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JARAGAUÁ DO SUL

Fecam promove
. curso especial

A Amvali (Associação dos Municí
pios do Vale do Itapocu) comunico
que será realizado o Curso de En
cerramento de Mandato poro Pre
feituras e Câmaras de Vereadores,
em Jaraguá do Sul nos diàs 3 e 4
de março, no período do manhã e

tarde, no auditório do llner], A
,

promoção é .da Fecam (Federação
Catarinense dos Municípios), pre
sidido pelo prefeito de Massaran
duba, Dávio leu.

SCHROEDER

Investimentos
em saúde

O posto de saúde do Bairro Schroeder I
será reformado em breve graças à ver
bo de RS ,50 mil oriundo do ministério
do Saúde: O município entrará com

contrapartida de RS 25 mil.

VALE DO ITAPOCU---------

GUARAMIRIM

MAIS POLICIAIS PARA O MUNICí�IO
O município de Guaramirim tem,31 policiais militares poro cuiüar de apro
ximadameote 35 mil habitantes, porém este número de militares deve
aumentar. O comandante do 14° Batalhão de Jaraguá do Sul, CésQr Nedo
chetko, afirmou que o c:idáde deverá recebet ,�pós o concurso poro egresso
no PM, entre cinco e dez soldados.

GUARAMIRIM

-REIVINDICAÇÃO DA, POPULAÇÃO
. .Os moradores de Guammirim que há algum tempo vêm reivindicando melhorias no estádio Jooo Butschardt, próximo 00

trevo, este ano te,rão 1) pedido atendido. A afirmação partiu do prefeito Móri,o Peixer que irá utilizar os recúrsosda vendo do
conto-salário poro um banco privado através de processo licitatório, poro investir no estádio.

VALE DO ITAPOCU

CNPJ'5 serão
reavaliados

.

Os CNPJs de inicroempresos e empresas
de pequeno porte que optaram pelo Sim
ples Nacional poro o exércício de 2008
e apresentaram pendências devem ser

avaliados novamente pelos gestores
municipais. () sistema desenvolvido pelo
Confederação Nacional de M.unicípios
(CNM) poro u realizaÇão do'processo vol
tou 00 ar ontem, dia'l1. O prazo termino
liS l8h do dia '19 ail fevereiro.

'SÃOJOÃO BARRA VELHA .

Acidente
com Kombi

Servidores apelam
aos vereadores -

Os liombeiros Militares de Borro Velho
atenderam no último -sábado, o mo

torista Vilmar Gomes, 35, que perdeu
o controle do Kombi de placas MDG-
5914, do empresa Pegoraro, e acabou
saindo do pista e batendo em um pos
te, que chegou o ser arra�cado. Viimar
'apresentava fortes dores nos costas
e

.

foi encaminhado poro o cidade de
Joinville.

.

Os servidores públicos de Borra Velho
querem renegociar os perdas salariais
e para terem seus pleitos atendidos
vão apelar aos vereadores do muni
cípio. Após não serem recebidos pelo
prefeito Valter Morino Zimmerniann,
em reunião marcado no último q.uar-',
to-feira, os"servidores irão protocolar
pedidos de. reposição sal!lrial no Câ
mara d.e Vereadores.

.

BARRAVELHA JARAGUÁ DO SUL

Vila Paraguai
pede limpeza

Gerentes da SDR
visitam escolas

Os moradores do Ruo Paraguai, no Vila
Paraguai, em Borro Velho estão reivin
dicando o limpeza 00 longo do ruo e

também nos terrenos baldiQs existentes
no localidade, devido 00 aparecimento
de ratos e cobras, além do excesso de
sujeiras. Os moradores pediram atenção
especial do Prefeitura ou prometem não

pagar o IPTU deste ano.

O Gerente de Infra-Estruturo Wolney
João Buzzi e o Gerente de Educação
Deni Rateke visitaram os escolas do
Rede Estadual que receberam melho
rias. Nos escolas Erich Grutzmachet
Giardini Lenzi e Euclides do Cunho os

obras já foram concluídos. Outros es

colas serão visitados mesmo em meio
às obras que estão econteeende.

-

MASSARANDUBA

PASSEIO CICLíSTICO DO MUNiCíPIO
A secretario de Turismo de Massaranduba está o mil com os preparativos do
10 Passeio Ciclístico de 'Massarandoba,' que está marcad.o poro o dia 30 de
-março. Haverô brindes poro o participante com o bicicleta mais enfeitado,
poro o ciclista mais idoso e poro o mais jovem também,

•

-

VALE DO ITAPOCU

EDUCAÇAO QUER SER TOP NO PAIS
A educação de�Santa Catarina que estg em segundo lugar no ranking
nacional, perdendo apenas poro Brasíliq, quer 'leste ano chegar 00 topo
do lista .. Como medida de .incentivo o sec{-elarii! de Educ!lção do Estado

. deve apresentar nos próximos,diasum_aumento de salários aos profes-
sores do rede estadual de: en�ino,. .- •. .: ,.
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MUNDO DA TV
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"Troca de Familia" no tela do Record
Apresentação danova temporada ficará por conta da atriz Ana Paula Tabalipa
:<�'

Record não quer mes-
"

mo dar moleza para a
"

,

oncorrência. "Com o

objetivo de manter-se na vice
. liderança, a emissora promete

,

.muitas novidades na programa-
:ção'deste ano. Hoje, dia 12, por
exemplo, vai ao ar à partir das
2,3h o primeiro episódio da se

gunda temporada de "Troca de
família". A primeira temporada
foi a ar em setembro de 2006 e

teve a apresentação de Patrícia
Maldonato, Vale lembrar que a

atração fez bonito na guerra da
'aúdíêncía e assegurou para a Re
-cord ótimos'pontos no Ibope.

'

, "Troca de Família" é um

.reality show em. que duas fa
mílias diferentes trocam de
mães por uma semana e têm

que 'se adaptar a uma rotina
totalmente nova, um verda
deiro desafio de tolerância,
jogo de cintura e muita diver
são. O objetivo do programa é

mostrar o que acontece' nessa

experiêncía.irelatando os con
flitos, emoções e descobertas
das mães durante esse perío
do. Cada troca será contada ao

longo de dois episódios, de 45

minutos cada um. Desta vez a

atração será apresentada pela
atriz Ana Paula Tabalipa e será
seu primeiro desafio como

apresentadora.

O reality show é uma ver

são brasileira da produção
original "Trading Spouses",
da Fax, no Brasil o canal pago
exibe o programa como "Tro
ca de Esposas". Cada família
recebe' um prêmio de R$ 25

mil, mas quem decide como

o dinheiro será usado é a mãe
substituta. Durante o período
da troca, ela terá que perceber
as reais necessidades da nova

.casa e listar como o valor do

prêmio será aplicado.
A segunda temporada terá

12 trocas, que resultarão' em
24 episódios. São 24 famílias
de todo o Brasil participando
da atração. Na primeira tem- '"

porada, foram gravadas nove

trocas (com 18 famílias).

A atriz no cenário de "Troco de Família" durante o gravação de um dos

episódios do atração

A mãe Monica, de São Pedro D' Aldeia (RJ) chego no coso do novo família, em Aldeia do Serro (SP)
, ,

A mãe Teresa, de Recife, posso o conviver com
uma faioília descendente de árabes, que moro

em São Paulo
'
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, TEI.EVENOAS

Meu amigo
Ronaldo Ramiro

Ronaldo Ramiro é um cara trabalhador.

Amigo de fé. Tem um chevettão azul com
uma faixa prateada, que faz o maior sucesso
entre as mulheres (palavras dele). Outro dia
o Ronaldo Ramiro fez um churrasco e a gale
ra compareceu em peso, considerando o seu

prestigio e a boca livre. Ronaldo Ramiro co->

loca aquele pagode, serve uma loira gelada e

fica lá, agradando e fazendo o papel de bom
anfitrião. Casa cheia, som rolando, galera ani
mada e o Ronaldo Ramiro embalado no miu
dinho. Lá pelas tantas, ele resolve fazer -um
discurso (corn a coragem proveniente da sua

personalidade ou da cerveja ingerida).
- Quero que saibam que me sinto muito

contente (hie), quando consigo reunir todo
mundo, como acontece hoje. (Dagoberto,
copo vazio? (híc) Sirva-se! A casa é sua!).
Fico feliz em ter todos aqui. Quero brindar!

(Ei Cauby enche os

copos que nós vamos

brindar). Brindar
(hic) esse amor de ir
mãos, a consideração
que todos têm por
mim. Desde as mi
nhas serenatas para a

Carolaine, até os em

purrões no meu che
vettão encalhado ... !
Valeu gente! Ter ami
gos assim me deixa ...
emocionado (hic).

E desaba o Ronal
do Ramiro num cho
ro convulsivo. E a

galera, com os olhos
lacrimejando, chega
junto para consolar
e bater nas costas,
solidários à emoção

do amigo. Num rompante de fúria, Ronaldo
Ramiro levanta o copo e grita:

- E você Armínda Célia? Você se vai da mi
nha vida como este último gole se esvai pela
minha goela. Vira o copo com ar de repug
nância enquanto uma lágrima solitária rola
em seu rosto.

Levam Ronaldo Ramiro para o sofá. Lá ele
se estica, funga e adormece como se nas asas

de um querubim estivesse. E a festa continua,
enquanto o anfitrião sonha com uma doce

.

vingança contra Arminda Célia, que machu
cou tão profundamente seu coração quando
se recusou a entrar no seu Chevettão, Ta cer

to, não há comparação entre o chevettão e o

carro dos sonhos da Arminda Célia. Mas tam

pouco há comparação entre Arminda Célia
e a mulher dos sonhos de qualquer homem.
Pobre Ronaldo Ramiro!

• elijanej@yahoo.com.br

VARIEDADES---------

CINEMA

JARAGUÁ DO SUL
• CINE SHOPPING 1
• Cloverfield - Monstro (Leg)
(14h40, 16h30, 18hl0, 19h50, 21h30
-Iodos os dias)

• CINE SHOPPING 2
• Meu Monslro de Estimação (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21 h -todos os dias)

• CINE SHOPPING 3
• A lendo do Tesouro Perdido': O UVf'!l dos Segredos (leg)
(14h, 16h20, 18h40 -todos os dias)
• O Gângster (Leg)
(21 h -todos os dias)

JOINVILLE
• CINE CIDADE 1
• Alvin e os Esquilos (Dub)
(14h, 15h50, 17h40 -Iodos os dias)
• Eu sou o Lendo (Leg)
(19h30, 21 h30 -Iodos os dias)

• CINE CIDADE 2
• Meu Monstro de Eslimação (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21 h -todos os dias)

• CINE MUEllER 1
• Cloverfield Monslro -------,

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

• CINE MUELLER 2
• Eu sou o Lendo
(14h30, 16h30, 19h - todos os dias)

• CINE NEUMARKT 1
• Sweeney Todd
(14h30,17b, 19h30, 22h -Iodos os dias)

• CINE NEUMARKT 2
•

.

Meu Monslro De Estimacao (Dub)
(13h50 19h., 21 h20 -Iodos os dias)

• CINE NEUMARKT 4
• Juno
(19hl0 - todosos dias)
• Meu Mo 9 De Eslimacao (Dub)
(14h20, ,�lh40 - todos os dias)

"'-- &
�

rdído 2 (Leg)
todos ôs -d ias)

• CINE NEUMÀRKT6
• Eu sou o Lendo

-Ó, (14h40, 21h50 - todos os dias)
�

• O Caçador d& Pipas
(16h50, 19h20 - todos os dias)

-2·"'" .,.

LIVRO

,

o melhor lugAr dO
mundO' é um só:

porto -daqueles
que a:r;rtat1t()&

A Doçura·do Mundo
Após perder seu marido, Tehmino Seth
no está emocionalmente frogilizodo. Por
isso, elo decide aceitar o convite de seu

filho, Sorob, poro passar um tempo com

ele nos Estados Unidos. O que parecia
ser um recomeço, deixo Tehmino numa

situoçõo delicado. Elo se sente sozinho
no mundo. Mos, 00 ajudar dois meninos

rompe, sem querer, os barreiros entre os

duas culturos.

DVD

Assalto Relâmpago,
um filme de ilusão

Patrício é uma belo garoto que é de
serdado por seu pai. Agoro, vivendo de
formo simples, elo sonho poder voltar o

ter dinheiro. Como nem tudo é tõo fácil,
o único maneiro encontrado foi assaltar
um banco. Mos, os coisas nõo caminham
como o planejado, tornando o vida um

pesadelo sem fim.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
Loura concordo em casar com Henrique, quando
ele sustento o ameaço o Ano. Cebola farejo e

descobre o entrado do cativeiro. Miguel grita
por Ano, que responde. Germano vê Miguel
saindo do gruta e vai 00 cativeiro. Guará se

impressiono 00 ver Alcebíades levantando o

carroça de Pedrão. Lázaro conto o Miguel que
Loura e Henrique cruzaram o rio e que estavam
indo poro o cartório. Miguel mondo Escobar
correr paro o grula. Miguel chego 00 cartório.

Henrique mostro o certidão e diz que ele e leu-
_ ra estão casados.

AMOR E INTRIGAS
Pedro e Alice soem abraçados do restaurante. O
fOlógrafo continuo registrando os imagens. Pe
dro fico esperando o comparsa de Jurandir che

gar e ligo pard o celular de Antonio. Jurandir
não o deixo atender. Pedro sai do restaurante
e Alice nolo que Rafaela não chegou. Alice ligo
poro Rafaela, que diz que ligou para desmarcar.
Alice diz que não recebeu nenhuma ligação.
Alexandra pede poro Rafaela não conter poro
Alice que elos estavam juntas. O fotógrafo ligo
poro Doroléia e diz que fez serviço.

DUAS CARAS
Alzira encontro Juvenal no ruo e diz que não
o esqueceu. Célio se oferece poro apresentar
Graça o Macieira. Bronco decide derrubar o

principal projeto de Célio no Conselho. Barrelo
doa sangue poro salvar o nela recém-nascido.
Narciso aconselho que Mario Paulo se aproxi
me mais de Renato. Bárbaro diz o Ferraço que
Renalo é a único coisa verdadeira que ele tem

no vida. Rudolf panfleto suo chapa do diretório.
Gislaine e Ramona combinam dor uma lição em

Rudolf. Ferraço é avisado que o obro do fábrica
foi embargado.

SETE PECADOS
Clarice tento escapar pelo janela e pedksocor
re, Pedro prende Clarice novamente e decide
deixá-lo sem comer. Adriano consegue sair do
prisão antes que seja descobertoJamires e

Ulisses se beijam. Elvira pede o 'Régis que se

afaste dela enquanto não quiser assumir uma
relação séria.Otília implora poro Rodolfo não
assinar o papel passando seu tltule de viscon·
de. Tulu aviso Beatriz que Hércules ofereceu-lhe
muito dinheiro para acabar com suo vida. Régis
pede Elvira em casamenlo. Clarice fico doente.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Gúdi descobre que quem colocou o maconha em
suo mochila é do equipe de Adolfo e Carvalho
aviso que o filo irá ajudar o desmascarar Tavei
ra. Dino diz poro Tavefra que está de olho em

Grazi e o delegado aviso que eles irão pegá-lo
após Iraçar Helga. Hélio diz que irá acabar com
Marcelo e com todos os outros do barroco. Os
dois começam o lular. Mario fico preocupado
com Marcelo e resolve ir até o coso de Guiga
poro ajudá-lo. Tali diz que irá com elo, mos

Mario não deixo e o menino quebra copos e

pratos.
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Obra de arte é
roubada na Suíça
Obras de arte avaliados em mais de
90 milhões de dólares foram rouba
dos de um museu em Zurique, capital
financeira do Suíço. Telas de Cézanne,
Von Gogh fl Monet estão entre os

obras retirados do museu por ladrões
armados, informou o polícia em

comunicado, sem divulgar o nome do
museu. Poucos dias antes, duas obras de
Pablo Picasso também foram roubados
de um centro cultural do país.

Outro prejuízo de
milhões de dólares
Os dirigentes do Sindicato de Roteiris
tos de Hollywood ratificaram um acor

do poro pôr fim à greve de três meses

no indústria do cinema e do televisão.
A diretoria do sindicato aprovou
o novo contrato negociado com os

produtores. O retorno 00 trabalho
está previsto para amanhã. A greve
forçou o suspensão de vários séries e

programas de TV, o que já causou um

prejuízo de milhões de dólares.

Enquanto isso, no
Oscar da música
Amy Winehouse foi o grande vence

.

dora do 50a edição do Grammy, em
Los Angeles. Amy se apresentou vi.a

satéllte de Londres já que teve pro
blemas com o visto. Elo mostrou que
o distância não é obstáculo para seu

talento e venceu em cinco dos seis
categorias em que recebeu indicação.
A músico "Rehab", onde o contara se

nego três vezes o ir para o reabilita
ção, tornou o britânico vitorioso.

Um brinde de
"Beleza Pura"
A novelo ainda não estreou, mos os estrelas
do história já se reuniram poro festejar o
início do produção - que chego às telinhas
no dia 18 de fevereiro. Carolina Ferraz, Edson
Celulari e Regiane Alves, que formam o

triângulo amoroso, foram algumas dos cele
bridades que curtiram o show do Skank, que
regravou o músico "Beleza PUfa", de Caetano\
Veloso, poro ser temo do tramo.

DIVIRTA-SE

O Mendigo do Pão
o mendigo vai ate um condomínio de gente
bem rico e bote no porto de uma madame.
Ela atende e ele falo:

.

- Por favor, o senhora não tem um mísero pão
para dor o um homem que não come o uma

semana!!!
E o madame, um tonto gordinho, responde:
- Puxo, queria eu ter essa suo forço de
vontade!

PREVISÃO DO TEMPO

Amanhã, quarto e quinto-feira, do Planalto'
00 litoral, presença de muitos nuvens e

chuva. Temperaturas amenos 00 amanhecer
e em elevação durante o tarde.

� Jar�guã do Sul a Região

CRESCENTE

Como morrer
Gostaria de morrer dormindo, como aconte
ceu com meu avô! E não gritando de terror,

,

como os passageiros do ônibus que ele
dirigia.

HOJE

OMiN: 22"C ."
MÁX: 27° C ,; it I,·

.

Chuvoso

QUARTA'
MíN: 21" C
MÁ)(: 290 C ��#'

Sol com pancadas
de chuva

·1412

Sol com nuvens
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�-------------------------------------------------------------------
a. ÁRIES

4�' (20/3 a 20/4)
r- I

O ariano hoje vive·
.\.. � um dia importante

para se centrar e
dar início a novos caminhos e

projetos que o ajudarão na sua

realização pessoa. Plutão lhe .

confere mais força e coragem
para se estruturar, baseado em

experiências passadas.
.

TOURO
(21/4 a 20/.5)
A Lua hoje está
transitando por seu

signo e isso deixa
o taurino mais focado em suas

reais necessidades. Tente agir
de forma leal a sua natureza.

Hoje não é dia de se sacrificar
por ninguém só poro atender os

caprichos das pessoas:

QUINTA
MIN: 19" G
MÁX:30"C
Sol com nuvens

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Geminano, Saturno
hoje lhe aconselha
,a colocar os pés no

chão. Antes de tomar qualquer
-decisão consulte as pessoas
que gostam de você, para
saber o que é melhor. Se algo
não está dando certo é'porque
coisa melhor está por vir.

� LEÃO

�,.::J (22/7 a 22/8)
:. '} Leonino, este é um

...." u,......; dia de se colocar
com autoridade e

respeito. Saturno e Plutão exi

gem esta postura de sua parte.
Então, não fique de braços cru
zados esperando dos outros. O
reconhecimento vai ser através
de seu esforço pessoal.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Auto- confiança é
a dica do ilia para
você hoje, libriano.

O desânimo não pode atingi-lo
de forma alguma. Para apro
veitar a energia de Plutão, você
deve,se manter centrado nos

objetivos. Pode perder a batalha,
mas a guerra jamais.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
O sagitariallo

( estará ligado
na saúdecom

a Lua ocupando este setor de
seu mapa. As atividades físicas
e o cuidado com os excesses

deverão ter atenção especial.
Faça uma dieta saudável hoje e

procure fazer exercícios.

111'
VIRGEM

.

(23/8 a 22/9)
Vivendo um dia em

que a Lua está no

signo de Touro, o
virginiano pode dedicar-se aos

estudos. Utilize melhor seu tem

po, assim conseguirá ter melhor
aproveitamento em suas tarefas.
Não deixe que o próblema dos
outros o atrapalhem.

ESCORPIÃO'
(23/10 o 21/11)
A Lua hoje ativo
sua área de rela
cionamento e seu

contato com So
turno requer mais atenção ao

se relacionar com as pessoas.
Você é uma pessoa forte, mos
deve observar também quem
ama. Aproveite o momento.

CAPRICÓRNIO

� (22/.12 a 20/1)
�.... . A Lua em Touro

hoje pecie 00
capricorniono •

. para se distrair. Faça o que mais
gostar para ter a sensação de

chegar ao limite, que realmente
consegue gastar o excess,o de
energia. Seu regente Saturno lhe
dá estrutura paro se superar.

p � CÂNCER
�_..........J (21/6 o 21/7)
;�-f� O dia hoje com
: 'a Lua em Touro

mostra que você
está f!lcado nas suas amizades.

Faça um passeio para encontrar
com seus amigos. Evite atritos
ligados 00 gosto de cada um,
você bem sabe que gosto não se

discute, então não tente impor. ,

AOtÁRIO
(21/1 018/2)
O oquariano.
hoje terá ótimos
notícias em caso.

A Lua nesta área de seu mapa
mostro que esse contato o dei-

.

xará feliz. Valorize o ambiente
em que vive. Fámílio é o base, se
algo está errado, tente conser
tar, só criticar não constrói.

PEIXES

i' (H1 !/2 o .19(3)
Ole. o plsclano

deverá dar um

pouco mais de

atenção a seus irmãos. Muitos
vezes você acaba se tornando
ausente, deixando um vácuo no

relacionamento. Não importa de

quem é a culpa, o importante é
tomar o iniciativa de dar amor.
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Carnila e Babi também presti
giaram o reabertura d� Combat

SHOWS 'NO BRASIL
Ent[e os nomes confirmados poro se

apresentar por aqui, no próximo tem

porada, éstõo Bob Dylan, Iron Maiden,
Interpol, Avril lavigne, The Klaxons e Yo
lo Tengo.,Só no prímeím mês do ano, li
listo apresentou -os australianos do Air
Suply, o músico norte-americano Eagle- ,

Eye Cherrf o centom pop Hilary Duff, o

banda punk Cockney Rejects e os Suicidal
Tendencies.

I-nvestimento
üsprcmeters estõo invesu'ndo em peso em suas coso noturnas� e devem apresentar novidades em breve. A galera jaragua·
ense estava merecendo novos opções, Se for mantido o qualidade dos atuais, o cidade só tende o crescer em conceito de
bolados; porque em outros investimentos o coisa está .feia!

'_ Ano Lú Pedri esbJlnja simpatia
,

e beleza, um presente poro os

marmanjos -

Aline Freitas curtiu o noite do último sábado, no
Cõmbat, com o empresário Márcio

o amor é par� sempre, no alegria e no tristeza e
_

quem sobe isso sõo aos amigos Ródrigo GiroUa (E), e
-

Romeu lipf, que nõo abandonam o Tricolor_'
,

• Essa semana foi enfim, anunciado o casamento do .• Ontem acontecEm o prilneitanuniõo plenári9 'do:
minha amigo Andréia Klinkowski e Anderson Pava- Acijs; no 'centro Empresarial de Jaraguá do Sul. A�
nella, o festerê Qcontecerá no mês de outubra,e con- principais lideranças do setor produtiva, se reuni-
tará com muitos convidadoS, inclusive esse colunista. rom em torno de um temo comum:o bplanço do ano

Parabéns 00 casal. que passou e perspectivas poro o período recém
,iniciado.

• Quem tem o Correio do Povo tem tudo: Recebi no
último semana vários email-s e telefonemos parabe
nizando este colunista e também o jornal pelo novo

_

layout. Agradeço o todos e espero que continuem pres-
tigiando o OCP.

.

• O cemércle de,Jaraguá do Sul está movimentado
com o grande liqu'idaçõo organizado pelo COL (Câmara
de Dirigentes lOjistas) e em breve as lojas vão apre
sentar o coleção outono·inverno, é só ficar antenado, ,

S., Cher e Tom Cruise juntos? Sim, o uniõo talvez 3.,. Não se snbe bem o motivo, mos o namoro'
mais improvável do showbiz aconteceu no década de Alinne Moraes é Sérgio Marone, ]lãõ existe
de 80. A estrelo, hoje com 61 anos, revelou em· mais. A atriz divulgou um comunicado no sexte
entrevisto 00 programo "Good Morning America", feira, 8, afirmando que elo e Sérgio nõo estão
exibido no TV americano, que teve um affair com o

.
mais juntos.

astra de "Top Gun".
2., Quem está acostumado o freqüentar o Marquês

4., Em Boston, nos EUA, para promoverseu novo lon- de $apucaí no càrnaval sentiu falto de um per
go, "The Hattie And The Nattie, Paris �ilton mais uma "sonagem também habitué do lugar:Miguel Falo·
vez, abalou os estruturas. A atriz patricinha contou, . be"õ. 'O.:ator, que já desfilou pelo Grande Rio, este
dançou e quase deixou os seios à mostro, novidade! -

.

ano fico�' em coso, se recuperando de dengue.
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CLASSIMAIS

* financiamento sujeito a aprovação pela financeira· TAC de R$ 600,00 não incluso > Ofertas válidas até 12/02/08

A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA Caraguá Auto Elite
.

Uma relação de confiança.Jaraguá do Sul
4732746000

Curitibanos
4932412411

Rio do Sui
4735210200

Capinzal
4935552255

Caçador
4935671111

Lages
4932219100

São Joaquim
4932330899
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PÁLIO - Vende-se, 06. Flex. compt. - AR.
R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.

.

PÁLIO - Vende-se, 97, gnv. R$12.000,00.
Tr: 9156-5652.

PÁLIO - Vende-se. 98, verm, 4 pts, cf ar, te.
R$15.000.00neg. Tr: 3276-2136.

SIENA - Vende-se, 98. Tr: 3379-11 02.

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

CHEVROLET TIPO - Vende-se, 95, 1.6, compl. R$
8.500.00. Tr: 9903-1899.

ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pts, flex. RS UNO - Vende-se, 02, 4 pis. Tr: 8426-1076.
30.000,00. Tr: 3273-0775 cfMilton.

UNO - Vende-se. 93. R$ 7.800.00. Tr:
CELTA - Compra-se, acima de 06, flex. Tr: 3370-841q após 17h.
8426-1076.

UNO - Vende-se, 96, compl, 4 pts. R$
CELTA - Vende-se, 01. R$ 16.500,00. Tr: 13.000,00. Tr: 9184-1330.
3370-1650.

CORSA - Vende-se, 1.0, branca, 1999,
excelente estado. Tr: 8803-4362 ou 3376-
0854, c/Bton.

FORD

0-20 - Vende-se, 91. R$ 24.000,00. Tr:
3370-1650.

ESCORT - Vende-se, 88, compl. R$
3.000,00+parc. Tr: 9125-3113.

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

S10 - Vende-se, 96, 2.2, compl+qnv R$
26.000,00. Tr: 9128-81 00.

VECTRA - Vende-se, 94, compl + gnv. RS
16000.00 Tr:9128-8100

-,

IQ.,It;if,OOtdU.
VECTRA - Vende-se, 94, CO. Troca-se por
moto. R$ 15.000,00. Tr: 3372-1578 ou FUSCA-Vende-se,79.0utroca-sepormoto.
9166-3800. R$ 2.400,00. Tr: 8424-2073.

FIAT
FUSCA - Vende-se, 81. Tr: 3376-3779.

GOL - Vende-se, 84. R$ 2.400,00+doc.
Tr: 3275-2034.

DOBlO - Vende-se, 05, estrada real,
cornpl, Troca por picape traçada 4x4. Tr:
3370-4927.

GOL - Vende-se, 95, bola. R$ 8.000.00
+psrc. Aceita-se troca, Tr: (46) 9104-
8134.

FIORINO - Vende-se, 98, furgão. RS
8.000,00+parc. Tr: 8848-1838 ou 9953- GOLF - Vende-se, 01, 2.0, compl+couro.

MESES

"12.780,00 2"13,60
"14.9"10,00 249,20
"17.040,00 284,80
"19."170,00 320,40
2"1.300,00 356,00
24.560,00

': 27·600,00

GREIN CAR
COMPRA· VENDE - TROCA - FINANCIA

ACEITA-SE CONSIGNAÇÃO

R$ 32.000,00. Tr: 9191-6333. BIZ - Vende-se, 00. R$ 2.650,00. Tr: 3371-
4309 ou 9975-4215.

CG - Vende-se, 99, verm. R$ 3.000,00. Tr:
3273-0799.

KOMBI - Vende-se, 03, GNV. R$
25.000,00. Tr: 9184-1330. BIZ - Vende-se, 05 ou troca-se por material

de consn Tr: 3371-4264.
DT 180 - Vende-se, 89, p/ trilha. R$
1.500,00. Tr: 9968-9296.

SCOOTER - Vende-se, 03, cf 7.500km. R$
17.000,00. Tr: 3371-8323.

PARATI- Vende-se, 98, 1.0, 16v, cl gnv. R$
16.500,00. Tr: 9937-5984. BIZ - Vende-se, 05, ES, azul. R$ 4.200,00.

Tr: 3370-4260.

RENAULT
CBX 200 - Vende-se, 00. R$ 4.800,00.
Troca-se por fusca. Tr: 8812-6952 ou

3370-6598.

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

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

CG - Vende-se, 00, ks, 125. R$ 3.300,00. Tr:
8848-1838ou9953-2627.

TITAN - Vende-se, 05, ks, azul. Tr: 3371-
17580u 9993-5857.

TORNADO· Vende-se, 03. Tr: 3371-1335
ou 9953-1446.SCENIC - Vende-se, 02, 16, RT, prata. R$

32.000,00. Tr: 9113-1311.

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

SCENIC - Vende-se, 02, compi + couro.

R$ 34.000,00. Tr: 9191-6333.

CG - Vende-se, 04, ks, preta, 2 pneus TWISTER - Compra-se, 250. Tr: 8408-
novos. R$ 4.700,00. Tr: 3376-0244. 3633.

MOTOS

CG - Vende-se. 88. Tr: 8405-3089. TWISTER - Vende-se, 04, preta. R$
7.800,00. Tr: 3370-8415.

CG - Vende-se. 97. R$ 2.500,00. Tr: 9121-
5932. _ lIT 225 - Vende-se, 01, preta. Tr: 3371-

3818.

XTZ - Vende-se, 03, preta, ES. R$
4.500,00. Tr: 3273-0799.

OUTROS

F-i 000 - Vende-se, 92/00. Tr: 3371-
1030 ou 8404-9615.

JIPE - Vende-se, 60, 4x4, hidráulico,
6 cilindros. R$14.000,00. Tr: 9184-
1330.

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

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99,
compl, sênior, cf linha, cf 24 lugares.
Tr: 9654-5380.

ÔNIBUS - Vende-se, 87. R$
19.000,00. Tr: 3370-1650.

Quemtem

O CORREIO DO POVO
Tem tudo!

Meninas Mariazinha

CONSÓRCIO MOTOS

1471 9963-5544

Confira outras

MOTOS e valores

Honda Biz 125

R$ 114,07 mensais

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

# Sem taxa de adesão;
# Redução de parcela após contemplação (via lance);
# Carência-de 2{dois) meses após contemplação (via lance);
#Antecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
# Sem íoros. sem taxas extra etc;

R$ 215,76 mensais

Honda Fan 125

R$ 109,04 mensais

MESES MESES

30.000,00 38"149 324 "17

35.000,00 445,07 378,20
40.000,00
5.0.000,00

508,66 486,26
635,82 540,29

648,3460.000,00 762,98
_ 7.0.000;00. 890,"15

. 756,40-.
80.000,00,

.

Honda CBX 250 Twister

R$ 207,26 mensais

Honda XR 250Tornado

R$ 226,78 mensais
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www.giovaneveiculos.com.br

Todos os valores abaixo são negociáveis
Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

PEG. 2061.6 COMPL+GNV R$ 22.800,00 CLIO SEDAN 2003 COMPL R$ 24.900,00 ESCORT SW 1998 COMPLETA

PALIO WEEKEND 1.51999 CÓMPL 19.800,00 PARAT11.82001 COMPLETA

FOCUS GL 1.8 2001 COMPLETO_28.900,00 STRADA 1.5 2000 BASICA 18.800

GOLF 1.6 2000 COMP + RD 18 31.500

EMAIS ...
BLAZER completa+ GNV 2001
CELTA LIFE 4P com ar 2007
CORSA Gl 1.4 2P 1996
KADETT Gl . 1996
MONZA SUE 2P 1987
PARATI GlI14Pcampleta+GNV 2002
GOL G41.0 4P AR 2007
GOL G4 2P com ar . 2006
GOL G1I11.0 4P c. opes 2001
GOL 12P 1997
SIENA compt + GNV 1999
PAllO WEE. FIRE compt 2002
FUSION sle 2006
ECOSPORT XlT ;.6 2004
FIESTA4P 2003
ESCORT ZETEC 4P 1998
ESCORT l 2P 1992
VERONA GHIA 4P compI. ;993
SCENIC PRIVilEGE cornpl, 2004
NX-FAlCON ·2007
TWISTER 07 XT 600 2004

VEíCULOS
3275-0045

POLO 1.6 2003 COMLETO 32.800

TWISTER 2003 R$ 8.300 PRISMA 1.4 FLEX 2007 C. AR + AR

Sua viagem numa boa
com a segurança Goodyear

Prepare-se para
rodar muito mais.
com o novo GPS
Duraplus GOODYEAR.

. O pneu que chegou
pro durar.

JOGO DE AMORTECEDORES GOL

Dianteiro 32208 DlANT/SUPER
+Traseiro B.47097 TRAS/SUPER

Totol o prazo:
R$ 319,60
Total it vista:
R$ 293,88

Não passe aperto, passe na Cifra. I
CRÉDITO RÁPIDO !

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opçõps abaixo com dpsconto pm folha, para sua tranqüilidadp,
agora também na Goldpn!

Empréstimo para:
- Servidor Público
- Servidor Estadual
- Servidor Municipal Jaraguá do Sul
- Servidor Federal
- Funcionários de Correios e CELESC
- Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS

.

- Empréstimo para pessoa física com cheques

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

Cozinha - Lavanderia - BW� SocIal
.

Sacada cf ChurrasqueIra
1 Vaga de Garagem

O!!! .

chí HP Original 21 R$40,OO
'"

cholHP Original 56 R$40,OO
HP Original 27 R$40,OO

CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS
E REMANUFATURADOS

Compramos Cartuchos Vazios
i; DISK CARTUCHO·

�:" entrega gratuíta
�". _.

.

E-mail: jetprint®netuno.com.br

(47)3370-0005 (47)3371-7605
Matriz: BR 280 km 69

(Em frente Posto Marcolla)

.' Filial: 2° Piso Shopping Center Breithaupt -

Atendimento especial até 22h
Domingos e Feriados sob consulte:

3 qt?S sendo 1 Suíte - Sala de EstarCOZInha - Lavanderia BWC S
.

S
-

aelal
.

' acaca c/ Churrasqueira1 Vaga de Garagem

revenda

SUPER PROMO(iiO DE PRÉ PIIGO
Use o crediário TELPAR

.

, *Envie mensagens_..
e fale por apenas •

Nokia 6070
cl câmera
Apenas

,R$199,OO -

1+11

R$ 24,00

Apenas
R$ 79,00
1+11

R$ 9,90
Ao �omprar um deste

�elulares exija o �erti'icado
de 2 anos de garantia TELPAR

Motorola C139

Sony Ericsson W200
cf câmera, Mp3 e rádio

r
.

Apenas

R$-249,OO
1+11

�$ 29,00
,,�,

Motorola V3
cf câmera
Apenas

R$399,OO
1+11

R$ 45,90
t

3634-0400 Oxford· 3633·6660 Centro I São Bento do Sui
3644·5465 • Rio Negrinho· 3642·3004 Mafra· 3273·0888 Jaraguá do Sul
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lJtinicd llrr.i!

Im�UtDtloRli,)
Cirufiia
�
£m!ndlmtía
Ili>nlislit.>

Clinica SorriDent
SC-EAPO·711

«». rtfiiago 'Jvlonseff l]3ore[a
--

Cf/{O/SC - 8.421

Y11estre em Impíantodcntia
Especialista em Impíantodontia
Especialista em fPerioáontia.
C{inica geraI
CFróteses Tel.: (47) 3055-2796

Rua João Marcato, 103 - Cenlro - Jaraqua do Sul
E-mail: clin!casorrldent@superig.com.br

PILATES

rtPilates "Nutrição ,.Persona! Trainer

rFisio Estética s conotctonamento caroto Vascular

Agende uma aula experimental!

4'f3!)!i!il!Q§!)
www.loppilates.com.brltoppilates@toppHates.oorn.1)r

� Pilates e Nutrição @ Personal Trainer

tt Fisio Estética @ Condicionamento Cardio Vascular

Agende uma aula experimental!

4730552090
www.toppilates.com.brltoppilates@toppilates.com.br

PILATES É FISIOTERAPIA OU.CONDICIONAMENTO FíSICO?
Você estava com dor e seu médico indicou Pilates? Percebeu

mudança na postura de alguém-por estar fazendo Pilates? Quermalhar e
modelar seu corpó;' sem carregar peso repetitivamente? Possui algum
desvio na coluna e sente incomodo ao fazer esforço físico? Tem interesse
em saber com quem ou onde fazer Pilates?

Responder essas perguntas é ter uma visão multidisciplinar do
movimento. É considerar uma técnica corporal que contempla a diversidade
e busca a cumplicidade das áreas de conhecimento, a exemplo, a medicina
física e esportiva, da reabilitação, dapós-reabilitação e do fitness.

Pilates é um método de tonificaçâo muscular, realinhamento
postural e alongamento corporal que integra corpo e mente, visando o

movimento -consciente sem fadiga e dor, baseando-se em princípios
como a concentração, centralização, a fluidez do movimento,
respiração, precisão, controle e relaxamento. .

Modalidades de Pilares e quem está qualificado para ensinar?
Inicialmente sugere-se garantir sua escolha diante a ídentífícação

da formação e certificação em Pilates do profissional em questão de
acordo com amodalidade desejada.

O Pilates pode ser dirigido de forma a reabilitar, no tratamento

. pós-cirúrgicos, dores agudas, patologias articulares diversas, seqüelas
neurológicas, passando para o Pilates pós-reabilitação (postural) e

fitness. O ideal é. o Pilates stúdio com aulas personalizadas realizadas em
grupo e individual com profissionais da área do movimento, ou seja,
educadores físicos e/ou fisioterapeutas, desde que tenham formação
adequada noMétodo Pilates.

Asaulas de Pilates caracterizarn-se pela utilização de acessórios

• FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO If; FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO �lrI+ SAÚDE BUCAL

O�a1M d'j4 Dr. Kleber Lisboa Araújo
r: e Girurglao Dentls!a

Clfntca Odontológica eRQ _ se 5270

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COM ESPECIALISTAS
DE TODAS AS ÁREAS EM UM Só LUGAR

Rua Guilherme Weege n.' 50 - 3' andar
Centro Médico Odonlológico (47) 3055-2036

,

(bolas, tubos e discos proprioceptivos) e principalmente pelo uso de
equipamentos de mecanoterapia denominados de reformer, trapézio,
wall unit, cadeira, bar-ril e step barril, que tem como função auxiliar o
movimento consciente ao estimular, facilitar e desafiar a execução de
forma assistida e resistida, melhorando a questão postural, entre outros
inúmeros benefícios. Existe também aula de Pilates de solo, sem

equipamentos, direcionada para quem possui domínio corporal por
serem aulas mais avançadas.

.

Quem pode praticar?
O perfil dos praticantes abrange dos sedentários aos atletas de

elites (esportistas e dançarinos), dos que apresentam dor e desvio
postural aos que desejammanter emelhorar a performance física.

OFERECEMOS O ATENDIMENTO QUE VOCÊ QUER,
O APOIO QUE VOCÊ PRECISA E

O RESULTADO QUE VOCÊ SONHA•.•

Venha fazer uma aula experimental, conheça melhor nosso trabalho
e não pague nada por isso!!!!!! !!

NOVO ENDEREÇO
Erich Mielke, 80 - Centro - Próximo a Verdureira da Raquel

047 3055 2090
www.toppilates.com.br

•• PSICÓLOGA Ia\ CASA NATURAL

Chás - E",as - Grãos - C�reais
Granolas - Sucnlhos - light-di�t

T�mp�ros - Cápsulas ' Condim�nto

Fo"" (47) 3215-2450
M""doMunicipat
Av. S,tdlio Vargas, 503 " Centro - Jaraguá d1J Sul
,·maR, casa·natur�@boLCDm.br
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VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 [Rua do Hospitall

Cx. Postai 200 - CEP 89255-000

Fone (471 3371-4311
Fax (471 3275-1091

recrutamento@humana.com.br I ww.humana.com.br

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS - Não exige - GERENTE COMERCIAL (8738) - Superior CompletÓ/ Pré
escolaridade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas Efetivas - Moldados.
1°,2° e 3°turno). - INSPETOR DE QUALIDADE (8813/8832) - Com
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Futuras vagas - Deixe experiência em medição, desenho mecânico, controle de
seu Cadastro atualizado - Ensino Médio completo/Cursando qualidade.
Superior) - Com experiência Administrativa. - MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR (8810) - Curso
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8830) - Residir na Ilha da Técnico, paraempresadeAlimentos.
Figueira (Próximo Pedreira Rio Branca) - MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8851) - Com experiência
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Residir na Barra do Rio em Frigorífico.
Cerro, Jaraguá 99 ou proximidades - Serviços gerais em - MARCENEIRO E AUXILIAR (8843)
Serraria. - OPERADOR DE CNC (8721/8813)
- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763) - Técnico em - OPERADOR DEEMPILHADEIRA (8862)
química ou alimentos. - PADEIRO (8820)
_ AUXILIAR DEELETRICISTA (8783) _ Elétrica, Manutenção,

- PO�TEIRO (A) (8852) - 2° .grau completo, Carteira oe

Montagem e Desmontagem de Motores e Bombas Elétricas motonsta- conhecimento em mformatlca, word, excel, e-
.

mails, bom relacionamento para atendimento ao públiGo.
- AUXILIAR DE CUSTOS (8817) _ PEDREIRO E AUXILIAR (8845/8846)
- AJUDANTE DE COZINHA (8792/8850) - REPOISTOR DE MERCADORIAS (8809/8820).- Hortifrutas

�ê�IXILIAR DE COMPRAS (8817) - Experiência na área � ����:��R���������622/8779)
.

- TECNICO ELETRONICO (8802) - Montagem de Placas
- ALMOXARIFE (8832) -' Residir em Corupá ou SMD,precisaterconhecimentoemsolda. .

proximidades _ TÉCNICO EM VENDAS (8839) - Acessórios para Veículos.
- COSTUREIRA (8827) - VÁRIAS VAGAS - VENDEDOR EXTERNO (8770/8861)) - Venda de materiais

elétricos em geral, painéis elétricos, serviços de engenharia e

manutenção elétrica e eletrônica e obras na área elétrica.
- CONTADOR (8753) - Superior Completo/Com Experiência. Região de Abrangência: Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim,
- COORDENADOR DEVENDAS (8814) - Superior completo, Schroeder, Pomerode.
- ESTAMPA�OR (8752) - VENDEDOR EXTERNO (8775) � Alimentos
- ELETROTECNICO (8856) - VENDEDOR(A) EXTERNO (8819) - Móveis.
- ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursando Secretariado Bilingue - VENDEDOR EXTERNO (8849) - Material de
ou Executivo (com boas noções em Inglês ou Espanhol). ,. Construções/Acessórios.
- ENGENHEIRO MECÂNICO (8855) - VENDEDOR INTERNO (8854) - Material de Construção
- FERRAMENTEIRO (8121) - VENDEDORA INTERNA (8848) - Com experiência em

- FUNILEIRO (8859) vendas de confecção.
- FRESADOR (8779) - ZELADORA (8850)

- CALDEIREIRO (8860)

• Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)
• Comércio Exterior

.

• Gestão da Produção Industrial
• Marketing
• Secretariado
• Logística
• Gestão Financeira
• Gestão Pública
• Pedagogia - Licenciatura

Inscrições até o dia 15 de Fevereiro de 20
Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Data da Prova: 17 de Fevereiro de 2008

Aulas ao Vivo. - Transmitidas diretamente de Curitiba

Informações: Óliveira e Vicenzi
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 320 - Sala 34 - Centro

(47) 3276 1268

FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL
Credenciado pelo MEC - Port. 4271 de 12112105

SENAC - Serviço N.acional de Aprendizgem Comercialsenae

CURSOS TÉCNICOS,

CASAS

AMIZADE - Troca-se, de alv, c/200m2, por
apto próx, Centro. Tr: 9137-5573.

CASA - Compra-se. Até RS 40.000,00. Tr:
3275-0945 após 15hs.

CZERNIEWICZ - Venae-se, de 2 pisos, cl
288m2, sune, 3 qtos. R$ 240.000,00. Tr:
3376-4534.

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

GUARAMIRIM - Vende-se. Tr: 3373-5088.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/3 qtos,

VENDE-SE
PET SHOP
Banho e tosa e

Consultório
Veterinário. Tudo em

funcionamento, ótimo
ponto e clientela fixa.

Tratar no fone
9171- 4636

Rua dos Imigrantes, 410
Vila Rau - Jaraguá do Sul

Fone: (47) 3275-8400
www.sc.senac.br

1200 horas

1800 horas

1500 horas

550 horas

360 horas

340 horas'

1050 horas

de alv. R$125.000,00. Tr: 8843-5751.

LOT. ST. ANTÔNIO - Vende-se, de alv, c/2
casas. R$ 55.000,00. Tr: 9609-6437.

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

PENHA - Vende-se, cl 250m', cl 3qtos,
2bwc, gar. R$ 70.000,00.Tr: 3276-3274.

VILA RAU - Vende-se, de alv, c/130m'. Tr:
3273-0211.

VILA RAU - Vende-se, mista, c/3 qtos, R$
40.000,00. Acerta-se carro. Tr: 3371-
6069.

ED. TERRA BRASILIS - Vende-se, c! 2
qtos-t suíte, cnurrasq., c/104m2• Tr:
8404-3001.

TERRENOS

COMPRA-SE - Terreno ou casa pi assumir
financiamento. Tr: 3273-0211 -",

IMÓVEL - Vende-se, indl, frente BR 280, cl
67.402m'. Tr: 9183-8081 ou 9912-7750.

JARAGUÃ 84 - Vende-se, de esquina. R$
25.000,00. Tr: (47) 3386-0350.

JOÃO PESSOA - Vende-se, área indl, cl
958 m' . R$ 60.000,00 parcelado. Tr:
9137-5573.

.

JOÃO PESSOA - Vende-se, cl 28x24m'.
Tr: 9654-3520.

JOINVllLE - Troca-se porterreno em Jguá
ou região. Tr: 9606-9654.

NEREU RAMOS - Vende-se. Tr: 9125-
3113.

PRÓX. MALlIiIEE - Área indl, c/89.747 m'.
Tr: 9137-5573.

FRETE
Realizamos fretes

Carga frigorífico e

carga seca.

CONSULTE-NOS!
'9992-4312
3370-3579

Vendo ou troco por
apartamento casa alvenaria
c/100m2, terreno 16x25,
Jaraguá Esquerdo, fundos
Juventus, 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem c/churrasqueira,

portão eletrônico,
rua pavimentada.

R$ 160.000,00 contato pelo
telefone 47-3370-9346.
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Av. Pre!: Waldemar Grubba, 1674
Baependi

Sítio com área
de 75.000m2, com
casa em chainel de

180m2, pastagem,
água em abundância
e 2lagoas.

Barâo do Rio Branco, 620 - Centro

.... CLASSIMAIS"

LOCA ÕES
BALN.CAMBORIU· Aluga-se apto, pi até 4
estudantes. R$ 650,00. Tr: 8412-7591:

CASA - Procura-se, pi alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437.

ALUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II,
Reserve também no praia.
3370-3561 cf proprietário

FLORIANÓPOLIS - Aluga-se, apto, cl 3
dormitórios, cl suíte. próx. UFSC. Tr: 3370-
44920u (48) 8414-4704.

ILHA DA FIGUEIRA - Aluga-se terreno, cf
320m2. R$ 200,00. Tr: 9944-8771.

PROCURA-SE - Casa p! alugar no Jaraguá
Esquerdo ou proximidades. Tr: 9911-
3309.

PROCURA-SE - Casa pi alugar no Jaraguá
Esquerdo. Tr: 8406-4197.

PROCURA-SE - Pi alugar apto ou casa,
próx. Centro até R$ 400,00. Tr: 8826-
9476

PROX.CENTRO - Procura-se, casa pi
alugar. Até R$ 500,00. Tr: 9102-6100.

KITINETE - Aluga-se. no João Pessoa. Tr: PROCURA-SE - Casa pi alugar. Tr: 3275- PRÓX,CENTRO - Procura-se, moça p!
9116-6111. 2012. dividírapto. Tr:9945-5881.

\ -

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

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

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

4Ir I""MULTI(JUM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

Rua Bertha Weege, 525, 811 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: planelagame@holmail.com

DETETIVES
PARnCUIARES

• Sigilo absoluto
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal

'

• funDs e roubos
• Pessoas desaparecidas

473273-7226 I 9171-1023
Rua José Narloch, 1456 - Sâo Luis
multicom. jgs@brturbo.com.br

• .

A melhor infra-estrutura para o seu

.:� aniinallinho de estimação voei encontra aqui...

HIIlIIlM
_1ÊP'meCmi " OM. "

�es�§b l!f�5(61l��iiúeral
�CtlJb:,s:re�iJ1!b fraror!letm

��R llmrli6�5

�. �_-rell
1�a�ál!jJi.il -�fOOI1i&re

. Rae ¥;Jl[U 3215-11�111104-2391
Tr: 3370-7929 I 9931-9138
detetivelori@yahoo,com.br

ADESTRAMEtJTo DE cÃES
�MHoEToSA

cREcHEPIcÃES
HoSPEDAGEM

I/E"DA DE fiLHoTES
PET SHoP

Recepção climatizada Banheiras com duchas Amplo salão de estética animal Consultório Veterinário
individuais e piso anti-derrapante

Exames microscópicos

Rua Roberto Ziemann, 2156 - Amizade Tel.: 3311-2340 /3215-1881

BANHO&TOSA
CONSULTÓRIO VETERINÁRIO

Viaje tr
NO

.

:.. �eu cãozinho ficará em boall)1ãol II!
ZINNO ,PARA CAIS

reserval

PROMOÇÃO GOLOEN BOX

'�
�3275-3560

Rua WBldemar Gmtba, 1389 ' Vila Baepemll

I Cl{NICA VET£RINÁRIA
W

Rua Bernardo Dornbusch, 2181- Vila Lalau
�

I 8 lo! �D li li
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CLASSIMAIS-�----------

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

Fichário Hello Kity/Snoopy/Beti Boop/Garfi�ld - R$ 24,75

Promoção Volta às Aulas
r'

No mês de Fevereiro, para todos os alunos do
ensino 'fundamental e médio das escolas

municipais e estaduais:

·40 % de descontos nas Mensalidades
·Sem taxa de matrícula
·Material didático grátis
-Klt Material aluno grátis

Cursos nas áreas de:

.-,

CETELBRAS - Av. Mal Deodoro da Fonseca, alameda 25, sala 13' .
.

;.
I "r '_" �" 1"" y' " � , ...

"

�.��º.Iado da'qntiga prefeitura - 3055·0747 . Centro � Jaraguá do Sul
:

<
• '. J. !

i:::'
""

� �'"
�

_ '�� ."
�

c

_ \.:: �.
__,,' �. ,i'

l' �

.

Conheça alguns' de nossos cursos
Web Master

CO@e GraphicDesign
{'.iii

! o mais completo Curso de Formando profissionais para Para profissionais da área WEB
e Informática para sua formação: trabalharem com a edição, quejá desenvolvem páqinas.e

profissional criação, desenvolvimento e que desejam atualizar seu
com 23 tecnologias: tratamento de imagens, conhecimentos e desenvolver

Windows, Linux,Word, Excel, ,profissional muito requisitado em novas habilidades como

, Internet, PowerPoint, Photoüraw.e gráficas, editoras, propaganda e programadorWEB com banco de
Corel Draw, Calc,Writer, etc. i revistas. dados.

"

� i
____11.,.- ·__.......,. _

'\,.'6>�Moruterção de
.. '... Q.� UAf!vaneed . .'" autoCAD

"",,�00r05 r'I ,� nux fII 3De2D
. .

'1'
,Desenvolver conhecimentp para

Capacitar profissionalmente Curso avançado de linux, para di' t d
.

t.

pessoas para atuarem no pessoas que desejam fazer a ad esenvo vlm,:n.o e póroje. os.. _ e casas mecaOicos m vels

• ma�������od�:�:�I��t���res,! �����������s���t��!� 'elétri�os,�'tm, t�b�!�ar co�
impressoras e redes de 'aprendendo a admlnistrar e proje .�st': �sen os e:mcos,

computadores. � proteger a rede principalmente _

arqur e omco ou mecaOico

,
contra invasões.

.

r

�MorutffiÇÕO de
""'õ�.li"...;.�

Acerte .no al"o··
com a Cetelbras
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A vida do cantor quevirou lenda do reggae mundial será contada pelo cineasta
Depois de realizar "Shine a Light", sobre

os Rolling Stones, que acaba de ser lança
do no Festival de Cinema deBerlim, a nova
empreitada de Martin Scorsese será um do
cumentário sobre Bob Marley. Com a devida
autorização da família da lenda do Reggae,
inclusive de Ziggy Marley, um de seus fi.
lhos, o longa-metragem deve ser lançado em
fevereiro de 2010, em homenagem ao que
seria o 65° aniversário de Bob.

Robert Nesta Marley nasceu em ,6 de
. fevereiro de 1945 no interior da Jamaica

- Sta. Ann, filho de Norval Marley, urn
militar branco inglês e Cedella Booker,
uma adolescente negra vinda do norte do

país. Bob foi casado com Rita Marley. Ela
foi mãe de quatro de seus doze filhos (2
adotados), os renomadosZiggy e Stephen
Marley, que continuam o legado musical
de seupai.

O trabalho de Bob Marley foi ampla
mente responsável pela aceitação cultural
da música reggae fora da Jamaica. Em 1975
com "NoWoman, No Cry" h ele ganhou fama
internacional.

Bob Marley deixou a Jamaica no final
de 1976 e foi para a Inglaterra, onde gra
vou os álbuns Exodus e Kaya e onde tam
bém foi preso pela posse de um cigarro de
maconha. Bob Marley era adepto da reli

gião Rastafari. Ele foi influenciado por sua
esposa Rita, e passou a receber os ensina
mentos de Mortimer Planno. Ele servia de
fato como um missionário rasta, fazendo
com que a religião fosse conhecida inter
nacionalmente. Em suas canções Marley
pregava irmandade e paz para toda a hu
manidade: Antes de morrer ele foi inclusi
ve batizado na Igreja Ortodoxa da Etiópia
com o nome Berhane Selassie.

Em apenas 36 anos de vida, não só co

locou sua pequena ilha no mapa, como
revolucionou a música, hábitos e compor
tamentos pelos quatro cantos do mundo.

Bob Marley teria se convertido ao Cristianismo antes de morrer, vítima de um câncer, fato nõo divulgado pelos familiares
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Inscrições do
Senai e Correios

Senoi e Correios prorrogaram até
amanhã, os inscrições poro o pro
gramo nacional de treinamento e de
trabalho Jovem Aprendiz, destinado o

estudantes de 14 o 18 anos. Os ado
lescentes vão cumprir o total de 20
horas semanais, em tOrno que não

prejudique o freqüência escolar. De
verão estar cursando o ensino fundã
mental ou o médio. A seleção será por
concurso público. A doto do provo será
divulgado no site dos Correios (www
correios.com.br).

, Curso orienta
e forma líder

O setor de Capacitação do ACIJS re

alizo hoje e amanhã e nos di�s 19
e 20, o curso "Desenvolvimento de
líderes", voltado o todos os pessoas
que ocupam ou que desejam ocupar
uma posição de liderança. O trein
amento busco oportunizor o recon

hecimento de potenciais e o desen
volvim.ento de líderes. Inscrições e

informações estão à disposição dos
interessados pelo telefone 3275-
7059 e pelo e-mail copocitoco02@
ocijs.com.br.

-

FALECIMENTOS
-

Faleceu às 19h do dia 10/2, o

!{i!rn®rgcr, com idade de
79 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 11/2, com saída do féretro
da Igreja São Pedro em Schroeder,
seguindo para o cemitério Munici

pal de Schroeder.

Faleceu às 9h do dia 10/2, o Sr.
tins com idade de 67

anos, o sepultamento foi realizado
dia 11/2, com saída do féretro da

Capela Mortuória da Vila Lenzi, se
guindo para o cemitério Municipal
do Vila Lenzi.

Faleceu às 7h30 do dia 10/2, o
com idade de 68 anos,

o sepultamento foi realizado dia

11/2, com saída do féretro da Ca

pela Mortuória da Vila Lenzi, se

guindo para o cemitério Municipal
do Centro.

Faleceu às OOhOO do dia 9/2, o
com idade de 62

anos, o sepultamento foi realizado
dia 10/2, com saída do féretro da

Igreja Cristo em Schroeder, seguin.
do para o cemitério do Bairro Joõo
Pessoa.

RIS

e esta

"Aulas para a "ida.
tJalo'tls para Slllflprs-

www.marista.org.br
33710313

em

Ia
a vida

COLÉGIO
RIS

s x o i ut s
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---------COMUNIDADE

Moradores pedem atençiÍo das autoridades para resolver problema de buracos na rua Antonio Gesser

COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DA RUA?

RICARDO ROBERTO ROSA,
12 anos, estudante

"Tem que desviar dos buracos.
Eu já caí de bicicleta por causa
de um buraco e me machu
quei".

JOSIANE MARINEIDE NART,
30 anos, empresária
"Eu ligo todos os dias para
a Prefeitura para reclamar
da rua. Eles dizem que vão
resolver ainda este ano, mas

já estão desde o ano passado,
só na promessa".

HELVIO DEMARCHI, 58 ANOS,
'corretor de seg�ros
"Nós é que temos que fazer a

manutenção da rua. A gente
coloca pedras nos buracos

para poder passar".

ALINE CRISTINA CARVALHO,
10 anos, estudante

"Não posso brincar na rua.

Quando a gente vai jogar vôlei
ou futebol, a gente pisa ne.

buraco e cai. E não posso nem

andar de bicicleta. A minha já
furou o pneu".

ALICE PRESTINI DEMARCHI,
41 anos, dona-de-casa

"Já foi fe�to até abaixo-as
sinado dos moradores ppra
resolver o problema. Mas até
agora nada de asfalto-.

JOELMA CARVALHO,
33 anos, dona-de-casa

"É uma vergonha a situação da
.nessn rua. Todos aqui pagam
impostos e temos direito a mais
conforto. No centro do cidade,_
as ruas estão ótimas, mas e

quem mora nos bairros?"

O CORREIO DO POVO IETERÇA-FEIRA. 12 DEFEVEREIRO DE 2008 '

INFRA-ESTRUTURA

Moradores do
Czerniewicz
pedem asfalto
Na Rua Antônio Cesso;
os buracos atrapalham

J

JARAGUÁ DO SUL

"Uma vergonha". Assim, os
próprios moradores definem a

situação da: Rua Antônio Ges

ser, no Bairro Czerniewicz.

Quem vive, trabalha, visita,
ou apenas passa pela localida
de precisa desviar dos buracos

. com freqüência e ainda, con
viver com lama e poeira.

Segundo a moradora, J0-
elma Carvalho, de 33 anos, o

problema já dura mais de dois
anos e a situação fica pior em
dias de chuva. Os estragos
já' trazem prejuízos para os

moradores, principalmente,
para osmotorístas e ciclistas.

"Compromete o balanceamen
to e o alinhamento do carro.

E as crianças não podem nem

andar de bicicleta porque fura
o pneu", afirma.

'

Ainda segundo Joelma,
pelo menos 100 pessoas mo

ram na Antônio Gesser e a

instalação de uma fábrica e

de uma pousada no local fez
com que o fluxo de veículos
aumentasse. Ela afirma' ter

procurado a Prefeitura diver
sas vezes para pedir o asfalto,
mas enquanto a solução não

vem, os próprios moradores DEBORA VOLPI

tentam amenizar o proble
ma. "Nós mesmos colocamos
entulhos e pedras dentro dos
buracos para' diminuir os

danos aos veículos", reve

la Joelma. Ela acredita ,que
.

somente a pavimentação do
local resolveria o impasse.
"Essa cobertura que a Prefei
tura colocou é só um anti-pó
e não resolve. Queremos as

falto", exige a moradora.
De acordo com a assisten

te de Recursos Humanos da
fábrica instalada na Antônio
Gesser, Luci Lemes, 40, a situ

ação causa transtorno para os

"funcionários e clientes da em

presa. "Para quem tem carro é
ainda pior, mas os clientes sem
pre reclamam da situação da
estrada", afirma. A proprietária
da pousada, Josiane Marineide
Nart, 30, também escuta com

freqüência reclamações dos

hóspedes sobre a dificuldade
de acesso devido aos buracos.
Até mesmo as crianças se mos

tram insatisfeitas, já que com as

aberturas não se pode andar de
bicicleta, patins, ou nem mes

mo, jogar bola.

Moradores dizem que buracos são responsáveis pelos furos nos pneus
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MSN
A Iingyogem codificado utilizado no internet, especialmente por jovens
no MSN, húmulte vem interferindo no língua Portuguesa, gramático ofi
ciai do país. O reflexo dessa complicado questão pode ser observado
claramente nos provas de redação nos vestibulares de todo país, onde
são .escritos pol'ovros completamente desconhecidos dos prctesseres. E
tem gente reprovando por isso .

HISTORINHA
O povo pediu, o gente obedece. Olho só leitor, se você tiver alguma
historinha pitoresco e engraçado, pode ser de um amigo ou de

algum cidadão folclórico aqui do nosso região, e de repente quer
torná-lo público, envie para o e-mail que está no cabeçalho e o

gente divulgo com maior prazer. Beleza?! Abra o baú!

.

ATLETA OlíMPICO
, Chegou aqui rio redação o reclamação do vereador Jaime Negherbon que não
onda nado contente pelo excesso de aparecimentos de boieiros nesta coluna.
"PÓ, só falam do Goribo, Moneco, Chicão...e eu, nado? Também já fui atleta
nos anos 80 e disputava morotonos. Minha coso está cheio de medalhas e

troféus conquistados no minha glorioso correira. Inclusive, eu era patrocinado
pelo Canarinho e o Arweg. Ganhei também o prêmio Canga e Bomba de Ouro
como melhor atleta do ano. Derrotei corredores famosos e renomados no época.

. Só porei de correr, de formo prematuro, por causo de um maldito colombo no osso

.

'do sombiqueiro"; diz ele. Então tá, ô jacaré, o registro do teu desabafo.

Depois de noivarem em um

hotel fazenda, os pombinhos
Julio Trindade e Catia já
pensam em casamento.

Parece que a dupla
realmente encontrou
a felicidade.

EM ALTA,
Dirceu Mattos, o novo

técnico do Juventus. A
torcido gostou do suo

postura dentro
d,e compo.

-SOCIAL--�--

Lucimar Melchioretto colou grau na sexta-feira no

. curso de Educaçõo Física pela Faculdade Jangada

PRA ELAS
Apresentados nos últimos edições do
Fashion Rio e do SPFW, os novos saias
são aquelas velhos conhecidos: o lá
pis, que acompanho o desenho des
quadris, e o minigodê, que retomo os

ores do plissodo tipo preppy. Isso quer
dizer que o bolonês já é passado? Ouo
se! Aproveite este inverno poro gostar
todo o fôlego desse modelo volumoso
- nado indico que ele vá durar, fres
qúinho, até-o final do ano.

'NO PÁREO
Ouem pergunto quer saber: "üunn
tos candidatos o prefeito teremos

poro disputo este ano?". UNS que
brados.

JAIR RODRIGUES
Não deu nem tempo do novo técni
co do Jurentus Dirceu Mattos fixar
resldêncln.em Joraguá, que os cor

neteiros de plantão já arrumaram
apelido. Segundo eles, Dirceu é o

coro do cantor Jair Rodrigues, foram
praticamente separados no berço:

BANANA JOE
Verão, praia, sol! Este é o espírito
do Megabeats Summer Edition que
retorno com forço total, prometen
do uma edição de verão inesque
cível. O local escolhido pelos iae
alizadores do festa poro o versão
summer do-evento é o Complexo
Baoana Joe. A Megabeats Summer
Edition acontecerá no dia 16 de.
fevereiro e contará com o presença
do francês Dimitri Nakov, conside
rado pelos especialistas o melhor
OJ Set de Psytrance do mundo,
além de vários outros.
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Mailson da Nóbrega'
"-

As avessas
Pode-se prescrever o mesmo remédio a um

paciente com sinais de anemia e a outro que
aparenta excesso de peso? Pois é exatamente isso

que deseja quem reclamou da manutenção da
taxa Selic há duas semanas. Como o Federal Re
serve americano havia reduzido sua taxa básica
de juros, falou-se que o Banco Central estaria na,
contramão.

'

Em seguida, o presídente do Banco Central
Europeu declarou que não, podia seguir o Fed,
indicando que os juros serão mantidos na sua

próxima reunião. A declaração azedou o clima
desfavorável então prevalecente no mercado de

ações em todo omundo. Estaria o Sr. Jean Claude
Trichet na contramão?

Na verdade, Trichet traduziu a percepção de

que a zona do euro e os Estados Unidos vivem si

tuações distintas. Enquanto os americanos estão

preocupados em evitar uma recessão prolonga
da, os europeus olham os-riscos de inflação. Os
dois casos não podem ter o

mesmo tratamento. '

,

Como explicou José
Márcio Camargo em recen
te artigo, a economia ameri
cana é maisflexível do que
a européia, particularmente
no mercado de trabalho.
Nos EUA, aumentos relati
vamente pequenos da taxa de desemprego geram
reduções significativas nos aumentos de salários.
Assim} se vier a recessão, o crescimento do de

semprego reduzirá o custo unitário do trabalho
e a taxa de inflação. Se o Fed estiver convencido
da desaceleração, terá mais liberdade para redu
zir os juros; o que vem fazendo e provavelmente

,

continuará a fazer.
'

Já a economia européia é menos aberta emais

rígida, principalmente por causa do mercado de
trabalho mais 'regulamentado. Diante do maior
poder dos sindicatos e de uma legislação traba
lhista que dificultaa demissão, o desemprego de
mora a fazer efeitosobre os salários, dificultando
a redução do custo unitário do trabalho. Com
uma economia mais fechada, a concorrência é
menor. Se a economia estiver operando próxima
de seu potencial, como parece ser o caso atual
mente, os salários aumentam e seus custos são

.repassados aos preços, gerando inflação.--
A diferença entre a situação brasileira e a

americana é mais fácil de entender. Nos EUA, os
sinais são cada vez mais claros de que a econo

.mía já estaria em recessâo.No Brasil, as efidên
cias são de aquecimento da demanda. A expan
são real do crédito foi de 28% em 2007, o mesmo.. '

'�- '.
.

ritmo das vendas de veículos. O comércio e� g�
ral deve ter crescido 10%. O desemprego atingiu
9,3%, a menor taxa desde 2002."

, ,

Além disso, os preços administrados devem
crescer acima da inflação em 2008, .ao contrá
rio do que ocorreu em 2007. É queo reajuste da
maioria é baseada no IGP.DI, que atingiu 7,89%
em 2007. 'Ao mesmo tempo, a taxa de câmbio di
ficilmente se apreciará aos níveis ocorridos em

2007. Tende a ser baixa ou nula sua contribuição
. para a queda dos preços dos bens comerciáveis.

Afora tudo isso, há as incertezas sobre a: eco
nomia americana, cuja desaceleração terá efeitos
sobre a brasileira e provavelmente sobre a taxa de
câmbio. Ao mesmo tempo, existe clara: deterio-
ração das expectativas inflacionárias para 2008 ANO ELEITORAL GANHO FENOMENALe 2009. Achar que o BC poderia agir na mesma

direção do Fed é revelar profundo desconheci- Mas porque será que somente oeste ano de 2008, onde haverá pleitos
menlo do papel de um banco central e de como eleitorais, que a GM trota de negociar o instalação de uma nova fábri�a?
funciona a economia. I Os 'ganhos com os incentivos fiscais serão maiores. Pojs, qual o prefeito

Incorrem no mesmo que não desejo' o instalação de um grande empreendimento gerador de
equívoco os 'que interpre-, ,riqueza' e trabalho no seu município? A GM tem o intenção de instalar a

tam as recomendações de' fábrica não é de hoje, mós algo pensado o longo pra�oj e sabendo que
corte de impostos nos EUA .: , qualquer político que queira continuar 1i0' cargo ou fàzer seu sucessor,

e o pedido do FMI para que faria o possível e necessário poro receber tal empreendimento durante

os países desenvolvidos au- seu mandato. Enquanto que chovem propostos nos mesas dos dirigentes
mentem gastos. Afirmam do GM, eles pfOticamente já têm mapeado qual o l11elho'r local poro suas

'que se trata de medidas instalações. Quem pagar mais levo.
-

opostas às que nos diziam

para tomar. Seriam ações do tipo "faça o que
digo, mas não faça o que faço".

O raciocínio contém dois erros. Primeiro, au
mentes de gastos públicos se, justífícam diante
do risco de mudança comportamental derivada
de perda de riqueza ou de incertezas quanto ao

futuro. Nessa situação, pode oco�er uma contra-

"ção do consumo, gerando um excesso,de pori
-

pança, sobre D investimento. Foi essa a origem bá
sícadaCrande Depressão dos anos 1930;0 gasto
'públicá, .coaio à época sugerida por Keynes, fOI
a solução. Segundo, aumento do gasto' público
e, portanto, do endividamento não é para quem',
quer, mas para quem pode. Os países em desen
volvimento nem sempre gozam de confiança ir
restrita para se endividarmais e piorar os índices
de solvência do setor público.

Pior do que essas interpretações às avessas é
dizer que os EUA estão praticando a heterodoxia

keynesiana. Redução de impostos nunca foi he
terodoxia. Colocar dinheiro nas mãos dos contri
buintes nunca foi keynesiano.

,

"Nos EUA, os sinais são
',,' de recessão. No Brasil,

as evidências são de,

aquecimento da demanda"

* Mailson da Nóbrega éex-ministro da F�en
,_ da e sóêio da 'Iendências Consultoria .Integrada.
:rÍmobrega@tendéncias.coni.br

'
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mente negocia com alguns munlcíplos de Santa'Cata_rina a instala
ção de uma fábrica de motores. 05 mlinitípiils' em ,neQ,ociação são
Joinville e Araquari. Mos parque não em Guaramirim, Bqrra Velho
ou São João do'itaperiu? Estes municípios também estôo muito
próximos aos principais portos de São Francisco e Itajaí e da mão
de obra necessário poro o empreendimento. Com a dupli'cação
do BR 280, ficaria ainda mais fácil o implantação de empresas

,

desta grandeza em Guaramirim.\ E, Borra VelhO por ser cortado
pela BR 101 teria também, ótimos condições para receber o em

preendimento. Um dos principais empecilhos a serem resolvidos
seria o deslocamento do mão-de-obra especializado de Joinville
e Jaraguá do Sul para estas localidades.

DESCENTRALIZAÇÃO DA, ECONOMIA
_

No hipótese do GM instalar-se em Barro Velha, Guaramirim ou São João do
Itap.eriu, haveria um significativo ganho econômico e social paro o municí
pio escolhido. E, mesmo que o mão-de-obra utilizada não seja toda local.
Somente o dinheiro que circularia no suo economia já seria benéfico -paro o

desenvolvimento social. Também haveria uma descentralização da economia
de grandes paro os pequenos municípios, considerando um comparativo coin
Joinville, e por conseqüência uma redistribuição da riqueza em nosso região.

INVESTIMENTO NA MICRO E PEQUENA EMPRESA
Também é de conhecimento público que os investimentos realizados em

Micros e Pequenos Empresas resultam em moiorj:ls ganhos econômicos e,'
sociais do que em empresàs de grande vulto. Seria interessante os gover
nantes incentivarem o criação de micro e pequenos empresas da mesma

fOlma quando fazem poro a insta��ção de upla empresa como o GM. M�s é
cloro que o ganho poro os homens públicos não seria tõo interessante.

REALIDADE LOCAt "

Felizmente lias cidades do região temos vistos vários exemplos quanto aos

investimentos no criação de micros e pequenos empresas. Podemos citar
como exemplo a Incubadora Jaraguá TEC que tem gerado oportunidades
o vários pesseus a possuírem seus próprios negocios, gerando emprego e,

rendo. E, o mais importe que o Jaraguá TEC é uma parceria do iniciativa
privada com órgãos governamentais. Paro pensar: Que tal criar uma incu
badora em cada o município do região?

�""- ,_ ,

e t a r r e k @ t e r r a . c om. b r

INDICADORES· CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (R$)
furo (em dólares)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,756 '1,758 O,6à%"
1 ,452 ,,1,452. 0�01%
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MA MESA

SANTACATARINA---------

Aumenta o consumo de camarão
Cultivo do crustáceo cresceu em Santa Catarina a partir de 1998
RIO DE JANEIRO

O consumo do camarão
de cultivo (carcinicultura) foi
multiplicado por cinco no Bra
sil nos últimos anos. De acor

do com o diretor de Comercia

lização da Secretária Especial
de Aqüicultura e Pesca da Pre
sidência da República, Gui
lherme Crispim, apenas 10%
dessa espécie de camarão fica
va no país em 2003, e agora de
60%. a 70% são comercializa
dos internamente.

Crispim disse que a secre

taria vê com bons olhos o di
recionamento do produto para
o mercado interno. ''A gente vê
a importância de exportar, de
gerar divisas para o país. Mas
é muito importante que o con

sumode pescado no Brasil au
mente, e que a cadeia produ
tiva se desenvolva equilibrada
em dois pilares, o da exporta
ção e o do mercado interno",
afirmou o diretor.

O mercado interno se for
taleceu devido às flutuações
cambiais e econômicas. A car

cinícultura começou a crescer

no Nordeste principalmente,

além dos estados do Rio de
Janeiro, do Espírito Santo e

de Santa Catarina, a partir de
1998, baseado no mercado ex

portador. E o setor experimen
tou um aumento exponencial
até 2003, quando os Estados
Unidos abriram uma ação
antidumping (de proteção à
indústria nacional) contra

os seis maiores exportadores
mundiais de camarão; entre

eles o Brasil.
De acordo com Crispim,

essa ação inviabilizou as ex

. portações brasileiras de cama

rão para os Estados Unidos,
que foram direcionadas para
o mercado europeu. Com a

valorização do real frente ao

dólar e ao euro, ainda de acor

do com Crispim, a exportação
começou a se tornar menos lu
crativa.O produtor se tornou

mais eficiente, concentrando
seus esforços no mercado do
méstico a partir de 2006. Esse

processo foi consolidado ao

longo de 2007, quando os ca

marões estavam sendo vendi
dos abaixo do preço de custo,
e se mantém hoje, explicou.

Produção industrial cresce
em todas as regiões em 2007
BRASíLIA

A produção industrial em

2007 cresceu nas 14 regiões
.

pesquisadas, segundo o IBGE

(Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística). Na média na

cional, a indústria cresceu 6%
no ano passado. O principal
incremento foi verificado em

Minas Gerais (8,6%). Em segui
da vieram Espírito Santo e Rio
Grande do Sul (7,5% cada), Pa
raná (6,7%) e São Paulo (6,2%).
O menor, por sua vez, foi verifi
cado no Ceará (0,3%).

De acordo com o IBGE, o

resultado de Minas Gerais foi
sustentado pela indústria au

tomobilística e pelo setor ex

trativo, apoiado nas vendas
externas de minério de ferro.

Segundo o IBGE explica em

nota, o crescimento foi puxado
pela forte presença de segmen
tos produtores de bens de con

sumo duráveis, principalmente

automóveis e eletrodomésticos,
e de bens de capital, além de se

tores tipicamente exportadores,
particulàrmente de commodi
ties. O. instituto ressalta que o

crescimento se baseia em de
manda interna em crescimen
to (tanto pela manutenção das

condições do crédito quanto t

pelo aumento da ocupação e da

renda), sustentação do quadro
positivo para os investimentos,
manutenção de resultados po
sitivos em setores tipicamente
exportadores e a recuperação
do setor agrícola.

Em dezembro, na compara
ção com novembro, sete das 14

regiões tiveram queda. A maior
delas foi a verificada em San
ta Catarina (-3,9%), seguida de
Goiás (-2,7%) e Minas Gerais (-
1,1%). Entre as áreas que tiveram
crescimento estão Espírito Santo

(2,7%,), Pará (2,6%), Pernambuco
(2,5%) e Amazonas (2,4%) .

. .

Produtor de camarõo brasileiro está mais competitivo, diz especialista

Movimento no

porto cresce 16%
A movimentàçã{) de cargos no Porto
de São Francisco do Sul em janeiro
atingiu o marco dos 464,98 mil
tonéladas, com avanço de 16% so

bre o primeiro mês d,o ano passado,
que somou 400,69 mil toneladas de
mercadorias. Embora os exportações
tenham registrado um recuo de 15%,
os importações cresceram 81%.

Acidente deixa
dois mortos

Um grave ocidente foi registrado no

domingo, duas pessoas morreram e

outros seis ficaram feridos no BR-
101. Urn Ford Escort e urn Volkswagen
acabaram se chocando no altura do
quilômetro 292. Motreram no local o

motorista do Escort, Fábio Nunes Flo
rentino, e o passageira Ano Cláudio
Norato, de 20 ónos.
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Votações voltam hoje no Senado

Senado avalia
idade penal

..

BRASíLIA
A primeira sessão do

ano destinada a votações no

Senado trará de volta a dis
cussão sobre a redução da
maioridade penal de 18 para
16 anos. O tema é assunto de
seis propostas, apresentadas
por senadores desde 1999,
que estarão entre as 49 maté
Tias da pauta da Casa hoje.

A redução da maiorida
de penal volta ao Congresso
quase um ano depois de ter
sido aprovada, em abril db
ano passado, pela Comissão
de Constituição de Justiça'
(CCJ) do Senado, em meio à

comoção causada pela mor

te do menino João Hélio.
Pela proposta, o jovem de
16 e 17 anos iria para a ca

deia em casos de 'crimes
hediondos, como estupro,
seqüestro, prática de tortu

ra, tráfico de drogas e ter
rorismo. A pena seria cum

prida em local separado dos

presos maiores de 18 anos.

Um substitutivo do senador
Demóstenes Torres (DEM
GO), relator da proposta, de
termina que antes da conde

nação o jovem passaria por
uma avaliação psicológica
para determinar se o crime'
foi praticado de forma cons

ciente. Para outros tipos de
.

delito, a prisão seria subs
tituída por medidas sócio
educativas.

ECONOMIA NACIONAL
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Acidentes custam R$ 30,4 bi
Estudo calculou as riquezas não produzidas pelas vítimas
BRASíLIA

tável da Diretoria de Estudos

Regionais e Urbanos do Ins
tituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (Ipea), José Aroudo

Matei. Para chegar ao resulta
do, o economista calculou as

despesas com o atendimento
médico das vítimas e a re-

moção de corpos e veículos.
Somou também as perdas de

patrimônio público e privado,
como danos em automóveis
ou na infra-estrutura das es

tradas e cidades.
Mata avaliou ainda a rique

za que deixou de ser produzida
pelas pessoas que morreram e

ficaram feridas. Pela média de
renda e expectativa de vida do
brasileiro, o autor da pesquisa
concluiu que cada morto pa
rou de produzir para a econo-

. mia R$ 291 mil por ano. Já o

ferido não gerou R$ 39 mil.

Além das marcas nas vi
das de' quem perde amigos
ou familiares, os desastres de
automóveis provocam um trá

gico impacto na economia do
País.' No ano passado, as per
das causadas por acidentes de
trânsito em rodovias federais
e estaduais e em vias urbanas
somaram R$ 30,4 bilhões, ou
1,25% do PIB (Produto Interno
Bruto). Tal quantia equivale a

aproximadamente o triplo do

que o Brasil investiu em ge
ração e transmissão de ener

gia elétrica (R$ 10,5 bilhões)
e mais de três vezes o mon

tante transferido por meio do
Bolsa Família (R$ 8,9 bilhões)
no período.

O estrago parece não ter
fim. Só no carnaval, quando
128 pessoas morreram em Pesquisa do Ipea aponta crescimento da frota de veículos como principal causa do aumento de acidentes
2.396 acidentes, o Brasil per-
deu R$ 37 milhões do PIB des
te ano.

Em 2006, o prejuízo causado
totalizou R$ 29,1 bilhões, tam
bém 1,25% do PIB. De janeiro
a dezembro do ano passado,
ocorreram 122.985 acidentes
em todo o País, alta de 9% em

relação ao mesmo período de
2006. Morreram 6.840 pesso
as, outras 75.006 ficaram feri
das. No ano anterior, morreram
6.168 e feriram-se 69.624.
" Os dados constam em estu
do inédito produzido pelo co

ordenador de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Susten-

Cartões: investigações desde 1998
CPI mista no Congresso vai investigar o uso de cartões corporativos do governo

CPI dos Cartões seró mista

BRASíLIA
O líder do governo no Se

nado, Romero [ucá (PMDB
-RR),

.

e o deputado Carlos
Sampaio (PSDB-SP) chega
ram a um acordo para instalar
uma CPI mista, com deputa
dos e senadores, no Congres
so Nacional, que investigará
o uso de cartões corporativos

o:: no governo federal. O acordo
'" .

� prevê também a investigação
5 do. pagamento de despesas
'S com viagens, hospedagem

e alimentação, por meio de

ressarcimento em dinheiro,
desde 1998.

A oposição queria que
a investigação fosse feita
somente a partir de 2001,
quando os cartões foram
criados. O governo defendia
ir. além e fazer uma apura
ção do uso do cartão nos

últimos 10 anos, inclusive
com a análise das chamadas
contas tipo B, que vêm sen

do substituídas pelos car

tões corporativos.
Para chegar a uma decisão

.

final, o PSDB aceitou ínves

tigar o uso da verba federal
para custear viagens de mi
nistros e assessores desde o

governo Fernando Henrique
Cardoso. O governo também
cedeu e aceitou fazer uma in
vestigação envolvendo parla
mentares das duas Casas.

Governo e oposição tam
bém acordaram que os gas
tos feitos com cartão cor

porativo da presidência da
República serão entregues à
comissão.
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GUERRILHA

INTERNACIONAL----------

Timor decreta emergência
Depois de atentado, presidente Ramos-Horta está em coma
DíLl
o Timor Leste decretou

estado de emergência pelas
próximas 48 horas no País e

toque de recolher em algumas
regiões após a tentativa de as

sassinato contra os chefes de

governo, incluindo o presi
dente José Ramos-Horta, que
está em coma induzido após
ser baleado em um atentado
no domingo, 10.

O prímeiro-ministro Xana
na Gusmão também foi alvo de
uma emboscada ontem quan
do saía de sua casa em direção
ao Palácio do Governo. Ele es

capou sem ferimentos. "Con
sidero esse incidente uma ten
tativa de golpe contra o Estado

par Reinado e ele fracassou",
disse Gusmão. O primeiro-mi
nistro considerou a tentativa
de golpe uma operação bem

planejada visando "paralisar o
governo e criar instabilidade".

Segundo um comunicado

divulgado pelo gabinete do
primeiro-ministro os ataque
teriam sido liderados pelo re

belde Alfredo Reinado. O líder
militante e outro integrante do
seu grupo, ainda não identifi
cado, foram mortos na troca
de tiros. Reinado foi um dos

protagonistas da onda de vio
lência que varreu o país ern:

2006, após sua expulsão do
Exercito junto com outros 598
niilítares.

Gusmão anunciou ontem

que Vicente Guterres, vice-

Recompensa para
regime policial

Políticos da cidade de Aguascalientes,
no México� estõo sugerindo uma forma
de estimutar os policiais da cidade a

encarar um de Seus piores inimigos no

combate 00 crime: o excesso de peso.'
A proposto é oferecer aos policiais 100
pesos (cerca de RS 16) para cada quilo
que eles perderem. Médicos seriam
consultados paro decidir qual peso os

policiais deveriam alcançar Acredita-se
que 25% dos 1.6 mil policiais da cidade
estõo acima do peso. Segundo um políti
co que apóio o plano alguns policiais
nõo conseguem perseguir criminosos por
causo de seu estado físico.

Tropas do ONU patrulham o sede do governo do Timor Leste e devem receber ajudo internacional

presidente do Parlamento, as
sumiu a Presidência da Repú
blica interinamente. "Estamos

ponderando sobre como o Es-

tado dever reagir a tudo isto",
afirmou Xanana em um comu

nicado de
-

imprensa e adian
tando que "as instituições

estão em alerta para qualquer
-ato de vandalismo". O premiê
garantiu que a situação em

Dili é estável e apelou à popu
lação para manter a calma.

A Austrália anunciou que
enviará reforços para a força
internacional de paz que atual- '

mente garante a ordem no país,
'Alguém tentou assassinar a li

derança política de nosso ami

go, parceiro e vizinho", disse o

primeiro-ministro australiano,
Kevin Rudd, em Camberra.
"Eles nos pediram ajuda, e va- ,

mos providenciá-la".

Atentado mata'
19 no Paquistão

Pelo menos 19 pessoas morreram, entre
elos um político, ontem em um atentado
suicido numa zona tribal do Paquistõo.
berço dos islamitas. a apenas uma se

mana dos eleições legislativas e provin
ciais do país. Segundo a polícia, ,o sui

cida-conseguiu fazer com que seu carro

carregado de explosivos se aproximasse
do comboio-de' um candidato eleitoral
que participava de um comício em Aidak.
Os fundamentalistas da regiõo tentam

impedir essas eleições previstas para 18
de fevereiro. O pleito já foi odiado em

seis semanas com relaçõo à dato pro
gramada inicialmente.

Democratas
estão indecisos
WASHINGTON

A disputa entre os de
mocratas Hillary Clinton e

Barack Obama "Será o centro
das atenções das primárias
que chegam à capital dos
Estados Unidos hoje, com

prévias simultâneas em Wa-
;

shington DC e nos Estados
de Maryland e Virgínia.

Os eleitores irão às urnas

para escolher os pré-candi
datos dos partidos Republí
cano e Democrata, mas' as

atenções estão todas volta
das para a disputa demo
crata, que ficou ainda mais
acirrada depois da vitória de
Obama em quatro primárias
no fim de semana.

Em circunstâncias normais,
as chamadas Primárias do Po
tomac, em referência ao rio que

-

banha.a capital americana e os

Estados da Virgínia Ocidental,
Virgínia eMaryland, seriam de

pouca relevância.
No fim de semana, o se

nadar Barack Obama venceu'
as prévias realizadas nos Es
tados de Nebraska, Washing
ton, Lousiana e Maine.

\

Polícia procura
'

, assaltantes
ZURIQUE

Quadros de Cézanne,
Degas, Van Gogh e Monet
foram levados por um grupo
armado no domingo, 10, de
um museu de Zurique. A po
lícia, em entrevista coletiva,
disse que' as obras são avalia

das em US$ 162,5 milhões.
De acordo com a polícia os qua
dros sâo "Conde Lepic e suas fi
lhas" (1871), de Degas, "Rapaz
de colete vermelho" (1888), de
Cézanne, "Campo de papoulas
perto de Vétheuil" (1879), de
Monet, e 'Amendoeíra em flor"
(1890), de Van Gogh.

Segundo as autoridades
.suíças, a ação foi empreen
dida por três homens arma
dos com máscaras de esqui
e roupas negras, que fugiram
em um carro branco.

Há alguns dias dois qua
dros de Pablo Picasso, de va
lor estimado em US$ 4,5 mi
lhÕes, foram levados de um

centro cultural na Suíça.
O valor das obras levadas

no domingo transforma este

roubo num dos maiores crimes
do gênero dos últimos 20 anos.
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Molwee, do 010 Folcõo, teve dificuldades no estréio e empatou em 2x2 no primeiro partido do ano

EM MINAS

Molwee empato na

estréio no Superliga
Time jaraguaense ficouno 2x2 com o Garça
UBERLÂNDIAjJARAGUÁ DO SUL

A Malwee não conseguiu es

trear com vitória na 3a Superliga,
ontem ànoite, noGinásio Tancre
do Neves 'em Uberlândia (MG).
Encontrando muitas dificulda
des para furar a forte marcação

.

adversária, os jaraguaenses fica
ram no 2x2 e dividem a terceira

colocação da chave justamente
com o Garça (SP). Hoje, às 16h,
a Malwee busca a reabilitação
diante do Adepa (TO).

O jogo começou duro, com
os dois times cometendo mui-

tas faltas. Tanto que apenas no

primeiro tempo foram distri
buídos sete cartões amarelos
(quatro para o Garça e três para
os jaraguaenses). Os paulistas
estavam fechados na defesa e

exploravam os contra-ataques.
O primeiro gol da Malwee de
morou, mas saiu aos 12min08
com Lenísio, dando um to

que sutil por cima do goleiro
Creuto. O empate chegou aos

14min42 com Paulinho, apro
veitando contra-ataque. Mas,
aos 17min25, Augusto recebeu

de William e colocou a Malwee
novamente na frente.

Na etapa final, o time jaragua
ense vinha bem até que, aos seis
minutos, saiu a luz no ginásio.
Depois de .cerca de meia hora
de paralisação o jogo reiniciou
e bem equilibrado. A Malwee
buscava o gol e o Carça tenta
va o contra-ataque. Foi num
lance desses que, aos 18min16,
Tales deixou a partida em 2x2.

"Vínhamos-bem, mas tomamos
um gol que não poderíamos to
mar", lamentou o ala Xande.

�. .;. '< SUPER LIGA
.

[GRIII"ifg_)'�."';;
es

�,_.·"-:�11;"·..···w._
' .

g:0W-.m.'-w,;":::;'::"i_�:....Y •• -_._•••••_M· .' h_

.

"'"" • _.' __ '_i>;<::::é,.,�m.:;:",,�JMi'.iX- .�. .'- .-"

GRANJA 3 1 r O O 7 3 4 2.333 Resultados de ontem

Ulbra 2x2 Esmac

Granja 7x3 Tapajós
Praia Clube 7x2 Nova Mutum

Uberlôndia 4x3 Adepa
Malwee 2x2 Garça
Itabaiana x Joinville*

MALWEE 1 1,' O 1 ; O 2 2 O 1.000

TAPAJÓS O O O 3 7 -4 0.429

PRAIA CLUBE 3 o O· 7 2 5 3.500

Jogos de Hoje
13h - Garça x Tapajós
14h30 - Ulbra x Nova Mutum

16h - Malwee x Adepa
17h30 - Uberlôndia x Gr�nja
19h - Praia Clube x Itabaiana

20h30 - Joinville x Esmac
* Jogo não encerrado até o fechamento
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Visto seus rollllfotlldores cOl'lluni'ormes
prc.dulldl)$ (c'l'Il'fetidc.s'IÚl.
mais arfq quolidQ®.

Outra cara
o Juventus perdeu mais uma. Mos o novidade é o mudança de
postura do time. Mesmo com apenas 17 jogadores à disposição e

com Jaime improvisado no lateral-direito, o tricolor foi superior
até D expulsão deWilson, aos 28 minutos do segundo tempo. Além
do gorro, conseguiu criar boas oportunidades de gol. Mos preciso
ainda melhorar o sistema defensivo. Em sete partidos disputados,
levou mais de quatro gols nos últimos quatro.
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Chegam três_ reforços no Juventus
Pelo menos mais três atletas devem ser anunciados até o fim desta semana
)ARAGUÁ DO SUL em momentos decisivos (como

O ano não começou bem nas expulsões, pênaltis, etc).
para o Juventus. Com apenas Por isso os reforços são necessa
cinco pontos, dois empates, riamente jogadores experientes
quatro derrotas, apenas uma e que estão atuando. Para ele,
vitória e saldo de 1Z gols ne- .as laterais, o meio de campo e o

gativos, o Moleque Travesso ataque são as posições mais ca

amarga a penúltima colocação rentes. "Eles são muito novos e

do Campeonato .Catarinense atletas mais experientes vão dar
Z008. O entra e sai de atletas estabilidade à equipe", acredita
ainda não repercutiu em vitó- o diretor de futebol.
rias, mesmo assim a diretoria

-

Com as novas contratações,
do clube segue confiante em a diretoria do clube espera ga
fazer um segundo turno me- nhar fôlego ainda no primeiro
lhor que o primeiro. turno, para entrar confiante no

Pelo menos seis novos atle- returno. "Sabemos que a situa- -

tas devem ser contratados nos ção não está boa. Começamos
próximos dias, é o que garan- o ano muito tarde e não íamos
te o diretor de futebol do [u- agüentar o repuxe do campeo
ventus, Alcir Pradi. Três deles nato catarinense", disse o Pra

chegaram ontem no João Mar- di; argumentando que o torneio
catto. O primeiro deles é o la- está com um nível muito alto, Wanderson, Maciel e Jefferson assinaram contrato e já treinaram com o grupo no Estádio Joõo Marcatto

teral-esquerdo Vanderson, -Z9 O Juventus anunciou on

anos ex-Atlético de Ibirama e tem, durante uma coletiva com

Santa Cruz (RS). Do Guarani a imprensa o seu novo parceiro.
de Sobral (CE), chegou o meia- Desta vez a Criciúma Constru
atacante Jefferson, Z6. O meia- ções, que patrocina também o

esquerda Maciel, ex-Brusque e Avaí e o Criciúma, colocou o

revelado nas categorias de base nome da empresa na camisa do
do São Paulo, completa a lista. Moleque Travesso.

Conforme Pradi, a inexpe-
riência tem prejudicado o time GENIELLI RODRIGUES

Juventus perde mais uma e

segue cem jejum de 'vitórias
Ainda não foi desta vez que

o Juventus quebrou o jejum de
vitórias no Campeonato Catari
nense, O time jogou bem contra

o Metropolitano, mas perdeu
muitos gols e acabou sendo
derrotado por 4xZ, sofrendo
os quatro gols em jogadas de

-

contra-ataque. O estreante Dir
ceu Mattos começou com pro
blemas desde o início do jogo,
com apenas 17 jogadores com

condições de jogo e com Jaime
improvisado na lateral-direita.

O Moleque Travesso come

çou melhor, perdendo vários

gols. - Mas foram os visitantes

l: -

-

- .que abriram o placar com Lean

; drínho, de'cabeça, aos 1Z minu
tos. Aos 16, o tricolor empatou
com Ramazotti, também de ca

beça. Mais ofensivo, o tricolor
sofreu o segundo contra-ataque
do jogo. Quando a zaga toda foi

para o ataque para cobrança
de falta, Wilson resolveu co

brar curta e os blumenauenses

roubaram, pegando o sistema
defensivo desguarnecido. Ma
risco subiu e chutou forte da
entrada da área. O goleiro Már
cio espalmou para o meio da
área e Fábio Buda fez Zx1, aos
36 minutes.

No segundo tempo, o Mat
tos trocou Rodrigo Gaúcho por
Carioca e, aos oito minutos,
Jaime deu lugar a Biro Lave.
De tanto tentar, o Juventus
chegou ao empate. Wilson en

trou na área, foi derrubado por
Cascata e o juiz deu pênalti. _

30

Cascata foi expulso. Marlinho
bateu e empatou. Foi a partir
dos Z8 minutos que o Metro

politano começou a construir
a vantagem, quando Wilson
foi expulso e, aos 30, foi à vez
de Biro Lave. Com "urn a mais,
os visitantes marcaram mais
duas vezes com Marcelo Costa

(aos 34) e Rafael (aos 37f.

JULIMAR PIVATTO

Marlinho, seguido por Carioca comemora o segundo gol tricolor na derrota para os blumenauenses domingo

Figueirense 3 o 15 815 7 4

90 Brusque·-
lII'il:".��.I..tr�

1 , 8 11 -5164 3

Resultados - ao Rodada

1

Joinville Oxl Marcílio Dias
Juventus 2x4 Metropolitano
Atlético 2xl Guarani
Avaí Ox3 Figueirense
Brusque 2x5 Criciúma (PFC)
Chapecoense 2x2 Cidade Azul

Próximos Jogos
Amanhã (13/2)
20h30 - Guarani x Joinville
21 h - Figueirense x Juventus (PFCl
21 h - Cidade Azul x Avaí (Record e PFC)
90 Rodada
Domingo (17/2)
16h - Juventus x Guarani
16h - Joinville x Atlético
16h - Figueirense x Metropolitano
16h - Chapecoense x Marcílio Dias
16h - Brusque x Avoí
16h - Cricíúma x Cidade Azul

"
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SUSPENSÃO

Adriano pode pegar 540 dias
Atacante corre o risco de ficar de fora do Campeonato Paulista
SÃO PAULO

O atacante Adriano pode
ficar de fora do Campeonato
Paulista. Na vitória por 3x2 do
São Paulo em cima do Santos,
ele foi expulso depois de dar
uma cabeçada em Domingos,
lance relatado na súmula do

jogo. Com isso, ele pode pegar
de 120 a 540 dias de suspen
são. O secretário do TJD (Tri
bunal de Justiça Desportiva)
de São Paulo, Carlos Silva,
confirmou que Adriano será
denunciado por agressão.

"Há uma ocorrência disci

plinar na súmula, e a Procura
doria vai enviar na quarta-feira
(amanhã) a lista de denúncias.
Assim, o julgamento será na

segunda (18)", acrescentou

Silva. Dessa forma, Adriano
deve ser julgado pelo artigo
253 do Código Brasileiro de

Justiça Desportiva.
A pena provavelmente não

se aplicaria à Copa Libertadores
da América, portanto o jogador
de 25 anos ficaria fora apenas do
Estadual. Ano passado, Hugo foi

. suspenso durante o Brasileiro e

atuou na Copa Sul-Americana
normalmente.O diretor jurídico
do São Paulo, Kalil Rocha Ab
dala, não quis comentar o caso.

"Tenho que esperar a denúncia

chegar para analisar. Enquanto
eu não receber um comunica
do sobre o caso, não posso fa
lar nada. Não sei s� a denúncia
será por agressão, hostilida-

Adriano e Domingos se desentenderam no clássico e jogador são-paulino pode levar a pior no Tribunal de Justiça

de... Depois que isso aconte

cer, vou preparar a defesa".

PREFEITURAMUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ-SC

. AVISO DE liCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 3/2008

PROCESSO UCITATORIO N. 6/2008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ-SC, leva
ao conhecimento dos ínteressados que em conformidade com a Lei Federal

10.520/2002 c/aplicação subsidiária da Lei 8.666/93; e Lei Complementar n.
123/2006, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

OBJETO: Aquisição 01 (urn Trator Agrícola (novo) e Implementos Agrícolas·
(novos), em atendimento ao Contrato de Repasse n.239.810-47/2007/PRO
DESA. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: Ate
às 14:00 horas do dia 21 de fevereiro de 2008. REUNIÃO PUBLICA PARA

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS PARA EFETUAR LANCES

VERBAIS E HABILITAÇÃO: Às 14:30 horas do dia 21 de Fevereiro de 2008.

OBTENÇÃO DO EDITAL: Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú -

Depto. de Compras e Licitações, sita à Rua José Bonifacio Pires, 45 - Centro
- São João do Itaperiú-SC, de 2" a 6" feira das 7:30hs às 11:30hs e das 13:00

às 17:00 hs. MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax 047 3458 0010 ou pelo
e-mail: compras.lene@terra.com.broupelosite:pmsjisc.sc.gov.

São João do Itaperiú, 8 de Fevereiro de' 2008.

Valdir Correa
PrefeitoMunicipal

Se for denunciado no artigo
255 - praticar ato de hostilida-

de contra adversário ou com

panheiro de equipe -, Adriano

pode ficar fora de uma a três

partidas do Paulistão. Domin

go, ele já não enfrenta o Marília

porque cumpre suspensão au

tomática pelo cartão vermelho

que, recebeu.

Segundo descreveu o árbi
tro, "(oo.) o Sr. Adriano Leite Ri
beiro desferiu uma cabeçada no
jogador de n" 5, Sr. Domingos
Nascimento dos Santos Filho,
do Santos, atingindo-o na testa,
fora da disputa de bola".
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RESULTADOS
CAMPEONATO PAULISTA

Resultados - 80 Rodada
Mirassollx2 Portuguesa
Noroeste lxl Bragantino
Palmeiras 3xl Guarani
Juventus OxO Barueri
São Paulo 3x2 Santos
Ituano lx2 Corinthians
São Caetano Ox2 Paulista
Sertãozinho 2xO Marília
Ponte Preta 1 xO Rio Preto

Hoje
19h30 - Rio Claro x Guaratinguetá
Classificação: Ponte Preta 19,
Guaratinguetá 18, São Paulo 16,
Nor.oeste 14.

'\MPEONATO CARIOCA

Re. íllindo� - 70 Rodada

Bot%go lx2 Madureira
América 3x3 Cardoso Moreira
Vasco 5xl Cabofriense.

Friburguense 2xO Resende

� Americano OxO Mesquita
ª . Boavista 2xl Macaé
s
�
fil
o:
to
'o
Z
o:

c:
�
C!J

Flamengo lx4 Fluminense
Volta Redonda Oxl Duque de Caxias

Classificação
Grupo A: Flamengo 18, Fluminense
17, Macaé 11, Boavista 11.

Grupo B: Botafogo 16, Vasco 15,
Madureira 13, Cabofriense 10.

CAMPEONATO GAÚCHO
Resultados - 50 Rodada
Caxias OxO Ulbra

Guarany lxO Juventude
Grêmio 2xO Novo Hamburgo
Brasil Ox5 Internacional

Esportivo lxO Santa Cruz

Sapucaiense 1 xO 15 de Novembro

Veranópolis 2x3 Inter-SM
. Classificação
Grupo 1: Esportivo 13, Grêmio 11,
Caxias 9, Sapucaiense 8.

Grupo 2: Inter-SM 11, Internacional
·10, São Luiz 9, Juventude 7.

'

CAMPEONATO PARANAEIIlSE

Resultados - 90 Rodada
J. Malucelli 5xO Toledo
Paraná lxO Coritiba
Atlético lxO Londrina
Rio Branco Oxl Iraty
Adap 3x2 Cianorte
Real BrasillxO Eng. Beltrão
Cascavel 4xO Portuguesa
Paranavaí 2x1lguaçu
Classificação: Atlético 30, Iraty 17,
J. Malucelli 16, Toledo 16.

CAMPEONATO MINEIRO

Resultados - 30 Rodada
Democrata-GV lxO Ipatinga
Vila Nova 0x2 Atlético
Sociallx21tuiutaba

Tupi 2xO Uberaba
Rio Bronco 3xO Guarani
Cruzeiro 3xO Democrota-SL

Classificação: Tupi 9, Rio Branco 7,
Cruzeiro 6, Atlético 6.
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MATERNIDADE

CONTRA-CAPA---------

Dividida entre a filha e o trabalho
Quando o sonho de sermãe vai contra a ambição de avançar na carreira

Ela entrou no mercado rle
trabalho aos 13 .anos, numa

facção. Aos 17 recebeu o seu

primeiro registro em carteira.
Mas foi aos 19 anos que adqui
riu uma profissão, como tele
vendas. Casou-se em maio de
2006, aos 24 anos. E agora, no
início deste ano, Marilu Elisa
beth Lipinski Draeger, com 26

anos, pediu demissão do tra

balho. Uma semana antes de
terminar a licença maternida
de, ela decidiu que o melhor é
ficar em casa.

Até há bem pouco tempo,
a decisão de trocar a carreira

pela dedicação exclusiva à fa
mília era percebida como sinal
de derrota ou como atestado
de despreparo profissional. O
que se esperava das mulheres
é que fossem bem-sucedidas
na carreira e conseguissem,
ainda, adminístrar com per
feição o lar e o tempo com as

crianças.
Mas conciliar as respon

sabilidades profissionais com

a maternidade nem sempre
é possível, principalmente
com o primogênito. "Decidi
dar uma pausa, ela precisa de
mim", conta Marilu referindo
se à filha Laís Maria, de apenas
três meses. E nesse malabaris-

mo o outro lado também dese

quilibra. Ela sente falta do tra-
- balho e das suas colegas, tanto
que pretende retornar quando
Laís completar um ano, e pas
sar a menina para os cuidados
da avó. Apesar de tudo, a te
levendas se diz tranqüila com

o futuro. "Como tenho expe
riência, é mais fácil retornar,
até ao trabalho antigo". Mes
mo agora, Marilu gostaria de
trabalhar em casa, enquanto
cuida da filha. Mas as possibi
lidades são poucas.

Esse dilema passa, inevi
tavelmente' pela cabeça das
mães. Ter uma profissão esta

belecida, num ritmo de traba
lho contínuo entra em choque
com o horário inflexível de al

gumas empresas. Marilu assu

me que não largaria o empre-
. go se pudesse trabalhar meio
período. A decisão é difícil

porque inclui desejos contra
ditórios. Ela e o marido come

çariam a construir uma casa,
mas a vontade de acompanhar
o crescimento da filha falou
mais alto. "Os planos que a

gente tinha vão ter que ser

adiados um pouco", destaca
Mârílu.

LUCIANA DE AGUIAR

Fone: (47) 3275-,1862, E�mail;.secretarta@impulsoacad(�mia,com.br
www.impufsóacf�demia.conl.br

l
l

\.

t

. Dupla jornada
e seus reflexos

A dupla jornadil de trabalho
de mutheres que, após o exp�
diente necessitam cuidar dos
filhos e da casa, tem efeitos
muito piores do que o cansaço
no final do dia. E o mito da
mõe moderna, que adminis
tra um emprego executivo e o

.

. família 00 mesmo tempo está
arranhado:,

.

Uma pesquíse feito pelo
'universidade Oxford Brookes
(Inglaterra) commulheres que
no illício do pesquiso trabalho
vam em tempo integral e aca

bavam de ter seu primeirQ, filho
. verificou que entre os que op
taram por continuar trabalhan
do em tempo integral houve o

maior média de divórciosou se

parações judiciais (27%). O ín
dice é bem ma.is alto do que os

que acabaram ficando em, coso
em tempo integral para cuidar
do·filho (1�%). Curiosamente, o
índice de separações foi ainda
mennr entre as mulheres que
optaram por trabalhar apenas
meio-período após o primeiro
filho: entre estas, os separações
ocorreram com apenas 8%.

,

largar o trabàlho para elos.
nõo era considerado uma regres
são aos direitos conquistados, ,

mas uma ipaptidão à disposição
dos empresas e. suo gestão de
horário.

Marilu decidiu ficar com a filha Laís Maria e abandonar a eerrelm

A lIIelhor tambélll ell i
lIIateriais esportivos !

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




