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Conrado Müller
adia,depoimento,
pela segunda vez

• PÁGINA4

Picolé prepara
time para buscar

ponto fora de casa

Depois da derrota para o

Criciúma, treinador diz que o

grupo ficou abalado, mas
precisa reagir.
• PÁGINA 15

Federais enfrentam

Justiça defendendo
o sistema de cotas
• PÁGINA 13

Pílula do dia

seguinte pode
ser prejudicial
Além de não evitar doenças
sexuais, o medicamento pode
causar enjôos e alterações
hormonais.

• PÁGINA 7

JARAGuA DO SUL E VALE DO ITAPOeU • N° 5.828 • R$ 1,00

Faltam policiais civis na
"-

região, admite delegado
Segundo Uriel Ribeiro, o volume de trabalho da Polícia Civil, cresceu cerca de 40% em 2007 • PÁGINA 5

ZOOLÓGICO MUSICAL
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OPINIAO O CORREIO DO POVO

• EDITORIAL

Futuro próximo
"Coragem, muita ousadia,

idéias fantásticas, alta tec

nologia - e uma ponta de exi

bicionismo. Esses são alguns
fatores para se construir a pri
meira cidade do planeta cem

por cento ecológica, conforme
matéria da Revista Istoê.
A reportagem mostra a

conquista dos árabes, que anun
ciaram na última segunda-feira,
ao mundo, a primeira cidade
totalmente sustentável, incrus
tada no deserto e erguida no

reino do petróleo de Abu Dhabi.
Ela vai se chamar Masdar, que
em árabe significá fonte, em .

homenagem à empresa que

capitaneia esse arrojado projeto
e que pertence à família real da

região: a Masdar Abu Dhabi
Future Energy Company. Com
orçamento inicial de obras na

casa dos US$ 5 bilhões e prazo

Sob tem�raturas que batem nos

500, ninguém andará Ik» carro

com ar-condicionado, mesmo
porque não haverá carros"

. de funcionamento a partir de
2009, esse projeto ambiental

prevê uma cidade murada com
50 mil habitantes, envolvendo
comércio, lazer, centros tecno
lógicos e universidades. E tole
rância zero na taxa de impacto
ambiental e de emissão de

poluentes.
A cidade será abastecida.por

fontes alternativas, como a

energia eólica e a energia solar.
Mais: a água necessária e potável
será obtida em usinas de des

salinização, enquanto a água não
potável, descartada pela cidade,

servirá para irrigar as plantações
destinadas à produção de bio
combustíveis. Sob temperaturas
que batem nos 50º, ninguém em

Masdar andará de carro com

ar-condicionado, mesmo por

que não haverá carros. As ruas,
estreitas, serão sombreadas e

ventiladas, projetadas para
saudáveis e agradáveis cami

nhadas. Entre um ponto e ou

tro, nenhuma distância ultra-
.

passará os 200 metros, e o trans
porte público, para quem não

quiser andar a pé, será efetuado
sobre trilhos.

Foi dado o primeiro passo

importante em defesa ao

meio-ambiente, o exemplo
deve ser seguido na medida do
possível, e mais ainda, servir
como reflexão e objetivo para

construção de um mundo
saudável.

• PONTO DE VISTA

Crise nos EUA: há
risco para o Brasil?

Falava na coluna da semana

passada, sobre alguns dos reflexos
da crise americana na economia

brasileira. Comentava que quem
voltou recentemente dos Estados
Unidos pôde perceber que os

americanos têm carros enormes,

estão gordos ao extremo e

desperdiçam tudo o que se pode
comprar com dinheiro (não
necessariamente o tendo). Têm
ainda um perigoso sentimento de
que Deus é americano, trans
formando a mais representativa
democracia do mundo em uma

teocracia cristã .

.

A reportagem destaca que,

sempre que o país esteve posi
cionado para atingir níveis mais

altos de crescimento, algo acon

tecia para "tirar o ar" do país: em
1998, a crise nos mercados asiá

ticos; em 2001, o calote da dívida
na Argentina; e em 2005, a alta

da inflação. Entretanto, a revista
destaca a forte expansão da
demanda doméstica brasileira, a
maior integração do país nos

mercados mundiais e a menor

vulnerabilidade a choques
externos.

Com uma taxa de juros real de
7% (baixa para os padrões
brasileiros, segundo areportagem),
o país tem hoje abundância de

crédito, o que ajudou a demanda
doméstica a crescer. "Seria preciso
um aumento acentuado de juros
para inibir essa demanda, e isso

parece improvável". Isto é im

portante, ao reafirmar interna
cionalmente o que na Economia
todos sabem: nosso Congresso
Nacional é uma lástima.

O Brasil também não é mais

tãodependente dosEUA, que res
ponde hojeporcerca deumquinto
das exportações.brasileiras. "Os

• Randal Gomes,
Coordenador de

Relações
Institucionais e do
curso de Comércio
Exterior da Fatej

outros quatro quintos estão es

palhados pela Europa, Ásia e

América Latina", diz o texto, que
destaca ainda a diversidade das
commodities exportadas pelo país:
"De suco de laranja a jogadores de
futebol", diz o texto.Ou seja, diga
se o que se disser, a estratégia de
Lula foi acertada ao não colocar

.

todos os ovos numa só cesta.
O país, no entanto, não está

imune ao que possa acontecer ao

resto do mundo, diz a The Eco-
.

nornist. "A economia parece estar

semovendo para uma fasemenos

benigna. Após anos de grandes
superávits, a contacorrente dopaís
parece apontadaparaumpequeno
déficit neste ano." E que pode ser

agravado por um apagão energé
tico que se anunciaparaoprimeiro
semestre. Mas isto fica para uma

próximacoluna... (ouparavocêque
quer cursar Gestão Financeira)

• DO LEITOR

Compreensão e Disponibilidade
"A maneira de ajudar que

considero mais acertada não é
oferecer soluções pré-fabricadas
para o indivíduo que nos procura
embusca de auxílio,mas, sim, criar
uma condição favorável, para que
ele construa as suas próprias

. soluções, de acordo com o sentir

pessoal da dificuldade que está

atravessando e como contextode
vida, em que ele se encontra. E
isso só ele sabe, e não eu". Somos
chamados a atenção para o fato
dele acreditar que a outra pessoa,
nem sempre traz em si mesma a

solução, mas certamente a ca

pacidade de "construí-la", pre
cisando algumas vezes do apoio
de umoutro ser humano, no sen
tido de dialogar com ela, aju
dando-a a compreender seus

sentimentos e emoções.
Em momentos de crise,

quando ficamos desorientados e

perdemos o rumo de nossas

vidas, precisamos de compre
ensão e disponibilidade de al

guém para ouvir-nos e não es

cutarmos respostas prontas, pois,
reassumir o controle da nossa

situação é tarefa que, apenas a

nós pertence.
Se a sensibilidade do vo

lurrtário, no caso de uma relação
de ajuda no Cvv, estiver sin
cronizada com sua habilidade de
fazer colocações compreensivas,
que levem a outra pessoa a

reflexões esclarecedoras, muito
provavelmente a comunicação
com ela mesma será resta

belecida, o que lhe propor
cionará condições para que

possa encontrar as respostas
adequadas, para as situações
que precisa resolver ou aceitar.

O fato de saber que não está

sozinha no "confronto" consigo
mesma, pode fazer adiferençapara
que a outra pessoa sinta-se mais

segura é possaencarar as situações
que enfrenta como "experiências"

.

e não "obstáculos". Comunicar

que compreendeu o que foi ex

presso pelo outro, respeitar seu
ritmo não o apressando será ade
monstração mais concreta de

disponibilidade e interesse do
voluntário pela outra pessoa.

• Oscar Luiz Maba, Coordenador
Geral do CW

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.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 (* não serão publicados).

• DOS BLOGS
JOSIAS DE SOUZA � http,//iosiasdesouza.folha.blog.uol.com.br

Sob Lula, govprno vira ninho dp px-aliados tucanos·
Para desassossego do petismo, o governo Lula convive com uma estranha simbiose.
Mercê do pragmatismo do presidente, vicejam à volta do planatto espécimes que se

haviam enraizado no poderao longo da era FHC. Senão vejamos: Edison Lobão, recém
admitido no PMOB e na Esplanada dos Ministérios, era planta da estufa congressual do
governo tucano. Vegetava à época na horta pefelê. Nelson Jobim, convertido em

gerente de militares e de aviões de carreira, foi ministro da Justiça de FHC, aquem deve
a assunção a uma poltrona no plenário do STF. É filiado ao PMOB. Mas conserva no
bico, ainda hoje, uma curvatura tucana; Roseana Sarney, líder de Lula no Congresso,
também portava no Legislativo a bandeirinha do bloco de FHC. Era PFL. Agora é PMOB,
comoo pai, José Sarney. Como se vê, para além do lem-Iem ideológico, Lula e FHC têm
mutto, bastante, muitíssimo em comum. Une-os a mesma dose de pragmatismo e um
certo gosto pejas relações fisiológicas.·
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Agora, não
Norodízio que o PP pre

tende fazer entre os su

plentes que chegaram a

mais de 10 mil votos em

2006 está praticamente
descartada a ida de Dieter

Janssen para a Assembléia

Legislativa por dois meses.
Primeiro ej principalmente,
porque se o fizer não poderá
retornar àCâmara, perden
do omandato em anoelei
toral em que pretende dis

putar a prefeitura. Além
disso, na condição de can
didato aprefeito, distanciar
se da base seria o mesmo

que daro tiro no próprio pé.

Marcha lenta
Do leitor: "Quando abre

o sinal da Ângelo Schio
chet, o que vem na se

quência, que é o do Brei

thaupt, daReinaldo, fecha.
Essa é a tal "ondaverde" que
o Piazera falou?". Salvo
melhor juízo, a mudança
priorizou a saída do esta

cionamento do supermer
cado ali localizado.

Risco
• Ainda sobre semáforos,
atravessar a rua Ber
nardo Dornbusch na fai
xa de pedestres é pro
cedimento de alto risco.

Tem de ser corrida, ain
da assim com risco de ser

atropelado. É outro local
onde não se pensou no

pedestre. Como.aliás, em
todo o resto das mudan

ças implementadas no

centro.

Pai da festa
Antônio Pedro Pereira

Nunes, ex-secretário de
Turismo de Blumenau no
governo do ex-prefeito

, Dalton dos Reis e ideali-
"iador da Oktoberfest
morreu no sábado. De
melanoma; um tipo d�
câncer de pele, aos 67
anos. Nascido em Floria

nópolis, estava radicado
na cidade desde a dé
cada de 1950.

", GGverno db Estado tem até julho para criar a

previdênciados servídosês .

cos estaduais. Se não
o, titer, perde os repasses va untários do governo
federal. Mas o projeto, em ano éleitora[, depende de '

àprovàçãQ CIa Assembléia Legislativa e, por con

seqüência, da satisfaçãodos 124.mil servidores ativos
e inativos.Namaiorianada satisfeitos com aPfOposta
do Executivo. Aidéia é aprovar o p�ojeto, que vai
substil;uir o lpese, garantindo recursos vip. convênios
e' avais para empréstimos junto ao Bando lntera:;:.
rheticano de Desenvolvimento, 0 principal' Anan
dador de obsas :coooviál;ias. No"ano passad,o fo

t R$ 595,9 IX)ilhões, s6emcOl:wêWos..

Números
Hoje, a folha de ativos e inativos é de R$ 300

milhões, porém, o Estado se obriga a desembolsarmais
R$ 1 bilhão pam fechar a conta. O Sintespe (foto)
acusa o governo de só querer fazer caixa. E o governo
diz que os sindicatos, ideologicamente, são contra

qualquer coisa. É briga de cachorro grande.

PT & PSDB'
, Depois de São [osé, na Grande Florianópolis, vem a

informação de que PT e PSDB podem formar uma

aliança de centro-esquerda com abrangência nacional.
, À frente das conversas estão o prefeito de BeloHorizonte,
Fernando Pimentel, (PT) e o governador de Minas

,

Gerais, Aécio Neves (PSDB). 'Quem viver, verá.

Rebolo
Tentatívada cúpula do PMDB de arranjar bom

emprego para o ex-governador e ex-deputado federal
Paulo Afonso Vieira falhou-de novo. Cogitava a

presidência da Eletrosul, que deve ser ocupada por Jorge
Boeira (PT), também ex-deputado federal, Vieira terá

de se contentar com a diretoria financeira.O loteamento
de cargos alcança o aliado PDT. ManoelDias, presidente
do partido, deve ir para a administraçâo.

Esgotos
Governo federal tem

R$ 1,1 bilhão para pro

jetos de saneamento bá
sico para cidades com

populações entre 50 e

150 mil habitantes. Co
mo o grosso dos muni

cípios se encaixa nessa

estatística, a grana vai

virar pó quando distri
buída. Mas, fonetica
mente, a palavra bilhão

impressiona. E, politica
mente, funciona.

Redução
Em ano eleitoral as

centrais sindicais voltam
à carga. Querem redução
de jornada de trabalho,
das quais 44 para 40 horas
semanais, sem perdas sa

lariais. Como argumento,
pretendem levar uni mi
lhão de assinaturas ao

Congresso Nacional. Dia
11, depois do Carnaval,
haverá manifestação gi
gante em São Paulo.

Energia 1
Em Brasíha, com a

ministra chefe da Casa

Civil, Dilma Roussef, o
governador Luiz Henri
que alertou para o risco

da falta de energia para
a crescente demanda

energética de Santa Ca
tarina. Só em Joinville,
o .erescimento foi de
14,8% no anopassado.
O senador Raimundo
Colombo já disse que
até 2010 haverá um

apagão. O governo diz

que não. Em Jaraguá não
há quem lembre o caos
antes do linhão.

Energia 2
o Estado tem interesse

na construção de 51

pequenas hidrelétricas. E
o setor privado, também.
Uma delas está projetada
para Corupá e outra em

Joinville. Ambas jáde
ram pano pra manga por

a d 'A\:d/conta e resistencras-i e

ONGs ambientais.
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RETRANCA
_rtando
O cerco ao álcool aumenta. Proibida a venda às

margens de rodovias, projeto do deputado Celso
Russomano (PP-SP) deterrnina que álcool no

sangue, em qualquer índice, comprova que o

motorista se acha impedido de dirigir, O Código de
Trânsito Bmsileiro fixa em seis decigramas de álcool
por litro de sangue, o que equivale a cerca de duas
latas de cerveja.

Lixo
Projeto do deputado Homero Pereira (PR-MT),

determina que os fabricantes ou importadores de

refrigerantes, água mineral, sucos e outras bebidas
recolham e dêem destinação ambientalmente
adequada, com reutilização ou reciclagem dos
vasilhames plásticos. Para reduzir os danos ambientais
e diminuir os custos de recolhimento dessas

embalagens pelas administrações municipais.

Pois é
Projeto da deputada Cida Diogo (PT-RJ) obriga

SUS a distribuir gratuitamente preservativos,
seringas e agulhas pam usuários de drogas injetáveis.
Ou seja, ao invés de propor programas modernos de
combate às drogas com estruturas condizentes, ao
contrário, o deputado estimula continuar com o

vício. E ainda ganha bom salário para isso.

CPMF
Quem pensa que o governo desistiu de vez da

CPMF está enganado. Lula já mandou lideranças
dos partidos aliados semear a idéia, com promessa
de que, dessa vez, todo o arrecadado seria

destinado exclusivamente à saúde. É a versão de

,

Duas Caras, da Globo. Reeditada, diga-se.
CÉLIO AZEVEDO/AGÊNCIA SENADO

.

Mais rigor
Está pronto para ser votado projeto do senador

Marcelo Crivella (pRB-RJ) que obriga as entidades

públicas e privadas que abriguem crianças e

adolescentes ou interajam temporariamente com
. menores a terem em seus quadros profissionais
'capacitados a reconhecer e comunicar a ocorrência
de maus-tratos contra .os jovens. A obrigatoriedade
dessa capitaçãoprofissional e de notificar às autoridades
.competentes os casos suspeitos ouconfirmados demaus
tratos, abusos, exploração sexual, dentre outros,
contribuirá para que a familia, a sociedade e o Estado
assumam de vez o compromisso, defendeo senador
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Prefeito pede transferência
de depoimento outra vez
Desta vez, Müller

alegou compromisso
na Fecam, ontem

CAROLINA TOMASELLI

CORUPÁ
O prefeito Contado Müller

(PP) solicitou, pela segunda vez

consecutiva, o adiamento do
depoimento dele àCP (Comissão
Processante) da Câmara de Ve

readores, que apura indícios de

infrações político-administrativas
na realização da festa de 110 anos
do município. O prefeito deveria

depor ontem, mas encaminhou
oficio requerendo a transferência,
por conta de compromisso
agendadoemFlorianópolis.Navez
anterior, Müller alegou ter

agendado consulta médica com

especialistano dia do depoimento.
Desta vez, Contado Müller

informou que foi convocado para
representar aAmvali (Associação
dos Municípios do Vale do
Itapocu) nos atos da comissão

eleitoral junto aFecam (Federação
Catarinense dos Municípios). A
entidade realiza amanhã eleição
do novo conselho executivo, que
será presidido pelo prefeito de
Massaranduba,DávioLeu (DEM)
(leia reportagem ao lado).
A tomada de depoimento do

prefeito é a última etapa antes da
conclusão do relatório final daCp,
que poderá culminar com a

cassação do mandato de Müller,
através de votação, secreta, em
sessão específica de julgamento.

CUNRADO MULtER 'AGRADECE NOTA DE APOI'U
O prefeito Conrado Mü-

.

Her (PP) agradeceu ontem
nota de apoio divulgada na

última sexta-feira pelos pre
feitos da região da Amvali

(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu). "Me sin
to lisonjeado e até surpreso de
ter pessoas, na condição de

mandatários, reconhecendo
=.� 444

Para ser cassado? serão necessários
seis dos nove votos possíveis. O
relatório tem prazo para ser

entregue em março, mas o

presidente da Cp, Ingo Heideke

(pMDB), acreditaqueos trabalhos
sejam concluídos dentro de 15 dias

após o término dos depoimentos.
Alémdo prefeito, faltou depor

a secretária de Turismo, Alice
Maçaneiro. As outras sete

testemunhas de defesa de Müller
foram ouvidas na quinta e sexta

feira da semana passada. Os

depoimentos começaram a ser

colhidos no último dia 15, a partir
das testemunhas de acusação.

O presidente da CP infor
mou ontem que será verificado

junto à assessoria jurídica da
Câmara que providência será

tomada diante da ausência,
ainda que justificada, do pre
feito. Disse que, por enquanto,
Camada Müller não será re

convocado, e que a comissão

terá nova reunião na próxima
sexta-feira, às 10 horas.

que trabalho em prol do mu

nicípio e neste momento díficil.
Fico emocionado e agradecido",
declarou Müller.

Na nota, os prefeitos Dávio

Leu, Felipe Voigt, Mário Sérgio
Peixer, Moacir Bertoldi, Valdir
Corrêa eValterMarino Zimmer
mann "vêm a público para
manifestarem suas solidarie-

dades ao colega e prefeito de
Corupá, Sr. Conrado Ur
bano Müller, pessoa hon
rada e comprometida com

a defesa dos interesses do
seu município, reconhe
cendo seus esforços e com

panheirismo na defesa do
desenvolvimento de toda a

._ "

reglaO .

Prefeito de Massaranduba assume

amanhã a presidência da· Fecam
FLORIANÓPOLIS

O prefeito de Massaranduba,
Dávio Leu (DEM), assume ama
nhã a presidência da Fecam (Fe
deração Catarinense dos Muni

cípios). Atual terceiro vice-pre
sidente da entidade, Leu enca

beça a única chapa registradapara
a eleição e é o único representante
da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu)
nonovo conselho.

Formada porrepresentantes de
20 associações demunicípios e de
sete diferentes partidos políticos,
a chapa será submetida à votação
dos prefeitos catarinenses em

assembléia geral que-acontece às

16h30, no auditório da Fiesc

(Federação das Indústrias deSanta
Catarina), em Florianópolis. Ela
também é composta por 14
prefeitos que integram o conselho
fiscal, encarregado de supervisio-

nar a gestão financeira da

Federação.
Dávio Leu deve ser eleito por

aclaníação e a votação não será

secreta.Commandato de umano,
ele sucederáoprefeitodeSombrio,
José Milton Scheffer (PP), que
permaneceráConselhoExecutivo,
comoprímeírovíce-presidente. Em
seguida, acontecerá a solenidade
de posse dos conselhos executivo
e fiscal da Fecam, também no

auditório da Fiesc.

Segundo o diretor executivo
da Federação, Celso Vedana, o
conselho será responsávelpor con
duzir os programas estabelecidos
no plano de trabalho da entidade
para 2008, principalmente orien-

.

tar os prefeitos, vereadores e

secretários municipais sobre o

processo eleitoral e encerramento
de mandato dos atuais agentes
políticos.

� NOVO CONSELHO
' .

',' :.

�:. I
•

�

Presidente: Oávio Leu' (OEM) - Prefeito de Massaranduba
1 ° Vice-Presidente: José Milton Scheffer (PP) - Prefeito de Sombrio
20 Vice-Presidente: Antonio Bizatto (PMOB) - Prefeito de Chapadão do Lageado
30 Vice-Presidente: Neodi Saretta (PT) - Prefeito de Concórdia
10 Secretário: Carlos José Stüpp (PSOB) - Prefeito de Tubarão
20 Secretário: Ênio Reckziegel (PPS) - Prefeito de Paraíso

CESAR JUNKES

Também presidente da Amvali, Oávio Leu deve ser eleito por aclamação

Palestra e capacitação
Paralelamente a eleição da

Fecam, amanhã, a partir das
8h30 a Escola de Gestão Pública

Municipal realiza dois cursos:

Simples Nacional e Elaboração
de Projetos para os Ministérios
da Cultura e Esporte, no

auditório da Fiesc.

Já a partir das 14 horas, a Fiesc
'promove uma palestra sobre as

eleições municipais. O assunto

será dividido em dois temas. O
assessor jurídico da Fecam,
Marcos FeyProbst, apresentará os

prazos e regras existentes no

calendário eleitoral, divulgado
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Já o professor Ruy Samuel Es

píndola - advogado eleitoralista
com atuação destacada perante
o TRE/SC e TSE, abordará as

principais regras eleitorais para os
gestores públicosmunicipais.

Às 16h, opresidentedaFecam,
José Milton Scheffer, apresentará
o plano de trabalho 2008 e o

relatório de atividad�s e a

. prestação de contas de 2007.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Volume de trabalho da Civil
aumenta 40% em um ano
Falta de delegados
e investigadores
prejudica trabalho

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Cerca de 400 inquéritos'em

tramitação.Apenas dois delegados
para acompanhá-los. Esta é a

realidade da Delegacia de Polícia
Civil da Comarca de Jaraguá do
Sul que, no último ano, teve um

aumento de até 40% na quan
tidade de procedimentos reali
zados. Conforme o delegado
Uriel Ribeiro, 2007 fechou com
12mil ocorrências atendidas.No
ano anterior, haviam sido quase
duasmil a menos.
"É humanamente impossível

atender a tudo da forma como

estamos trabalhando hoje",
explica. A inexistência de efetivo
suficiente beira o caos. Atual
mente, o plantão conta apenas
com um funcionário. Na opinião
dele, seriam necessários três pro

fissionais, no mínimo. Mas,
somente os investigadores não

resolvem o problema. Também
faltam delegados para modificar
este cenário. Dois, pelomenos.

Em 2007, Marcos Assad e

Guilherme Rangel passaram pela
delegacia, porém, não ficaram.
Ambos deixaram a cidade após
poucos meses de atividade. O

último, por exemplo, abandonou
o cargo no início de janeiro ao ser
efetivado no TRE (Tribunal
Regional Eleitoral) do Paraná.

PIERO RAGAZZI

Pilhas de inquéritos se acumulam sobre a mesa do delegado Uriel Ribeiro

ConformeRibeiro, osdois casos são
atípicos e não têm relação entre

si. Mesmo assim, prejudicam o

trabalho. "Até eles se ambientarem
demora urn pouco. Quando vão

embora, ocorre acúmulo de

serviço", comenta.
Como se não bastassem os

inquéritos já abertos, "ainda há o
.

aumento no totalde ocorrências
policiais. De 2006 para 2007, elas
saltaram de 450 a 600, ou seja,
umamédia de 50 a cadamês.No
caso dos flagrantes, a situação
não é muito diferente. O

crescimento atingiu 25% de um

período para o outro, chegando
a 200 no ano passado. Os termos
circunstanciados s.eguiram a

mesma linha.
Na opinião do delegado, o

número de policias que fazem o

trabalho ostensivo, nas ruas, ainda
é 'limitado no município. "Os
militarespodem inibir aocorrência
do crime", diz. Segundo a tenente
ArleneVillela, do 14ºBatalhão da
Polícia Militar, Jaraguá do Sul
conta com a fiscalização diária de
cerca de 50 PM's.

Homem é morto após brigar em bar no Rio Cerro
JARiUm� u:'; 'JUL

Uma discussão na madru

gada do último sábado causou a

morte de V.S.M., 36 anos. Ele foi
atingido 5.5.5., 24, nas

proximidades do Bar do Zeca,
localizado na Rua Bertha

Weege, Barra do Rio Cerro. O
homem levou socos, chutes e

ainda pedradas na cabeça.
Quando os bombeiros chegaram

ao local, já estava morto.
Conforme aPolíciaMilitar, três

pessoas tiveramde darexplicações
sobre o homicídio. Eles fugiram,
mas foram encontrados horas

depois do crime. Segundo o

delegadoUrielRibeiro, casos.desse
tipo podem resultar em prisão de
seis a 20 anos. O nome dos
envolvidos foimantido em sigilo.

Alémdessa ocorrência, o final

de semana ainda teve um esfa

queamento nos arredores do
Terminal deÔnibus, naAvenida
Getúlio Vargas, Centro da
cidade. Por volta das 21h40 de

domingo, um homem de cerca

de 40 anos, não identificado,
estava caído no chão, incons
ciente e com hemorragia intensa.
Os bombeiros o levaram para o

Hospital São José.

Depois de passar a noite em festa,
rapaz rouba viatura dos bombeiros
MASSARANDUBA

Os Bombeiros Voluntários
de Massaranduba levaram um

susto ao acordarem na manhã
do último domingo e constata

rem que uma das três viaturas
havia sumido.

O primeiro a dar falta da Pick-

up 510 foi o voluntário Marcelo
Correa que abriu a janelaporvolta
das 7h45, epercebeu queo veículo
não estava no pátio. Após se cer

tíficar que os demais voluntários
não haviam saído para alguma
ocorrência, Marcelo chamou o

comandante da corporação.
Juntos, os voluntários acionaram
as autoridades policiais. A
delegacia de Luiz Alves confír
mau que uma viatura dos bom
beiras de Massaranduba havia

passado pelo município em

direção à cidade de Itajaí.

O veículo foi encontrado
abandonado por volta das 10
horas próximo aos Bombeiros
Voluntários de Itajaí. O con

dutor foi detido minutos mais
tarde a caminho da rodoviária

daquela cidade. Edvaldo

Rohjan alegou que passou a

noite na danceteria Mirage,
em Massaranduba, e na hora
de ir embora acabou rouban
do a 510 da corporação. O
ladrão disse que estava com

pressa para chegar ao litoral
e não havia ônibus disponível
na rodoviária de Massaran
duba. Outros carros da" cor

poração tiveram a ignição
forçada pelo bandido que
está detido na delegacia de

Itajaí. O realmotivo do roubo
ainda não foi confirmado

pelos policiais. (Osni Alves)

Samu deixa de atender ocorrência
de infarto devido a trote telefônico
JARAGUÁ DO SUL

O número de ligações com

informações falsas é um dos

principais problemas enfrentados
pelo SAMU (Serviço de Aten
dimento Móvel de Urgência). A
unidade de Joinville, que abrange
25 municípios da região, realiza
cerca de cinco mil atendimentos .

pormês e só em dezembro do ano

passado, oito casos de trote foram

registrados.
No último domingo, por

exemplo, o SAMU foi acionado

para resgatar uma família vítima
de um acidente tia serra de

Corupá. A pessoa que fez a

ligação afirmava ter ocorrido um
capotamento no local, inclusive
afirmou que haveria uma criança
presa nas ferragens. Na ligação,
era possível identificar gritos e

gemidos.
Durante toda a madrugada e

a manhã de ontem, bombeiros,
médicos, policiais, profissionais da
Defesa Civil e uma UTI móvel
foram enviados ao local para
socorrer as supostas vítimas.Até a

tàrde-de ontem, bombeiros de

Corupá ainda realizavam buscas
na serra.Mas nenhum vestígio do
acidente foi encontrado.

O dono do celular de onde
foi realizada a chamada foi
encaminhado à delegacia de
Polícia Civil de Jaraguá do Sul e
tudo isso pode ter sido uma

brincadeira de mau gosto."Há

grande suspeitade que tenha sido
um trote. No local onde ele diz

que foi o acidente não tem área

para celular", explica Ziemann,
Ele conta ainda, que devido a

este chamado, outras cincograves
ocorrências deixaram de ser

atendidas pelo SAMU, inclusive
um caso de infarto.

O dono do aparelho celular é
de Jaraguá do Sul. Ele prestou
depoimento na delegacia de
Polícia Civil e foi liberado. O
suspeito diz que emprestou o

telefone para um amigo e não

confessou ter feito o trote. O
celular de onde foi feita a

chamada está desligado desde
as 4 .horas da madrugada de

domingo.Apolícia vai investigar
ocaso.
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Concurso
APetrobras realiza processo seletivo visando preencher 989

vagas para os cargos de Técnico de Operação Júnior e
Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior,
que exigem nível médio. Salário de R$ 2.019,01, mais
benefícios. As vagas serão distribuídas entre 13 estados

brasileiros, com destaque para Bahia (119), Espírito Santo

(87), Pernambuco (236), Rio de Janeiro (296) e São Paulo

(82). Será admitida a inscrição exclusivamente via Internet,
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/
petrobrasnm2008, entre o dia 29 de janeiro a de 15 de

fevereiro, mediante pagamento de taxa. O valor é de R$ 27.
As provas estão previstas para o dia 9 de março.

ocorreio.com@ocorreiodopovo.com.br .

Consultoria
A CCQ Consultoria e Treinamento Ltda oferece para as

empresas o treinamento "Liderança de Reuniões". Com o

objetivo de utilizar a reunião como meio de comunicação e

otimizar técnicas prévias aos participantes, o público alvo são
os líderes de grupo de CCQ, supervisores e gerentes.' O
instrutor será Osvaldo Manoel dos Santos, membro fundador
do Núcleo Catarinense de Promoção do CCQ.

Projetos

Curso Acijs
A Acijs (Associação Empresarial de Jaraguá do Sul) oferece

curso sobre planejamento, como processo essencial à realização
bem-sucedida de qualquer negócio. Voltado a empresários,
colaboradores de todos os níveis, empreendedores e demais

profissionais interessados namanutenção de suas organizações, o
treinamento acontece de 25 a 27 de fevereiro, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. O instrutor seráMauricio da Silva,
graduado em Administração de Empresas pela Univali, com
especialização em Engenharia Econômica pela UFSC e

especialização em Gestão Empresarial pela UFRGS/Unerj.
Informações e inscrições pelo telefone (47) 3275-7059 e e-mail

capacitacao2@acijs.com.br.

"T d·
ftI

ra rçce e

modernidade na

formação de uma
AI "

. nova geraçao.
*****
* *
*****

Colégio São Luís
68 anos de presença

Marista em Jaraguá do Sul
. ""

�_;;.;_ _':....i.•..•:�_;..�

O'
••

;..... '

......_ .. �.

Com o objetivo de estimular e fortalecer linhas de

pesquisa, no âmbito das Ciências Humanas, Ciências
Sociais e Sociais Aplicadas, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/
MCT) vai destinar R$4 milhões para o financiamento
de projetos de pesquisa que contribuam para o

desenvolvimento das áreas no país. As propostas
devem ser apresentadas sob a forma de projeto de

pesquisa e encamin:hadas ào CNPq exclusivamente

por meio do Formulário de Propostas Online,
disponível no endereço http://efomento.cnpq.br/
efomento, até o dia 17 de março. Os resultados serão

divulgados em junho. Confira o edital na íntegra
http://www.cnpq.br/editais/ct!2008/003.htm

Faleceu às 20h30 do dia 26/1 , o

Sr. Jorge dos Santos, com idade
de 48 anos, o seputamento foi
realizado dia 27/1 , com saída do
féretro da Capela Mortuária da
Vila Lenzi, seguindo para o
cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 00h40 do dia
27/1 , o Sr. Edelberto Schwantz,
com idade de 54 anos, o
sepuâamento foi realizado dia 27/
1 , com saída do féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi, seguindo
para o cemitério Municipal
da Vila Lenzi.

LOTERIAS
• MEGA SENA

,
• lOTOMANIA

CONCURSO: 795
03 -05 -13 -19- 31
32 -33 - 35 -41-44
50-53-59-61-63
75 -79-80 -96-99

• QUINA
CONCURSO: 1834
01-02.-'11-42-44

Mr. Beef e Julmir José Rozza,
agora juntos para fazer de
seu churrasco um grande evento.

IBe lAc

* *
*****

A griffe do seu churrasco

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Segunda a Quinta - Das 13h30 às 20hOO
Sexta e Sábado - Das 8h30 às 20hOO

Domingo - Das 8h30 às 12h30

CONSULTE-NOS!
RUA WALTER MARQUARDT, 131 VILA NOVA
www.mrbeef.com.br 3275-2230

."
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PREVINA-SE

Cresce venda de pílula do
dia seguinte no carnaval
Utilizado por jovens,
o medicamento pode
prejudicar a saúde

DEBORA VOLPI

JARAGUÁ DO SUL
Calor, festa, bebidas alcoólicas

e muita alegria. Este é o clima
durante os dias de carnaval, que
este ano, acontece mais cedo.
Nesta época, as farmácias da

região já se preparam para um

aumento nas vendas. Nos dias de
folia, os farmacêuticos esperam
vender mais preservativos,
medicamentos para dor no

estômago e anticoncepcionais.
Mesmo assim, o preço destes

produtos não deve subir.
O que preocupa os profis

sionais da saúde é um aumento

significative na procura pelas pí
lulas do dia seguinte. "Há umgiro
muito grande de pílulas antes e

depois do carnaval", afirma [a
queline de Souza, proprietária de
uma farmácia no centro de

Jaraguá do SuL O método, utili
zado principalmente entre as ado

lescentes, pode até ser eficiente
contra uma gravidez indesejada,
mas não funciona como preven
ção para as doenças sexualmente
transmissíveis.
A gerente de outra farmácia

da cidade, Claudete Herbst,
conta que sempre alerta suas

Pílula não evita transmissão de doenças sexuais, alertam especialistas

clientes. ''Antes de vender a pílula
eu aviso que ela não é um

anticoncep-cional, funciona
apenas cornoum contraceptivode
emergência. Não evita doenças e
não pode ser to-mada sempre".

ALERTA � Especialistas aler
tam que a pílula do dia seguinte
deve ser utilizada somente em si

tuações que não estavam progra
madas, como o rompimento da
camisinha ou entre vítimas de es

tupro. Mesmo assim, ela só fun
ciona se ingerida em, nomáximo,
n horas após a relação sexual. É
preciso tomar duas pílulas, com
um intervalo de 12 horas entre
uma e outra.

Se ingerido com freqüência,

este tipo de medicamento pode
ser prejudicial ao organismo,
provocando alterações mens

truais, náuseas e enjôos. Outra
orientação é que as mulheres

procurem um ginecologista para
escolher um método anticon

cepcional adequado para cada
caso.

Porém, é importante lembrar
que os anticoncepcionais e os

contraceptivos podem ser efi
cientes somente contra a gra
videz.O uso do preservativo deve
ser freqüente e este sim, pode

.

prevenir a gravidez e a trans

missão de doenças sexualmente
transmissíveis, como aAids, por
exemplo.

Carnês de IPTU começam a ser entregues na sexta-feira
JARAGUÁ DO SUL
APrefeitura de [araguá do Sul

começa a distribuição dos cerca

de 38 mil camês de IP1U (Im
posto Predial e Territorial
Urbano) a partir de sexta-feira,

. (01), via Correios. Ainformação
é do secretário de Fazenda.
AlexandreAlves, acrescentando
que a entrega deverá ser con

cluída em 28 de fevereiro. "O
contribuinte que não receber o
carnê até essa data, deverá
retirá-lo na Coordenadoria de

Receita Tributária, na Pre
feitura de Jaraguá, até o dia 10
de março", orienta Alves, sa

lientando que o documento
também estará disponível para
emissão de segunda via no site

wwwportal.jaraguadosul.com.br;
no campo Serviços.

Em função do reajuste de
4,78% na alíquota do IPTIJ, o
valor lançado - que foi de aproxi
madamente R$ 10,5 milhões em
2007 - passou para poucomais de
R$ 11 milhões este ano. "Nossa

meta é arrecadar em tomo de
80% deste montante, chegando
perto de R$ 9milhões", projeta o
secretário Alexandre Alves,
lembrando que no ano passado o
município arrecadou cerca deR$
7,5milhões comeste imposto. Para
atingir suameta, ele informa que,
a exemplo do ano passado, apre-

. feitura jaraguaense estáoferecen
do um desconto de 18% no valor
do IPTU' aos contribuintes que
efetuaremopagamento àvista até
o dia 10de março.

FamRia promove bingo para pagar
despesas de internação e transporte
JARAGUÁ DO SUL
A família deAnna]úliaRíeko

. Ignácio, de dois anos e oitomeses,
realizará umbingo para custear as
despesasde transporte e doperíodo
que amenina ficará internada em
Curitiba, como fraldas e leite. Ela
nasceu comproblemas no coração
e no pulmão, o que causou um

problema chamado disfagia,
caracterizado pela dificuldade de
deglutíção e precisa de cirurgia.
O bingo acontece no dia 9 de
fevereiro, a partir das 14h na

Verdureira do Pelé, na Rua José
Papp, 40, na Barra do Rio Cerro

(ao lado da Lotérica da Barra).
A mãe de Anna [úlia, Flávia

Ignácio, disse que a cirurgia será

para retirar a traqueostomia, apa
relho preso à traquéia que possibi
lita a respiração por meio de um

"respirador", que fica ligado na

energia elétrica. Com isso, à me
ninapassará a ter uma vida "quase
normal". "Ela aindacontinuacom
o botton para se alimentar com
leite, mas agora ela já consegue

engolir papinhas", comenta. O
médico recomendou que a cirur

gia aconteça emmeados de junho,
quando amenina tivermais de fa
cilidade para engolir os alimentos.
A cirurgia será realizada pelo SUS
(Sistema Único de Saúde).
A cartela de bingo pode ser

compradano local aopreçodeR$
1. Quem comprar 12 cartelas

pagaráR$ 5. Entre os prêmios estão
eletrodomésticos, caixas de leite,
fardos de refrigerante, kit limpeza,
cestas de alimentos, entre outros.
Outras informações com Flávia,
pelotelefone (47) 3370-6134. (DZ)

Ana Julia só pode se alimentar através de aparelho e precisa de cirurgia

Aumenta oferta de'

profissionalizantes
SCHROEDER
omunicípio de Schroeder irá

inaugurar no próximo dia 14 de
fevereiro o Senai (Serviço Na
cional da Indústria) que ofere
cerá cursos profissionalizantes na
região.O objetivo é proporcionar
melhores níveis de salário capa-

, citando os munícipes e atrair in
vestidores para a região. De .

acordo com o prefeito Felipe
Voigt (PP), em 2005 eram 700
alunos na rede municipal de
en�no, passando para 1350
estuCla:n'tes em 20G1. Atual-

mente o número de alunos da .

redemunicipal está próximo de
1500 estudantes. "Queremos
tirar Schroeder do status de
cidade dormitório aprovei
tando o crescimento que tem

sido vertiginoso nomunicípio",
disse Felipe.

Alémda futura escola técnica,
o município está reformando e

ampliando as escolas Clarice

Jacob, onde foram investidos R$
148 mil e a escola Castro Alves,
comR$ 66mil. Dentro de 90 dias
estaráprontoopórticodoPavilhão
de Eventos, no centro da cidade e
ainda este ano, serão entregues as

novas instalações da Prefeitura

Municipal. (Osni Alves)
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Jay Friedman
conduziu

professores e

'alunos em

concerto
marcado pelas

palmas da platéia
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E DESPEDE DO FEMUSC
Fes,tival já levou música para cerca de seis mil pessoas em 2008

KELLY ERDMANN
JÃRAGUÁ DO SUL
Por que não? Foi isto que o norte-americano

. Jay' Friedman pensou ao ser convidado para

participar da terceira edição do Femusc (Festival
de Música de Santa Catarina). Com o

compromisso de dar aulas e conduzir a orquestra
de professores do evento, o primeiro trombone
da Sinfônica de Chicago passou uma semana

'inteira em Jaraguá do Sul.
A estadia causou fervor entre os ínstru

mentistas.' Ao final de cada uma de suas apa

rições, o maestro era recrutado para fotos e rá

pidos bate-papos musicais. Horas antes do
concerto de sábado passado, na qual regeu mais
de 70 músicos, ele conversou com a reportagem
deOCorreio do Povo.

Relembrando o início da carreira, Friedman
contou que teve simplesmente sorte, além de
inúmeros momentos de dedicação extrema ao

instrumento. Isso, inclusive, é o outro pilar de
toda sua trajetória bem-sucedida. Desde 1962 na
Orquestra de Chicago, uma das mais renorna-

,

das do planeta, ele também investe na regência
há cerca de 15 anos. "No trombone sou res

ponsável por apenas uma parte. Como maestro,"
por centenas de partes. É completamente di
ferente" , contou.

No Femusc, ele demonstrou estes dois lados.
Nas manhãs, se dedicou aos alunos e, segundo
os próprios, apresentou o "caminho das pedras"
do trombone. À tarde, ensaiava com os profes
sores e o resultado foi um concerto aplaudido de
pé pela platéia.

Jay Friedman retornou para os Estados
Unidos na tarde de domingo. Hoje pela manhã
volta a sentar na cadeira de principal trom
bonista de Chicago. Durante a passagem por
Jaraguá do Sul, um assistente o substituiu nas

apresentações da orquestra, já que ela está em

plena temporada.

Crianças tiveram acesso

aos instrumentos utilizados

pelos maiores músicos do
mundo, durante o Femusc

Um bom dlá COIII89 com um bom cafél PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Cri,anças se divertem entre os instrumentos
Imagine-se em meio a uma orques

tra durante um concerto. A situacão
lhe parece difícil de acontecer? Nã� se

você participar de qualquer edição do
Zoológico Musical. No sábado
passado, dezenas de criancas de todas
as idades foram até a Scar 'exatamente
para isso. Enquanto a Sinfonietta do
Femusc tocava, o público pôde passear
por entre os músicos. Antes e depois
da apresentação, os interessados ainda
tiveram a chance de "brincar" com os

instrumentos.
O pequeno Fernando Henrique

Stahelin, 7, não perdeu tempo. Ao
lado de Talíta Martins, professora

convidada para ministrar as aulas de

harpa da Scar a partir deste ano, ele até
ameaçou tirar algumas notas.

Segundo o pai, Luiz Carlos Stahelin,
42, o menino sempre foi incentivado a

gostar da música de concerto. E, o

estímulo parece ter funcionado. O

garoto pretende se transformar em um

harpista e também aprender os

segredos do trombone.
As próximas edições do Zoológico

Musical acontecem no' sábado, 2,
último dia do evento, às 10h e llh30.
Às 10h30 a Sinfonietta do Femusc
volta a subir ao palco com a regência de
NorbertoGarcia.

• 13h - Concerto social, no Sho
" é

s Solistas, naSanduíche com

pão Ciabata
e um delicioso

café

""i. �

• 19h30 - Concerto social na Praça Cristian Schroeder, no cemro de Schroeder. Em caso de chuva, a
apresenta ão acontecerá no salão da Igreja da Paz.

o segredo de servir você bem!
,

Alameda 28.....� '* Fone 30552229

• 21 h - Grandes Concertos, no Brande Teatro Scar - Programa: "-Impresiones de la Pun ,

Ginastera. Os ingressos custam R$1Q:Jstudantes pagam apenas R$ 5
.

%:Ç�;_ttM4�.:·_,,;gz�'�;lf - �R,' Sf{ij%íllp?'w
,�.
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A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA
Jaraguá do Sul Copinzo] Caçador Curitibanos Rio do Sul Lages São Joaquim
4732746000 4935552255 4935671111 4932<112411 4735210200 4932219100 4932330899

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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·1_6 VEíCULOS
,

'

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

CG - Vende-se, 01. Troca-se por
material de construção. Tr: 9166-
7580.

3374-5342 ou 8808-6493. Tr: 9914-9399.

MONDEO - Vende-se, 98, campi +
GNV. R$17.000,00. Tr: 8402-9209.

FUSCA - Vende-se, 79. Ou troca-se

por moto. R$ 2.400,00. Tr: 8424-
2073.TEMPRA - Vende-se, 95, 8v. R$

9.300,00. Tr: 3374-5418.

UNO - Vende-se, 86, 1.3, álcool. R$
4.700,00. Tr: 3371-8153 ou 9936-
1304.

CG - Vende-se, 97. R$ 1.900,00. Tr:
8429-0678.VERONA - Vende-se, 92, único dono.

Tr: 9979-1234. FUSCA - Vende-se, 85. Troca-se por
moto. TR: 3370-5023.

APARELHO - Vende-se, de cd,
pionner. R$ 200,00. Tr: 3273-1963. CG 125 - Vende-se, 95. R$ 2.200,00.

Tr: 9184-1330.

ia: VEíCULOS
�»� � "

"

'ilii'"� '� v

.GOl - Vende-se, 02, power. R$
8.000,00+parc. Ou troca-se por
terreno ou moto. Tr: 9993-2962.

CAIXAS - Vende-se, 2 pf moto. Tr:
3275-2079. CG 150 - Vende-se, 06. R$

2.300,00+parc. Tr: 3376-4050.

DT 180 - Vende-se, 89, pf trilha. R$
_ 1.500,00. Tr: 9968-9296.

UNO - Vende-se, 95, ótimo estado.
Tr: 9951-0081. CAPOTA - Vende-se, de fibra, pf F-

1000. R$ 300,00. Tr: 3376-0485.GOL - Vende-se, 04, Gill. R$
20.000,00. Tr: 3376-3183.ASTRA - Vende-se, 03, 2.0,4 pts. R$

30.000,00. Tr: 3273-0775 cfMilton.J1 VEíCULOS
"

CARRETINHA - Vende-se, pf moto,
empl. até nov 08. R$ 1.300,00. Tr:
3372-5228 ou 8818-8759 cf Jeison.

GOL - Vende-se, 05, total flex. Tr:
3376-0405.

SHADON - Vende-se, VT 600. 02.
chumbo. cf nota.cf 7.450Km. original.
Tr: 9157-3000 ou 9118-3000.

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

GOL - Vende-se, 95, bola. R$
8.000,OO+parc. Aceita-se troca. Tr:

(46)9104-8134.

lANTERNA - Compro, traseira,
esquerda, pfOmega. Tr: 9917-3771.

RODA - Vende-se, 17', cf pneu 4
furos. Tr: 3273-0030.

SUZUKI - Vende-se, 05, ZXR 1000.
Troca-se por carro. Tr: 3376-0333.

CORSA - Vende-se, 01, wind, 1.6,
4pts. Tr: 9903-0941.FIORINO - Vende-se, 05, GNV. R$

30.000,00. Tr: 8415-6003.

FIORINO - Vende-se, 95. R$
9.000,00. Tr: 3371-6968.

PÁLIO - Vende-se, 04, compl-dh. R$
19.800,00. Tr: 8402-6416.

ESCORT - Vende-se, 88, conversível.
Troca-se parmota. Tr:3370-0760.

GOL - Vende-se, 98, 1.6, compl+dh.
R$16.000,OO. Tr: 9187-1114.

TITAN - Vende-se, OS, ks. Tr: 3371-
1758 ou 9993-5857.

CORSA - Vende-se, 05, max, sedan.
R$ 29.800,00. Tr: 3371-5031.ESCORT - Vende-se, 89, 1.6, al, te.

R$ 5.500,00. Tr: 9992-6476.

ESCORT - Vende-se, 89, SLE, 1.6,
álcool. R$ 5.200,00. Tr: 3370-3175. J _8 VEíCULOS

. .'

PARATI - Vende-se, 98, cf GNV,
1.0,16v. R$ 16.500,00. Tr: 9937-
5984.

TORNADO - Vende-se, 03. Tr: 3371-
1335 ou 9953-1446.

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

9139-8889.
TWISTER - Vende-se, OS, preta. R$
7.200,00. Tr: 8817-5287.PÁLIO - Vende-se, 06, cf ac, te, flex.

Tr: 91 05-2027.
ESCORT - Vende-se, 93, único dono.
Tr: 9979-1234.

MONZA - Vende-se, 94, GLS, 4 pts.
GNV. R$ 12.90Õ,00. Tr: 3275-3538
ou 9191-7061.

BIZ - Vende-se ou troca-se, 04, vermo
Tr: 3370-6954 ou 9165-4326. TWISTER - Vende-se, 06, preta, cf aI.

R$6.000,00+parc. Tr: 3376-2247.PÁLIO - Vende-se, 06. Flex. campI. -

AR. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.

PÁLIO - Vende-se, 97, 4pts, azul. R$
13.000,00. Tr: 3275-1642.

PÁLIO - Vende-se, 98, campI. - ar.R$
14.500,00. Tr: 3376-4538cfJandir.

PICAPE FIAT - Vende-se, 87. R$
1.600,00+ 1.880,00 de multa e

documento atrasado. Tr: 9979-0605.

ESCORT - Vende-se, 94, hobby. Tr:
3376-1480. BIZ - Vende-se ou troca-se por material

deconstrução. Tr: 3371-4284.
VECTRA - Vende-se, 00, GLS, cfGNV.
R$ 27.000,00 neg. Tr: 9189-5637. XTZ - Vende-se, 05, p/ trilha, com

doc. R$ 2.900,00 neg. Tr: 9979-
0605.

ESCORT - Vende-se, 95. R$
8.000,00. Tr: 8406-9878.

CARRO - Compra-se, até R$
25.000,00. Tr: 8408-3633.

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99, c/19
lugares. Tr: 3370-4888.

BIZ - Vende-se, 00. R$ 2.770,00. Tr:
3371-4309 ou 8845-5780.g*� "

:�1 4' VEICUlOS

t
•

FIESTA - Vende-se, 98, 4 pts, 1.0. Tr:
3371-6480.

XTZ 125 - Vende-se, 05. Tr: 3372-
2471.BIZ - Vende-se, 06/07, es, cfalarme. R$

5.500,00. Tr: 9103-1626 após 14h.
KA - Vende-se, 01, vermelho. R$
7.000,00+parc. Tr: 3275-2500 ou

3370-0992.

SCENIC - Vende-se, 00/01, 1.6 RT,
16v, sem ar. R$ 25.000,00. Tr: 8849-
5146.

YAMAHA - Vende-se, lander 250,07.
R$11.500,00. Tr: 9929-8899.CBX 750 - Vende-se, 90, for. Tr:

9935-6416.
.FUSCA - Vende-se, 74. R$1.800,00.

Tr: 3373-6524 ou 8416-4530. YBR-ED - Vende-se, 03, 125, cf
11.000km. R$ 3.900,00. Tr: 3275-
1230.

SIENA - Vende-se, 98, bco, ótimo
estado. Tr: 3379-1102.

KA - Vende-se, 97/98, 1.0, prata, c/
ai, vê, te, Idt. R$ 4.000,00+parc. Tr:

SCENIC - Vende-se, 02, 1.6, RT,
prata. R$ 32.000,00. Tr: 9113-1311.

CG - Vende-se, 01,125. R$ 3.300,00.
Tr: 9184-1330.FUSCA - Vende-se, 75. R$ 3.500,00.

"P�ACIDINO 3370-7942
MO'FOS

MUR
TO·

GRA"Di� GFiSTA�'
NTE

1 CG TITAN 150 2005 t 1 TITAN KS 2007 t 1 FAN 1252005 t

R$ 4.400.00 R$ 5.800.00 R$ 3.950.00
OU NADA ENTRADA + OU R$ 500,00 ENTRADA OU NADA ENTRADA

48X DE 179.00 + 48X DE 224.00 + 48X DE 169.00 PROMOÇÃO
PNEU 15580R13 REMOLD

R$ 75,00 A VISTA.

ri YBR2005 t 1 TITAN 1252002 r 1Web 100 2003 cf partidat

R$ 3.950.00 R$ 3.550.00 R$ 2.700.00
ou 300.00 de entrada OU NADA ENTRADA ou R$ 200.00 de entrada
+ 36X R$ 188,00 + 48X DE 159.00 36x de R$ 143.00

1.____CG-,--1_25 19;...9...;.5_ __,t 1Hunter 125 2005 cf partidat 1
__T_D_M_2_2_5_1_9_98__1

R$ 2.300.00 R$ 3.500.00 R$ 3.950,00
OU NADA DE ENTRADA ou R$ 200.00 de entrada

+ 36X DE 149.00 + 36X de R$ 165,00 PAGUE SUAS COMPRAS NA PAMUR COM:

CARTÕES- VISA, MASTER CARD, HIPERCARD, CHEQUE OU CDC VIACREDI.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1400 - Sala 01

(47) 3273-0066Centro - 89251 - 100 - Joroguá do Sul / SC BARUM
PNEUSPNJEUBAt:K

ESCAPAMENTOS
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Faça uma revisão de férias na

DPASCHOAL
A

Aparelho de Solda/Mig I Aspirador de PÓ ..

Betoneira 145 e 400 Us I
Compactador de Solo (sapo) ,

Compressor de Ar

Martelo Rompedor 11 Kg
Martelo Demolidor 30 Kg
Motor/Mangote Vibrador
Plaina para Madeira

Polícorte I Parafusadeira
Placa Vibratória I Roçadeira á Gasolina

@

I
Serra Circular I Serra Mármore

Serra para Asfalto I Serra para Madeira

Lava-jato
lixadeira pI piso de concreto

LIGUE E FAÇA SUA CONSULTA!

[411

CONSÓRCIO MOTOS

Confira outras

MOTOS e valores

Honda Biz 125

R$ 114,07 mensais

Honda CBX 250 Twister

R$ 207,26 mensais

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

# Sem taxa de edesêo;
# Redução de parcela após contemplação (via lance);
# Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
#Antecipação de iiercete na ordem direta ou inversa;
# Sem íuros, sem taxas extra etc'

Yamaha Fazer 250

R$ 215,76 mensais

Honda Fan 125

R$ 109,04 mensais

Honda XR 250Tornado

R$ 226,78 mensais

MESESMESES MESES

'12.780.00 2"'3.60 30.000.00 38'1.49 324,'17
'14.9"'0.00 249.20 35.000.00 445,07 378.20
"'7.040.00 2S4.80 40.000.00 50S.66 486.26
"'9�"'70.00 320,40 50.000.00 635.S2 540,29
2"'.300,00 356.00 60.QOO,OO 762.9S 648.34
24.560.00 4"'0.48 70.000,00 S90 .... 5 756.40
27.600.00 46 -s ,29 SO.ODO.OO "'.0"'7.3'" 864.46

"1."'44.48 972.5'"
"'.080.57
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Ii"; DENTISTA £'§ ; PILATESI�' PILATES 1M, SAÚDE BUCAL

A casca do maracujá ( parte branca) em sua composição geral é
rica em peticina, niacina ( vitamina B3), ferro, cálcio e fósforo.
Transformada em farinha, diminui a taxa de açúcar no sangue e

impede que o organismo absorva a gordura dos alimentos,
fazendo você perder peso.
Não tem contra-indicação.
Ela chegouao mercado com a fama de ter o poder de baixar as
taxas de açúcar no sangue, o que é ótimo para quem tem

diabetes, mas, aos poucos, a farinha feit� com a casca do

maracujá também se revelou um excelente bloqueador de

gordura, ou seja, impede que o organismo absorva desse

lIà FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO It;�:" FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

I':,; SAÚDE BUCAL

Clinica SorriDent
SC·EAPQ..711

(]}r. rrTiiago '.MonseffCBore(a
.'

C'RfJ/SC-N2J
9destre em Impfantoáontia
'Especialista em Impfantoáoncia
'Especialista em <1'erWáoncia
C{ínica qerar
CJ'n5teses ,Tel.: (47) 3055-2796

Rua João Marceto, 103 - Centro - Jaraguá do Sul
E-mail: clinicasorrident@supe�.com.br

� PlIatBs «; Nutrição � Personal Trainer
.: Flsio Estétlca ... Condicionamento Cardic vascular

�gende uma aula experimental!

www.toppllates..com.br!toppiLatesOtoppilates..com.br

nutriente presente nos alimentos.
Daí faz você perder peso.A substância responsável

pelo poder emagrecedor é a pectina, encontrada em

grande quantidade nil parte branca da casca da fruta.
"No estômago a pectina se transforma numa espécie de gel

não digerível, provocando sensação:dé saciedade", explica a

médica e nutróloga Daniela Hueb. Com isso, você se sente bem
alimentado com uma porçãomenor de comida.
A pectina também reduz a velocidade com que o açúcar entra no
sangue":' quanto mais lento esse processo, mais fome demora a

voltar a dar sinal.
' ,-

Quando chega ao intestino, a pectina bloqueia a absorção da

gordura dos alimentos. A ação é em mais suave que a dos

bloqueadores de gordura industrializados, mas o efeito

emagrecedor da fatinha, assim como sua capacidade de proteger
.

o coração; foi comprovado num estudo feito na Universidade
Federal da Paraíba com 17 mulheres de colesterol alto.

"Depois de 70 dias consumindo a fatinha elas não só tiveras as

'taxas de LDL, o colesterol ruim, reduzidas como perderam peso(

1;7: SAÚDE BUCAL

Casca de Maracujá - O Bloqueador Natura de Gordura!

II!, PSICÓLOGA

"--'0aiM r Dr, Kleber üsboa Araúlo
r e clrurglao Dentlsta

CUnlça Odcllltológk:lr
...... CRO _ se 5270

t.��PLANTES DENTARIDS E
CIRURGIAS AVANÇADAS

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

Rua Guilherme Weege n.o 50 - 30 andar
Centro Médico Odontológico (47) 3055·2036

algumas eliminaram 8 quilos)", conta a farmacêutica
Alessandra Ramos, que acompanhou o grupo por um período de
um ano sem registrar reações adversas.
De qualquer modo, observe como seu organismo responde ao

produto.
Outra boa notícia: a fibra presente na farinha de maracujá
promove uma faxina no organismo. Ela ajuda a eliminar toxinas,
que acumuladas, prejudicam o funcionamento dos órgãos e,

com isso, desequilibram o metabolismo, o que faz sua dieta

emperrar.
, Só que, para facilitar a ação desintoxicante da pectina é

importante bebermais água, nomínimoZlitros por dia.

Modo deUsar:
O consumo da farinha tem de ser diário: uma vez ou outra não é

suficiente para surtir efeito .

Por isso, varie o modo de acrescentá-la no cardápio. Pode ser no
suco, no iogurte, na salada, na sopa.
O ideal, porém, é consumir 1 colher de sopa ( 1- gramas, 47
calorias) antes das três principais refeições.

liW CASA NATURAL

Chás - Ervas - Grãos - Cellais
Granolas - Sucn1ltos - light-diet

Temperos - Cápsulas - Condimento

Fa.. , (47) 3215-2450
M"cado Muni�p,1
Av. Gttú!io Villias, 503 - C,ntro -'''aguá do Sul
,-m,i\, ,,,ê-nal1Jral@b�.com.br

MOVEIS DE RIO NEGRINHO

MÓVEIS EM ALTO PADRÃO

Rua Mal. Deodoro da Fonseca - 1755
Jaraguá do Sul - Centro - Fone (47) 3275-2318

requintemove_isedecoracoes@gmail.com
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Centro Politécnico
GeraldoWerninghaus

,

Cursos Técnicos

O CORREIO DO POVO 5

íiSeja um profissional competente,
faca um Curso Técnico no CEPES"

�

CURSOS: .

Siste_lIe I�ã.
1 anoemeio

Aci....... EletrillicIIs
2anos

SegarallÇ8 118 traIIaIlte
2anos

EIIificaçies
2anos

Email:cepeg@cepeg.org.br Fone/Fax: 3273-5267
Veja programação de cursos especiais no sitewww.cepeq.orq.br

ÚLTIMAS VAGAS

INSCREVA-SE JÁ NO CURSO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

• AULAS E ESTAGIOS NO PERIODO NOTURNO

• MATRICULA GRATUITA

• DURAÇÃO DO CURSO: 30 MESES

INíCIO DAS AULAS:
11 DE FEVEREIRO DE 2008

INFORMAÇÕES: 3376-429�,

'ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
Parecer autorizativo n0393/CEE-SC/2003

Decreto 1.422 de 06/02/04
C.N.P.J.: -05.676.162/0001-68

Rua Profa. Adelia Fischer, 303 - Baependi
,

, Jaraguá do Sul - SC
,.

'-
�

"'-

,

sanae

VENHA FAZER PARTE DA EQUIPE DE VENCEDORES!

FAÇA SUA INSCRiÇÃO NOS CURSOS DO SENAC,
OS MELHORES CURSOS DA REGIÃO!

-
I,'

....... at """""'" ""'" """""'"

'rêc. Manutenção e Montagem de EqulpamenfDs do Infonnãtlca 105< 14f212008 2"a5" têh ês 22h

CompJementaç:io em Técnico em Enfennagem 550 05103 a 14/11108 2"a6a 19hàs22h

Técnico em Segurança do Trabalho 1200 10/3/2008 2"a6" 19hàs22h

Técnico em Alimentos 150{ 14/412008 2"a66 19h às 22M

pós-GRHM'-çAo
P6s-GraduaçAo: Segurança da Informaçio 390 28 de Março de 2008 s-e ses 18h30 às 22h3O; 8h às 17h

pós.Graduaçlo: Gestio Estratégica de P.asoas 1 3901 28 de Março de 2008 6·eSáb 18h30 às 22h30; 8h às 17h

_11CA

Word Avançado 20 2.2101 a 191021D8 3-aS- i9h às 22h

Fotografia e Tratamento de Fotos 40 29101 a20103I08 3-aS" i9hàs22h

ACCESS 30 08102a18104108 6' 19has 22h

CISCO CCNAMOduio II 70 11/02a05lO5lO8 2"64- 19hss22h

Excel Avançado 30 12/02al3100108 3'.5' 19h às 22h

Flash StudJo 8 (Flesh) 30 16102a 26104108 Sá' 13hàs 17h

GESTAo.COIIá!aoE"""","",-,
Negodaçlo em Vendas 15 24,25,28,29 o 31101108 r,3"o5" 19h éa 22h

DeHnvotvlmomo de Equipes 20 07,11,12,14,15,18,19102108 r,3"o5" 19héa22h

Rotinas de-!>epartnmento Pessoal 40 09,16,23102; 01,08,15,29103;12,19104/08 Sá' 8hlls 12h30

AssI.tents Administrativo 200 12102 a OUt 2008 3"05- 19h às 22h

Atondlmenlo ao CilentO' 15 18/02a 21102f08 2"a6" iSh às 22h

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

'
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senae

'tee, Manutenção e Montagem de Equipamentos de.}nformátlca

Complementação em Técnico em Enfermagem
Técnico em Segurnnga doTrabalho
Técnico

emAlimlenllols••llilB.IIII.

Especialização TécnIca em Enfermagem do Trabalho

Fotografia e Tratamento de Fotos

ACCESS

CISCI>CCNA Módulo II

excel Avançado
Flash Studio 8 {Flesh}
Web Sites, Flrewor-ks, Flash e Dmalt'lW&.\tver

Desenvolvimento da Equipes

Rotinas de Departamento Pessoal

Assistente Admlnlstrail"o

Atendimento ao Cllenle

Gerenciamento de EStoques
PPCPlell

Orat6rla II «Aprimorando a Comunicação
CIPA - Comissão Intema de Prevenção de Acidentes

Cúldados com Ferldas

Oratória I- Comunicação Verbal
Os Processos de Vendas e a Programação
Neurollnuüística

15

20 10103 a 2010YOS

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

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do HospitalJ
Cx. Postát 200 - CEP 89255-000

Fone (47) 3371-4311

Fax (47) 3275-1091

recrutamento@huma·na.com.br I ww.humana.com.br

- AUXILIAR DE PRODUÇÃP - VÁRIAS VAGAS - Não exige Auto Cad
escolaridade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas Efetivas - - ESTAMPADOR (8752/8767)
1°,2°e3°turno). - ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursando Secretariado Bilíngue
r AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8830) - Residir na Ilha da ou Executivo (com boas noções em Inglês ou Espanhol).
Figueira (Próximo Pedreira Rio Branco) - ENGENHEIRO ELÉTRICO/MECÂNICO (8822) - Experiência
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Residir na Barra do Rio em Auto Cad, em fabricação de máquinas, 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 experiência em Corel e - GERENTE COMERCIAL (8738) - Superior Completo/ Pré
Photoshop Moldados.'

-IMPRESSOR FLEXOGRAFICO (8754)-ASSISTENTEDE INFORMÁTICA(8750)
_ INSPETOR DE QUALIDADE (8813/8832) - Com

- AUXILIAR DE ELETRICISTA (8783) - Elétrica, Manutenção, experiência em medição, desenho mecãnico, controle de
Montagem e Desmontagem de Motores e Bombas Elétricas. qualidade.

_

- ANALISTA DE SUPORTE (8781) - Implantar sistemas de - MECÂNICO DE MANUTENÇAO e AUXILIAR (8810) - Curso
gestão empresarial, dar suporte e treinamento, análise de Técnico, para empres� deAlimentos.
processos empresariais, definição de particularidades no - MONTADOR DE PAINEIS (8786)
sistema, estudos de casos. - OPERADOR DE CNC (8721/8768)
_ AJUDANTE DE COZINHA (8792)

- PCP (8794) -Com Experiência em Empresa Têxtil.
'. - REPDSITDR (A) DE MERCADORIAS (8820)

.

- AUXILIAR DE COMPRAS (8817) - Experiência na área
_ SUPERVISOR(a) DE COSTURA (8757)Têxtil
_ SOLDADOR (8774)

- AUXILIAR DE RH (8826) - Com Experiência - TORNEIRO MECÂNICO (8622/8768/8779/8824)
-ALMOXARIFE(8832)-ResidiremCorupáouproximidades

- TÉCNICO ELETRÔNICO (8802) - Montagem de Placas
SMD, precisa terconhecimento em solda:

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

disponibilidade �e horário para Consultório Odontológico.' _ VENDEDOR EXTERNO (8770) _ Venda de materiais
- COSTUREIRA (8827) - VÁRIAS VAGAS elétricos em geral, painéis elétricos, serviços de engenharia e

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

CADORIAS (8'809) P Região deAbrangência: Jaraguá do Sul, Corupá, GuaramJrlm,
- CONFERENTE DE MER - ara

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

-COORDENADOR DEVENDAS (8814)-Superiorcompleto. - VENDEDOR(A) INTERNO ( 8819) - Vendas internas de
- DESENHISTA MECÂNICO (8823) - Com experiência em móveis.

TERÇA-FEIRA, 29 de janeiro de 2008 .

BARRA DO SUL - Troca-se por casa em
Jaraguá. Tr: 8419-2751 ou 9113-6308.

CASA - Vende-se, de madeira, pi retirar
do local. Tr: 3376-1799 ou 9655-0806.

COMPRA-SE - PI retirar do local. Tr:
3374-2323 cl Claudemir.

CORUPÁ - Vende-se, c/ 2 sI. com. na
frente. 4 qtos. 4 bwe 2 pisos. Tr: (47)
3375-2798 ou 9905-9850.

ERVINO - Vende-se, 700m da praia. R$
17.000,00. Aceita-se carro até R$
10.000,00. Tr: 3276-0478.

GUARAMIRIM - Vende-se, c/180m2•
R$11 0.000,00. Tr: 3373-5088.

LOr. Sr. ANTÔNIO - Vende-se, de alv, el
2 casas. R$ 55.000,00. Tr: 9609-6437.

MAFRA - Vende-se ou troca-se por
Jguá. Tr: 3376-1675.

MASSARANDUBA - Vende-se, cl 2
casas, excelente localização. Tr: 3379-
1119.

SÃO LUIZ - Vende-se, de alv, ell 08m2.
Pronta pI financiar. R$ 93.0QO,00. Tr:
3376-1552 ou 8407-1329.

TR�S RIOS - Vende-se, de alv. R$
15.000,00+parc. Tr: 3370-1525.

VENDE-SE - De alvenaria, parcialmente
. construlda. R$ 70.000,00. Tr: 9948,
2706.

III_III

APTO - Vende-se, cl 3 qtos, novo. R$
190.000,00. Tr: 3275-7794.

CENTENÁRIO - Vende-se, próx. Weg 2.
R$ 45.000,00. Tr: 3371-6069.

CENTRO - Precisa-se de rapaz p/ dividir
apto. Tr: 3055-2979 ou 3275-2979.

ED.JARAGUÁ - Vende-se, cl 2 qtos. Tr:
3370-9352.

ED.TERRABRASILIS - Vende-se, c/ 2
qtos+suíte, churrasq., cl 104m2• Tr:
8404-3001.

JGUÁ ESQUERDO - Vende-se, c/82m2,
próx Madri. R$ 125.000,00. Tr: 9128-
8100.

VILA LENZI - Vende-se, c/ 2 qtos. R$
45.000,00. Aceita-se carro ou pareela
se. Tr: 9137-5573.

BAEPENDI - vende-se, c/ aprox.
1.611 m2. Tr: 3373-0399.

BARRA DO SUL - Vende-se, próx.
lagoa. Tr: 3376-1675.

COMPRA-SE - Terreno no firenzi ou

amizade. Tr: 8437-5702.

CORUPÁ - Vende-se, c/ 23.942m2. R$
150.000,00. Tr: 8445-2370 ou 9941-
5855.

ERVINO - Vende-se, 2 lotes, c/ 442 e

375m2, no Jardim Saionara. Tr: 3373-
0764 cf SUvino.

ERVINO - Vende-se, c/490m2, no

Jardim Tamboreter. Tr: 3373-0764 c/
SUvino .

JOÃÓ PESSOA - Vende-se, área indl, c/
958 m2 • R$ 60.000,00 parcelado.' Tr:
9137-5573.

JOÃO PESSOA - Vende-se, c/ 12x45m,
Lot. Recanto dos .oassaros. R$
15.000,00 + parco Tr: 3370-2461.

JOÃO PESSOA - Vende-se, c/ 14x25.
Tr: 910478542.

. -

MORRO DA ANTENA - Vende-se. R$
-

15.000,00. Tr: (48) 9977-4003.

RIO CERRO - Vende-se, c/ 15x30.
Troca-se por carro ou material' de
construção. Tr: 9115-2249 ou 3275-
6475.

VENDE-SE - C/ 14x28. R$ 15.000,00.
Tr: 3371-6243.

VILA NOVA - Vende-se, c/434m2• R$
150.000,00. Tr: 9188-7815.

Sítio com árPa
de 75.000m2, com
casa em chainel de
180m2, pastagem,
água em abundância
e 2lagoas.

JOINVILLE - Vende-se, c/ 125.000m2. Tr:
3370-3309 ou 9654-8894.

RIBEIRÃO GRANDE - Vende-se, c/ 2
tanques de peixe. Tr: 8807-4849.

BARRA - Aluga-se, quarto p/ moça. Tr:
8807-0125.

CASA - Procura-se, p/ alugar em

Guaranirrim. Tr: 9609-6437.

CHICO DE PAULA - Aluga-se, kitinete.
Tr: 3370-7703.

PROCURA-SE - Pessoas p/dividir apto
no Centro. Tr: 9985-3211 ou 3276-
4295.

PROCURA-SE - Rapaz p/ dividir aluguel
no centro. Tr: 3370-9369.

PROCURA-SE - Rapaz p/ dividir apto
mobiliado no Centro. Tr: 3372-2526 ou

.

8804-9308.

ALUGA-SE
. QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II
Reserve também na praia.

. ·3370:.3561 c/ proprietário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FREEZER - Vende-se, horizontal. Tr:
3376-1785. MÁQUINA - Vende-se, retilínea, pi

confecção de blusas de fio. Tr: 3370-
8954.GAIOLAS - Compra-se, usadas pi

criação de canário. Tr: 3370-0904
após 15h. MESA - Vende-se, pi cozinha. R$

150,00. Tr: 9943-7636
GATO - Doa-se, ciamês cl 1 ano. Tr:
8435-1617 ou 8429-5041 após 15h. MICROONDAS - Vende-se, LG, 40L.

R$ 250,00. Tr: 9144-3873.
GELADEIRA - Vende-se, comi, 4 pts.
R$1.700,00. Tr: 9112-3947. MOSQUITEIRO - Vende-se, pi berço.

R$50,00. Tr: 9139-0727.
JOGO - Vende-se, de rodas da JM, pi
Vectra. Tr: 9197-2309 ou 3275-
2245.

MÓVEIS - Vende-se, de salão de
cabelereiro, cf assento pi 7 pessoas,
armário, balcão com tampo de

granito, cf2 cadeiras. Tr: 3376-1737. 3371-1919
www.ocorreiodopovo.com.br

200,00. Tr: 9139-0727.
LANCHONETE - Vende-se, compI. R$
4.200,00. Tr: 3275-3597.CACHORRO - Doa-se, filhote. Tr:

9979-1234. PLAY STATION - Vende-se, I. R$
200,00. Tr: 8429-0678.3372·2677

Barão do Rio Branco, 620 - Centro

LOJA - Vende-se, de produtos
naturais, compl, cl clientela. Tr:
9137-2465.

3376-0679 CACHORRO - Doa-se, pastor alemão
cl belga, cl 2 meses, fêmea. Tr:
8435-1617 ou 8429-5041 após 15h.

CALCULADORA - Vende-se, HP 12C,
nova. R$ 280,00. Tr: 3276-2111.

CÂMERA - Vende-se, digital,
Olimpus. R$ 300,00. Tr: 3373-4979.

POLTRONA - Compra-se, de 1 lugar,
pf sala de espera. Tr: 3371-8153 ou

9936-1304.

Av. Preto Waldemar Grubba, 1674
Baependi

LOJA - Vende-se, no portal montada
cl 60m2. estoq. pap. Brinq. Acess.
Bolsas. Etc. R$ 35.000,00. Tr: 9605-
7401.

PROCURA-SE - Doação de berçc Tr:
9197-2309 ou 3275-2245.

DETOIVES
PARTICULARES

• SigilO absoluto
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal
• Funos e roubos
• Pessoas desaparecidas

LOTE - Vende-se, 400 dvd' s, vários
gêneros. Tr: 3376-0179 ou 9918-
7210.

PROCURA-SE - Panificadora ou sala
comi, pi alugar ou comprar em

Jaraguá. Tr: (41) 3366-7687.

RECEPTOR - Vende-se, de

parabólica, cf controle. RS 200,00.
Tr: 9139-0727.

CELULAR - Compra-se; cl câmera.
Tr: 8408-3633.

MADEIRA - Vende-se, 200m de
caibro e ripa. R$ 400,00. Tr: 3371-
5031.
MÁQUINA - Vende-se, corta debrum.
Tr: 3370-8954.

CERCA - Vende-se, de ferro, 12m. R$
700,00. Tr: 9604-9676.

COMPUTADOR - Vende-se, compl, si
impressora. Tr: 9103-6656.COMPRA-SE - Bebê conforto. Tr:

3379-1233.
ROUPAS - Precisa-se doação pi
recém nascido. Tr: 3372-3441.

Tr: 3370-7929 I 9931-9138
detetivelori@yahoo.com.br

IMPRESSORA - Vende-se, LX 300.
Tr: 3370-4919 cfSergio ou Tânia.

ANIMAIS - Vende-se, filhotes beagle,
cl 45 dias, macho. Tr: 9902-1907.

MÁQUINA - Vende-se, de escrever.

Tr: 3370-9367.COMPRA-SE - Chip da Brasil
Telecom. Tr: 8408-3633.

ROUPEIRO - Vende-se, infantil. RS
80,00. Tr: 9943-7636 NOTEBOOK - Vende-se, CCE, semi

novo. R$1.300,00 Tr: 8433-2927.
ARARAS - Vende-se, pi loja. R$
150,00. Tr: 3371-5865.

MÁQUINA - Vende-se, overlock, cl
7500 pontos, Siruba. R$ 1.200,00.
Tr: 3376-1338.

CURIÓ - Vende-se, casal. Tr: 3371-
8040 ou 9962-5883.

SERRALHERIA - Vende-se, cornpl, cl
maquinário, caminhonete, moto. No
Centro. Tr: 3275-4015 ou 9168-
9124.

MULTIOUM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

PLACA - Vende-se, captura de vídeo.
R$130,00. Tr: 9607-2022.

ARCO E FLECHA - Vende-se, pi tiro
ao alvo. Equipamento campI. R$
250,00. Tr: 8424-2073.

DOAÇÃO - Aceita-se de casinha de
boneca. Tr: 3273-0211 ou 9146-
0609 cf Simone.

MÁQUINA - Vende-se, overlock, cf
arremate, ponto conjugado. Tr: 3370-
8954.

ARMÁRIO - Vende-se, de cozinha. R$
80,00. Tr: 9943-7636 OVO - Vende-se, cl Karaokê. R$

150,00. Tr: 3370-3254. Não passe aperto, passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO
SERVIDOR POBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opçõps abaixo com dpsconto em folha, para sua tranqüilidadp,
agora tambpm na Goldpn!

ASSADEIRA - Vende-se, de carne. Tr:
3370-9650. ESCOLA - Vende-se, de cabelereíros.,

c/6 anos de tradição. Tr: 3275-2481
ou 9183-7507.

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
lnterfone
Câmeras - cftv

ASSADEIRA - Vende-se, de frango,
giratória, grande. R$ 600,00. Tr:
9935-4747. ESTOQUE - Vende-se, de loja, campI.

.

Aceita-se carro. Tr: 9924-4297.
BALCÃO - Vende-se, cl pia. Tr: 8854-
4814. FARMÁCIA - Vende-se, cl ótimo

ponto. Tr: 3372-2747. Empréstimo para:
- Servidor Público
- Servidor Estadual
- Servidor Municipal Jaraguá do Sul
- Servidor Federal
- Funcionários de Correios e CELESC
- Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS
- Empréstimo para pessoa física com cheques

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS
BANDONEON - Vende-se. Tr: 3370-
1172. FILHOTE - Vende-se, de pintcher O.

Tr: 3370-1856.
BELICHE - Vende-se, bco. Tr: 9916-
3261. FILHOTE - Vende-se, de poodle toy,

cl 40 dias. Tr: 3273-7479.
473273·7226 I 9171·1023 BICICLETA - Compra-se, masco semi

nova. Tr: 8408-3633. . FILHOTE - Vende-se, de rotweiller. Tr:
3376-0179 ou 9918-721 O.

Rua José Narloch, 1456 - São Luis
multicom. igs@brturbo.com.br Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília 3370 6261E-mail: financiamentos@ibest.com.br -BRASTEMP - Vende-se, 8 kg. R$

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

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

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

'---I...
�

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

HP Original 21 R$40,OO
� HP Original 56 R$40,OO
HP Original 27 R$40,OO

CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS
E REMANUFATURADOS

Compramos Cartuchos Vazios

II Canon �� LED\\RK

E-mail: jetprint®netuno.com.br

DISK CARTUCHO í
I

entrega gratuíta r
I

(47)3370- 005 (47)3371-7605
Filial: 2° Piso Shopping Centel' Breithaupt m

Atendimento especial até 22h

Domingos e Feriados sob consulta

Matriz: 8R 280 km 69
(Em frente Posto Marcolla)

TER A-FEIRA, 29 de janeiro de 2008

FELIX GAMES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

VENDA DE GAMES E ACESSÓRIOS
PARA TODAS AS MARCAS

DESTRAVAMENTO DE PLAYSTATION 2 (OUALQUER MODELO)
COM 2 JOGOS A ESCOLHA DO CLIENTE POR APENAS R$ 100,00

COM 3 MESES DE GARANTIA

Ps2 SLIM DESTRAVADO
+ 2 CONTROLES
+ 3JOGOS

'" POR APENAS R$ 650,00

.

�-:/..
i:�

c: � �,...-�i"
".

"

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

_

•

•

� t.
...

Rua João Planincheck; 126-Nova Brasilia - Jaragua do SuL - se
E-maiL:feLixgame@tprra.com.br Fone:(47)33704129

R. Expedicionário Gumercindo da Silva, 62 (Em frente a Caixa Econômica) 3371-9135

"'

_ Fichário Hello Kity/Sn_oopy/Beti Boop/Garfield - R$ 24,75

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ÉAVIDA.•...

Dia desseS;' estava eu lendo' uma 'revista,' q�"! falàvã sobre'::
relacioname�tos. Aí, eu �om meus'pauzinhos c�mecei a pe'nsar. Ah.:.os

': seres h�manos são engraçados, não é?
Nós, em grande maioria, buscamos incansavelménte algUém�' Um'
alguém especial que seja parceiro(a), amigo(a), companheiro: Aquelas

, pessoas com quem gostaríamos de envelhecer; que nos dão motivos para
voltar para casa, com quem queremos dormir e acordar, passar o dia
juntos sem fazer absolutamente nada de especial, andar de mãos dadas,
roubar beijos, isto é: simplesmente sentir prazer na companhia um do
outro. E acreditem, alguns poucos sortudos encontram mesmo... Porém,
um número ainda menor sabe cuidar, valorizar'e manter a pessoa tão
especial... Só que, às vezes, o ato de acostumar-nos com esta pessoa faz
com que os dedos apontem só os defeitos, os ouvidOs antés atentos e

dispostos a uma conversa de boa qualidade tornam-se indiferentes e,

Pior, depreciadores,. fazendo comque a discordância seja imediata. Eme

questiono: do'conhecer casais, antes tão afins, por que acabaram por
deixar com que' seus· relacionamentos tão belos e cheios de vida
ressecassem? Como já dizia aquela velha música do Djavan, "O meu

jardim da vida ressecou, morreu...
" Pensem nisso!

BBB8 :

Eu acho que é porque ela é

.Insossa e meio abobada, mas

algumas pessoas dizem que as

idas constantes de Gyselle do
BBB 8 ao paredão são em razão

de ela ser'nordestina. Se essa é

opinião da maioria, podem
anotar, a .popu lação do
nordeste está espalhada em

.

todos os cantos do Brasil. Isso
deve colocá-la como uma forte
candidata a vencer o programa.
Vamos ver hoje à noite'.

CEGONHA
Em dezembro do ano passado,
um casal, aqui de Jaraguá,
acima de 40 anos, foi
submetido à mais moderna
técnica de reprodução assistida,
que é a micro-injeção de

espermatozóides. Agora, em

janeiro, eles estão

comemorando a gravidez .

DIZEM PORAí...

SOCIAL

EM ALTA: Âncora: Boris Casoy estréia telejornal na Band a partir de
março.

,

S� �

,

A partir deste sábado, dois de
fevereiro, sempre às 13h45min,
estréia no SBT o ProgramaMoa
Gonçalves, apresentado por
este colunista etransmitido
pata todo o Estàdo de Santa
Catarina.

Se a "patroa móvel" der uma
batida nos motéis da cidade

, , ".' EM BAIXA: Ciclovia: Continuam faltando estrutura e

dUT,
ante :0, expédiente ; �e ,cuidados, princípalmenteentreocentrodacidadeeaWegMotores. �' �

trabalho, .
tua <lo', arrnárto " Vmuitos empresários, .com .pose SAMBAVIP "

'

de galã que .vívem por lá, : Nestá terça-feira, di� 29, o Botequim São Francisco promove mais uma noite
escondidínhos, do projeto SambaVip, com grupos Pagode.com e Dimenor. Durante às terças-

feiras deverão; a casa anima as noites quentes com o melhor do samba e do
. pagode, a partir das 20 horas.

PASSEIO
Na última semana,' quem :c;steve hospedada no Hotel Estância Ribeirão
Grande foi a família joinvilense da Mãe Abigail, que no final do ano passado
participou com ,seus',42 filhos adotivos do Programa Caldeirão do Huck.
Durante dois dias, a turma desfrutou da estrutura do hotel e se divertiu com a

equipe de recreacão em atividades como hidroginástica, esportes radicais,
cavalgadas, dentr� muitas' outras. Antes de chegar ao hotel, eles visitaram o

,

MuseuWEG e conheceram um pouco mais sobre a nossa cidade.

n!lICA, Ji"">,U:r TJ:R"A',IJ e t I Li ilV �
.J

Curtir hoje às 13 horas no

Shopping Breithaupt, o

Quinteto de tubas e eufônios. '

FRASE DO DIA
Uma mentira pode dar a volta
ao mundo, enquanto a verdade
ainda calça seus sapatos.
-MarkTwain

-

TERÇA-FEIRA, 29 de janeiro de 20081 09

Por Moa Gonçalves
(moagoncalves@netuno.com.br)

.. TE CONTEI'!
"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
A Lenda do Tesouro Perdido
- O livro dos segredos
(14h, 16h30, 19h e 21h.30
- Todos os dias)

• Cine Shopping 2
O Gângster
(15h, 18h e 21 h - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
Eu sou a lenda
(15h, 17h, 19h e 21h,
- seg/ter/qui/sex)
(14h, 16h, 18h, 20h e 22h
- sáb/dom/qua)

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

• Cine Cidade 2
A Lenda Do Tesouro Perdido:
O Livro Dos Segredos
(14h30, 16h50, 19h10 e 21 h30
- Todos os dias)

• Cine Mueller 1
Eu Sou a Lenda

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

.

• Cine Mueller 2
O Gângster
(15h, 18h30 e 21 h30
- Todos os dias)

• Cine Mueller 3
A Lenda do Tesouro Perdido
- Livro dos Segredos
(14h20, 16h50, 19h15, 21 h45
- Todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
O Gângst�r
(15h, 1 �h30, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
Eu Sou a Lenda
14h, '16h, 18h, 20h, 22h05

• Cine Neumarkt 3
A Lenda do Tesouro Perdido
- Livro dos Segredos
(14h30, 17h, 19h30 e 22h
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Meu Nome Não É Johnn"y
(14h20, 16h40, 19h10 e 21 h40
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Alvin e os Esquilos
(15h45 e 17h40 - Todos os dias)

Os Seis Signos da Luz
(13h50 - Todos os dias)

Alien Vs Predador 2
(19h40 - Todos os dias)

P.s.: eu TeAmo
(21 h50 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
O Caçador de Pipas
(14h10, 16h50, 19h20 e 21h45
- Todos os dias

O DIA DE HOJE
SANTO
Santo Aquilino
Santa Bambina
São Constância
São Pedro Nolasco

EFEMÉRIDES
Dia do Jornalista

1953
França destina mais de um terço de
seu orçamento para projetos
militares.

1958
O governo francês pediu ajuda
financeira à OTAN para manter suas

forças militares na Alemanha
ocidental.

.

1962
EUA, Rtl'ino Unido e URSS desistem
da conferência sobre testes
nucleares que se arrastava por três
anos em Genebra.

1978
Morre, no Rio, Ademar Gonzaga,
cineasta que escreveu, produziu e

dirigiu quase quarenta filmes.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável em se
Tempo instável, com aberturas de sol pela
manhã e pancadas de chuva a partir da tarde.
Temperaturas estáveis, com sensação de ar

abafado. Amanhã durante o dia, do planalto ao

litoral e no Alto Vale, mais nuvens com chuva,
que pode ser forte por alguns momentos.
Durante a tarde e noãe, há risco de temporais.

� Jaraguá do Sul e Região

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO HÁ 20 ANOS
Carvanal de rua de 88
Na edição dos dias 23 a 28 de janeiro, O Correio do Povo
noticiava que a Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e

Turismo de Jaraguá do Sul definia os detalhes do carnaval de
rua da cidade, com a participação de seis blocos e da bateria
da Escola de Samba Estrela D

.

Alva. O desfile aconteceria no

dia 13 e 16 de fevereiro, também na Rua Reinaldo Rau. O
Correio do Povo acompanhou o camaval jaraguaense
divulgando dados oficiais da Prefeitura e os requisitos do
julgamento, como coreografia, figurino, número de

participantes. Na folia de 1988, a atração à parte foi o desfile
do bloco "Estrelinhas do Mar", de Navegantes.

O CliC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

UTILIDADE PÚBLICA
GRAFITE
Iniciou no dia 23 a Exposição
Temporária do grupo de

grafiteiros Coletivo Dryopi, no
Museu Emílio da Silva. Telas de

grafite são resultados da
transformação de experimentos e
sensações que busca uma
beleza única.

28/1
Alcides Gomes
Bruno Valmir Steinert
Cassiano Rogerio Manke
Catia Belarmino
Edinilson Kichesel
Eliane Schneider
Felipe J. Wulf
Gean Carlos Fagundes
Gil Púlceno
Guilherme Freedmann
Iraci L. Sell
Ivete Terezinha Draeher
Joelcio Ferreira
Luciano César Demarchi
Luciano da Costa
Marcio Flohr
Marco Antônio
Maria Francesci
Melania Barg
Neide Lurdes dos Santos
Nelson Eggert
Nicoli Quintino
Norma K. Butzke

Sergio Luiz Scoz
Silvia Mohr
Sueli Laube
Valdecir Gracias
Valdinês de Góes e Moura
Vitalino de S. Ortiz

29/1
Adelmo Fritzen
Ademar Staidel
Afonso C. Vovio
Alexandre Ricardo Kreutzfeld
Ana Cristina Schmitz
Arlete Bachmann
Charles A. Wendorss
Cinara Lange
Édipo Engel
Gelásio Rosa
Guilherme Gabriel Grimi
IIka Jantz

Ingrid Ataíde Samantha Giovanella
Ivone Cordeiro Pereira
Jéferson S. Souza
Joice Specht

, Kelli C. P. da Silva
Larissa Caroline Klabunde
Leandro Picolli
Lourdes Stringari
Maria T. D. Ávila
Mateus Giovane Bartel
Renan Tiechontcoski
Samantha Letícia Klosowiski
Simone B. Fodi
Tati Hernacki '

Vilmar Ceolin

HOJE

O
QUARTA � QUINTA

O'
SEXTA
�MIN: 19°C . MiN: 20°c� MIN:20°C

. Mi!'l:21°Cx_.....;MÁX: 28° C "", MÁX: 29° C MÁX: 31° C "" r MAX: 28" C
Chuvoso Nublado Chúvoso . -Nublado
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CRESCENTE

�15/1
CHEIA MINGUANTE

O 2m 1»30/1 ��endals61Ç[) Idl01�
Ensotarado Parcialmente Nublado Instável ChU'/OS!l Tróvoada

nublado
.

NOVA

6
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DeS(ljo Proibido
Henrique chama Germano e garante
que vai acabar com a alegria de
Miguel. Henrique conclama os

romeiros contra Laura e Miguel.
Germano simula um desmoronamen
to na gruta. Inácio vibra ao ler que o

pedido de Miguel foi atendido e pede
para que espalhem a notícia. Guará
pede que Dioclécio tire uma foto do
documento. Viriato flagra Ciro e Flo
rinda juntos. Miguel, Laura e Iraci se
aproximam da balsa e se assustam
ao ver que Henrique é o barqueiro.
Henrique avisa que veio buscar Laura.

Sete Pecados
Dante promete aluder Aquiles. Dante
recorre a Adriano e Custódia para
retirar Beatriz do apartamento. Adriano
promete escondê-Ia em outro local.
Adriano esconde Beatriz na casa de
Romeu. Custódia descobre que o

carro que Berenice arrumou para
ajudá-Ia era roubado. Berenice e

Custódia são presas. Schmidt pede a

mão de Agripina em casamento a

Clarice. Elvira decide provocar Régis
com um novo namorado. Hércules
encontra Beatriz na casa de Romeu.

DuasCaras
Sílvia diz que o pai está esperando por
Renato em casa. Alzira conta para Célia
que trabalhava na uisqueria e juntou
metade do que precisa. Gislaine conta
seus planos para Solange. Júlia passa
mal. Sabrina entra na igreja e Barretinho
chega suado e sujo de lama, gritando
para que ela não se case. Sabrina hesita
na hora de dizer o sim e o noivo acaba
com o casamento. Sílvia e Ferraço
procuram Célia e prometem ajudá-Ia .

na briga contra Branca.

Amorelntrigas
Dorotéia pergunta para Alice quem
ela pensa que é para achar que pode
casar com Felipe. Alice responde
firme. Dorotéia diz para Alice que ela
é uma aproveitadora. Alice diz para
ela não jutgá-Ia e sai. Dorotéia diz

que Felipe passou a noite com

Alexandra. Alice não acredita e vai
embora. Débora diz para Felipe que
está ansiosa para que Francisco ligue.
Teima e Silvia disfarçadas encontram
Mario na festa de Débora. Felipe nota
que Alice está irritada. Janaina conta
para Celeste que vai sair com Paco.

Caminhos do Coração
o massagista grita por socorro, mas
Felina o agarra. Os dois caem no

chão e a mutante o ataca, mordendo
seu pescoço. Fernando acorda e se

assusta ao lembrar o que aconteceu.
Juanita age como se nada tivesse
acontecido e diz para Fernando que
ele teve um pesadelo. Juanita e

Fernando ficam com olhos negros e

se desesperam. Ernesto disfarça ao
ver as marcas no pescoço de
Taveira. Taveira diz que a proliferação
de mutantes não é problema da

polícia e avisa que irá prender
Marcelo e Maria.

.,

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

CARNAVAL
O repórterMarcos Uchôa foi o
anfibião de um encontro
inéd�o: duzentos nomes do
samba, gente como Martinho
da Vila, Neguinho da Beija
Ror, Jorge Aragão e Fundo de
Quintal, subiram o bondinho
do Pão de Açúcar para gravar
uma série especial. Em duas

reportagens, eles vão falar e
cantar a importãncia e a

beleza da festa para o país. A
série Camaval no Céu vai ao
ar na quinta-feira, 31 ,e na

sexta-feira, 10 de fevereiro, no
Bom Dia Brasil.

OSCAR2008
A entrega dos prêmios do Oscar,
naAcademia de Artes e Ciências
Cinematográficas dos Estados
UnIdos, acontece em Hollywood
no dia 24 de fevereiro.A !i)reve
dosroteidstas norte-americanos
podeforçaros of!:Janizadores a
mudaro fOlTÍ1ato da cerimônia
caso o impasse não tenha sido
resoMdo até lá. O Sindicato dos
Roteiristas dos EUA disse que
faria protestos no evento. Os
filmes Onde Os Fracos Não Têm
Vez e Sangue Negro lideraram as

indicações para o Oscar,

LUTO
Depois de uma breve cerimônia
em Los Angeles com a presença
de familiares e de amigos, o
corpo de Heath Ledgerfoi levado
ontem para a Austrália,- país no
qual o ator nasceu. Ledgerfoi
encontrado morto na semana

passada no apartamento onde
vivia há meses, A polícia
descarta que tenha sido um

crime e acredita se tratar de
overdose de medicamentos.
Um de seus últimos papéis no
cinema foi Coringa de "Batman
- O Cavaleiro das Trevas",
ainda inédito.

Reynaldo Gianecchini fará
aulas de latim com o padre
Dante, da Igreja daDivina
Providência, no Jardim
Botânico, no Rio. Segundoa
colunaGemem);}, do jornal "O
Globo", o ator - que faz o Dante
em "Sete Pecados"- quer
aprenderapronúncia correta do
idioma para üsar em um de
seu� personagens na peça
I'DoceDe Le�". No espetáculo,
que terá a direção de Manlia
Pêra, o ator dividirá o palco com
a atriz CamilaMorgado.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito simples e viciante. O objetivo é preencher um
quadrado 9x9 com números de 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

Dois Bêbados
Dois bêbados estavam em um bar quando resolveram
mostrar onde cada um morava, o primeiro seguiu na

frente e falou:
- Minha casa é virando a esquerda.
O outro bêbado falou:
- A minha também é.
Os dois então resolveram virar a esquerda e mostrar
onde cada um morava. Passou um tempo e começaram
a brigar. Um gritou:
- Esta casa é minha!
O outro discorda:
- Não, não! Esta casa é minha!
Os vizinhos saíram lá fora para ver o que estava a

acontecer, e desta casa onde estavam em frente saiu
uma mulher e gritou: S O LU çÃ O
- Quanta gritaria a toa! Quem é o desgraçado!!
Um dos vizinhos falou:
- São esses dois, que para mim são bem conhecidos ...
Amulherolhou, olhou novamente e concluiu;
- Claro! Mu�o bonto, pai e filho brigando!!!!!

"
.

.

�

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Sua necessidade de independência está muito forte hoje, mas é preciso não se esquecer de

que nem sempre dá para controlar as situações. A Lua fora de curso durante parte do dia
mostra que você precisa interagir com a pessoa amada e não dominá-Ia.

Touro (21/4 a 20/5)
Taurino, esteja pronto para os imprevistos. A Lua fora. de curso pode causar alguma surpresa
inesperada, modificando sua rotina e sua programação habitual. Caso isso aconteça, não
reclame, nada acontece por acaso. Mesmo assim o dia promete muito prazer.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
O geminiano vive dias de mais leveza, além de que hoje, seu lado racional e mental está
estimulado. Porém com a Lua fora de curso grande parte do dia, você terá de ser criativo para
se adaptar às novidades. Aproveite o momento que lhe propicia um clima gostoso para o amor.

Câncer (21/6 a 21/7)
Tente fazer algo diferente em sua casa hoje mas deixe a agenda por conta do acaso enquanto
a Lua estiver fora de curso. Mude a disposi.ção dos móveis ou faça alguns arranjos de flores
diferentes. Dê um ar renovado e mais aconchegante ao seu lar.

Leão (22/7 a 22/8)
Você se encontra num dia de mais inspiração, porém as atividades triviais podem se apresentar
diferentes e fora do programado. O momento lhe abre oportunidades para dar um clima todo

especial a realidade. Sua boa comunicação vai ajudá-Ioa convencer as pessoas mais próximas.

Virgem (23/8 a 22/9)
A Lua ainda permanece um período ativando sua área de valores. Outras idéias podem surgir
lhe abrindo novos canais e perspectivas de vida. É fundamental estar flexível e ser ponderado
na hora de avaliar algumas questões decisivas. Os resultados serão positivos a você.

Libra (23/9 a 22/10)
Apesar de que parte do dia a Lua ainda estará em seu signo, este pode estar um pouco parado.
Mesmo assim ainda é tempo para cuidar de sua aparência. Uma visita ao cabeleireiro para
mudar o visual pode ser o toque mágico para melhorar ainda mais seu astral.

Escorpião (23/10 a 21/11)
O dia se apresenta de forma tranqüila parte do dia até que a Lua ingresse em seu signo.
Enquanto isso, não adianta querer que as coisas andem se ainda não chegou a hora. A energia
agora é de harmonia para transformar o que você está precisando.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Este ainda é um dia para O sagitariano cultivar suas boas relações de amizades. Apóie-se em

algum amigo sincero e saiba ouvir o que ele tem a lhe dizer, Pode ser que lhe seja uti I para
seguir o fluxo de sua jornada, que antes parecia parado.

Capricórnio (22/12 ti 21/1)
Como o capricorniano tem trabalhado demais, seria aconselhável dividir um pouco suas tarefas,
pelo menos durante parte do dia enquanto a Lua estiver fora de curso. Depois sim, o resultado
de seus esforços aparecerá. Hoje o dia está muito positivo para que você seja admirado.

Aquário (21/1 a 18/2)
Há hoje a possibilidade de você ter novas perspectivas de vida, aquariano. Sua boa vibração
sempre atrai situações favoráveis. Coloque mais tranquilidade e equilíbrio em sua vida. Assim
você conseguirá encontrar a saída para resolver alguns problemas.

Peixes' (19/2 a 19/3)
Já que certas mudanças são necessárias e úteis, encare-as. É preciso aproveitar o período em

que a Lua ainda está fora de curso para abrir espaço para o novo acontecer em sua vida. Aceite
então as algà�ovidades que aparecerem de repente.

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



12 I TERÇA-FEIRA, 29 de janeiro de 2008 CAMAROTE O CORREIO DO POVO

GENTE I

Completou idade nova dia 26, Eugênio A. Jahn.
Quem deseja os parabéns são os pais Rolando e

Maria.Alice e a Irmã ltleloísa. FelicidadeS�, ..

Trocaidade
no p�óXimo
di�3l),
JacksoR
Luis

Sjoebérg.
Quemd�seja

muítâs
felicidades é
a esposa
Renata,
familiae

Fabiane Martins (interina) .

publicidade@ocorreiodopovo.com.br

Aniversariou no
último dia 23,
Rolando Jahn.
Quem deseja

muitas
felicidades, é
sua esposa
Maria Alice,
os filhos

e

Parabéns:

A equipe da Volgraf deixa registrãdo a
,.>homenagem P��a.J)ouglas que cQ!llPletou

idade noYa�día 27., Felicidad�.sl

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
ser enviadas até sexta-feira pela manhã.
É obrigatório o envio em alta resolução.

Felicidades para Antonia da Silva Fogaça
de Souza que trocou idade dia 21.
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EDUCAÇÃO

Sistema de cotas

causa polêmica
Universidades
federais enfrentam
batalhas jurídicas

BRASíLIA
A suspensão, pela Justiça

Federal, do sistema de cotas na

UFSC (Universidade Federal de
SantaCatarina) e avitória de uma
aluna contra a UFPR (Univer
sidade Federal do Paraná) reabri
ram o debate sobre a implantação
de cotas sociais e raciais nas

instituições de ensino superior do
país. De acordo com a Secretaria
de Ensino Superior doMinistério
da Educação, o sistema de cotas é
aplicado atualmente por 39

instituições deensino superior - 20
federais e 19 estaduais.

Em Santa Catarina, o sistema
de cotas foi aplicado pela primeira
vez no último vestibular, realizado
no ano passado. A intenção da
UFSC é reservar 30% das vagas

para estudantes que tenham
cursado integralmente o ensino

fundamental e médio em escolas

públicas, sendo que 10% são para
alunos negros.

No dia 21 de janeiro, o juiz
federal substituto Gustavo Dias
de Barcellos suspendeu, por
liminar, as cotas para negros e

egressos de escolas públicas na

universidade, que já recorreu da
decisão. Agora, os alunos

esperam um posicionamento do
Ministério Público para saber se

poderão sematricularpelo sistema
de cotas ou se serão reclassíficados
na ordem geral dos aprovados,
conforme determinou a Justiça.

De acordo com Gustavo

Goedert, diretor da Secretaria da
4ª Vara Federal de Florianópolis,
o que vale neste momento é a

decisão liminar do juiz Gustavo
Dias de Barcellos, que suspende o
sistema de cotas na UFSC. Mas,
segundo o diretor, o recurso da
universidade deve ser julgadopela
Justiça Federal antes da abertura
das matrículas, programadas para
os dias 14 e 15 de fevereiro.

O presidente da Comissão
Perrnanente de Vestibular da
UFSC, Edemir Costa, diz que a

entidade vai buscar até o último
recurso asua autonorrria. "Enten
demos que a decisão está ferindo
a autonomia da universidade. A

própria Constituição prevê auto

nomia, tanto administrativa

quanto didático-pedagógica",
explica:

No Congresso Nacional, um
. projeto de lei de 1999 reserva

metade das vagas das univer

sidades públicas para preen
chimento com base no ren

dimento escolar dos alunos
durante o ensino médio. A

proposta ainda não foi analisada

pelos parlamentares.

Preocupado com a sus

pensão das cotas, o estudante
, Rafael Beppler criou uma co-

K

munidade em um site de re

lacionamentos para debater a

questão. Ele não passou no

últimovestibular,mas, como foi
aluno de escola pública,
pretende disputar no próximo
ano uma, vaga no curso de
medicina pelo sistema de cotas.

Para ele, as universidades

públicas não conseguem

capacitar os alunos para

disputar uma vaga na uni- I

versidade com estudantes de
escolas particulares. ''As uni
versidades federais deveriam
ser destinadas para quemnão

tem condições de pagar um

curso superior,

m,as
hoje em Idia, isso reverteu um pouco.

Quem consegue passar em- _

I

uma universidade federal é

quem consegue pagar ou um

bom cursinho; ou uma boa
escola particular", argumenta.
(AgênciaBrasil)

redacao@ocorreiodopovo.com.br

PAULO ALCEU
Complicado

O parecer da promotora Analú Librelato Longo da
Comarca da Capital concluiu que estão presentes
elementos suficientes para um pedido de liminar referente
as denúncias encaminhadas pelo ex-vereador Mardlio
Ávila contra o progressista Xandi Fontes. Seu parecer
solicita, inclusive, .que seja oficiado o Tribunal Regional

,

Eleitoral noticiando suposta propagada extemporânea. Ou
seja, durante os eventos de surf onde são utilizados recursos
públicos a promotora ressalta que o vereador não utilizava
seu nome Alexandre Filomeno Fontes, mas Xandi Fontes
que marca como vereador. Ou seja, o Ministério Público
localizou indícios que exigemmaior atenção dos seus pares
da Câmara de Vereadores, se a intenção é a preservação
da ética,claro, que com o direito de ampla defesa.

Detalhe
Prosseguindo no tema sobre o relatório doMinistério Público

chama a atenção quando a promotoraAnalú Longo expõe que
não foram prestadas contas quanto a bilhetes de passagens
aéreas para jornalistas que cobriram os eventos de surf

promovidos pela entidade comandada pelo vereador Xandi
Fontes.Saindo um pouco do assunto, merece um debate mais

aprofundado pagamentos de transporte, hospedagem e benesses
a jornalistas. Até porque neste caso trata-se de dinheiro público,
que não tem essa finalidade.

Ainda so6re o relatório do Ministério Público sobre as

�enún�ias contra o vereador florianopolitano Xandi Fontes fica
etaro que as subvenções repassadas foram exclusivamente
utilizadas qa realização dos eventos de surf não indicando

,aplicações na formação de novos atletas e de sua pr�tica
desportiva, que eram expostas nas justificativas para aquisição
da verb.a pública.

Contraponto
Rebatendo nota da coluna o vereador Auréh Valente

garante que a Comissão de Ética não está parada -ferindo
se ao caso do progressista Xandi Fontes acusado de uso

indevido de verba pública. "A Comissão acompanhou o

recesso. Foi nomeado como relator Gean Loureiro, e o

vereador Xandi quando reiniciar as atividades legislativas
terá três sessões para daí se defender." Ou seja, em fevereiro

recomeçam os trabalhos.

Manifestação
Em relação a nota "Desconfiança" o vice-presidente do PPS,
Celio Kupkowski fez a seguinte colocação: "O grau de

independência em relação ao Centro Administrativo é total é
absoluto. E as táticas e estratégias de construção partidária e de

disputa eleitoral deste ano, de maneira alguma são elaboradas
em outro lugar além dos devidos foruns do Partido Popular
Sociàlista de Florianópolis, os quais nunca aconteceram no Saco
Grande II. Além domais construiremos nossos canais de diálogo.� ,

com outras agremiações coni. todo o respeito possível, sem riunca
tentar interferir nas questões internas de cada partido."

Costuras

Desconfiança
Há uma forte suspeita de que a

reedição da Frente Popular em
Florianópolis, incluindo as siglas
PC do B, PPS e PDT, faça parte
de uma estratégia elaborada nos
gabinetes do Centro Admínis
trativo. O que é desqualificado
por lideranças partidárias que
afirmam independência. De
repente partidos interessados em
integrar o grupo querem saber,
pelo menos, qual o grau de in

dependência...

Estão bem sintonizadas as

conversas entre oPP e o PPS
da Capital com vistas às

eleições deste ano. Embora o

PPS esteja no grupo que pre
'tende reeditar a Frente Popular
a meta principal é tirar Dário
Berger da prefeitura. Certa
mente contra essa aproximação
está o suplente de deputado
Sérgio Grando, até porque
assumiu na Assembléia por
uma estratégia do governador
Luiz Henrique a quem certa

mente é agradecido.

�ora é para valer
o deputado César Souza

Júnior é o candidato do OEM

para disputar a prefeitura de

Florianópolis. Foi referendado
durante reunião ontem da
executiva. Uma opção nova,

segundo o partido, que já
montou uma estrutura consi
derável visando desbancar
Dário Berger.

Esperança
o PP está mapeando o

Estado e acredita que este ano
vai ultrapassar os 74 prefeitos
que elegeu na eleição passada,
embora hoje tenha 69, porque
cinco deles deixaram o par
tido. Segundo lideranças pro
gressistas em 2008 o PP vai

eleger mais de cem prefeitos,
ou seja, chegará aos três dí

gitos. Inclusive na região de
Concórdia onde não elegeu
ninguém em 2004 está apos
tando em quatro prefeituras.
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Multas de trânsito podem
ficar até 70% mais caras
Autuações não
sofrem reajuste
desde 2000

SÃO PAULO
Multas de trânsitopodem ficar

mais caras.Aproporção, especula
da em até 70% dos valores atuais,
ainda não foi definida peloMinis
tério da Justiça, responsável pela
elaboração do projeto de lei que
tratará do tema.O órgão resumiu
que a proposta está em estudo e

análises são feitas para definir
como ficarão os novos preços.Não.
há prazo para divulgação dos
valores.

.

O Denatran (Departamento
Nacional de Trânsito) foi convi
dado para auxiliar oministério na

elaboração do texto. A assessoria

de imprensa do departamento
afirmou que não será feita qual
quer declaração oficial, enquanto
não houver definições, e também
que as informações detalhadas
sobre o assunto são de respon
sabilidade do MJ.

, As multas são balizadas de
acordo com o critério no qual a
infração se encaixa: leve, média,
graveougravíssima.Aalíquotade
70% foi apontada como possível
porque as multas não sofrem

reajuste desde 2000. E, desde

Reajuste teria como objetivo diminuir a imprudência dos motoristas do país

'Gravidade Exemplo Valor atual, Valor com
sem reajuste reajuste de 70%*

------------�,----------�----

o documento vencído ou cassado;
o nlV.e1 permitido

R$191,54 R$ 325,61
Grave Circular sem cinto de segurança;

Estacionar em fila dupla R$127,69 R$ 217,07
���"!8'�-:t ��' >IN'=�

ela.esquerda,
snOOisolititado R$;l85;f3. w �$14i.�

Leve Parar o veículo sobre a faixa de pedestres;
Ligar os faróis em vias com

iluminação pública R$ 53,20 R$ 90,44

aquele ano até dezembro de 2007,
a inflaçãooficialdoPaís, no âmbito
do IPCA (Índice de Preços ao

Consumidor Amplo), acumulou
essa percentagem, Vale lembrar

que,
.

quando se trata de multa

agravada, o fatormultiplicadorou
índice adicional específico é o

previsto no CTB (Código de
Trânsito Brasileiro).

Quandoestiverpronto, o texto
seráencaminhado àCâmarafede
ralo Depois da votação na Casa,
segue para apreciação noSenado.
Oúltimopasso é a sanção, ounão,
pelo presidente da República.

Número de mulheres presds dobrou_ nos últimos 5 anos

BRASíLIA
Nos últimos cinco anos, o

número de mulheres privadas
de liberdade duplicou: subiu

. de 3% do total de presos em

p 2002 para 6% emlOO7. Do total
de presos em .delegacias e

penitenciárias no país,

�. estimado em 420mil detentos,
� há. atualmente 25,8 mil
} .

mulheres, sendo 6,5 mil presas
em delegacias e 19,3 mil em

penitenciárias. Os dados são do
......InfoPen (Sistema Integrado de

Informações Penitenciárias), do
Ministério da Justiça, rela-tivos

a junho de 2007 - os mais

atualizados disponíveis.
.

Assim como os presos do sexo
masculino, as mulheres

.

privadas de liberdade também
sofrem com a superlotação nas
dele-gacias e presídios. O
déficit é de cerca de -12 mil
vagas. De um total de 467
penitenciárias ou similares
informados pelos estados ao

Ministério da justiça, apenas 40
são destinados a mulheres

(8,5%)., -sendo que apenas 15

(3,2%) podem ser consideradas

penitenciárias de grande porte,

de acordo com o diretor-geral
do Depen, Maurí-cio Kuehne.

NÚMEROS � A maioria

das mulheres presas tem entre

18 e 24 anos (17,6%), seguidas
pelas que têm entre 25· e 29
anos (10,1%), 35 a 45 anos

(13,4%) e 30 a 34 anos

(12,5%). .

Dentre os crimes cometidos.

pormulheres, em primeiro lugar
está o tráfico internacional de

entorpecentes (30;2% do total),
seguido por roubo qualificado
(4,8%), roubo simples (4,6%)
e furto simples (3,9%).

SIL O CORREIO DO POVO

IPCA
A previsão do mercado financeiro para a inflação em 2008,

rnedídapelo IPCA (Índice de Preços aoConsumidorAmplo) do
IBGE; subiu de 4,37% para 4,45%, segundo a pesquisa do Banco
Central realizada com cerca de 100 instituições financeiras,
conhecida como relatório Focus e divulgada sempre às segundas
feiras. A previsão para o IPCA de 2009 também subiu, de 4,15%
para 4,20%.O IPCA é o índice oficial utilizado pelo BancoCentral
para cumprir o regime de metas de inflação. O centro da meta
de inflação para 2008, determinado pelo CMN (Conselho
Monetário Nacional), é de 4,5%, commargem de tolerância de
dois pontos porcentuais para cima ou para baixo.

Juros e câmbio
Em relação à taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, o

mercadomanteve aprevisão para o fimdeste ano em 11,25% ao ano.

ASelic já estánonível de 11,25%, decisão tomadana semana passada
pelo CoJX>m (Comitê de Política Monetária), o que mostra que o

mercado não. espera nenhum corte'dos juros básicos este ano. A

pesquisa Focus mostra, no entanto, que a previsão para o final de
2009 é de que a Selic esteja em 10,25%. Em relação ao relatório da
semana passada, quando estava em 10%, houve ligeira alta na

expectativa sobre o nível dos juros. Em relação ao câmbio, omercado
manteve, pela décima semana consecutiva, � previsão de que o dólar
encerre 2008 cotado a R$ 1,80. Para 2009, a previsão também foi

mantida, pela sexta vez seguida, em R$ 1,90.

PIB
Nos números referentes ao crescimento da economia brasileira, o

mercado financeiromanteve, pela quinta semana seguida, aprojeção
de 4,5% para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano,
mas promoveu umapequena reduçãonaprevisão do crescimento do
PIB em 2009, que passou de 4,03% para 4%.Omercadoprojeta um
crescimento da produção industrial brasileira de5% este ano. Para

2009, a expectativa é de que a indústria cresça 4,5%. Ar projeções
para a indústria ficaram estáveis em relação ao relatório Focus da
semanapassada.Aprojeçãopara os lED (investimentos estrangeiros
diretos) permaneceu em US$ 28 bilhões para 2008 e em US$ 25

. bilhões para 2009.

lilWm rápida
o governo poderá exigir da Oi (ex-Telemar) e da Brasil Telecom

(BrT), comomedida compensatóriapara liberai: a fusão entre as duas

empresas, que assumamo compromisso de ampliaro acesso à internet
de banda larga, especialmente para as escolas rurais e instituições
públicas, como bibliotecas, postos de saúde e delegacias de polícia.A
universalizaçãoda internetemaltavelocidade é apontada JX>r técnicos

do governo como a saída mais nobre para justificar a aprovação do
·negócio.

.:.",.,;'"

Rm�nct
A negociação daOi com aBrT está na reta. final.rnas depende de

umamudançana lei, quehojeproibe a fusãodeoperadorasde-telefonia
fixa, incluindo a Oi e a BrT. Para isso, será necessário um decreto

presidencial alterando o Poo (Plano Geral dê Outorgas), que
estabelece a área de atuação de cada empresa.Apropostade decreto
deve ser aprovada pela Anatel (Agência Nacional' de
Telecomunicações). Amudançaépolêmica.Críticosdonegóciodizem
que seria um casuísmo para beneficiar os controladores da Oi.
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Reforce a imagem da sua empresal
Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

I
(47) 3371-5558 e-mait kaiapos@netuno.com.br-www.kaiapos.com.br

Julimar Pivatto
esporfe@oCorreiodopovo.colIJ.hrUNHA Df FUNDO

Supertiga
A SporTV confirmou transmissão da Superliga 2008. Por isso, alguns
horários de partidas foram alterados, a pedidos da rede. Os dois

primeiros confrontos da Malwee (dia 11 contra o Garça e dia 12 com a

Adepa) permanecem no mesmo horári ' (20h30' e 16h

respectivamente). Os outros jogos todo,' foram alterados - dia 13 às
12h contra o Granja (CE), dia 14 às 20h3lJ corn o Tapajós (RO) e dia 15,
às 21 h, contra o Uberlândia (MG). A tabela completa da competição
está no site da Confederação Brasileira de Futsal (www.cbfs.com.br).

Grupo do Juventus mostra-se concentrado depois da derrota e esperar buscar primeira vitória fora de casa Será campeão?
o Criciúma tem uma grande
vantagem em relação aos

adversários no Catarinense. E vai ser
muito difícil de tirar o titulo do turno do

Tigre. O time tem uma boa base, que
vem do ano passado, mesclado com

garotos revelados na base. Mas, a
partir da décima rodada, devem
começar a aparecer as surpresas.
Ainda tem muita coisa para acontecer.

Premiação
o ano foi conturbado para o atleta
Jonathan Mandalho (Corpo & Mente/
Odontosul). Enquanto se preparava
para disputar o triatlo nos JASC, ele
foi 'atropelado e teve de ficar cerca
de três meses parado. Mas, no
último sábado, ele recebeu o prêmio
de melhor atleta na categoria 30/34
anos, no ranking estadual de triatlo e

duatlo terrestre.

Depois do baque, tricolor
busca vitória fora de casa

depois da derrota. "É uma torcida
inteligente, que sabe que não se

monta um time em 20 dias. Foi
uma situação interessante",
definiu. Mas ele disse também

que reforços devem chegar nas
próximas semanas. ''Ainda não

sabemos em que setor, mas que
vai ter contratação e dispensa,
isso vai. Coisa normal", afirmou.

Sobre o Cidade Azul, adver
sário desta quarta-feira, Picolé
admite que não viu o adversário

jogar. "Eles têm a base do ano

passado, o que ajuda muito. O
que vamos fazer é jogar de igual
para igual. Queremos essa vi

tória", finalizou.

a primeira vitória fora de casa,

amanhã, às 20h30, contra o

Cidade Azul.
"Todos estavambemmotivos

e sentiram a derrota. Mas já
conversamos. Nosso principal
defeito foi deixar o Criciúma

jogar", comentou o treinador.
Por isso, os treinos desta semana
terão como prioridade o setor

defensivo. "No primeiro tempo,
eles (Criciúma) fizeram 22
faltas e a gente apenas oito. E
eles ganharam o jogo", lembrou
ainda Picolé.

Ele ainda semostrou surpreso
e elogiou a atitude do torcedor,
que aplaudiu o time mesmo

Grupo sentiu a derrota,
mas agradece o apoio
que recebeu do torcedor

Estadual aqui
Mandalho disse também que a

Federação Catarinense quer fazer uma

etapa do Estadual no Parque Malwee. O
sucesso da prova nos Jogos Abertos
motivou os organizadores a colocarem

Jaraguá do Sul no mapa do triatlo. Para
se concretizar, só falta confirmar apoio
das empresas da região e da Fundação
Municipal de Esportes.

Promovidos
Depois de garantirem o inédito
título da Copa São Paulo de Futebol
Júnior, cinco atletas do Figueirense
subiram para o tfme profissional. O
goleiro Gustavo, o meia Talhetli e
os atacantes Marquinhos e

Marcelo já treinam com o grupo.
Já o lateral-direito Luan começa
apenas no dia 7 de fevereiro.

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL
O juventus vinha de bons

resultados. Uma vitória em casa

e um empate fora tinham
deixado os jogadores animados.
Mas a primeira derrota na

competição, na última sexta

feira para o Criciúma, fez com

que o grupo sentisse o baque.
Segundo o técnico Picolé, isso é

normal. Agora, depois de recu

perados, os atletas querem buscar

definir os seis classificados que
entrarão na fase de grupos.

O adversário doCruzeironesta

etapa será o tradicional Cerro
Ibrtefio, doParaguai, emconfronto
que começa amanhã, em Belo
Horizonte. Antes disso, porém, a
fase preliminar tem um jogo nesta
terça, em que o Arsenal, atual
campeãodaCopaSul-Americana,
irá recebero venezuelanoMineros
em BuenosAires.

Os outros confrontos da fase

prelíminar; que acaba nodia 12 de
fevereiro, sâo: Olmedo (EQU) x
Lanús (ARO), Atlas (MEX) x La
Paz (BOL), Cienciano (PER) x
Montevideo Wanderers (URU),
Chicó (BOL) x Audax Italiano

(CHI). Enquanto isso, as 26

equipes já garantidas na fase de

grupos esperamaté 12 de fevereiro,
quando tambémcomeça adisputa
desta segunda etapa do tomeio.

Começa preliminar
da Ubertadores
DA REDAÇÃO
A edição 2008 da Copa

Libertadores começa hoje, com a

abertura da fase preliminar - o

primeiro jogo será entre Arsenal.
(ARO) e Mineros (YEN), em
BuenosAires. Ao todo, 38 equipes
entram na disputa pelo título de
clubes mais importante do
continente americano, sendo que
cinco deles sãobrasileiros:Cruzeiro,
Santos, São Paulo, Flamengo e

Fluminense.
OCruzeiro é oúnicobrasileiro

a participar da fase preliminar da
Libertadores, que começa nesta

ter��a e reúne 12 clubes. Eles
irão se enfrentar num confronto
direto, em jogosde ida e volta, para

Resultados 4a Rodada
Juventus Ox2 Criciúma
Joinville 3x1 Brusque
Atlético 2x1 Cidade Azul

'1lIiZg.�.R!I1il1i Metropolitano 3x3 Avaí
I.! Marcilio Dias 1x2 Guarani

Figueirense 2x1 Chapeéoense

1° Criciúma 12 4 4 O O 8 1 7

3° Figueirense 7 3 2 1 O 3 1 2

5° Brusque 5 4 1 2 1 5 5 O

7° Juventus 4 3 1 1 1 Z 3 -1

go MarcHio Dias 3 4 1 O 3 3 5 ·-2

Cidade Azul 1 3 O 2 3 5 -2

Próx. Jogos 5a Rodada

Hoje
20h30 - Criciúma x Joinville (pay per view)
20h30 - Aval x Atlético (pay per view)
Amanhã
20h30 - Cidade Azul x Juventus

�....�R!Y-::::1*1 20h30 - Marcllio Dias x Metropolitano
20h30 - Guarani x Chapecoense
21 h - Brusque x Figueirense

1I�:ill��II�!lIé[!lil�!IB:����E:�L�� (Reco'rd e pay per view)
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Magnos Demaman (toca azul) ficou em quarto em Palmas e em terceiro lugar na travessia de Rio dos Cedros

Atletas jaraguaenses trazem
medalhas de duas travessias
A priml'ira prova acontl'Cl'U
sábado no mar, l' a outra

domingo l'm uma reprl'sa

JARAGUÃ DO SUL
As equipes da Academia

Impulso e daAjinc/Urbano!FME
participaram, domingo, da Tra
vessia da Represa de Palmeiras,
em Rio dos Cedros. Esta foi a
terceira etapadoCircuito deMa
ratonas Aquáticas. O destaque
foi Paola Mattos (da Ajinc),
terceira �olocada no geral, em
patada com Jenifer Arnolds, de
Florianópolis. A vencedora foi

Luiza Maciel e, no masculino,
Carlos EduardoPavão.

Desta equipe, as outras

medalhas vieram com Marina
Fructuozo (pratana categoria pré
master), SoelenBozza (bronze na
17 -19 anos) e Henrique Fruc
tuozo (bronze na 17-19 anos). O
próximo desafio dos atletas é a

travessia de Itá, também em

represa, no dia 10 de fevereiro.

Já a Academia Impulso co

meçou o fim-de-semana de

provas no sábado, emGovernador
CelsoRamos, quando participou
da Travessia de Palffias. Esta foi
a última etapa da Copa Verão.

O grande destaque foi Elizabeth
Bavaresco, campeã geral da
categoria 40/44 anos, já que
venceu todas as etapas. Outros
resultados vieram comMagnos
Demaman (4ºna 30/34 anos),
Juliano Prim (5º na 30/34 anos)
e Lucas Watanabe (5º na 17/
19 anos).

Já na travessia de Palmeiras,
Demaman ficou em terceiro lugar
na sua categoria. Já Elizabeth
venceu mais uma vez na 40/44
anos e somou nove vitórias

consecutivas. Nesta mesma

categoria, Marlise Klemann
terminou em terceiro.

Italianos celebram a boa fase de Alexandre Pato
MILÃO

Primeiro foi a "Patomania",
que tomou conta da Itália antes

da estréia de Alexandre Pato no
Milan. Agora, depois dos gols
marcados na vitória -por 2xO
sobre o Genoa, o país celebra o
bom futebol do "Patíssimo". A .

"Patomania" surgiu do jornal
Corriere della Sera na véspera
da primeira partida do atacante

brasileiro no Campeonato
Italiano.AGazzetta delle Sport
foi no embalo e criou o seu

"Patíssimo".
"Dois gols de Pato, e oMilan

levantou a cabeça. Tudo teve o

som de Pato: um gol de cabeça e'
outro no contrapé do goleiro
resumem como ele é um ir

resistível craque do mundo",
disse a publicação. Para o diário,

a perfotmance de Pato é apenas
uma amostra do que o jogador
pode fazer pela equipe. "Pato tem
apenas 18 anos: ele vai crescer e
vai fazer coisas ainda maiores".

Quem também elogiou Pato foi
omeia Kaká, seu companheiro
noMilan. "Ele foi fundamental
e está começando a entender
como funciona o futebol

italiano", afirmou.

O CORREIO DO POVO

Pequim inaugura centro aquático
conhecido como 'Cubo de Água'
PEQUIM.

Uma das maiores atrações da
Olimpíada de Pequim foi inau

guradaontem.OCentroAquático
. Nacional, que será sede das

competições de natação, saltos
ornamentais e nado sincronizado,
já se tomou um dos ícones destes

Jogos, por causa de seu projeto
futurista e do formato que lhe ren
deu o apelido de "Cubo deÁgua".

Ao lado do Estádio Olímpico,
que foi apelidado de "Ninho de
Pássaro" e ficaráprontoemmarço,
o Centro Aquático é uma das

grandes obras de Pequim para a

Olimpíada. A imponente estru

tura é toda coberta com um tipo
de plástico, o ETFE, que permite
a entrada da claridade e tem o

formato de bolhas de água.
As obras do Centro Aquático

começaramemdezembro de 2003
. e custaram cerca de US$ 150
milhões-amaiorparte desse valor
veio de doações de chineses que
vivemforadopaís. São três piscinas
no local-umaparanatação, outra
para os saltos ornamentais e uma

terceira para aquecimento.

Malwee vence Unisul em noite de

jogadores das categorias de base
JARAGUÃ DO SUL
A Malwee começou bem a

temporada.No último sábado, em
amistoso realizado no Ginásio

WolfgangWeege, o time jaragua
ense venceu aUnisulpor5x4, com
gols de atletas que vieram das

categorias de base. Fbi também a

oportunidade da estréiadogoleiro
Diogo e do fixo Fabiano.
.

Antes do inicio do jogo, o
técnicoFernando Ferretti afirmou

que o principal objetivo era

movimentaros juvenis e os quatro
adultos, nesta que é a terceira

semana da pré-temporada. ''Não
estamos preocupados com o

resultado.O importante é fazermos
a primeira partida e, se jogarmos
bem, ótimo, se jogarmos mal,
também servirá para que façamos
observações", afirmou.

E a partida foi bastante

disputada, como time jaraguaense

terminandooprimeiro tempocom
a vantagemde3xl noplacar, com
gols de Douglas Barp, Café e

Darlan, que atuam pela equipe
juvenil. No segundo tempo a

partida ficoumais disputada, com
a Malwee Futsal conquistando a

vitória pelo placar de 5x4, com
mais um gol de Café e o último
de Augusto. "Nós conseguimos
aproveitar o entrosamento da
nossa equipe e, apesar do jogo de
goleiro daUnisul, que funcionou
no segundo tempo, a vantagem
mínima que conquistamos foi
merecida", analisou Ferretti no
fim do jogo. .,

Os estreantes não tiveram

molezadurante todo o jogo.Diogo
fez importantes defesas e Fabiano
foi preciso nos desarmes. Outro
fatorpositivo foio público demais
demil expectadores que foram ao

ginásio.
CÉSAR JUNKES

Malwee venceu o primeiro desafio do ano em amistoso jogado em casa
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