma chance de voltar, em2009, à
elite do tênis mundial. a Brasil

disputou a repescagem nos dois
anos anteriores, mas fracassou em
arribas as oportunidades, Em 2006,
perdeu para a Suécia em quatro
partidas, emBeloHorizonte, e, em
2007, foimassacradopelaÁustria,
fora de casa.
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NOVOS, DESÁflOS
Goleiro �e Guaramirim negocia
com o Belenenses de Portugal

. ,

OSNI ALVES

GUARAMIRIM
, �- "�Ogolefro Júlio César, de 21

anos, ex-Borafogo, pode ser

anunciado embrevecdmo jogador
do' ffeleilenses, de Portugal.

. Segundo o jornal luso Record, j�
está tudo acertado entre o clube

lisboeta, oitavo.colocadoda Liga,
e o procurador do atleta, Pedro
BartoskiJúnior.

O arqueiro se desligou do

alvinegro emnovembro, alegando
que a diretorianão depositara três
meses de salários eoFGTS (Fundo
de Garantia por Tempo de

Serviço). O presidente Bebeto de
Freitas afirmou, na época, que
JúlioCésar estavamal assessorada
e o treinador Cuca destacou que

.

a vida fora de campo prejudicou o
desempenho do goleiro.

Júlio César teve um início de
carreira promissor na equipe
carioca. Ele chegou a General
Severiano em 2005, após uma

passagempeloParanáClube e virou
o terceiro goleiro no ano seguinte,
quando fez sua estréia entre os

profissionais. Se tomou titular
durante o Campeonato Estadual
de, 2067, por conta das seguidas
falhas deMax e LOpes.

Se destacou desde o início,
defendendo um pênalti cobrado
por CarlosAlberto, na vitória por
1xO sobre o Fluminense, e não

soíiendoomílésimogoldeRomfuio
em dois clássicos quase seguidos
(2xO e 4x4). Na final doEstadual,

Base da equipe sub-15 de 2007 buscará o tricampeonato da Olimpíada Estudantil neste ano em Criciúma

Reforços em dentro e fora
da qQadra para a base Júlio César esteve em Guaramirim

no fim do ano e foi homenageado

- deles é o ex-jogador Fio,' que será

supervisor e diretor técnico das

equipes.
''Nós (treinadores) acumuláva

mos funções.Agora vamos separar
até mesmo a questão. de

contratações, que antes a gente
fazia tudo", comentou. Fiomorará
na <�asa do atleta- e será

responsável tambémpeladíscíplína
fora das quadras. "Ele só vem

" .

d 1:: •

somar , comentou am a rerran,

De jogadores, se apresentam dia
.

11 de fevereiro, junto comogrupo,

quatro reforços para a Olesc (até
16 anos) - o fixo Diogo (São
Miguel do Oeste) o ala Mateus

(Criciúma), o pivô DiegoBento e

o goleiro Guilherme (ambos de

Florianópolis). Por outro lado,

porém, foi expulso na primeira
partida, quandooBotafogo.vencia
o Flamengo por 2xO. O rival

, acabouempatando ó jogo,mesmo.
resultado do segundo encontro,

que terminou comoRubro-Negro
campeãonos pênaltis. -

Duas falhas incríveis se

seguiram, nas vitóriaspor3x1 sobre
o Figueirense, nas semifinais da

Copa-do Brasil (resultado que
eliminou o Botafogo), e sobre o

Náutico, pelo Campeonato
Brasileiro, � fizeram com que
deixasse de ser unanimidade entre
os torcedores.

quatro atletas decidiram tentar a

sorte nos gramados e forampara6

Figueirense - os irmãos Alan e

Luan, além de Jean e Ançgé.
Segundo Ferrari, além- ,ÇlÇls

objetivos principais traçados todos
os anos (Olesc e [oguinhos) a

.

equipe sub-17 pretende participar
da Taça Brasil de Clubes. A fase
classificatória será em Erechim
(RS) e a final em Aracaju (SE),
ambasemabril, "Vamos conversar

.

comadiretoria, paraver aquestão
de custos", disse o coordenador,
que semostrouotimistapara 2008.
"Iemos condições de chegar na
final da Taça Brasil, de conquistar
o tricampeonato da Olesce

recuperar a hegemonia nos

JoguinhosAbertos", comentou.

o ex-jogador, fio- ,
assumiu a supervisão e ,,' ,

direção das equipes

JUliMAR PIVAITO

JARAGUÃ DO SUL
Não existe um trabalho

duradouro no esporte profissional
senão houver investimento na

base. E este é umdos segredospara
a continuidade no trabalho da
Malwee Futsal. A temporada de
2007 f01 uma das mais recheadas

. de títulos, nos últimos anos, para
as categorias inferiores. Para este

ano, reforços foram contratados
tantodentrocomo fora dequadra.
Segundo o coOrdenador da base,
Augustinho Ferrari, o principal

�_-re\'i·_"Il_"''''il're''''_�\'I'i>_.__...!n?_-_e;lOi__� .. e_""'?�_'_'i'�_.,�
"
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Morre Dora Bria, ex-campeã brasileira de windsurfe
Eladirigia sozinha seu carro, numa
viagemda cidademineira de Três
Marias em direção ao Rio de
Janeiro, ondemorava.

De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, a

caminhonete cabine dupla de
Dora Bria rodou na pista,
invadindo a contramão e

choc'ando-se de frente com uitia'f
carreta que vinha na direção
oposta. O carro da ex-atleta caiu,
então, em uma ribanceira e ela

morreu na hora. O corpo foi
encaminhado para o Instituto
Médico Legal de Patos deMinas,
de onde já foi liberado para seguir

.

para o Rio de Janeiro; local do j
•

. I

velório e do enterro nesta quinta- . I

feira.Duranteavitoriosacarreira "EMMA PARTleIPARI" I
no windsurfe, Dora _Bria

_ . I
conquistou três títulos sul- !

::�:i�:��seo�::o���::��� W W I
ficou famosapor sua beleza, tendô .

. •. I
posado nua em duas ocasiões. L "..._.... ,.. ..... .:...._J

BEtO HORIZONTE
A carioca Dora Bria, um dos

maiores destaques da história do
'windsurfe brasileiro, morreu na

tarde de terça-feira, em um

acidente de carro em Minas
Gerais - a notícia, no entanto, só
foi '-divulgada ontem pelas

. autoridades. Ela tinha 48 anos e

'será enterrada hoje, no Rio de

Janeiro. Dora Btia foi vítima de
um acidente na BR-Q40, na
região de Patos de Minas (MG) ..
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