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de Comunícação
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presidente do PMDB deve assumir

:éàrgo no primeiro escaeo da
,Prefeitura daqui a 20 dias. Também

F�ai coordenar a campanha do
prefeito'Moacir Bertoldi.
• PÁGINA4

-
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Defesa Cívíl faz alerta e não
descarta o risco de enchente

, -

Dllma RoussetT Dezesseis Quedas de barreiras foram registradas ontem, em Jaraguá do Sul e Guaramirim • PÁGINA 7

pede investigação
-

sobre os gastos . TEMPO DE FESTA
Denúncia sobre o mau uso do

,cartão corporativo cria clima de

desconfiança entre par1amentares .

• PÁGINA 14

-

.. tfIeia
··Airoso
Menezes

Vinhos finos' e acess6rios

Ao lodo da confeitorio Kuchen Hous

Telefone 4733700220

Blocos de Carnaval de' Jaragu� do S'ul se�preparil.� para o desfile de rua que acontece no próximo sábado • PAGINA 5

....

Jnventus busca

placar e arranca
"empate no Sul

.

,

Em jogo emocion�,
especialmente no segundo tempo,
tricolor jamguaense arrancou um
empate em 4x4 com gol aos 44

• minutos do segundo tempo
• PÁGINA 15

Willian (fõto) foi aUtor do terceiro
.na yitória pOf,4xO diante�os irnniàno
Além delel mar . também
leAísio (duas vezes) e Mithy(Jê.
• PÁGINA 16
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OPINIAO O CORREIO DO POVO

• EDITORIAL

Apesar da crise
Os empresários do setor

.

industriaf brasileiro estão

otimistas em' relação às_
oportunidades de crescimento
econômico neste ano. Mesmo
com tantos rumores de uma

possível crise mundial, o
. '. ,.... -.......

pessmusmo nao unpera no setor.

Conforme a pesquisa Son
dagem Industrial da Confe

deração Nacional da Indús
tria (CNI), divulgada na ter

ça-feira, os líderes comemo-
"-

ram a manutenção no ritmo

de crescimento no quarto tri
mestre de Z007 e já projetam
um começo de Z008 positivo.
A previsão para os próximos
seis meses é boa, apesar da
crise financeira internacio-

A eXll'ctativa p li que o

crescilTfnto do emprego e da renda

garantam UIJ1 cenário positiw,
mesmo com a crise ·emma"

nal. A ociosidade na indústria
diminuiu e as empresas co

meçaram o ano com estoque
abaixo do previsto. No último
trimestre de Z007, Z5 dos Z 7
setores pesquisados apre
sentaram crescimento. "Nesse

cenário, abrem-se é!-s pers
pectivas favoráveis para a

atividade industrial futura",
diz o texto da CN!.

A expectativa é de que o

crescimento do emprego e da
renda garantam a conti

nuidade do aumento da de
manda, mesmo em um cenário
de provável arrefecimento do
crédito e das exportações por
conta da crise externa.A
atividade deve continuar com
expansão significativa em

'Z008, ainda que e� rit�o
menor que no ano passado,
que se tornou uma base
elevada de comparação,
segundo empresários. A

perspectiva de desaceleração
já era consenso antes da crise
norte-americana e não foi

agravada pela turbulência
externa.

• ENTRE ASPAS
Eu queria pedir ao-povo brasileiro que gosta de Carnaval que tome
muito cuidado. Todo mundo tem o direito de brincar, de se divertir,
mas é importante lembrar que na semana seguinte todos nós temos
que trabalhar e cuidar das nossas famílias.
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu "responsabilidade" aos brasileiros no feriado.

"

•.PONTO DE VISTA

Programa imperdível
em Jaraguá do Sul

Os últimos dias têm sido
intensos em Jaraguá do Sul.

.

Acordes vindos do virtuosismo de
instrumentistas das mais diversas

regiões do Brasil e de outros países
se misturam ao aroma que

costumeiramente invade o ar;

espalhando melodias e essências,
numa deliciosa combinação.
A cidade movida à energia

dos motores elétricos e ao vai-e

vem dos teares, como uma

colméia que trabalha' em
harmonia, dá lugar ao lúdico, a
uma sensibilidade que inspira a

- cada um, pormais indiferente que
se possa estar à agitação de jovens
que circulam pelas ruas com

singular desenvoltura, como se

nos fossem velhos conhecidos.

Ainda é tempo dos eventuais
desatentosmergulharemnamagia
que é o FEMUSC, algo que se

torna indescritível. Só vai
compreender a dimensão deste
projeto, quem acompanhar, por
menor tempo que se possadedicar
ao evento, alguma das várias

atrações que o Festival propor
ciona. SejanoCentroCultural, nos
locais alternativos onde aconte

cem apresentações, au mesmo
.

observando o comportamento de
seus atores, os músicos.

Nesta sexta-feira eno sábado,
há duas grandes oportunidades.
A primeira atração, na Arena,
com o Grande Concerto para

Orquestra e Coral, unindo mais

de quinhentos participantes. O

• Ronaldo Corrêa,
Assessoria de Imprensa
do FEMUSC - Festival de
Música de Santa Catarina

templo oríde reverenciamos o

talento de Falcão e companhia
abre espaço para os aplausos a um
projeto grandioso que deverá
ficar nas nossas memórias por
muito tempo.

Finalmente, no sábado, a vez
da descontração, logo cedo como

Zoológico Musical, e o Concerto
para Famílias, com um programa

.

que vai mostrar a singela história
.

-I·

de Pedro e o Lobo, e o Carnaval
dos Animais. À noite, na praça
Ângelo Piazera, a apoteose do
FEMUSC, com o Concerto da

. Banda e, ao final, o desfile de
j

seus músicos pelas ruas centrais
indo ao encontro dos grupos
carnavalescos, saudando o início
da.grande festa popular.

• DO LEITOR

Luiz Inácio, o divino
,

Era o que faltava. Aconteceu.
Eraumaquestãode tempo. Estava
escrito até nas estrelas. Uma
cartomante havia previsto. Dava
paravernodia dapossedo segundo
mandato. Era a assunção. Faltava
apenas a declinação oficial. Ela
veio neste começo de Z008 ilu
minado. Luiz Inácio comparou as

reuniões do seuMinistério àSanta
Ceia. Como se sabe, o presidente
brasileiro está cada vez mais mo

desto e ponderado. É a idade da
razão. A convivência com Fidel
Castro" Hugo Chávez e George
Bush o ensinou a ter a sua justa
medida;No passado, quando ain
da se comportava vulgarmente e

falava 'menas', comparava-se a

técnicos de futebol. Essa fase pri
máriapassou.Ohomemdescobriu
o seu valor e não teme assumi-lo

publicamente. É sinal de grandeza
e de visão. Nem que seja por ter
UIh humor celestial. Além disso,
está aprendendo agostarde vinho
e de azeite de oliva. Sem contar

que pretende resolver o problema
do Oriente Médio e, de quebra,

.

localizarepunirOsarnaBinLaden.
Ninguém pode, apesar da sua

proverbialmodéstia, acusarenosso
todo-poderoso de falta de ambição.
O homem vive nas alturas. Quer
dizer, no Planalto. Já é meio

caminho andado para o céu.

Cabe-lhe seguir o seu destino de
escolhidopelo dedo deDeus.Luiz
Inácio tem a cabeça nas nuvens.
Enxergamuito longe.Ou seja, alto.
Vê tudode cima.Deuogolpe fatal .

contra a megalomania de Hugo
Chávez. O venezuelano pode
controlar a América Latina. Luiz
Inácio reina sobre o universo.

Depois.que o presidente fez essa

comparação inspirada, todo
.

I

mundo está querendo identificar

os ministros com os apóstolos. A
pergunta óbvia é esta: quem será

oJudas? Luiz Inácio está todoprosa.
Se Jesus foi traído, ele não. Até

agora, ninguémabriu obico.Nem
os que foram excomungados. Eles
foram acusados de compra, não de
venda. Faz diferença.

Não parece haver dúvida

quanto ao papel de Tarso Genro.
Ele só pode ser Paulo. É uma

questão de educação e justiça.
Collor queria ser o salvador da

pátria. FHC pretendia ser o

príncipe dos trópicos. Luiz Inácio
sempre quis ser o nosso messias.

Conseguiu.Afinal, governar; como
se dizia antigamente, é abrir
caminhos e iluminar a estrada dos
desvalidos. Há quem prefira ver

Luiz Inácio no papel de Pôncio
Pilatos.A imagem da Santa Ceia
faz sentido. Os apóstolos eram

convertidos. A maioria dos
ministros também. Não deixa de
ser ummilagre vê-los reunidospara
escutar a palavra do Senhor. Há

quemcritique o nossomessias por
estar dando o peixe em vez de
ensinar a pescar..Mas isso é

conversa de filisteus.
Os milagres de Luiz Inácio já

estão acontecendo.Amultiplica
ção das cestas básicas parece in
discutível.Há quem garanta que
se pode ver isso por toda parte. Se
Cristo andou sobre as águas, Luiz
Inácio vai transpô-las para fazer o
sertão virarmar, mesmo que para
isso o rio tenha de virar sertão.A
única dificuldade da Santa Ceia

-

do Planalto é encontrar um car

dápio que agrade, ao mesmo

tempo, aomessias e a seu apóstolo
burguês Henrique Meirelles,

• Juremir Machado da Silva"
Doutor em Comunicação Social
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POLITICA
Precavido
Presidente da Câmara

deCorupá, Loreano Costa
(PSDB), evita opinar pu
blicamente sobre desfecho
da investigação do Legis
lativo na denúncia de ir

regularidades na compra
de bebidas para a Bana
nenfest. Costa é aliado do

prefeito Camada Müller

(PP), embora a executiva

tucana já não morra de
amores pelo Executivo.

Futuro
Carlos Chiodini, pre

sidente do diretório do
PMDB de Jaraguá, arti
cula a reeleição do pre
feito Moacir Bertoldi,
mas já pensa nas eleições
de 2010, de olho em uma

.

das 40 cadeiras da' As
sembléia Legislativa. Se
o desafio local for vito
rioso, terá dado passo

importante. Em 2006 fez
24.549 votos, mas destes
só 9.548 no município.
Ele é o sétimo suplente
do partido.

SelViço 1
Leitora da coluna retru

ca afirmação do prefeito
MoacirBertoldi (PMDB)
sobre o péssimo estado de
conservação de dezenas
de ruas, o que seria culpa
das chuvas intensas dos
últimos quinze dias. "Ele
está só há quinze dias na

prefeitura ou há mais de
três anos?". E, acrescente
se: quando de estiagens
prolongadas a desculpa,
quase sempre, é a de

que máquinas estão no

conserto.

Serviço 2
Bertoldi estufa o peito e

garante que nesse período
de Carnaval a prefeitura
terá expediente normal,
para mostrar muito ser

viço.Mostrar serviço é na
da mais que obrigação do
Executivo, principalment€
depois de trinta dias com
as portas fechadas.

PIERO RAGAZZI

Secretaria da Segurança Pública deve publicar
hoje novo edital do curso de formação e ca

pacitação de 700 novos PMs para os quartéis do
Estado. Em novembro de 2007, oMinistério Público
vetou uma das cláusulas, que privilegiava quem

já pertencia às Forças Armadas. O curso começa
em junho, com duração de nove m�ses. Portanto,
reforço para a PM de Jaraguá, que a princípio não
estava na relação, só emmarço de 2009. O MP

, disse que a mudança proposta não invalidava o

primeiro documento, sendo desnecessária qualquer
alteração na data do concurso. Mas o secretário
Ronaldo Benedet entendeu que sim.

Salários 1
Vereadores de Blumenau já se articulam para

aprovar aumento nos contracheques, hoje de R$ 4,2
mil. Por lei, eles têm direito a 50% do que ganha um
deputado estadual: R$ 12,1 mil. Para valer a partir
de 2009, precisa ser aprovado nessa legislatura. Há
dez anos sem majoração dos salários, acham justo.
Em Joinville os vereadores ganham R$ 6,3 mil, em
Florianópolis, R$ 7,1 mil e em Jaraguá, R$ 5.942,00,
em valores brutes, sem incidência de imposto de
renda e outros descontos.

'

.Salários 2
Em São Bento do Sul, .diante de forte pressão

popular, os vereadores desistiram dos 81% de reajuste
que pretendiam dar a si próprios, com efeito cascata

sobre os vencimentos do prefeito, vice e secretários.
Reduziram para 31%. Em 2009, o salário sobe dos
atuais R$ 2,6 mil para R$ 3,4 mil. Em Jaraguá do
Sill a assunto é tratado com cautela, mas deve haver
correção entre 15% e 20%.

Cl'lso Machado
I1!dacao@ocorl1!iodopovo,com,br
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NoDEM
. Presídente daAsserribléia

JúlioGarcia (DEM) afirma
que o partido terá candi
datos a prefeito nos prin
cipais colégios eleitorais,
com nomes definidos a

partir de julho. A se con

solidar a proposta, o OEM
terá mesmo candidato

próprio em Jaraguá, ten
dência já manifestada por
Carione Pavanello, presi
dente do diretório. Resta
saber se em chapa pura.

NoPP
Na semana passada, du

rante encontro de lideran

ças em Florianópolis, o PP
anunciou que terá candida
tos na cabeça de chapa em
pelomenos 200municípios,
o que inclui Jaraguá consi

derando os quase 90 mil
eleitores. Aqui, como pré
candidato o vereador Die
ter Janssen. Que, com o

diretório, está à procura

parceiros para compor,

alianças,

NoPMDB
Falta parceiro de peso

para compor a chapa de
Moacir Bertoldi. Anti

gos aliados se afastaram,
a maioria descontente
com a tal falta de visibi
lidade na administra

ção. Leia-se cargos de
relevância. PT, DEM,
Pp, PSDB, PDT, PPS,
PTB, PRB e PTC, por
exemplo, são cartas fora
do baralho da' prefeitu
ra. Na canoa do prefeito
estão hoje o PMDB,
PSB e PC do B.

Alvará
Microempresas e empre

sas de pequeno porte de

Jaraguá já podem retirar o
alvará de localização pro
visório não renovável na
central de atendimento da
prefeitura. Mediante as

sinatura de termo de cem

pramisso, o benefício, vá
lido por 180 dias, está�
corado na lei comple
mentar74!2007.

RETRANCA
Bobagem
Nos quatro dias de festa do Carnaval de 2007,

o saldo nas rodovias estaduais foi de 138

acidentes, com seis mortos e 99 feridos. Para
tentar reduzir o ranking, o Deinfra lançou
cartilha com dez dicas de viagens seguras. É
dinheiro pelo ralo. A única cartilha que os

irresponsáveis do volante conhecem é a do bolso.
Portanto, multa neles, sem dó- nem piedade.
Quem dirige com responsabilidade não provoca
acidentes.

Habitação
Ministério das Cidades já iniciou a elaboração

do Plano Nacional de Habitação, etapa essencial
para a implantação da nova Política Nacional de
Habitação. Prefeitos interessados têm de se

apressar via SDR de Jaraguá. Ms precisam
apresentar plano habitacional de interesse social,
fundo local de habitação e conselho gestor. Em
ano eleitoral, isso dá voto pra chuchu .

Chapa quente
Relatório do Tribunal de Contas da União

mostra que foram repassados R$ 12 bilhões para as

ONGs, o chamado "terceiro setor", nos últimos

anos, sem prestação de contas ou sem terem sido
auditados pelo governo. Contas quemotivaramCPI
do Senado, presidida pelo senador Raimundo
Colombo (OEM). Denúncias que atingem em

cheio a senadora Ideli Salvati (PT), autora de
emendas beneficiando ONGs catarinenses

comandadas por amigos petistas. Entre eles Jorge
Lorenzetti, ex-churrasqueira de Lula.

DIVULGAÇÃO

Pode?
Era só o que faltava. Invasores de terras, a

depender do ministro da Previdência, Luiz Ma
rinho, terão os mesmos direitos de trabalhadores
rurais no que toca a aposentadoria. Ou seja, é

a legalização das arruaças promovidas pelo MST
e similares commilhares de membros que nunca

pegaram numa enxada. E o governo ainda diz

que a Previdência está arrombada finan-
, ceiramente.
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CaríosCníodíní assumirá a
Secretaria de Comunicação
Presidente do PMOB
também coordenará

campanha do prefeito

CAROLINA TOMASELLI

JARAGUÃ DO SUL
O presidente dó PMDB de

[araguá do Sul, Carlos Chiodini,
confirmou ontem que assumirá a

Secretária de Comunicação da
Prefeitura, atendendo convite feito
pelo prefeitoMoacir Bertoldi. Na
condição de candidato à reeleição,
o prefeito ingressou na sigla em

setembro do ano passado, através
de articulação do governador Luiz
Henrique da Silveira. Sem titular,
a pasta de Comunicação é

comandada interinamente pelo
chefe de Gabinete, Marcelino
Schmitt.

CarlosChiodiniseráo terceiro
nome do PMDB a ocupar cargo
noprimeiro escalão dogoverno, do
qual também fazem parte Luiz
FernandoMarcella, presidente do
Samae, e Alberto JoãoMarcatto,

, secretário de Obras Públicas e

Habitação. Jáno segundo escalão,
o partido é representado pela ex

vereadora Lorita Karsten, atual
diretora social da Secretaria de
DesenvolvimentoSociale Família.

Segundo Chiodini, a decisão
de assumir a vaganaPrefeitura foi
tomada após conversa com o

goyernador e deve acontecer

dentro de 20 dias. Até lá, elevai
'deixar o cargo de diretor
-admínistrativo do Porto de São
Francisco do Sul e, em conjunto
com os dirigentes.do partido no
município, indicar quem será seu

sucessor Por enquanto, o nome

ainda não foi definido.

Aceitamos
encomendas
para festas

PIERO RAGAZZI

Chiodini: "Vamos trabalhar na busca de novos apoios e fortalecer os já existentes" ,

Além de secretário da pasta
'responsável pela divulgação das

ações e obras do governo, o

presidente doPMDB tambémserá
,
o coordenador da campanha do

prefeito e dos candidatos a

vereador. "Nossa idéia é unir o

partido e os partidos da coligação'
em tomo da campanha, dando
ênfase aos pré-candidatos a

vereador, que são mais de 60 na'

coligação", disse. Entre os aliados
estão o PSB, PY, PR, PC do B e

'PMN, com a pretensão, segundo
Chiodini, de expandir a aliança.

"Estamos abertos a todas as

siglas, sem se dar ao luxo de dizer
que não conversamos com este ou

aquele. Queremos construir um

projeto para Jaraguá do Sul para
os próximos quatro anos",
continuou o presidente,
informando que a partir demarço '

o PMDB começa as visitas aos

bairros para elaboração do plano
de governo, através de pesquisa
qualitativa, Hoje, a executiva.

municipaldopartido sereúne para
montar a agenda de trabalho
focada no pleito.

CARNES NOBRES JAVALI, OVELHA, COELHO

bovine, suíno, frangos de granja e caipira.
toda linha de defumados

Mostre para seus amigos que você sabe fazer o melhor churrasco, adquira
aqui Carnes Nobres. (temperamos e fornecemos a receita)

R R H f i R H § R a H 8 B�N'�
Av. Getúlio Vargas, 503 - Sala 7 (Anexo ao mercado municipal) (47) 3275-3762 I (47) 8825-6656

Prefeito de Massaranduba toma

posse na presidência da Fecam
FLORIANÓPOLIS

Eleito por aclamação na tarde
de ontem, o prefeito deMassaran
duba, Dávio Leu (DEM), é onovo
presidente da Fecam (Federação
CatarinensedosMunicípios) para
um mandato de urn' ano. A as

sembléia geral da entidade foi rea
lizadanaCapital, na sede da Fit��sc.
Foi formada uma chapa única

composta por representantes das
20 associações demunicípios e de
sete diferentes partidos políticos.
O novo presidente sucederá o

prefeito de Sombrio, José Milton
Scheffer (PP), que permanece no
conselho executivo da entidade.

"Pretendemos manter à

entidade mobilizada, como já
acontece desde 2001, na defesa
dos interesses dos municípios,
sobretudo em relação à com

posição da receita emanutenção
de programas"; afirmou Leu.
Outroponto importante, segundo
ele, são as orientações para que
os municípios tenham suas pres
tações de contas aprovadas junto

,

ao Tribunal de Contas do Estado.

Atualmente em fase de análise, o
novo presidente estimou que em
relação ao exercício de 2007 deve
ser superado o percentual de 90%
de prefeituras que tiveram as

contas aprovadas, em compara-, ,

ção ao ano anterior.
"Também considero impor

tante a redefinição das com

petências nas esferas gover
namentais, por meio do pacto
federativo e da reforma tribu
tária, para que os municípios
possam manter os diversos

programas já implantados",
defendeu Leu. O prefeito citou

como exemplo o PSF (Programa
da Saúde da Família), que leva

profissionais de saúde até as

residências dos cidadãos. "O PSF
está previsto para ter verbas do

governo federal e a coordenação
por parte dosmunicípios. Atual;
mente os municípios subsidiam
o programaem tomo de 70% para

que este continue funcionando",
apontou o novo presidente da
Fecam. (Luciano Almeida -

CNE/ADI)

, '
,

Presidente estadual.do PDT participa
de e-ncontro com filiados ama,nhã
JARAGUÃ DO SUL

Opresidente estadual doPDT,
Manoel Dias,'estará amanhã em

[araguádoSul, onde se reúne com

filiados do partido na Câmara de
Vereadores, apartir das 17h30.Na
sexta-feira, ele tambémpassarápor
Joinville e São Bento do Sul,
cumprindo roteiro de visitas que

integra todas as regiões doEstado.
Porcontado anoeleitoral,Dias

vem acompanhar como estão as

articulações dopartido com vistas

ao pleito. Conversará sobre
candidaturas a prefeito e vereador
e tambémsobre as costurasvisando

alianças.Coordenador regionaldo
PDT e presidente do diretório
municipal,RuyLessmarmadianra
que "o sentimento número um" é

pela candidaturaprópriaaprefeito.
A sigla tem comopré-candidato o
vereador Ronaldo Raulino,
candidato a deputado federal em
2006, quandorecebeu 17 milvotos

nomunicípio.
No que se refere a coligações,

a tendência do partido é manter

diálogo com outras siglas,
"priorizando as que tenham

: sintonia com o PDT". O

presidente informa que conversas
informais estão sendo mantidas,
comrestrição a apenas umpartido.
'Apesar de reconhecer a força do
PMDB, e do respeito que ternos ,

, ' por ser um partido histórico, em
hipótese algumavamosnos coligar '

com eles, por conta que hoje se

encontra o prefeito dentro do

partido", declara Lessmann.
O PDT integrou a coligação

que elegeu Moacir Bertoldi,
então no PL, em 2004. En
tretanto, no primeiro ano de

governo foi anunciado o rom

pimento, já que o prefeito não

inclui a sigla no rol de partidos
que compõem o secretariado

municipal. (CT)
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, CARNAVAL 2008 PROGRAMAÇÃO
CESAR JUNKES/OCP SÃO FRANCISCO DO SUL

1/2 • Enterro da Tristeza, na Rua Babitonga, às 18h
• Baile no Clube Cruzeiro do Sul, às 22h
1 a 5/2 • Carnaval Popular no Centro Histórico, a partir das 22h

.

• Carnaval da Prainha, com início às 2-1 h
2/2 • Desfile de bloco, na Praia da Enseada, às 17h
3/2 • Desfile das Escolas de Samba ao longo do Centro Histórico, às 20h

• Encontro de Blocos com trio elétrico em Ubatuba, às 16h
4/2 • Apuração de notas das escolas de samba, às 10h, no Centro Histórico

BARRA VELHA
1/2 • Abertura do Carnaval com trio elétrico e banda e concentração dos Blocos, na
Praia Central, seguindo para o carnaval Vermelho e Branco da Sociedade Recreativa
de Barra Velha. Início às 21 h
2/2 • Carnaval com trio elétrico e banda e desfile de escola de samba com saída da
Rotatória do Espídola e chegada na Praça Lauro Loyola, a partir das 21 h
3/2 • Às 16h tem Futgay com saída do Costão dos Náufragos passando pela Av.
Santa Catarina e chegada na Praia Central. Haverá também eleição da Miss Futgay, trio
elétrico, banda e desfile do Grupo Carnavalesco Sambaqui de Barra Velha, às 21 h
3/2 • Festa de Nossa Senhora dos Navegantes em Itajuba com show com a banda
Chão Nativo, na Colônia dos Pescadores da Praia do Grant. Horário: 9h
4/2 • Carnaval com trio elétrico e banda e desfile do grupo Sambaqui de Barra Velha,
com concentração dos blocos, que seguem para a Sociedade Recreativa de Barra
Velha. Locais: Praia Central e Itajuba. Horário: 21 h

.

Carnaval com Trio Elétrico e Banda
5/2 • Encerramento da folia com o grupo Sambaqui e concentração dos blocos para
o Carnaval Vermelho e Branco da Sociedade Recreativa de Barra Velha, a partir das 21 h.
Local: Praia Central. Na AV.ltajubá tem Carnaval da Moita, no mesmo horário

Bloco Em Cima da Hora pretende repetir o sucesso do ano passado quando conquistou o campeonato do Carnaval

Escolas de samba prometem .

promover alegria em Jaraguá BALNEÁRIO CAMBORIÚ
,

2,3 e 4/2 - Apresentação das bandas S/A e Portosul na Praia Central, das 18h às 24h
4/2 - A bateria e a ala de sambistas da Escola de Samba Protegidos da Princesa, de
Florianópolis, divertem o público a partir das 21 h30, na Praia Central

Manequinha. O precursor do
Carnaval jaraguaense morreu.

em julho do ano passado. O
bloco tem 59 anos e começou
com o grupo folclórico Bumba
MeuBoi.

Depois disso, o "Sem Pre
conceito" traz como tema um

dos alimentos prediletos do
verão. O desfile conta a história
do sorvete e a importância que
ele tem para o município. Há
15 anos participando da folia,
o bloco foi fundado pela car

navalesca Vera Lúcia Silva,
vencendo em 2005 e 2006.

Já a turma do "Em Cima da
Hora" apresenta sua visão sobre
o Festival de Parentins, da
Amazônia. "A festa do boi rei" é
o samba enredo escolhido para

agraciar o folclore brasileiro e a

cultura indígena. O bloco vem

com 150 integrantes e pretende
repetir o título de 2007.

Música de SantaCatarina), abre
a festa com direito até a mar

chinhas de Carnaval. A apre

sentação acontece às 21h. Mais
tarde, a Fundação Cultural pro
move um baile, também na

Combat, com a animação do

grupo Pagode.com. A entrada é
franca em todos esses dias.
CLIMADECARNAVAL

Quem decidir acompanhar os

blocos que participam da folia
deste ano vai ver quatro.desfiles.
O primeiro leva à avenida o

samba enredo "Vamos todos
sorrir". O "Unidos da Brasília"
retorna à ativa depois de 30 anos.
Por isso, a intenção é resgatar a

tradição do grupo, fundado em

1970 por PeriQuerino da Cruz.
Em seguida, quem assume os

olhares do público é o bloco
"Estrela D'Alva" que planeja
homenagear Manoel Rosa, o

Desfile acontece
dia 2, às 21 horas

.

na Reinoldo Rau
GENIELLI RODRIGUES/
KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
'

Os blocos carnavalescos
prometem levar alegria e des

contração para os jaraguaenses
que ficarem na cidade durante
os dias de folia. A programação
começa hoje, quinta-feira, 31,
com o ensaio dos candidatos a

Rei Momo e. a Rainha do Car

naval, na boate Combat, às 19h.
A escolha envolve 14 candidatos
e acontece amanhã, às 22h30, no
mesmo local. A animação é do
grupo Kibelleza.

No sábado, 2, os blocos
desfilam pela Avenida Reinõldo
Rau, no Centro. Mas, antes, a

Banda do Femusc (Festival de

JARAGUÁ DO SUL
1/2 - _Escólha dorei Momo e Rainha do Carnaval, às 221,30, na Combat.
A animação é do grupo Kibelieza .

2/2 - Desfile de blocos pela Avenida Reinoldo Rau, no Centro, às 21 h e bail�, na
Combat, com a animação do grupo Pagode.com. A entrada é franca
* Osmunicípios deGuaramirim, Schroeder, Corupá, Massaranduba e São João do lIaperiú
não possuem programação oficial de Carnaval.

CESAR JUNKES

Maior festa da cultura brasileira vai reunir jovens, idosos, adultos e crianças

enfrentar as rodovias. Conforme
Adílio Paiano, responsável pela
Delegacia da PRF em Joinville, o
trechoqoecostumaserprcblernático
é o da BR-280, de Jaraguá do Sul a
São Francisco do Sul.

Em 2007, a folia resultou em 23
mortes nas BR's que cortam Santa
Catarina. Foram 199 feridos e 344
addenres.Noaroanterkx2O�
morreram, 139 tiveram lesões e

aconteceram324colisões.

Operaçãt! da PRF

começa amanhãRio de Janeiro. Para desfilar na
avenida a pessoa pode gastar de
R$ 150 a R$ 6 mil dependendo
do local. Um pacote para a

cidademaravilhosa varia de R$
2,6 mil a R$ 5 mil.

No entanto, alguns prefe
rem as viagens para o nordeste.
Conforme a diretora, os pacotes

Os jaraguaenses mal ter
minaram as férias e já querem

I mais diversão. Segundo a

I diretora de urna agência de tu-
rismo, Julia Emmendoerfer, a

procuraporpacotes de viagens
aumentou cerca de 70% neste

ano. O principal destino na

época do carnaval é mesmo o
.

opção para quem não quer

gastarmuito. Devido à alta do
dólar a maioria das pessoas
está procurando destinos
internacionais, por isso dimi
nuiu os custos para quem quer
ir para Fortaleza, Salvador,
Porto Seguro, etc.

A Polícia Rodoviária Federal
inicia nesta sexta-feira mais uma

ediçãodaOperaçãoCamaval.Neste
ano, devido àpossibilidade de tempo
instável, a tendência é de estradas
menos movimentadas. Em contra

partida, a atenção precisa ser re-
\

.

dobrada "para quem resolver
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Matrículas UFSC
C�m a divulgação da lista de aprovados no Vestibular UFSC/

2008, os candidatos classificados devem ficar atentos às datas e

procedimentos de matrícula. Os classificados para 10 e 20

períodos de 2008 deverão efetuar suas matrículas nos dias 14 e

15 de fevereiro, das 8 às 12h e das 14 às 18h, nas coordenadorias
dos cursos para os quais foram aprovados. Os calouros do curso
de Engenharia de Materiais, que deveriam efetivar matrícula
nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, agora também devem
efetuar as suas matrículas nos mesmos dias e horários dos demais
candidatos, na secretaria do curso. As aulas do primeiro semestre
iniciam no dia 3 de março.

Inscrição -Fernie
Foi prorrogado, para o dia 15 de fevereiro, o prazo para as

inscrições do 2º Fernie (Festival da Música e da Integração
Catarinense). Idealizado pelo cantor, guitarrista e produtor

rinense Ltliz 11eira, o Femie é um event(_') ual .que
e incentiV':a as sições inéditas de

.
.

ataiina..
.

artista.s que bu 'sait anonimato ou

prestígio. rN a edição pass_fda, foram inscritas .2237
composições, nosmais variados estilos, distribuídas em96%
dós ml:micfpios de SC. Os iatetessados em p ipar d62º
mie elevem 'ter

. gravaela em.

c.com.br.

EDITAL
Registro de imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de

Jar?guá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que CHALÉ ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA, CNPJ sob n° 06.242.277/0001-07, estabelecida na Rua 19-Reinoldo Rau,

.

n° 58, centro, nesta cidade, REQUER com base no artigo 213, inciso II, da Lei nil 6.015/73,
�om modificações introduzillas pela Lei n° 10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DA
AREA do imóvel consistente em um terreno situado nesta cidade na Rua 189-Emil Burow
esquina com a Rua 459-Severino Schiochet, registrado sob n° R'. 4-4.634, ficha Olv, Livr�
2-RG, a ser retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados neste Registro de
Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 3° do mencionado dispositivo legal, FICA
NOTIFICADO O CONFRONTANTE A SEGUIR NOMINADO para, querendo, se manifestar, no
prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente publicação) : CONFRONTANTE - INÁCIO
RIBEIRO, residente e domiciliado na Rua Dr. Pedro Ziemmermann n° 6751, em Blumenau

SC; se for o caso a manifestação deverá ser feita na forma de impugnação fundamentada,
dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis (situado na Avenida Mal. Deodoro da
Fonseca n° 1683, centro, na cidade de Jaraquá do Sul-SC, expediente das 09:00hs às
12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-à a anuência
do confrontante quenão apresentar impugnação no prazo da notificação.

JARAGUA DO SUL, 28 DE JANEIRO DE 2008.

A OFICIALA
.

Cursos Sociesc

AssaHo
A Polícia Militar, dia 29, foi acionada .

no Bairro Czemiewicz para atender
uma ocorrência de assaío. E.C.C.,.
de 54 anos, foi rendido e assaâado
ao estacionar o cerro na garagem
de sua casa. O assattante fugiu
com o caro e ainda não foi
encontrado.

Colisão
Dia 29, em Corupá, a Central de
Operações da Policia Militar

(CapaM) foi acionada para atender
um acidente de trânstto com vitima.
O motorista do Gol, \I.B. de 43 anos,
çolidiu com o ciclista A.B. de 70
anos, causando ferimentos leves. O
condutor apresentava indícios de
embriaguez e foi encaminhado à
Delegacia�

'; A Sociesc (Sociedade Educacional de Santa Catarina)
vai pI:omover 32 cursos de curta duração, entre os meses

de fevereiro e março,' Os cursos são�tigáélos a áreas de.'
contabilidade e nrúmças, economia, logística, marketing,
operações, recursos humanos e v�ndas. Em Blumenau
serão 18 c�rsos e, em Itajaí, 14. Dos cursos progràmados
para Blumenau, dez deles faze",m parte da. programação'
do Oademp {Cursos de Administração de Empresa's), da

r
F\l:nclação Oetulío Vargas (FGY). O Cademp é um.

pFogr!lma direéibn�do a I'I:Ofissionais que busca,.�tpor uma
formação .rápida e espedfiça l?élra�úma área. O destaque
são os professores todos mestres ou doutore�e comgrande
exp�riência profissional.

COMUNICADO
A EMPRESA MULTISOM LTDA, comu
nica que foram extraviados no dia 30 de

janeiro, Notas· de Prestação de Serviço,
do n0000451 a 000750. Conforme bo-

li

letim de ocorrência n° 26155 de 30 de

janeiro de 2008.

CHEGOU
./

O QUE FALTAVA PARA

JARAGUA DO SUL E'REGIÃO

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA
Contlifões tie pagamento: , .". 2x. sem

juros com clreques ou 3x. sem juros .

com cortio tie crétlito. Consulte I VISA Iparcelamento em até 6x. no cartio

r

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 24 à 64 das 8h 4s 12h e

das 13h30 às 18h.
Aos sábados das 8h às 12h.

Tel.!Fax: (47) 3370 1155
graffyartiaragua@ferra,com.br

Rua Walter Marquardt, 1250
Barra do Rio Molha - [araguá do Sul
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CHUVAS
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PIERO RAGAZZI

Risco de enchente não está descartada; mais deslizamentos e alagamentos vão ocorrer se o rio continuar subindo

Nível do rio deixa a Defesa
I

Civil e bombeiros em alerta
Dezesseis barreiras
caíram em. Jaraguá
do Sul e Guaramirim

DAIANE ZANGHELINI

VALE DO ITAPOCU
Dezesseis quedas de barreiras

foram registradas em Jaraguá do
Sul e Guaramirim entre a noite

de segunda-feira e a tarde de
ontem. Preocupados com a chuva

-

que caina região há cerca de duas
semanas, a Defesa Civil e os

bombeiros não descartam a

possibilidade de uma enchente

atingir a região, casop volume de
chuvamantenha-se nospróximos
dias.No irúcio da tarde de ontem,
o trecho doRio Itapocu em frente
ao Portal de Jaraguá estava 3,20
metros acima do normal.

O secretário de Obras,
Alberto Marcatto, também vice-

presidente daDefesaCivil, afirmou
que os órgãos estão monitorando
as áreas de risco e comentou que,
se o nfvel do rio passar dos quatro
metros, a chuva causaráproblemas
ainda maiores. Na noite de

segunda-feira, o cabo da comporta
de uma represa estourou e o IÚVel
do Rio Itapocuzinho, no Bairro

Vieiras-Idivisa com Schroeder),
aumentou 1,20 metros em uma

hora emeia.Além disso, algumas
.

ruas chegaram a ficar cobertas de

água na localidade de Ribeirão
Grande e nos bairros Santa Luzia
e Rio Cerro.

Uma das ocorrências mais

graves aconteceu na madrugada
de ontem, naVila Lenzi, Por volta
das 4h, a motorista Rosângela
Giacomozzi, 40 anos, escutou um

barulho vindo dos fundos da
residência. Ao acordar, por volta

das 6h, percebeu que o barranco
havia deslizado e destruído a

garagem. Ela calcula que cerca de ,

50 carradas de barro foram
retiradas pelos funcionários da
Secretarfa de Obras, que
trabalharam por sete horas.

Em Guaramirím, oito desli
zamentos de terra foram re

gistrados pelos bombeiros nos

bairros Nova Esperança, Vila
Freitas, Vila Brumüller e Vila
Nova. Segundo o comandante
dos Bombeiros Voluntários,
NelsonGonçalves de Oliveira, o
nível do Rio Itapocu está 3;5
metros acima do normal. "Não

podemos descartara risco de uma
enchente, pois não sabemos

quanto ainda deve chover",
disse.AEpagriprevê que a chuva
deve prosseguir na região, pelo
menos, até amanhã.

Para evitar 'alagamentos
causados por tubulação
entupida, a Secretaria de
Obras realizou, na segunda
feira, um serviço de limpeza da
entrada de bueiros em alguns
bairros da cidade. Durante a

-

ação, a equipe constatou que

parte do problema foi causado

pelos enrulhos jogados em rios e

córregospelapopulação e, portanto,
poderia ter sido evitado.

"Tinha garrafas de plástico, .

caixas de madeira e até um

guarda-chuva", comentou Mar

catto, alertando aPopulaçãoa jogar
no lixo aquilo que não serve mais.
Explicou também que, no caso de

móveis que não serão mais

usados, os proprietários não

devem abandoná-los nas ruas

ou margens de rios, mas

contratar um serviço de

transporte para buscá-los em

casa. "A Prefeitura não é

responsável por esse tipo de

serviço", reiterou.

Comércio organiza liquidação'
de verão para mês de fevereiro
JARAGUÁ DO SUL

"

Os associados da CDL (Câ-
mara de Dirigentes Lojistas) de
Jaraguá do Sul se reuniram,
pela primeira vez em 2008, no
início da tarde de ontem. Na

pauta da reunião, estava o

feriado deCarnaval e a próxima
liquidação do comércio local,
marcada para acontecer entre

os dias 11 e 16 de fevereiro.
Conforme o presidente da

entidade, João Batista Vieira,
o objetivo é organizar .uma
promoção semelhante à

realizada anualmente em

Criciúma. Somente em 2008,
cerca de 600 comerciantes e

prestadores de serviço da
cidade se juntam para mo

vimentar até 200 mil pessoas.
Segundo Henrique Vargas, da
CDL criciumense, R$ 9milhões
serão injetados na economia

'durante os cinco dias de

liquidação.
Mas, quem quiser aprovei

tar a oportunidade em Jaraguá
do Sul terá de esperar até

2009. Neste ano, o município
deve contar apenas com uma

prévia da iniciativa. Antes

disso, porém, o comércio

jaraguaense se prepara para o

Carnaval. As lojas funcionam
normalmente com exceção da
quarta-feira, 6, quando abrem
as portas às 13h.
VENDAS - De acordo

comVieira, o mês de dezembro
proporcionou 9% de aumento
nas vendas, ern comparação ao

mesmo período do ano anterior.
Para janeiro, a estimativa

também é animadora devido às

campanhas que oferecem
, produtos a preços inferiores ,aos
praticados meses antes. (KE)

"Tradição e

modernidade na

formação de uma
IV II

nova geraçao.
*****
* *
**.***

Colégio São Luís'
68 anos de presença

-

Marista em-Jaraguá do Sul
-�
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MUSICOS
#IItI

BRASILEIROS SAO
IT

10 OS NOFEMUSC
',
...

Professores levaram' nome' no país para o
.: mundo inteiro e agora dão autas no Festival

,
,

KELLY E'RDMANN
JARAGU'Á DO SUL

$'" •

'-O
Festival de ,Músíca de Santa

, Catarina está chegando ao
,

fim. Faltam apenas três dias'
para os 400 instruméntístas deixarem a

, cidade. Com eles, também vão embora
alguns dos mais renomados músicos de
todo o mundo, que vieram a [aragua do
Sul paratocar e ensinar.

Uma dessas pessoas é a, pianista
Fany Soltero Nascida em Ilhéus, na Ba
hia, ela foi criada no Rio de Janeiro, mas '

construiu a carreira na Alemanha. De
aluna da Escola Superior de Freiburg,
passou à assistente, depois à professora
emais tarde ao posto de catedrática. Já
em Karlsruhe, assumiu o principal car
go da instituição, o de reitora, por 17
anos seguidos. Na posição de reitora,
diz fer vivenciado uma época bastante
inspiradora da cultura e da 'economia
alemã:'

Em [aragua do Sul; Fany relembra o
início de sua trajetória,' iniciada aos

,

quatro anos de idade. "Aqui ouvimos
jovens talentos, tocamos, vivemos e

respiramos música", explica. Segundo
as contas da pianista, só em um dia de
festival ela tocou cerca de seis horas.

Com o flautista Curt Schroeder

essa rotina intensa não parece sermuito
diferente. Ele é o único professor
catarinense que participou das últimas
duas edições e possui uma relação
íntima com o evento. Morando há 20 '

anos da Itália, o instrumentista nascido'
em Blüm�nau' vê no Femusc uma

possíbílídade dernatar a saudade do
Estado, além de cóntribuir na formação
de uma nova geração. "Me sinto em

dívida. Quero investir nos jovens como
um dia fizeram comigo" , explica.

Responsável pelas aulas de
trombone, Darcio Gianelli,' de apenas
32 anos, tem opinião bastante parecida.
O professor se diz satisfeito com a

oportunidade de ajudar os trorn

bonistas. "No' Brasil, as pessoas são
muito carentes de informacão. Não te

mos um:;t escola formada para 9S
metais". E, quem sofre com este cenário
são os próprios profissionais, que

precisam sair dó país para alcançar os
melhores níveis de aprendizado. Foi
exatamente esta a decisão tomada por
Gianelli em 1998. O músico estudou
nos Estados Unidos e trabalhou na

Espanha. Hoje, está na Ose sp
(Orquestra Sinfôniéa doEstado de São

Paulo) e ocupa umavaga que ficou'
aberta durante' sete anos por causa da
dificuldade do teste de seleção.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE
, ,

• 13h- Concerto Social, no Shopping Breithaupt

DIVULGAÇÃO

A pianista Fany Solter nasceu em Ilhéus, na Bahia, mas construiu a carreira na Alemanha

DIVULGAÇÃO/KELLY ERDMANN
, ,

�"

O trombonista Darcio Gianelli critica a dificuldade que existe nO país de aperfeiçoamento

•
'iii..

Schroeder é o único professor de se,que participou das últimas duas e�ições dó Fe�usc

d
'

Grande Teatro da Scar
• 20h15 - Musicalmente Falan o, no

Um bom dia começa com um bom cafél

Sandulche com

pAoCiabata
• um delicioso

café

O segredo de servir você bem!
, .. Alameda 26••ala � .. Fone 3065 2229
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O CORREIO DO POVO JARAGuA DO SUL, 31 DE JANEIRO DE 2008 Imóveis & Negócios

','

,··Entrada só em.ebril> Antes de 'cemprer, c,�mpare -Venha fa�eÍ" um.Best Drive
, '� t=_1.Inha •

WWW.vw.com.br. Condição válida�ra.f;x� 1.0 Torol F;e><,2 portes, ano/modelo 2007�'ôoã (�ód. 5Z11C4). Preço à visto�28,490PO. Taxo d�;,59% aomê::e 20,84% ao ano. Entrada ae R$ 16.4287,,: saldo em 59 parceles de R$ 399,00.
® ® FRETE IIIIIlIiZ..i .... Torol da operaçõo: R$ 4Q.368,76. Valor do seguro de 1

an.
o: R$1.334,QO, cakulado em 1710112008 pelo valor de mercado 100% APE com o perfil de Flcricrõcolis, homem, 35 anos, casado, sem filhos, dirige há mcis de 10 anos, ganagem

.

__ INCLUSO. 1iIiJiIiT;IiIL'" em caso e no trabalho, nõo reside com pessoas aboixo de 25 anos que passam conduzir o veículo e uso diária do corro. Cobertura para Donos Corporais: R$ 50.000,00 e Donos Materiais: R$ 100.000,00. Seguro intermediodo pela WD
-

Corretora de Seguros. O cálculo do seguro está suieito a alterações de acordo com a seguradora, perfil e período de co�ção.Valor de R$ 919,80 referente a dccomentcçêc, emplacamento, IPVA proporcional (bose ianeirollOO8), licenciamento,
DPVAr" referen� a� exerdcio 2008 e serviços do despachante (preço 'médio cidade de Ffori�nópolis). Valor de R$ 399,00 referente à 19 e 22 revisões. Se o c�ito compreender O fincncícmento dos duas primeiros revisões do YeKulo, às condições· perc prestação do serviço constarão de voucher o ser

entregue na aro da assinatura do contrató. Condição válida paro CrossFax 1.6 (5Zl4E4), 4 partas, Toiol Fjex, ono.m�lo 200712008. Preço à visto R$42290,00.Taxo de 1,59%00mês e 20,84% ao ano. Entrada d. R$ 21.621,19, soldo_em 59 parcelos de R$629,00. Total da opercçêo. R$ 59.361,19. Valor da seguro de
1 000: R$ 932,21 calcvla�o em 17101/2008 pelo vclcr de men:ado 100% FIPE com o perfil de Flcriunópclis, homem, 35 anos: eosodo, sem filhos, dirigs há mais de 10 anos, 9aragem em coso e no trobalho, não reside com pessoas abaixo de 25 anos que possam conduzir o veículo e uso diário do cerro, Coberturo para
Donos Corporos- R$ SO.OOO.OO e Donos Matenais, R$ 100.000,00. Seguro intermediado pela VVD Corretora de Seguros. O cálculo do segura está sujeito a alterações de acorda corn a segurodona. perfil e período de cotação. Valor de R$ 1195,80 relerenre o docomentoçõo, emplacamento, IPVA proporcional (bose
joneirol2008f, licenciamento, DPVAT referentes ao exercido2008 e serviços da despachante (preço médio ddcde de Florianópali�. Valor de R$ 399,00 referente Õ 1º e 2º revisõe� Se o oédêo.compreender o finondamento das duos primeiros revisões do veicuro, as condições para prestação do serviço constorêo de voucher a ser

entregue no alo da assinatura do con!rajo. IOF indusa na apenação. TAC não inclusa. Crédito sujeito à oprovoçêo Para mais �nIormações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Condições Sujeilcs a alterações sem avisa prévio. Duvidaria Banco Volkswagen, 0800 701 2834. Ofertas válidas paro veículos básicos,
de cor sólido, sem opcionais Garantia de fábrica de 3 anos. sem limite de quilometragem para defeitos de fabricação e montagem em ccmpanentes internos de motor e transmissõo (exceto Kombi, limitado o 80 mil km). t necessóríc paro sua filizaçõo o cumprimento do plano de manutenção. A Volkswagen é a primeiro
montodona a produzir 100% do;seus motores ncdoncis com tecnologia !;>icombustivel Os ileio:olosVolkswagen .!',tõa em confurmidade com o PROCONVE IPrograma de Controle de Poluição deMpar Veiculos Automotores)Fatos meramente ilustrativos. Ofertas válidos pana os concessionários participantes até 31/0112008

,

ou enquanto: durarem os estoques, o que ocorreI" primeiro. -

.
�

A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA
Jo;aguá do Sul Capimol Caçador Curitibanos Rio do Sul Lages São Joaquim
47 3274 6000 49 3555 2255 49 3567 1111 49 3241 2411 47 3521 0200 49 3221 9100 49 3233 D899

,
�

� " �

, .

_CaraguáAuto Elite
Uma relação de confiança.

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



, 2 O CORREIO 00 POVO

MARCAS NACIONAIS
E IMPORTADAS
CAMINHÕES, ONIDUS'
E MOroS
PEÇAS £ AC£SSORIOS

IMOVEIS EM GERAl
IMOBllIARIAS .

PROCURA E OFERfA
AGENCIAS
OPORTUNIDADES

EOUIPAMENJOS
NOVOS E U.5AOOS
TÉCNICOS E
lOJAS AUTORIZADAS

MANUTENçAlI,
JARDINAGEM,
O£CORAçAo, lAZER,
CONSTRUÇÃO
REfORM�

VW I Golf 1.8 Automático
04/05, preta, gasolina

completo, bances de couro
DE RS 55.000,00 POI! RS 53.000.06

Audi I A31.8 Mec. Asil.
OS/OS, preta, gasolina

completo, bancos de couro, teto solar
DE R$ 53.900,00 POR R$ 51.500.00

Ford I EcoSport 1.6L Xis
\)4/05, branca. gasolina. complelo
DE R$ 43.000,00 POR R$ 41,500,00

Renault I Scénie Privilege 1.6
05/06, prata, gasolina, complGto

DE R$'48.000,00 POR RS 46.000,00

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

completo, bancos de couro .

DE R$ 55.00.0,00 POR R$ 54.000,00

Mitsubíshi I Pajero Tr4 2.0
4x4 Automático
06107, prata, gasolina

tompteto, bancos de couro "

DE R$ 68.000,00 fOR R$ 66.000,00

valeu/os
3370-3113

Av. prefeito WaldemarGrulJba, 4040 • Centenário - 'araguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

307 Ano 2004 RS 44.990,00

QUINTA-FEIRA, 31 de janeiro de 2008

! ACOMPANHANTES,
Ii BOmS

_._-_J 'I Mtmcos, CLINICAS,
MASSAGERS,
rRATAMENTOS,

I fARMÁCIAS,
I PROFISSIONAIS
! PRODUTOS
L�_�. ._._,�",

MAQUINAS, '

EQUIPAMENTOS,
PRODUTOS
OfERTAS EM GERAL

liGAIS E R£l1G10SOS,
ATAS, BAlANÇOS,
l£.IlIES, COIlVOCAÇD£S
COMUNICADOS
EM GERAL

CliNICAS VETERINÁRIAS,
PET SHOp,
AGROPECuARIA
E PRODUTOS AfiNS

Citroen I C4 2.0 VIr
06,107, preta, gasolina

completp, nances de eouro
DE RS 12.000,00 POR R$ 69.500,00

Fíat I StUD Conect 1.8
05106:cinza, gasolina, completo

De R$ 46.000,00 POR R$ 44.900,00

Ford I Mondeo 2.0 Ghia
Automático

05106. preta, gasolina
completo, bancos de couro

DE R$ 61.000,00 POR R$ 59.000,00

GM I Zatira Elite
2.0Automático
06106, cinza, fiex

completo, bancos de couro
DE R$ 68.000,00 POR R$ &&.000,00

Toyota I Corolla 1.8 Vvt
Seg. Automático

05105, cinza, gasolina, completo
DE R$ 53.900.00 POR R$ 52.000,011

GM I Veetra Sedan
EIHe Automático

06/06, prata, flex
completo, bancos de couro

DE. R$ &1;'500.00 POR RS 62.000,00

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



Strasbourg Jaraguã do Sul - (47) 3310-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centre

Blumenau - (47) 3331-4500
Itajaí - (41) 3344-7000

"

Brusque - (47) 3396-866
Rio do SuI- (47) 3522-068,6

CAEP - Centra! de Atendimento Especializado Peugeot: I)SOO 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa II recomenda lubrificantes TOTAL:

4��romw.:ts�2!oMW.mw.�"1)!I�Ç�cEHíA�A.�r¢r>���_,afUX.lp;.)('.&:i��l�-Pffitl.t�����na'-'OOdi�wm$'f%®�0f,(!M:a_lli�m®á��,J;2®SW1ArtV:-S�-N���lf$áV:lMA'!4N}!&���NhtT&OO�M
...f:M�J�'N.?";'tmi:��fQ.a<:le-R$�4MROO-?���mf!$�omooãmta,��AS�5OO,OO�eêr�ê9��t:.j,.fl�UHU.OOd9��®�a�jáh."%rofi;-��-à·mma�L�P:�3WHB1Hildl.�}t.s.wa.'1'ttMt>Grtf3-·'s�oo�-�Sutar-�f'&8f�N
�eWta-��W;c·Àt���íWm:s¥�$AS.$�,�(;.,,$pçrta$�2.fÂ�tilt-�OO�çom����T���';.{;zynf���rPW.2COO&�!>J.f<iwoo-a[;r.na$J\(�:�.�íN6�Fe8$tiFtEXÂkwmtitica-ArOJr�<%to�l\-!tMV&�:;l:W,.
&.iMm'.$l��lE*m;wdt�··�B��·"F;m5is:��··�ID3�m... ··&�;.QS ·.�.:�lifP.,··��"f.�!fflf�·"lsmr�wR$�� .. >,m:m�& A$4MSQ.OOwm.R$4£.lD.ooOO�}álr!cll,l&l��$E'�IJf';Õllt<�1&fu$..�25:u��3d{S#Ml)mtk!:Jrit;a,k
Cy:lti:or��Qif�lli:í'r.fu&a-Ftm�,-�m¢:l·��lt$:�lW%Cielízy.!Ie>(!;l,Aoo�,:,;mua-��<ftft$n�.OOimm/)®!'�����<;..:«!,�S<¥mã�®�,�&p:dmr,ru��.�I'!�;iml�à;r@;ut7a:;.lm��;ema�p!t<.:io,�,O!<�
a.�aoo7f'zoo.laml�íncmQapR'.Ml!��áas.�.np�;200a-«fuOOsOO�1'OO�titm:t4lftEX3��úá�i&Slr,a�g-1(>��P�•.:{2rIIlWf����-1���!.aP-�:t30]H>.J!d<Bade��Gd�-:-5¢rtIDS-�:w..ífjl/Pt.miJ)'!3<A'g!lt;êl!aa
;:t'tJ''OO¢!E1l1(ffl1ia')OOav1f!1a2l)OO:,OO��iitt-&tmi���ll®W>il�ctMlM�pIDl�()!'�$-W��'mS&'Cé!.��i'atil�jtl�����e�,oo�a���.àfÍ$���mt$JG1n3:tt2¢te2�'WIWt.JW�.w., ,

Segunda'a Sexta das 8h às 19h.Sábados das 9h às 131t. . w�-trasbourg,com.br DIRIjAESSEPRAZf:1R

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

MUITAS OpÇÕES EM UM SÓ LUGAR
VEíCULOS SEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCIL

AS MENORES TAXAS· DO MERCADO
ÓTIMA 'VALORIZAÇÃO DO SEU USADO
PRAZO .DE ATE 60 MESES· PARA PAGAR

SEU CARRO ESTÂ NA

Você. que'exige veícufos de qualldade, procedência garantida
revisão.preventiva e urna negoda�o transparente, ven� nos visitar

--:.'

www.ditrentoautomoveis .. com
..........................................................................................................................................................................

<; r :

CORSA - AO/DT/LT/TE - 4P - .2001 - G - CINZA . UNOCSfE - AO/DT/LT - 2P -1995 - G • VERDE
CORSA - -Dr /TE - 2 P - 2002 - G - BRANCA I UNO MILLE FIRE - LT/ DT/AO • 4 P - 2002 - G - VERMELHA
CORSA - VE/DT/AC/LT/TE - 2P - 1997 - G - VERMELHA II RENAULT

.

CORSASEDAN· AO/DT - 4P - 2001 - G - VERMELHA
.

CLIO· AO/AB/VE/DT/AC/TE - 4P - 2003· G ·'VERDE
CORSA SEDAN • AO/DT - 4 P - 2001 - G • PRATA . CLIOAUTHENTIC 1.0 16V SEDAN - TE / AO I DT - 4 P - 2005 - G - PRATA

:RSASEDAN
- AO/DT/AC - 4f1 - 2002 - G_- BRANGA ! ��:gg�: �gj��j����%�%���6:�/TE4: 4p2�0;0�4G_-:�J:RDE

FOX1.6 - OH/LTIOT/AQ - 4P - 2005 - FL - CINZA I CliOEXP - AO/AB/VE/DT/DH/AC/TE - 4P - 2006 - G - PRATA
GOL.- BASICO - 2P - 1998···G - VERDE I CUOEXPRESSIONHATCH· AC/DH/VEtTE/AB/DT/LT· 4P - 2005 - G - PRATA
GOL· BÁSICO - 2P - 2001 - G -.BRANCO I CLiOHATCH - AO/AB/VE/AC - 4P - 2001 - G - PRATA
GOL - DH/AC/AO/VE/DT/TE/LT - 4P - 2002 - G - PRETA I CLIO HATCH AUT - DT/LT - 4P - 2006 - G - CINZA •

GOL - DT/DH/LT/TE- 4P -.2003 - G - CHUMBO 1 CLIO PRI SEDAN - AQ/AB/RE/VEiDT/DH/AC/RLL/CD/TE - 4p· 2004 i
GOL» VE/DTIRLL!lT - 4P - 2003 -' At - BRANCA i - G - PRATA I

GOL 1000 - BÁSICO - 2P - 1994 - G - BRANCA I CLiOPRIVILEGE1.616VSEDAN - AG/DH/VEITE/ABJDTlLT/RE/RLL/GO .

GOlCl 1.6 - AO/DT/lT » 21" - 1994 - G - PRATA
""= • I - 4P - 2005 - G - VERDE

'.

I
GOlCL 1.6 • BASICO - 2P • 1994 -'u - PRATA I CLIO SEDAN - AD! AIR BAG/RE/VE/DT/DHI AG/TE - 4P - 2006 - G - !
GOLPLUS - LT /DTIAO • 4P - 2001 - G - PRETA I CINZA '

.

i
GOLPLUS16V - AG/DH/LT/DT - 4P - 2001 - G - PRATA I CLIO SEDAN "AO/DT/LT - 4P - 2004 - G - PRATA

.

GOLSPECIAL - BÁSICO· 4P - 2002 - G - BRANCA 'II CLIO SEDAN 1.016V • AC/DH/VE/TE/AB/DT!LT - 4P - 2006 - G - VERpE I
G0L1.6 - BÁSICO - 2P -1992 - G - BRANCA

I
SCENIC - AO!AB/AL!RE/FN!VE/DT/OH/AG/RLL/CD/LT/TE - 4P - !

PARATI- AL/VE/OT/OH/LT/TE - 4P - 2002 - .G � CINZA ; 2004 - G - CINZA . j

SANTANA - AC/DH/VE/TE/-RE/OT - 4P, - 2001 - G - PRATA� I SCENIC - AO/AB/AL/RE/VE/DT/OH/AG/RLL/LT/TE - 4P - 2005 - G :

:��O - AO/AL/VE/DT/.oH/AC/RLL/LT/TE - 4P - 2005 • FL ,·1 sg��� - AO/COUJAB/Al/RE/FN/VE/DT;[IH/AC/RLL/CD/LT/TE - 4'
BRANCA P - 2005 - G - PRATA- . j

PALIO - AO/DT/LT - 4P -1999 - G - CINZA I SCENIC EXPRESSION 1.616V - AC/DH/VE/TE/AB/OT/LT - 4P - 2005 - !
PALIO - VE/OT/OH/LT/Tf -'2P - 1998 - G - CINZA FL - BEGE.· I

PALIO - VE/TE/OT/LT/AU - 4P - 1996 - G - AZUL rSCENICPRIVILEGE2.016V - AC/OH/VE/TE/AB/Dl/LT/RE/RLL/-CO - 4 !PALlOELX - AO/DH/VE/TE/LT/AC/OT/RLl - 4P - 2001 - G - PRETA i P - 2005 - G -·CINZA i

PÀLlOFIRE - AC/VE/TE/lT/DT - 4P - 2003 - G - BRANCA _ I SCENICRT1.616V - AC/OH/VE/TE/AB/DT/LT» 4P - 2002 - G "CINZA ;

SIENA - AO/AL/VEOTOH/AC/TE - 4P - 2007 - G - PRATA I SCENICRXE1.616 - AQ/AB/RE/FN/VE/DT/OH/AC/RLL/GD/L:T/TE - 4 !
SIENA FIRE - AC/OT • 4P - 2002 • G - AZUL P - 2003 • G - PRATA i

STllO - AC/OH/VE/TEjRE/RLL/lT/DT - 4P - 2003 - G - VERMELHA

I
HONDA. !

STllO - ÀL/AU/RE/VEJOT/OH/AC/CD/LT/TE - 4P - 2005 - G - CIVIC LX - AC/OH/VE!TE/AB/OT/CD - 4P -'2001 - G - PRATA
.

VERDE I' CORSA SEDAN - AC, DT - 4 - 2002 - G - CINZA
UNO - AO/OT/LT - 4P - 1997 - G - VERMELHA

I
CORSASEDAN - OT,AQ - 4 - 2001 - \3 - VERMELHA

UNO - AO/DT/LT - 4P - 1995 - G - VERMELHA
.

.
CORSA - LI. OT,AO � 4 - 2000.- G -, BRANCA •

.' i

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ,............................................................................................................... -r
.

.FORD
COURRIER - BÁSICO • 4 P - 2005 - G - BRANCA
COURRIER - BASICO - 2-R - 2006 - G - BRANCA
ECOESPORT - 4WO/AO/AL/VE/OT/DH/AC/LT/TE/GNV - 4P - 2004-
GNV - PRATA

"

ECOESPORT" AO/RE/VE/DH/DT/AC/LT/TE - 4P - 2005" G
BRANCA
EGOESPORTXLS1.6 - AC/OH/VE/TE/lT/OT/AL - 4P "'2004 - G -

BRANCA
ECOSPORTXLS1.6FLEX - AC/VE/TE/LT/DT/RE/FN/GNV· 4p· 2005
- F,L - VERMELHA

.

ECOSPORT XLS 1.6 L - AC / OH /VEITE/ DT / RE :;- 4 P - 2005 - G -

PRETA
ESCORT - AO/AL/VE/DT/OH/AC/LT/TE - 4P - 2001 - G - PRATA
ESCORT1.6GL - LT/DT/AO/RLL - 2P - 1995 - G - PRATA

.

ESCORT HATCH • AO I ALI VE / DT / OH / LT / TE - 2 P - 1997 - G -

VERMELHA
ESCORTSW1.8 - AC/OH/VE/TE/DT - 4P - 1998 - G - AZUL
ESCOBTSW1.8 - OH/LT/DT/AO - 4P - 1998 - G - CINZA
ESCORTSWGLX1.8 - AC/DH/VE/TE/DT/RLL - 4P -1998 - G - AZUL
FIESTA - OT/ LT - 4 P - 2002 - G - BRANCA
FIESTA,- AO/Al/VE/DT/DH/AC/LT/TE - 4P - 2007 - G - PRATA.
FIESTA - AO/DT - 4P - 2002 - G - BRANCA
FIESTA - OT/ LT - 4 P - 2004 - G - BRANCA
FIESTA· LT/OT - 4P - 2003 - G - BRANCA
FIESTA - LT/OT/AO - 4P - 2003 - G - PRETA
FIESTA HATCH - BÁSICO - 4 P - 2G04 - G « VERMELHA
FOCUS - AO/VE/DT/OH/AC/LT/TE - 4P - 2005 - G - BRANCA
FOCUS GUIAAUT - AC/DH/VE/TE/OT/RE/AUT/COURO - 4P - 2005 -

G - PRATA
KA - AU/OT/LTTE - 2P - 2002 ".G - VERDE
KA GL - VE/TE/OT/LT - 2 P - 1998 - G - AZUL
CHEVROLET
CELTA LIFE � AO/OT/LT - 4P • 2006 - FL - BRANCA
CORSA - AQ/ALIDT/LT/TE - 2P - 1997 - G - BRANCA
CORSA· AO/AL/FN/OT/AC/LT/TE - 4P - 2005 - G - VERMELHA
CORSA - AO/DTILT - 4P � 2002 - G - PRATA

... ,

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

b 15pJm2 - R$_�l-�---
----

\ Papel sulf,t����m��'!'__�---------'--t 110------------ f b r Castel- R" ,

--------,
_-

lápis de cor 12 cores � e

TI revenda TIM.

Use o crediário TELPAR
*Envie mensagens
e fale por apenas

Nokia 6070
cf câmera
Apenas

R$199,OO
1+11

R$2 00

Apenas
R$ 79,00
1+11

R$ 9,90

Sony Ericsson W200
cf câmera. Mp3 e rádio
Apenas

R$ 249,00
1+11

$ 29,00

Motorola V3
cf câmera
Apenas

R$399,OO'
1+11

R$ 45,90

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

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

CHEGOU
O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA
Comlifiies de pagamento: 1 + 2x sem

juros com cheques 011 3x sem iutos
com cartDo de uétlitõ. Consulte IV/SA Iparee/amento em até 6x no cartão

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 2" à 6a das 8h às I2h e

das I3h30 às I8h.
Aos sábados das 8h às 12h.

Tel./Fax: (47) 3370 1155
groffyarliaragua@ferra.rom br

Rua Walter Marquardt, 1250
Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

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

o HP Original 21 R$40,00
o HP Original 56 R$40,00
ho HP Original27 R$40,00

CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS
E REMANUFATURADOS

DISK CARTUCHO

entrega gratuíta

Compramos Cartuchos Vazios
III Canon �eJ· LED4\RK

E·mail: jetprint®netuno.com.br

(47}3370-0005' (47)3371-7605
Filial: 2° Piso Shopping Center Breithaupt - Matriz: BR 280 km 69

Atendimento especial até 22h (Em frente Posto Marcolla)
Domingos e Feriados sob consulta

FELIX GAMES
ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

VENDA DE GAMES E ACESSÓRIOS
PARA TODAS AS MARCAS

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

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

Ps2 SLIM DESTRAVADO
+ 2 CONTROLES
+ 3 JOGOS

"" POR APENAS R$ 650,00

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

Rua João Planinchpck; 126-Nova Brasilia - Jaragua do Sul - se
E-mail:fplixgame@tprra.com.br Fonp:(47)33704129

QUINTA-FEIRA, 31 de íaneíro de 2008

Não passe aperto, passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO
SERVIDOR POBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opçõps abaixo com dpsconto pm folha, para sua tranqüilidadp,
agora tambpm na GOldpn!

�TO PESSOAl. Empréstimo para:
NTO DE VEÍCULOS - 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

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

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

4IIr I...
'

Toda linha de acessórios que você precisa só encontra aqui!

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

RO
...

A
RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

. Disll Pizza
3275-2878

Todos os dias a partir das 18h30

Rua Barão do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul - se

(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)

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

Tee. Manutenção e Montagem de Equipamentos de Informatica

Complemeiilação em Técnico em Enfermagem
Técnico ern Segurança do Trabalho

TécnicoemAlimentos

CISCO CCNA Módulo II

Excel Avançado
Flash Studio 8 (Flesh)

Oesenvolvímànto de Equipes

Rotinas de üepertamente Pessoal

Assistente Administrativo

Atendimento ao Cliente

Gerenciamento de Estoques
PPCPleU

Oratória II '" Aprimorando a Com unlcação
CIPA - Comissão Interna de Prevenção do Acldonte.
Cuidados com Feridas

Oratória 1-Comunicação Verbal
Os Processos de Vendas e a Programação
Neurolingüis1ica

40

200
.

12/02 .0012008

15 181OZ.21i02I08

21 23102' 01.08,15.103108

39 18/02 a 27102.04 a'11l/03/08

15 08 15 22 e 29i0312008

20 08,15.22.29/03 e 0510412008

30 11l/03. 21/03/2008

15 10/(13 a 14/03/08

20 10/03.20103/08

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

ÚLTIMAS VAGAS

INSCREVA-SE JÁ NO CURSO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

• AULAS E ESTÁGIOS NO PERIODO NOTURNO

• MATRICULA GRATUITA

• DURAÇÃO DO CURSO: 30 MESES

INíCIO DAS AULAS:
11 DE FEVEREIRO DE 2008

INFORMAÇOES: 3376-4296

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�OlD 3275·3560
PET S H O P Rua Waldemar Grubba, 1389 • Vila Baependi

Hora do banho
A grana está curta] Não dá para bancar semanalmente o banho
no pet shop? Não deixe seu amiguinho sujo e nem faça uma

.

sessão de tortura caseira.

Venha-conferir o plano de banho semanal da
PET.COM com descontos super especiais!

\li,

BANHO&TOSA
CONSULTÓRIO VETERINÁRIO

Viaje tranquilo... �eu cãozinho ficará em boa! QJ.ãol !!!
HOTIELZINHO PARA CAIES

f"',/'>.. ,/'�
r--' t-;

..-' .... ti·l
. i\e�{'.

3311-2340 "C/v0faça já a sua reserva!
3275-1887 Rua Reberlo ZiemanD, 2156 • Amizade

ADESTRAtJ\EtJTo DE. cÃES
BA�oE.ToSA

c.RE.c.1iE.PIcÃES
Ho$PE.DAGE)I\

IIEtJDA DE. Ql.HoTES
PET SHoP

CLíNICA VETERINARIA

Rua Bemardo Dombusch, 2181 • Vila Lalau

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

'_ROMOÇAO
PNEU 15580113 REMOLD

R$ 75,00 A VISTA.

PAGUE SUAS COMPRAS NA PAMUR COM:

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

BARUM
PNEUS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Walter Márquardt. 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sul .. SC Fone: (47) 3370-7500

Vectra GL 1998 branco
COMP+RLL

.

di(.W:fIsJ.K'l'·

Uno ELX 4p 1995 A$ 10.900,00
Palio ELX 1:3 Flex completo A$ 29.500,00 "

Palio ill 1,3 4p 2005 IdUaq/te prata RS 26,800,O()
Escort l1.6 GNV 1994 R$10.900,00
Escort GLZetec 1997 awdh/kit R$ 14.900,00
Blazer DL 2.21997 compl+CD R$ 23.900,00
Pampa 1.81996 wopc R$11.000,00·
Besta GL 1.0 4p 1996 R$ 12.500,00
Vectra GL 2000 completo R$ 28.800,00
Vectra GLS 1997 R$ 19.900,00
Ford Ka 2001 cí kit + cd painel. R$ � 6.800,00
Kangoo Express 1.6 2003. RS 23.000,00
Golf 1.62000 completo. RS 28.500,00

.

Palio Fire 4p GNV. R$19.900,00
Santana 4p 198B GlS.completo. R$ 7.900,00
Rorino Furgão 1.5 1998 R$ 15.500,00
Go11.6 1988 R$ 6,800,00
Escort GU 1995 A$10.500,OO
Celta 1.02005 cf opcionais azul A$ 21.500,00
Fiorino Furgão 1.51994 e/ GNV R$10.500,00
Gol M1199? c/ ac!dh/te R$14.500,OOO
Gol CLl1.819951l$ 12.300,00
Aud; A41.8 completa+couro 1996 R$ 28.500,00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9,500,00
Palio Fire 4p 2001 Jwanco R$ 17.500,00
fora Royalle 1893 c! kitGNV fl$10.500,OO
Celta life 4p 2007 R$ 25.500,00
Corsa Sedan MN 2003 trio/ac R$ 26.800,00
Santana 1.841) 1996 R$13,500,OO
Clio Sedan 2002 completo - do R$ 22.900,00
Gol CÚ 1.6 c/ ópcionais R$ 12,800,00'

.

Uno EP 4p R$ -11 ,000,00 .

Escort GL 1988 R$ 5 50!ÜlO
Honda Biz ES 2005 R$ 3,900,00
Kombi 1-1, MI 2006 Escolsr RS 29.500,00
Verona GLX 1994 RS 10.800,00
Gol GIII2001 4p RS17 .900,00
Gal Gill 2002 Power 4p RS 18,900,00
Scenic RXE 1.6 2092 GNV R$ 35.900,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA

R. Marina Frutuoso, 433 - Centro

. 3371·4789 J 8816·6666

AUTOMECÂNICA OA BARRA LTOA.
,; L

, •
"';. ,;:,\.� r :� 9. �.,

Atendemos linha geral:

® c:;J_ �1I11111

Faça uma revisão de férias na

DPASCHOAL

ALUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II
Resérve também na prole,
3370..3561 cf proprietário

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

Ambiente agnirlável sI hebidas.
Ganhos atimu de R$ KOOO,OO.
li melhor e úl1iw tosa de

São BeRfo do Sul.

Ãceito lignçiio a cobrar.
"'18-.2372

(24 hQras)

MULTIn ()M
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

Alarme residencial
Camerdal e industrial

Partãq eletrônico
lnterfone
Câmeras - cftv

Rua José Nartoch, 1456 - São luis
multicom. jgs@brturbo.com.br

..

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

CONSULTE"NOS

Rua Presidents Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sui - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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......
EMMENDORFER COMÉRCIO DE VEíCULOS LIDA

EJ!!JtfEIVOOIlFEfl Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557 - Centro - Jaraguá do Sul - SC'

Fone: (47) 3274.4444 I Fax: (47) 3274.4441
emmendorfer@emmendorfer.com.br

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

TENHO RAZÃO?

Não entendo lá essas coisas de economia, mas a solução
encontrada pél:os Estados Unidos, que passam por uma terrível
ctise financeira provocada pew rombo criado por empréstimos de
imóveis não pagos, roi a de reduzir a taxa dos juros para incentivar
o mercado interná com o aumento d� consumo da população e o

conseqüente crescimento' do lucro das empresas. Os investidores
nos títulos dos bancos; inclusive os estrangeiros, ficaram a ver

navios. Mais ou menos isso. Agora o seguinte: se fosse rio Brasil,
pode crer, tenamos criado um Proer para' socorrer os bancos,
pagaríamos, religiosamente, o prejuízo dos especuladores
estrangeiros (o calote é negativo à imagem do país) e

lluméntaríamos os juros para "segura!a infla,çãg", '

GRITO DE CARNAVAL ,TIMTIM'
Quem está lendo a coluna � bem" nesta quinta-feira
nesta quinta-feira, pode" que ó -boa praça � JeJtor' ,

'

aproveitar e curtir a noite o
..
as s La u o '�-'(r� "r>ô�ru-��'

grito" de Carnaval no bar O
-

_

Anderson c. Krüger bate' as
Meu Boteco, que ficará a: taças e faz tim tim, pois é

cargo do excelente músico,' hoje à dia dele comemorar

Tubarão e a turma d�s .a idade nova.Mil vivas._

Caubóis.
"

-Ó; BOLA BRANCA

COQUEtEL -, A' minha wlüna' nem

Amanhã à noite vai rolar no 'sempre é' para criticar -

é
f6 f o é a t ; às, v-e z e sKantan Sushi Lounge, às '

20 horas, o coquetel. de '.
_ pro d u z im o s el og i o s

lançamento da Coluna também. Né? Por isso hoje,
Social Área Vip, no jornal quero aproveitar este

espaço tão requisitado paraO Correio do Povo, que_
será. comandado pelo parabenizar o meu amigo

.jovern Richard Prada e
Leonardo Felippetto, da

circulará duas vezes por
Criare Móveis, que, com

seu jeito simples e correto,
em apenas .

um ano de
atividade em Jaraguá do

Sul, conquistou seu espaço
num mercado
concorridíssimo.

semana.

CANTEIRO
O canteiro de obras no prédio daMarcatto, naMarechal, despertou
curiosidade de muita gente, todos querem saber o que sairá ali.
Como somos bem informados damos aqui de lambuja. Será um

complexo comercial, com aproximadamente 40 lojas, inclusive com
espaço para restaurantes.

TROCOU-IDADE
A gatinha Stefani Pavanello, afilhada deste colunista e filha do
presidente da Fesporte Cad Pavanello e sua Gisele , recebeu ontem
mil bicocàs dos amiguinhos '

e. -.principalmente da vó coruja tia
� Landa, pela estréíademais,um aniversário.

, -.
.

',_ .

'

':-1' .. nD' I('A�-' nC,,'li-1 H�iT,l\
" ,_ '-'_ ·I·U", -

UI- Ut\Jh' 10
,

,CtirtÍr as delícias da Confraria do
Churrasco.

,'FRASE'D_O,DIA
Quando um homem diz que o dinheiro
não resolve nada" fica claro: ele é um

,

duro. - E.W.Hoower

QUINTA-FEIRA, 31 de janeiro de 20081 09

Por Moa Gonçalves
(moagoflcalves@f1etuno,com_br)

li 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 21 h30
- 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 21h
- 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)

• Ciné 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, 21h45
- Todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumãrkt 1
O Gângster
(15h, '\.8h30, 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 Johnny
(14h20, 16h40,.19h10 e 21h40
- Todos os dias)

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

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

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

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

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

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO HÁ 20 ANOS
Carnês de IPTU
O Correio do Povo noticiava na ediçâo de 30 de janeiro a 5 de
fevereiro, que a impressão dos camês de IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano), do exercício de 1987, tinha tido um.
aumento médio de 250%, que poderia ser quitado em até
quatro parcelas. Naquele ano, a Central de Processamento de

..

Dados da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul realizou pela
primeira vez aimpressão por equipamentos próprios,
permitindo a divisão dos carnês por ruas e bairros e facilitando
o próprio controle. Outra inovação: os camês seriam entregues
nos próprios bairros, em estabelecimentós de'ensho, para
facilitar a entmga e evitar as filas que anualmente se formavam
na Prefeitura. Na época, eram entregues mais de 15 mil carnês
contra os 38 mil que serão distribuídos amanhã na cidade.

O orA DE HOJE o CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

SANTO
Santa Marcela
São João Bosco

EFEMÉRIDES
Dia Nacional do Mágico

1951
Getúlio Vargas toma posse no

cargo de presidente da república e

anunciou seu ministério ..

1956
Juscelino Kubitschek assume a

.

presidência do Brasil para mandato
de cinco anos.

1958
EUA lança de Cabo Canaveral, o
Explorer, primeiro satélite artificial
americano em órbita da Terra.

<'

1961
O presidente eleito Jânio Quadros
toma posse em Brasília.

1989
Lei nO 7.730 institui o Plano Verão,

.

que criou o cruzado novo, com o

corte de três zeros no antigo
cruzado.

A cadelinha Lanys adora brincar e tirar uma soneca.

Ela é a melhor companheira e a caçula da Família Schneider.

. Q,clic é da leitora Kelyn Cristina Schneider.

PREVISÃO DO TEMPO
Chuva Intensa
Para hoje, a chuva pode ser mais intensa e
volumosa no Alto-Vale do Itajaí, da Grande
Florianópolis e especialmente no Litoral Norte
deVido ao deslocamento do sistema de baixa
pressão pelo Litoral Sul do Brasil. A partir de
amanhã, a intensidade da chuvadiminui e
o tempo apresenta melhoria.

� Jaraguá do Sul e Região

����20°C� ���O°C r>. �1����c r>. '. ��:I���0MAx: 27° C� MÁ)(: 30· C� MÁ)(: 31° C� MAX: 32° C .

Nublado Chuvoso Chuvoso Nublado

� Fases da lua

.�ndlas61Ç[) Id 101EllSOlaradn .P¥cl�mt!ntc NlJb!ado 1nstá�1!1 ChIN(}Sl) Tt�ada
I nulliado

CHEIA MINGUANTENOVA CRESCENTE

8/1
. � 15/1

I
o 2�1 ))3011

�ANIVERSÁRfOS
31/1
Alexandre Schwartz
Arnaldo KI�nrtz
Catiana Franks
Christiane Plautz
Cleide de Souza
Dinalva Marli Horst Keimer
Elvira Oldenburg
Gabriel Sardanha

.

Gleidson C. Pereira
Ivo Zanluca
Izair da Rosa
Juliano José Soares
Julio Silveira Pires
Ketlin F. Martim
Luci Bauer
Luigi Kita
Maiara Biss
Manuela Sardanha
Marcelindo Carlos Gruner
Maria Zulma Kobeorski
Marise W. Alexia
Paulo Ricardo Schmidt
Rita de Cássía Maciel Costa
Rodrigo Rubin
Rohan Pereira
Runo Krodt Franzer
Thiago Gabriel Staidel
Vinício Brock
Viviane André

UTILIDADE 'PÚBLlCA
ENCONTRO
As inscrições para o 3° Encontro de
Músicos da Cultura Alemã estão
abertas. O Encontro acontece em

março, na sede do Botafogo Futebol
Clube. As nscnçõesvâo até o dia 25 de
fevereiro. Outràs informações no
telefone 3275-1300, comAdemir.

COLÔNIA.DE FÉRIAS' c .•
'

A·';

.

EmCorupá, a SOciedade Esporti\ialj:c
Recreativa Ano Bom promove o

.....
. .

Baile de Reig,de Bainha: Será nodi?,
·'16 de fevereiro, cornneio às 19, .:,'".;

...•. horas. A armação fica por conta da .

.

BandaVersalles.lnformações: (47)' ]
3375-1099, com Hergildo.

..

;�
"

�'-' ..
" :'-'" ;:';;--'.' '

.. �� ., .. '-,''- -,"-,

Ç[)
� FLORIANÓPOLIS

MiN: 23°1 MÁ)(: 28°
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NOVELAS
Desejo Proibido
Viriato faz um discurso sobre a carta e

ninguém presta atenção. Inácio diz a

Cândida que Henrique insuflou um

ataque contra a pàtóquia, incitou os

romeiros e prendeu Laura e Miguel e
que da próxima vez dará queixa. Miguel
pede Laura em casamento. Ela aceita

emocionada. Chico sofre quando Laura
afirma que pretende mesmo ir embora.
Chico concede amão de Laura aMiguel.
Cândida reprime Henrique, que diz ter
sido traído por todos e promete lutar

para conseguir Laura.

Sete Pecados
Hércules volta para a casa de Romeu

para procurá-Ia. Marcelo recebe um

pacote com comida na delegacia.
Marcelo passamal e acaba confessando

que fez a bomba, e morre antes de
revelar quem a encomendou. Clarice

questiona Cana sobre o envolvimento
.

noseqüestro de Helena. Beatriz acorda
e Elias aproveita para explicar o que
aconteceu. Gina descobre que Miriam
não irá mais à escola. Fátima avisa
Flávio e Rebeça que Beamz está bem.
Hércules entrega um líquido para Pedro
colocar na bebida de Flávio.

Duas Caras
Evilásio e Barreto discutem. Júlia volta

para a casa dos pais, mas exige que
Evilásio fique lá com ela. Alzira vai para o

hospital, jurando que amaJuvenal. Dália
se declara para Bemardinho. Ronildo

rouba Femanda, que registra a clcatnz

que ele tem na sobrancelha. Snvia e Cla
rissa fazem o exame. Bárbara desconfia

quando Femanda descreve o bandido.
Gislaine e Priscila tiram passaporte.
Ramona e Gislaine defendem Macieira

na delegacia.

Amor e Intrigas
Alexandra conta para Dorotéia que Pedro

é apaixonado por Alice e que através de
Antonia elas podem armarparatirarAlice

. de Felipe. Débora diz para Petrânio que
Daniel comprou o anel com ajuda de

Mario. Petrônio fica intrigado e dá uma
caixa de bombons para Débora. Valquíria
diz para Bruno que está precisando de

ajuda. Felipe sugere que Alice ande com
um segurança. Valquíria diz para Bruno

que ela emprestou dinheiro para uma

prima; que lhe deu um calote.

Caminhos do CoraçãO
Zé Sinistro se impressiona com a

habilidade de Toni e segura Helga. Lucas.
lê o pensamento do bandido e o ouve

dizer que irá atirar em Helga. Lucas jQga
um vaso em Zé Sinistro, que cai no chão.
O bando de Zé Sinistro atira. Zé Sinistro

aponta a arma para Lucas. O bando de

Zé Sinistro ataca Toni. Júlia coloca tudo'
que pode incriminá-Ia em uma mala e

diz para Beatriz que ninguém irá achá-Ia
no laboratório da ilha.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

-MODA

Marcos aconselhou
Rafinha a ter filhos. Sem
sono, os dois BBBs
conversavam no quarto
Xocante namadrugada de
quarta-feira, quando o
capixaba, pai de uma
menina, disse que a

. experiência de ter filhos é
única e aconselhou o cantor
de rock ã ter filhos quando
puder: A resposta foi rápida:
Rafinha disse que tem muita
vontade de serpai, mas no
momento certo. .

Depois de abrir a loja
com roupas específicas
para bailarinas, Ana
Botafogo inova e amplia
a coleção da grife que
leva seu nome, com o

lançamento de verão,
na loja de Copacabana,
Zona Sul do Rio. Vale
lembrar que toda a

coleção é inspecionada -

pela bailarina, tendo
que passar pelo
seu padrão de
qualidade."Olho
tudo", diz Ana.

Sabrina Sato foi a estrela
do último ensaio da
Gaviões da Fiel, que
animou a quadra da
escola de samba, em
São Paulo. Mesmo

chegando com cerca de
duas horas de atraso, a
apresentadora foi a
sensação da noite.
Tanto os passistas como
os integrantes da
bateria e o público se

contentaram ao vê-Ia
sambar no palco e tirar
fotos com fãs.

MISSÃO
O ator George Clooney está
fazendo uma visita à índia,
como parte de seu trabalho
como 'Mensageiro da Paz'
da ONU. Para a imprensa,
o ator não quiS fazer
declarações a respeito de
sua nova missão, já que
primeiro quer aprender

.

sobre os problemas da
região. Ele considera que
ainda não tem experiência.
"Não quero falar: Prefiro
escutar primeiro",
afirmou o galã.

HORÓSCO·PO

ENSAIO
BBB

SUDOKU

3

7

9

1

SOBRE O JOGO
. É um jogo de lógica muito 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
. Etá português difícil
O patrão chama sua funcionária e pede:
- Par favor, preencha um cheque de

R$ 600 para eu pagar uma conta!
A funcionária demora muito para preencher
o cheque e volta com uma duvida crucial:

.

- Chefe, a palavra 600 se escreve com

SoucomC?
O patrão irritado ameaça demitir a
funcionária caso ela não melhore seu

português.
- Por favor, chefinho, eu prometo estudar
mais português e me tornar tão boa em

gramática quanto o senhor, só me tire está
duvida. O cheque deve seu escrito com

SoucomC?
Nisso o chefe fica alguns segundos
pensativo e responde:
- É o seguinte, faça dois cheques
de trezentos!

SOLUÇÃO

Áries (20/3 a 20/4)
o céu hoje se mostra tensões e elas atingem você, ariano, causando uma crise existencial.
Procure colocar suas novas idéias em ação. Não tema o que está virá, pois sempre o novo lhe·
cai bem. Aí pode estar toda a graça dos novos momentos.

Touro (21/4 a 20/5)
Seu dia está positivo no sentido de ajudá-lo a controlar seu ciúme e possessividade. Faça o que
lhe for possível para viver bem um romance que estiver começando, O dia está bom para as

paixões, portanto, uma atitude impensada da sua parte, pode acabar pondo tudo a perder.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Mercúrio não está lhe ajudando hoje e a melhor forma de viver este dia é fazendo algo diferente
do trivial. Permita que.o universo conduza os acontecimentos e que as coisas tomem seu rumo

por si só. Um pouco de paciência é aconselhável,

Câncer (21/6 a 21fl)
O canceriano se encontra hoje dotado de mUITa criatividade, Tente passar seu dia se divertindo no

seu estilo. EVITe apenas a melancolia. O melhor para viver seu romantismo é namorar. Esta será
uma ótima anernaãva para curtir um momento que pode lhe trazer mUITO prazer e alegria,

leão (22fl a 22/8)
Sentindo-se meio desanimado hoje, o leonino deve concentrar sua energia vital, Que tal fazer
alguma coisa diferente do habITual, ·principalmente quando estiver em casa ou em família? É bom
tentar alegrar o ambiente doméstico e evitar desentendimentos com os quem vivem com você.

Virgem (23/8 a 22/9)
Virginiano, que tal hoje que a Lua está em tensão com Mercúrio, você observar melhor como tem
se relacionado com seus irmãos? Tem havido diálogo e entendimento suficiente entra vocês para
manterem uma boa relação? Observe também se não está fa�ando demonstração de afeto.

libra (23/9 a 22/10)
A Posição da Lua hoje e seus aspectos planetários sugere que o libriano siga sua intuição, ao
invés de usar apenas a razão. Isso vai ajudá"lo a se sentir mais leve e entregue aos bons
momentos. Você está precisando se desligar um pouco da necessidade de.aprovação dos ouros .

Escorpião (23/10 a 21/11)
A Lua em seu signo e suas tensões indicam que você deve se voltar para si mesmo e tentar se.
satisfazer enquanto ser humano para não desanimar. Veja o que é importante para realizar seus

desejos e procure seguir apenas o que diz seu coração.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Este é um dia para o sagITariano estar atento aos momentos que tiver sozinho. Fique mais na

sua, ao invés de sair ou fazer coisas que acabem deixando-o mais irrITado e agITado. Uma boa
leitura para ajudá-lo a entrar em sintonia com o universo e com suas crenças interiores.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
O capricorniano hoje deve aproveitar a posição da Lua em Escorpião e desenvolver todo tipo ee
atividade com os amigos. Aproveite para baterum papo e trocar algumas idéias sobre toda sorte
de assuntos. Até nestes momentos descontraídos, pode-se chegar a alguma inspiração.

Aquário (21/1 a 18/2)
O aquariano está mais magnético e para uma imagem social bastante posiíiva hoje coma Lua
ativando esta área. Se receber convites para festas ou eventos, não deixe de comparecer. É pela
sua presença que as pessoas notarão suas qualidades.

Peixes (19/2 a 19/3)
Hoje, seu regente Netuno está tenso com a Lua e pode ser um dia para você se inspirar e mudar
o que está lhe parecendo tão comum e trivial em sua vida. Mesmo que sua viagem seja' apenas
mental, é sflmp[8 uma chance de sair desta realidade. Acredite nos seus ideais.
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ENTRE O INGÊNUO E O IDIOTA
Semana de doido, a cena era tragicômica na página 05 do CP de terça-feira.

Tinha aquela uma do rapaz que saiu da danceteria com vontade de ver o mar, e achou que
não dava nada roubar uma viatura do corpo de bombeiros de Massaranduba pra ir pra
praia. Como o bizarro dá debate, lancei no blog. "Rapaz pensou que o resto do mundo tinha
emburrecido depois do porre de Natasha que tomou, achando que não ia ter problema
pegar uma viatura emprestada. Nisso que dá ver televisão demais." Não demorou, Saio
retrucou com a certeira: "Não é televisão. O exemplo vem de cima, dos governantes. O cara

vê impunidade em tudo, ninguémé preso, acaba achando que é normal." E quanto essa

questão, creio eu, não há mais o que se acrescentar,
Bonito ia ser algum depurado vir pra cá pedir desculpas, mas acho difícil reconhecerem.

Afinal, se o povo não tem cultura, isso hão é.culpa deles, não é mesmo?

Já mais pra baixo, na mesma página citada, tinha aquele retrato de infelicidade que foi O
trote que. o Dr. Cretino passou no SAMU. Sei não, mas se ainda tem gente estúpida o

suficiente nesse planeta pra passar trote pta uma corporação, compra de linha telefônica
devia passar a exigir teste de Q.L Números abaixo de 69, o que deve ser o caso desse rapaz,
não merecem ter um telefone namão nem pra jogar Snake.
Em debate saudável no blog, tinha leitor recomendando cortar f6ra os dedos do'cara; pra

situação nunca mais se repetir: Ironia maior, ele ia ter que ir de ambulância pro hospital- e
nessahora agente ia descobrir se o SAMU guarda rancor au não.

COISAS QUE UMA OLIMPíADA FAZ
Faltam seis meses para os Jogos Olímpicos em Pequim, e apesar das obras estarem praticamente

concluídas, o comitê organizador enfrenta grave problema: a poluição.A cidade é uma das mais
poluídas do planeta - um lugar nada propício para atletas profissionais, que precisam de sua saúde
em 100%. Por forçado evento, a circulação de carros na cidade passará a ser limitada, parte da
frota de ônibus será renovada é fábricas serão desativadas. Para melhorar as condições do ar, até
chuvas serão provocadas, via bombardeamento de produtos químicos em nuvens - tudo pelo
brilho do evento. Por essas e outras que aumentam nossas expectativas quanto à Copa doMundo
que será no Brasil. Espetáculo à parte, a premissa de transformações no campo da segurança
pública e infra-estrutura de transporte já fazem valer a realização por aqui. E vai termuito mais.

Andressa Tatiana Schalinski conferindo b�lada na

Moinho Disco.

VISITANDO
Aos amigos, a informação:

Mr. Cleiton [anrsch (vulgo
Palmito) está no país! De
férias, veio dar no Brasil um
tempo do frio e chuva de
Londres - ironia pura, Por
hora no litoral, daqui uns dias
estará pela cidade procurando
os mais chegados.

FREE PLAY FOUNDATION
Quem passar pelo MySpace

de Tom Hanks vai deparar-se
com um vídeo do ator fazendo
um comercial estranho: ele
anuncia rádios movidos .à
manivela e bateria solar. Mas o
que começa estranho
desenrola-se em mais uma ação
humanitária. Tais rádios são
doados pela' Free Play
Foundation a moradores da
África que não têm acesso à

energia elétrica, e que por meio
destes aparelhos podem ter

acesso à notícias e cultura. Tom
Hanks termina' o vídeo
autografando 10 destes rádios e

dizendo que todos estarão para
leilão no ebay.com. O leilão
será encerrado neste dia OI,
com toda renda obtida sendo
destinada à fundacão. Acesse

freeplavfoundation:com.

,4

O CORREIO DO POVO

A NOTíCIA MAIS ESPERADA DESDE 1994
Portal gl.com.br divulgou: "Integrantes elo New Kids

on the Block planejam retorno aos palcos. Anúncio
oficial será feito nas próximas semanas, diz fonte à revista

'People'. (...)0 site oficial ( ... )passou a disponibilizar
recentemente um video e um espaço para que os fãs se

cadastrem para receber informacões."
Sublinhamos 'fãs' para aumentar o teor dramático da

nota. Hoje com todos integrantes beirando a casa dos 40,
acreditamos será muita presença de espírito por parte da
banda continuar chamando-se "New Kids".

No calor de Floripa, Letícia Sipriani posa com uma

água de côco para o refresco visual.

AGENDAÊ
- Hoje rola outra pagodeira no SCAR Lounge, uma das últimas oportunidades da galera

para confraternizaçâo com os estudantes do FEMUSC que estão por aí. Start: 19h.
- Amanhã, a tal sexta-feira, vai ter grupo Kibelleza na ComBat, a partir das 2Zh com

�

entrada franca. Na 115 Lounge o grupo Nova Tendência faz pagodeira, seguida por DJ
Fernando S. no palco. E pra finalizar, no SCAR Lounge alguns dos integrantes do FEMUSC
tocarão ao palco ritmos caliente.> na temáticaNoite Latina:

SUSHI E CONFETE - Sabadão a torcida é para que a chuva dê uma trégua, e às 21h o público possa curtir o

Nando Raboch manda o desfile de carnaval na Reínoldo, Rau. A bagunça está programada para lá pelas 22h migrar
recado' que segunda e terça- para a ComBat, onde grupoPagode.com apresenta-se-noite adentro. A entrada será gratuita.
feira de Carnaval o Kantan

-

- Domingo dá pra fechar legal no SCAR Lounge, onde banda Trivium vai apresentar-se
Sushi Lounge estará aberto', seguida pelo reperório hip-hop do DJ Xalinho.
recomendando inclusive a

galera procurar o point para
exper

í

m e n taf os drinks
especialmente criados para os

"esquentas" carnavalescos.

CARNAVAL NO BAEPE
É dia 05 o baíle lá no C.A

Baependí, sendo Manchester
Band quem sobe ao palco para
tocar as marchínhas e demais
ritmos. Ingressos antecipados
já disponíveis na secretaria do
clube, cotados aos valores de
R$15 o feminino e R$25 o

masculine.

BOOKCROSSING

"Espero que alguém que
encontre este livro, goste dele,
e também deixe um livro ern

algum lugar para outra pessoa ,

encontrar." Querendo
dernocratizar a leitura, essa é a

filosofia do Bookcrossing,
movimento mundial já
existente no Brasil desde 2003
e que vez ou outra surpreende
o cidadão comum, que depara-
se com obras deixadas em

vagões no metrô, orelhões,
bancos e escadarias. A _

proposta. é genial, e faz hoje
mais de 4 milhões de livros
vagarem pelo mundo. O Brasil
tem 3.522 adeptos, sendo 3 de
Jaraguá do Sul. Estamos
entrando nessa também!
Acesse bookcrossing.com· ou
nosso blog hoje e veja mais.

.Direto da premiação da Federação de Autornobilismo de Santa Catarina, a foto de
Thomas Schwartz, campeão da Copa Norte Catarinense de Velocidade na Terra 2007,
junto ao amigo Diego Ramos, vice da competição. Thomas retoma às pistas dia 16 de
fevereiro em Chapecó, agora buscando lugar noCampeonato Catarinense.

'
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NOVO DESEMBARGADOR

Juizados especiais
serão prioridade
Medida 'pretende
agilizar os 1,8 mi
de processos

FLORIANÓPOLIS
Amanhã o desembargador

Francisco de Oliveira Filho toma

posse na presidência doTribunal
de Justiça de Santa Catarina já
ciente de que não poderá cumprir
o mandato de dois anos. "Meu

período na presidência será

exatamente de um ano e 13 dias",
afirmou Oliveira Filho em en

trevista. O motivo é a aposenta
doria compulsória aos 70 anos,

conforme determina a lei.
O desembargador declarou

que pretende priorizar os juizados
especiais cíveis e criminais para .

agilizar decisões sobre questões
.

como, por exemplo, a respeito de
- danosmateriais emumabatida de
trânsito ou em casos de brigas em
que resultaram lesões leves. Atual
mente tramitam na justiça cata

rinense aproximadamente um

total de 1,8milhãode processos, e
o orçamento do poder judiciário'
catarlnense para 2008 é de apro
ximadamente R$ 572milhões no
total.

Outro projeto a ser encami

nhado à apreciação do pleno do
Tribunal, fonnado pelos 50desem-

. bargadores, é a criação das Câ
maras Especiais Regionais, pre
vistas na reformado judiciáriopela
EmendaConstit:úcional45/04,para

DIVULGAÇÃO
----------��-----

Desembargador Francisco de Oliveira
Filho toma posse na presidência do TJ

descentralizar as ações do 1]. A
proposta pretende disponibilizar
desembargadores junto às Turmas
de Recursos dos juizados especiais
das comarcas, que. deverão

obrigatoriamente residir nas cinco
das seis cidades onde estão

instaladas as Turmas. "Para isso

precisaremos criarnovos cargos de
desembargadores substitutos",
explica o novo presidente.Atual
mente o1] conta com 18 desem

bargadores substitutos. AsTurmas
de Recursos estão instaladas em

Chapecó, Blumenau, Criciúma,
Lages e [oínville, além da Capital
que já conta com desembar

gadores substitutos.

Devido ao grande número

de presosno estado, onovopre
siderite pretende, .

em março;
reunir os juízes corregedores de
penitenciárias e presídios re

gionais. "O objetivo é examinar
a situação de cada� dos sen
tenciados, com a participação
do Conselho Penitenciário
Estadual, para ver se os presos
têm direitos a benefícios como

redução de pena e livramento
condicional. Igualmente pre
tendemos verificaro sistema de

abrigamento para menores

que cometeram atos infra
cionais, por meio de encon

tros com rnagistrados da in
fância e juventude para en

contrar soluções aos pro
blemas existentes", informou

. Oliveira Filho.

redacao@ocorrpiodopovo.com.br

. Gasto'
Ao pergunt<;lr sobre o uso do cartão corporarivo pelo

ministro Altemir Gregolin, que segundo a Controladoria

geral da União teve um gasto irregular de R$ 22 mil, a

assessora do ministro da Pesca, Tatiana Beltrão, foi'
espontânea: "É um absurdo. Ele.é um pão-duro. Controla
tudo, principalmente o uso deste cartão. Estes R$ 22 mil
devem ser de alimentação e viagens," desabafou. Mas vai
ter que s� explicar....

Recursos
Pelo menos a Confederação Nacional dos Municípios

relata que o ex-deputado Jorge Boeira, que assumirá a

presidência da Eletrosul,foi o segundo parlamentar no
Brasil que mais conseguiu liberar verba de emendas

individuais e o primeiro em Santa Catarina. Ficou atrás

apenas do senador Eduardo Suplicy. Foram R$ 6,9 milhões
entre 2005 e 2007. Só para se ter uma idéia durante os

quatro anos de mandato, Boeira, destinou R$ 7,5 milhões
em emendas para a instalação de vários pólos da UFSC .

pelo interior. Hoje são 15 cidades. com ensino superior
gratuito. "Fico muito feliz que essa ação gerou todo esse

retorno e que este levantamento apontou que estávamos
no caminho certo", expressou Boeira que era respeitado
inclusive por adversários. Perdeu a reeleição por �rro do

.

próprio PT:

Jorgf! Boeira aguarda apenas a confirmação oficiql do,Planalto
para assumir a presidência da Eletrosul. ·Mas seu rlOlÍle já for
-sacramentado. Enquanto isso o presidente estadual do POT, '

Manoel Dras, que cumpre agenda política nô extremo"'oeste:

catarinen�e,. contjnut!esp�fanQt) asya vezparaocUP(lE�"rna"das,diretorias." "Minha nomeação depende do presjdentltula, foi
ele quemme ofereceu e eu aceitei ocupar um espaço nª estatal,
vamos aguardar," declarou o pedetista.

Valor
A eleição em São José está sendo acompanhada com

atenção pelos postulantes à prefeitura da Capital, não
e�clusivamehte por sua proximidade. Outros fatores são

considerados. É o berço político dos Berger. Quem destaca
essa importância é o ex-governador Esperidião Amin

. colocando o município vizinho no contexto das conversas.
Vale lemb;ar que São José lidera em população as cidades'

.

onde não há segundo turno.

Punição
Atualmente, o Código Penal prevê penalidades apenas

para o exercício ilegal das profissões de médico,
farmacêutico e dentista. Existe um projeto na Câmara em

Brasília incluindo o exercício irregular de nutricionista

entre as infrações penalizadas com detenção de seis meses

a dois anos. O argumento é que a ilegalidade da profissão
coloca em risco a saúde da popul�ção e gera insegurança
alimentar e nutricional. Trata-se"ele uma proposta que
deveria ter o apoio integral da categoria, até no sentido
de preservação e combate a ilegalidade.

licença
No dia 12 de fevereiro o

deputado Jandir Bellini se

afastará por 60 dias da
Assembléia permitindo desta
forma que assuma neste

período o suplente Flávio

Ragnani. Esta na progra

mação do PP visando dar

oportunidade aos suplentes e

desta forma criando um

processo de renovação dentro
do partido. Bellini afirmou
que durante esses dias vai

cuidar de seus negócios par-
_ ticulares não se afastando, é
claro, do processo eleitoral
em Itajaí.

'

Cedendo
Sobre a licença do de

putado Bellini, comentada
na nota anterior, na verdade
quem deveria assumir é o

primeiro suplente Lício
Mauro da Silveira, que
cedeu para' Flávio Ragnani,
da região de Concórdia.
Silveira está empenhado e

dedicando-se ativamente à

eleição em São José.

Em campanha
Apesar de receber mais de

três mil pessoas na terça à
noite para comemorar seus 40
anos o deputado Edson
Pir iquito não considerou
como lançamento de sua

candidatura à prefeitura de
Balneário Camboriú, Desta
cou que vai aguardar a

consolidação da coligação e

principalmente a decisão da

população em apoiá-lo. "É
.

para mudar a cidade", al
finetou.

E a Vida Ségue
Nãolfl baixar o preço

das mercaderias com o

fim da CPMf? Pelome
nos um dos argumentos
era de que o i1nposto
encarecia os produtos.
Eagora?
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DESCONTROLE

Garibaldi diz que os gastos
devem passar por pente-üno

BRASíLIA
O presidente do Senado,

Garibaldi Alves Filho (PMDB
RN), afirmou ontem que os

gastos do govemo.federal com o

cartão corporativo devem ser

investigados para que se ve

rifique se houve excesso.

"Eu acho que issoprecisa ser

levantado, apurado, mas não

ficar só nisso sem tomar as pro
vidências para que no futuro não
se tenha esse descontrole com "Precisà ser levantado, mas não ficar só nisso sem tomar providências"
gastos que são e deveriam ser

mais bem fiscalizados. Afinal de
contas, é dinheiro do erário pú
blico, dinheiro do contribuinte,
e isso não pode ser tratado dessa

maneira", afirmou o senador,
segundo á

Na terça-feira, a ministra da
Casa Civil, Dilma Rousseff, pe
diu que a CGU (Controladoría
Geral da União) investigue os

gastos dos ministros das Seppir
(Secretarias Especiais de Promo
ção da Igualdade Racial),Matil
de Ribeiro, e de Aqüicultura e

Pesca, Altemir Gregolin.
Segundo a assessoria do

ministro da Pesca, todos os gastos

Dilma Rousseff

pediu para que
CGU investigue

JOSÉ CRUZ/ABR

foram feitos durante viagens
oficiais. O ministro gastou em

2007 no cartão corporativo R$
21,6 mil. Ainda segundo a

assessoria, oministro teria optado
por usar o cartão corporativo ao

.

invés de pedir as diárias a que
ten; direito. A assessoria afirma

que, caso tivesse optado pelas
diárias, o valor ao que oministro
teria direito seria d€ R$ 23 mil.

No caso da ministraMatilde

Ribeiro, a Comissão de Ética
Pública havia identificado R$
171 mil ern gastos feitos com o

cartão corporativo em 2007.
Por exemplo, ela usou o cartão

de crédito para fazer compras .

em urn free shop no valor de

R$461,16.
No entanto a ministra diz

que foi um engano. Esse valor,
segundo ela, já teria sido res

sarcido àUnião.A assessoria da
ministra afirmou que os outros

pagamentos foram todos feitos

quando Matilde Ribeiro estava

a trabalho.
O uso do cartão é restrito

para necessidades administra
tivas da pasta e para gastos ex
traordinários e emergenciais
que podem ser feitos sem aber
tura de licitação.

União Européia embarga carne bovina brasileira
BRUXELAS

Nenhuma propriedade agrí
cola brasileira possui no mo

mento autorização para fornecer
bois para exportação de carne à

União Européia, o que deverá
fazer com que as vendas sejam
interrornpidas a partir de hoje,
quando entram em vigor novas
regras européias. .

Comohouveumadiscordância
entre os governos brasileiro' e

europeu sobre o número de
faU!hdas liberadas para exportar à
UE, nenhuma propriedade con

seguiu autorização sob as novas

regras, válidas a partir de quinta
feira, disse um integrante da
ComissãoEuropéia ontem.

Apenas cerca de 300 proprie
dades brasileiras, ou 3% das fa

zendas, deveriam receber per
missõesparaexportaraos 27 países
integrantes do bloco europeu,

segundo interpretação do co

missário de Saúde do bloco,
Markos Kyprianou, mas o Brasil
enviou uma listacomumnúmero

maior de unidades consideradas
habilitadas (2.600).

Diante dessa divergência,
segundoKyprianou, ainda não há

uma lista com as fazendas
habilitadas a vender gado para
os frigoríficos brasileiros que

exportam carne à UE.
''Tínhamos considerado cerca

de 300 propriedades sendo
autorizadas a exportar para a UE,
com base em inspeções prévias e

. -ínformações dos brasileiros", disse
o comissário de Saúde.

Segundo Kyprianou, como o

Brasil enviou na terça-feira uma
lista com um número 'muito

maior,mais tempo seránecessário

para que a checagem das fazendas

seja realizada.

O CORREIO DO POVO

Da Redação
rtdacao@ocorrtiodopoyo.com.brECONOMIA

Projeção
ACNI (Confederação Nacional da Indústria) mantém em 5% a

projeção de crescimento da economia este ano, apesar da crise

internacional. '� condições são menos favoráveis do que em

dezembro, quando fizemos essa projeção,mas acreditamos que ainda
não se justifica fazer uma revisão", disse o gerente-executivo da
Unidade de PolíticaEconômica, FlávioCasteloBranco. Ele comentou,
porém, que a possibilidade de a economia crescer 5% este ano está

menor.Na sua avaliação, a crise financeira internacional ainda não é

conhecida em sua extensão, mas ela deverá provocar uma

desaceleração na economia mundial e no comércio internacional.
Para o gerente-executivo, o Brasil tende a ser afetado pela redução
das trocas comerciais. P� aCNI, no entanto, os efeitos da retração.
americananão chegarão à indústriabrasileira nos próximos seismeses,
pois há certo efeito inercial nosmercados.

Usinas wmmtricas em se
O grupo norte-americano Contour Global programou para o

inicio domês demaio o anúncio do projeto final para a construção
de três a quatro usinas termelétricas em Santa Catarina, movidas
a dejetos de suínos e aves com capacidade para geração total de
até 120 megawats e investimentos da ordem de R$ 600 milhões.
Os municípios visitados e que têm chances de sediar as usinas

são Presidente Castelo Branco, Paial e Iomerê, na região Meio
oeste; além de São Ludgero e_Braço do Norte, no Sul do Estado.
Todos ficam próximos a centros produtores damatéria-prima.

Incentivos
O governo deverá oferecer incentivos ficais através do

Prodec, que posterga o-pagamento-do ICMS, e do Pró-emprego,
que deduz no ICMS os impostos earn aquisição de máquinas e

equipamentos para o grupoNorte Americano; De acordo com
o governador em exercício, Leonel Pavan, Santa Catarina foi
o Estado escolhido no Brasil por apresentar abundantematéria

prima para geração deste tipo de energia. O potencial de rejeitas
de aves a serem aproveitados é de 8,8 milhões de toneladas e

mais 2,7 milhões de toneladas de dejetos suínos por ano

icnWJgia no SIf
Desdemaio de 2007, o STF (Supremo Tribunal Federal) recebe e

tramita processos de forma totalmente eletrônica. Para atestar a data
e o horário em que os processos Chegam ao sistema, oTribunal utiliza
uma solução de carimbodo tempo desenvolvidapor uma empresa de
Florianópolis. Conectada ao relógio atômico e instalado pelo
ObservatórioNacional.no STF, a tecnologia catarinense garante ao

Tribunal aprecisão nos horários dos processos em tramitação.Como
.

processoeletrônico, oSTF prevê uma significativaeconomia de tempo
e de recursos, especialmente de papel. Em 2006, o STF imprimiu 5.
milhões de páginas e registrou a circulação de 680 toneladas de papel.
A expectativa é zerar esses-números em dois anos.

SimlÍ1dór
Com aproximidade dadata inicial de entregadaDeclaraçãoAnual

do Imposto deRenda, a Receita Federal disponibiliza, em sua página
na internet (wwwreceitafazenda.govbr), umsimuladorparao cálculo

-J
do imposto de renda mensal e anual. Para utilizar a ferramenta, o
contribuinte deve selecionar a periodicidade (mensal all anual),
informar os valores dos rendimentos tributáveis e as deduções. Serão
mostrados o valor do imposto devido e a alíquota efetiva.

'
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LOUGANS DUARTE/DIARID DO SUL

.

Time do Juventus lutou.muito, conseguiu trazer um ponto de Tubarão e agora é o sexto colocado no campeonato

Juventus arranca empate
heróico no Sul do Estado
Destaque da .partida foi
o atacante Martinho com

dois gols no 2° tempo
JULiMAR PIVATIO

TUBARÃO/JARAGUÃ DO SU l

Juventus e Cidade Azul
fizeram ontem, em Tubarão, um
dos jogosmais emocionantes do,
Catarinense. Depois de sair para
o intervalo perdendo por 2xO, o
tricolor conseguiu impor um
ritmo forte no segundo tempo,
indo buscar o empate em três

oportunidades, e arrancando um
4x4.No próximo domingo, dia 3,
às 16h no João Marcatto, o

Juventus recebe o Avaí.
O time visitante foipara cima

no primeiro minuto, Em boa

jogada pela direita, César cruzou
e Ramazotti cabeceou para boa

. defesa de Rodrigão. Mas foi o
único lance de perigo do tricolor
noprimeiro tempo.O time da casa
dominou o jogo depois dos dez
minutos e, aos 12, Ricardo
aproveitou cobrançade escanteio
e, de cabeça, fez lxO. Mais
objetivo, oCidadeAzulbalançou
as redes novamente aos 41
minutos, quando Anderson
chutou forte, de esquerda, sem
chances para Carlão.

Picolé tirou, no intervalo,
César eMarcâo, colocando Tiago
Mineiro eWilson. Amudança e

a conversa deu resultado.Em três

minutos, o timeempatou. Primeiro
com Palácio e depois com

Marlinho. Melhor na partida, o
tricolor teve'Palácio expulso aos

nove minutos, depois de levar o
segundo amarelo. Com um a

mais, Fabrício fez, o terceiro do .

time da casa. O Juventus não se

entregou e igualou o placar aos -

25, com Marlinho, de cabeça,
aproveitamento cruza-mento da
direita. Quatro minutos depois,
Valter, em um belo chute de

esquerda, fez 4x3 para o time da
casa.

Aos 35, Ramazotti deu lugar a
Biro Love. Aos 42, Jé quase

empata. Um minuto depois,
Maicon, do Cidade Azul, é

exptilio depois de cometer falta.
Na cobrança, [uninho bateu e

fechou o placar em 4x4.

Resultados· sa Rodada
Terça-feira
G.riciúma 1x1 Joinville
Avaí 6xO Atlético
Ontem
Cidade Azul 4x4 Juventus
Marcílio Dias 1x4 Metropolitano
Guarani Ox3 Chapecoense
Brusque 2x2 Fi ueírense

16h - Joinville x Cidade Azul
16h ; Juventus x Ava í (Record e

8° Chapecoense 4 5 3 6 6 O PFC)
16h·-Atlético x Marcílio Dias
16h - Metr9Politano x Guarani

10° Marcflio Dias 3 5 O 4 4 9 -5 16h - Figueirense x Criciúma (PFC)
.16h - Chapecoense X Brusque

Reforce a imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

IK!WfP.:'1
(47) 3371�§558 e-mail: kaiapos@netuno.com.lír·www.kaiapos.com.br

Mais base
Tânia Deretti, mãe do jogador
Jean, ligou ontem para dizer que
seu filho foi para o Figueirense
em fevereiro do ano. passado, e

não neste ano como disse a

matéria da- página 16 de ontem.
Ela afirmou também que, da parte
dela, Moisés Karminski, nunca

recebeu nada. Jean é hoje um

dos destaques da equipe sub-15
do alvíneçro,

Basquete feminino
A grande novidade neste ano, na modalidade, é que as equipes de
rendimento não terão nenhuma contratação de jogadores foras de Jaraguá
do Sul. Segundo o técnico Júlio Patrício eles agora podem "se dar ao luxo
de contar apenas com as pratas de cas,". E se engana quem pensa que
isso pode prejudicar. O trabalho de base ,:>ito aqui tem rendido excelentes
frutos. E as maiores apostas do treinador es.ão na pivô Juliana Sasse e na

armadora Mayara Uller, com 17 e 16 anos, respectivamente. Ele acredita
,

que 2008 pode ser o ano delas.

Adulto
Até o momento, ainda não se sabe
se Jaraguá do Sul terá time no

Estadual de Basquete Feminino
Adu�o e nos JASC. Segundo Patrício,
o investimento é para no futuro ter
um bom time com as pratas de casa.

Ele prefere esperar até maio, quando
começa o Estadual, para confirmar
ou não a participação.

Preocupa
A goleada que o Avaí aplicou no

Atlético, em casa, preocupa e

muito. O Leão da Ilha é o
próximo adversário tricolor,'
neste domingo, no Estádio João
Marcatto. Com muitos reforços,
o time da Capital chega como

um dos favoritos ao título e

com um time muito bem,
montado. É preciso atenção
dobrada ou até triplicada.

.

Ataque
Tem tUdo para o ataque da Seleção
'Brasileira, neste domingo contra a

lnanda ser formado por dois jovens
jogadores. Rabinho e Pato são os

preferidos na briga pelas vagas. Pelo
futebol que ambos vêm apresentado, .

até pode ser justo. E também porgue
Dunga está de olho nas Olimpíadas. E
você quem prefere?

CBF veta 14 estádios que seriam
usados na la fase da Copa do Brasil'

'. RIO DE JANEIRO
A Confederação Brasileira

de Futebol anunciou ontem,

por meio de seu Departamento
de Competições, ql!-e 14 es

rádios brasileiros não poderão
receber jogos da primeira fase
da Copa do Brasil, dentre eles
o Pacaembu e o Canindé,
ambos em São Paulo.
Além deles, o Arruda

(Santa Cruz), o Aflitos'
(Náutico), do Recife, o Mané
Garrincha, de Brasília, e o

Alfredo Jaconi (Juventude),
d�axias do Sul também
foram vetados pela CBF, que
concluiu nesta terça-feira o

levantamento dos Laudos
Técnicos dos Estádios da

Copa do Brasil. Mesmo ve
. tados, os 14 estádios poderão
ser liberados para a segunda
fase da Copa do Brasil, que
será disputada entre os dias
19 de março e 9 de abril,
desde que regularizem as si

tuações dos seus Laudos
Técnicos.

Além dos já citados, foram
vetados também o Douradão

(MS), Nhozinho Santos (MA), .

Albertão (PI), Baenão (PA),
Conselheiro Galvão (RJ),
Geraldão (MT), Ribeirão (RR)

. e Anacleto Campanella (SP).
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Lenísio brilha em vitória brasileira sobre Irã
Vitória por 4xO sobre
o Irã manteve o Brasil
na liderança do grupo

KUALA. LUMPUR (MALÁSIA)
.

A Seleção Brasileira de Futsal
conquistou ontem sua segunda
vitória no KLWorld 5's. O time

bateu o Irã por 4xO, em jogo
realizado no Ginásio Negara, em '

Kuala Lumpur, naMalásia.Com a

vitória o Brasil' segue como líder
isolado da chave Bda competíção,
agora com seis pontos ganhos.

O jogo começoucornos irania
nos, queestrearamontem,melho
res em quadra. O time chegoú a

ameaçar várias vezes a meta de
fendidaporTíago. Porém, aos pou
cos o Brasil foi melhorando e isso

logo se refletiu no marcador. Aos
15'31", opivôLenísio recebeu pas
se do alaWilliane chutou rasteiro.

O segundo tempo iniciou com
os iranianos novamente jogando
melhor,mas Lenísio acalmou uma
possível reação adversária. O pivô
fezboa jogada individual e acertou

, o canto dameta asiática, aos 3'36".
'Segundos depois, o goleiro Tiago
deu um belo passe para o fixo

Chico, que estava livre na quadra
ofensiva. Chico apenas rolou para
Willian ampliar para os sul

americanos, aos 3'59".
Com apartidamais controlada

após construiravantagem, oBrasil
conseguiu dosar melhor o jogo,
apesardeogoleiroTíago continuar
evitando o gol do Irã com belas
defesas. O quarto tento brasileiro
veio aos 10'24" dos pés do ala

Mithyuê, que chutou de fora da
áreae abola passouentre as pernas
dogoleiroGhahremani, fechando
o marcador. O Brasil enfrenta a

Tailândia, hoje às 8h (de Brasília) ..

FBI elogia sistema
de segurança chinês

PEQUIM (CHINA)
O chefe do FBI - a polícia fe

deral dos EstadosUnídos-,Robert
Muelletelogíouontemoesquema
de segurança para os Jogos Olírn
picos de Pequim, que acontecerão
em agosto. Depois de passar três

dias visitando a capital chinesa, ele

disse estar impressionado com os

preparativos para que o evento

transcorra em paz.
"Estou impressionado com a

preparação e oprofissionalismopa
ra dar regurança aos Jogos Olím
picos", afirmou o chefe do FBI.
Além do FBI, as autoridades.chi
nesas estão recebendocooperação
da polícia de outros países, como
Alemanha e Israel.Omaior traba
lho é evitar possíveis ataques ter
roristas durante os Jogos.
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,Lenísio comemora um dos dois gols marcados na Malásia é Que colocaram o Brasil na liderança do seu grupo

..,

Parabéns, Jaragu�.

50%
·de aprovação
nas melhores

.

universidades.
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