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CHARGE

PONTO DE VISTA

A pre�ença do Brasil· no mundo

DO LEITOR

o nosso cartão
de crédito
Indignado resolvi falar sobre um assunto que tem

tomado a mídia nos últimos tempos: o cartão de cré
dito corporativo público. Mecanismo criado no gover
no FHC e utilizado até o governo atual. De fato, o uso

de cartões de crédito para pagar despesas corporativas
.que acabam sendo usados por' funcionários públicos
para despesas pessoais não é apenas uma polêmica
nacional, e muito menos uma exclusividade brasileira.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a prática do uso de
cartões de crédito também foi difundida entre o poder
público, e o resultado não foi muito diferente do nos

so. Os servidores públicos norte-americanos utilizaram
cartões de crédito de ,propriedade do governo até para
pagar cirurgias plásticas. Mas falar dos problemas dos
outros não nos isenta dos nossos problemas.

Tanto o governo PT quando o governo PSDB (em
São Paulo) pecam pelo seu mau uso. O desleixo com

que tais cartões foram tratados me assusta. Pensar que
dos R$ 75 milhões gastos em 2007 a metade foi sacada

.

na boca do caixa é algo assustador. Ou seja, funcioná
rios públicos sacaram R$ 40 milhões de reais em di
nheiro para despesas corporativas, e nos resta apenas
acreditar nisso, pois parece muito difícil rastrear o uso
desse dinheiro. Mas faça-se justiça, o governo do PSDB
também parece ter abusado desse mesmo mecanismo,
gastando mais de R$ 100 milhõ'es em 2007.

É fundamental que as regras para o uso desses cartões
sejam revistas imediatamente. Acredito sim no uso dos
cartões pelo poder público, pois estes têm sido utilizados
como forma de simplificar o processo de gastos do. gover
no, que de tão burocrático e engessado torna a vida de um

gestor público um mar de complicações e lamentações.
Porém, o desleixo com que estão sendo tratados apenas
depõe contra o poder público. A solução não é censurar

a publicação das contas de tais cartões, como pretende
o governo alegando "segurança", mas sim regulamentar
o seu uso, e sem dúvida, manter a divulgação, pois nin
guém melhor que o cidadão para fiscalizar esse mau uso

e mau exemplo para a sociedade.

MALCON A. TAFNER, PROFESSOR

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta para a

Rua Procopio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251·200, Cx. Postal 18. É obrigatorio
informar nome completo, profissõo, ·CPF e

• telefone (. nõo serão publicados).
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DANICH, SOCiÓLOGO
E MESTRE. EM
ENGENHARIA DE

PRODUÇÃO

hoteleiros, produção de medicamentos,
vacinas e importação de alimentos.

Por outro lado, a Petrobrás concluiu
a operação de venda das refinarias
nacionalizadas pelo governo bolivia
no num total U$S 112 bilhões, recu
perando com lucro seu investimento
inicial. Recompondo as relações estra
tégicas na área econômica, o governo
brasileiro aposta no crescimento da
economia cubana que, de acordo com

a Comissão Econômica para América
Latina e o Caribe - CEPAL atingiu o

índice de 12,5% ao ano, para reali
zar investimentos na área de petróleo
em conjunto com a estatal do setor

daquele país. Tais procedimentos re

preséntam a abertura de novas formas
de comércio bilateral distanciado das

amarras dos países detentores do po
der econômico mundial, que impõem
o curso das negociações de maneira

desigual. É importante ressaltar, prín
cipalmente para os detratores de tais
iniciativas, a lembrança das épocas
em que o Brasil se encontrava sujeito
as brutais evasões de dinheiro disfar

çadas deRoyaltes e transferência de -

teénologia, tão nocivos ao desenvol
vimento econômico do .país, agrava-.
do com as receitas recessivas ditadas

pelo Fundo Monetário Internacional.
Também cabe lembrar que a díplo

macia brasileira é Ulna das mais impor
tantes e pragmáticas do mundo, evi
tando-se desse modo criminalizar seu

empenho em oristalizar à integração
latino-americana.

o parágrafo único ,do artigo 4° da

constituição brasileira diz que a Re

pública Federatíva do Brasil buscará a

integração econômica, política, social
e cultural dos povos da América Lati

na, visando à formação de uma cornu

nidade Iatino-amerícana de nações. De
acordo com esses critérios o governo
deve investir R$ 2 bilhões na economia
cubana. O dinheiro será aplicado em fi
nanciamentos para setores como cons

trução de rodovias, empreendimentos
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FALA Aí!

"Só o minha
família é contra. "

NEUTO DE CONTO (PMDB),
SENADOR CATARINENSE,

indicado poro presidir o CPMI que
investigará gostos com cartões

corporativos do governo.

" Eu preciso'do
depoimento dele,
poro que confirme
o que eu contei o
ele em janeiro e

março de 2005. "
ROBERTO JEFFERSON (PTB),

EX-DEPUTADO,
invocando o testemunho do presidente

lula no coso do mensalão.

, Têm sido um

cabidoço (de
empregos) só
para receber os
diórias e fazer

viagens. "
SilVIO DREVECK (PP),
DEPUTADO ESTADUAl,

avaliando os 36 secretarias de

de�envolvimento regional.

Lá e cá
Governador luiz Henrique da Silveira (PMDB) sancionou a lei 14.330, de
autoria do deputado Renato Hinnig (PMDB), criando o Programa Estadual de
Tratamento é Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, Animal e
Uso Culinário, que proíbe lançamento de poluentes nas águas, ar ou solo.
Não é de hoje a crescente preocupação com a destinação de produtos ou

resíduos do gênero. Em Jaraguá.a Câmara aprovou projeto do vereador Ro
naldo Raulino (PDT). O prefeito Moacir Bertoldi (PMDB) vetou alegando que
a iniciativa, constitucionalmente, cabe ao Executivo. Será que os 40 deputa
dos e o governador são burros e não conhecem a Constituição? Agora, está
nas mãos da presidente da Câmara, Maristela Menel (PT do B), promulgar

• ou não. Ela votou a favor do projeto e contra o veto, antes de ser eleita com

apoio da bancada do prefeito em dezembro.

EXPLOSIVO
Defesa do vereador Adernar Braz
Winter (PSDB) contra processo
movido pela comissão de ética do
diretório tucano, visando expulsá
lo do partido por insubordinação,
já foi feita. O contra-ataque do
vereador é um petardo atômico no

meio político. Acusações �e toda
ordem contra seus desafetos, até
mesme de compra de votos.

VALENDO
Por outro lado, Maristela promulgou
projeto de lei aprovado pela Câma
ra proibindo o sistema de capina
química, que utiliza produtos agro-

.
tóxicos. O prefeito Moacir Bertoldi
(PMDB) havia vetado a proposta de
Ronaldo Raulino (PDT), ólega'ndo, da
mesma forma que o fez quanto ao

óleo de cozinha, ingerência indevida
do l�gislativo em assuntos de com

petência do Executivo.

COMBUSTíVEL
Secretário do Desenvolvimento Rural
Amarildo Sorti (PV) esteve em Brasília.
Quer recursos para o projeto Recicla
Jaraguá, que prevê coleta diária de
resíduos em residências, empresas e

escolas. E, mais, com catadores reco

lhendo óleo de cozinha para uso como

combu�tível em veículos movidos a

diesel. Aliás, serve para os caminhões
da prefeitura, parados desde janeiro
por falta de diesel.
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Vereadores votam relatório.hoje
.

Documento descarta risco de novas explosões e faz dez recomendações
JARAGUÁ DO SUL

Com mais de 300 páginas,
o relatório final da CEI (Comis
são Especial de Inquérito) da
Arena Jaraguá será objeto de

apreciação exclusiva na sessão
de hoje da Câmara. Aprovado
pelos membros da comissão no
último dia 7, o documento.será
lido e colocado em votação no

plenário. Posteriormente, en

caminhado ao Executivo, Tri
bunal de Contas e'Ministério
Público. O relatório faz dez re

comendações à Prefeitura.
A CEI foi criada em agosto

do ano passado, por conta de

explosão ocorrida no dia Z8 de
julho de Z007, em umasala usa
da para depósito na Arena Iara
guá, e que deixou três' pessoas
gravemente feridas. O relatório
confirma a suspeita de que a

-

explosão foi provocada porque
a sala estava fechada e concen

trava uma mistura de gás meta- .

no e liquefeito, este conhecido
corno gás de cozinha. Já o gás
metano provém da decomposi
ção de matéria orgânica nó lo
cal, onde até ZOOl funcionava o

aterro sanitário do.munícípío,

Secretário trata
'de emendas

Secretário municipal de Administra

ção, Celso Pirmonn (PSB), se reuniu,
com o deputado federal e presidente
estadual do PSB, Djalma Berger, em
Florianópolis. Foi pedir a inçlusão
de Jaraguá do Sul na cota de emen

das parlamentares. E, também, que
Berger interceda junto ao governo
com relação aos projetos já protoco
lados para áreas de Ciência e Tecno
logia, Esporte e Social.

Visita à Câmara
de Florianópolis

A presidente da Câmara de Vereadores,
Maristela Menel (PT 'do B) levou, on
tem, chefes de setores da Casa para

.

conhecer o funcionamento do leg
islativo de Florianópolis. Na agenda
'na capital, também estava previsto
encontro com o secretário de Esportes,
Cultura e lazer, Gilmar Knaesel.

A constatação, segundo o

relator Pedro Garcia (PMDB), é
resultado da análise dos laudos
técnicos e embasada nos depoí
mentos de funcionários da Pre

feitura, Defesa Civil, Corpo de
Bombeiros, além de engenheiros
e das vítimas do acidente. Ele
também informa que está descar
tado o risco de novas explosões.

O relatório recomenda à Pre
feitura apurar, através de uma

sindicância interna, o respon-:
sável pela construção da sala
onde ocorreu a explosão. Tam
bém que o município .dê su

porte financeiro e assistencial
às vítimas do acidente e fami
liares, incluindo despesas com'

cirurgia, remédios, transporte e

acompanhamento psicológico.
A Prefeitura deverá, ainda,

acatar as manifestações apon
tadas pelo parecer técnico da

empresa Ambiente Melhor
Consultoria e as melhorias
elencadas pelos Bombeiro� Vo
luntários. Também sugere que
sejam feitas novas vistorias a

cada evento realizado no local.

CAROLINA TOMASELLI Na sessõo desta tarde, relatório·sobre a explosão na Arena será objeto de apreciação exclusiva dos vereadores

Situação articula manobra I

para ficar na vice-pres�dênci.a

Pedro Garcia deve renunciar como secretário para assumir vice-presidência

JARAGUÁ DO SUL

Líder de governo na Câ
mara, o vereador Pedro Garcia

(PMDB) admite a possibilida
de de renunciar ao cargo de
secretário da Mesa Diretora. :A
manobra é a única alternativa

que permitirá manter a vice

presidência da Casa nas mãos
da situação. Isto porque o pee
medebista é o único da bancada
governista que pode concorrer
à eleição para vice-presidente.

.

O cargo foi decretado 'vago pela
juíza de direito da segunda vara
cível, Eliane Cardoso Luiz.

-

Dos vereadores que votam
favoráveis aos : projetos do
Executivo, o tucano Adernar
Winter e José Osório de Ávila
(DEM) são suplentes e, portan-

- to, não podem ocupar cargos
� na Mesa. Também não poderá
� disputar a vaga a vereador [u
� randir Michels (PV), porque já
foi vice-presidente. Na mesma

situação está o -peemedebísta
Jaime Negherbon, que chegou
a ser eleito para o cargo,

Pedro Garcia iria se reunir
. ontem com um grupo de vere

adores para decidir se renuncia
ou não à secretaria da Mesa.
Disse que também irá procurar ,

a presidente da Casa, Maristela
Menel (PT do B) para que vote

com o grupo, o que garantirá a

eleição. do nome escolhido pe
los governistas. Maristela foi
eleita presidente com votos do
bloco da situação. "A probabi
lidade de eu vir a renunciar
existe, mas vou conversar com
um grupo de vereadores e aca

tar o que for decidida. Pesso
almente, não faço restrição
a nenhumvereador de assu

mir a vice-presidência.", dis
se Garcia. Se ele renunciar, á
bancada governista terá como

única opção votar em Negher
bon para secretário.
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SAÚDE PÚBLICA

Faltam médicos nos postos
Problema não é resolvido nem mesmo com concurso
JARAGUÁ DO SUL

Demorou quase seis me

ses para que Valdemiro Elert,
50, conseguisse atendimento
em uma unidade de saúde de
Jaraguá do Sul. Precisando con
trolar os níveis de colesterol e

glicemia periodicamente, o apo
sentado se preocupa com a falta
de médicos na rede pública do
município.

. Do lado oposto, enfermeiros
e recepcionistas também estão
descontentes. É que com pos
tos lotados dias após dias, essas
pessoas precisam amenizar a

indignação de inúmeros paci
entes. Eles reclamam e exigem
atenção básica, um serviço pelo
qual a administração municipal
tem responsabilidade.

Ao todo, a cidade tem 19

unidades coordenadas pela
Secretaria de Saúde. Doze de
las estão formatadas de acordo
com o PSF (Programa Saúde da
Família). Além disso, há outros
seis pontos- semelhantes e, ai

nda, dois locais designados ao
'

Pronto Atendimento Médico Unidade do Programa Familiar no Bairro Nereu Ramos nõo tem médico fixo há meses e filas se multiplicam
e Ambulatorial (Pama). Mas,'
nem assim, a população con

segue ficar satisfeita.
O problema enfrentado pela

maioria é semelhante ao de Val
demiro Elert. Na inexistência de
médicos, segundo a vendedora
autônoma Marlene Machado,
41, a única solução e�contrada
é aguardar. "Estamos esperando
soluções", comenta.

Os dois moram nos arre

dores do Bairro Nereu Ramos e,

por isso, dependem do Posto de
Saúde Padre Antonio EIichel

meyer. instalado na localidade.
Porém, durante vários meses

seguidos nem ao menos podiam
contar com a ajuda de um clíni
co. Agora, um dos 20 profission-

ais da rede pública jaraguaense
atende cerca de 20 pacientes três
vezes por semana. Depois disso,

ao contrário do que prevê o PSF,
ele vai embora.

Conforme as normas do

programa, cada unidade deve
ter um médico disponível por
40 horas semanais, um enfer
meiro, um ou dois auxiliares e

seis agentes comunitários. Al

guns deles contam ainda com

zelador e recepcionista. Já os
-

postos de atendimento básico

possuem um auxiliar, um en

fermeiro, zelador, recepcioni
sta, um médico e, em alguns
casos, também um pediatra.

Saúdedeve controtar apenas 18 medicos
Administração procura saída para falta de endocrinologista e geriatra pelo SUS
JARAGUÁ DO SUL

_

Mesmo com outras vagas
abertas, a Secretária Munici

pal de Saúde deve contratar
somente 18 médicos aprova

_

dos no concurso público
realizado em janeiro pas
sado. Provavelmente, eles
assumem os postos' mais
movimentados da cidade,
conforme informações de

Sergio Ferrazza.
Os nove clínicos a serem

chamados logo após a ho

mologação do processo sele
tivo se dividem entre o Pama
da Barra do Rio Cerro e do
Czerníewicz e unidades dos
bairros Vila Lalau, Vila Rau,
São Luís, Vila Nova e Am
izade. Já os cinco ginecolo
gistas previstos ficarão no

Centro de Atendimento da
Mulher, ainda em processo de

OJIÍstrução. Por fim, os quatro
pediatras vão para os Pamas
e outros postos não definidos
até o momento.

Ao todo, a rede pública
conta atualmente com apenas
três ginecologistas, 20 clíni
cos e 11 pediatras. Seguindo
â exemplo, na Policlínica

de Especialidades também
há falta de médicos e a má
notícia para quem depende
da poder público para se

consultar é que o local con
tinuará sem endocrinolo
gístas e geriatras. Ninguém
se inscreveu na seleção. A
solução, segundo Ferrazza,
é comprar consultas, porém,
nada foi acertado ainda.

O 'CORREIO DO POVOOQUINTA·FEIRA. 14 DEFEVEREIRO DE 2008 _

Secretaria já
chamou 20
JARAGUÁ DO SUL

Segundo o secretário de
Saúde de [araguá do Sul, Ser
gio Ferrazza, dos 42 médicos
aprovados para trabalhar na
rede municipal, conforme o

concurso realizado no ano

passado, 20 já foram chama
dos. Tudo isso na tentativa
de preencher cinco vagas
consideradas mais emergen
cíaís, Três delas, nos bairros
Nereu Ramos, 'Estrada Nova
e Santo Antonio, continuam
abertas porque os clínicos
escolhidos desistiram do

cargo antes mesmo de as-
- sumir.

Cada vez que a Secretaria
chama cinco clínicos da lista
de espera precisa esperar 30
dias até eles estarem aptos
a começar os atendimentos
nas unidades de saúde. Por
causa disso, a população
deve esperar mais um pou
co. "Espero que os médicos
contratados agora não aban
donem a função em cima
da hora", comenta Ferrazza.
Se isso, acontecer, os postos
continuam desfalcados até
meados de abril.

A alegação para a de
sistência costuma ser sem

pre semelhante. Há quem
diga que o salário não vale
o serviço ao qual se pres
tam. Atualmente os clínicos
recebem cerca de R$ 6 mil

por40 horas semanais.Outros de
ixam Jaraguá do Sul porque
foram aprovados em concur

sos públicos realizados em

outros municípios.
. O problema acomete tam

bém as demais funções das
unidades. É � que aconteceu
no PSF do Santo Estevão.
Uma enfermeira chegou em

21 de janeiro, mas já pediu
demissão e está de mudança
marcada para [oinville,

Ferr�zza: em 2007, quatro saíram
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Bombeiros procuram corpo de jovem
Alexandre Alves teria se afogado no rio, enquanto nadava com os primos
JARAGUÁ DO SUL

Na tarde de segunda-feira,
Alexandre Jeferson Alves, 13

,

anos, foi nadar com os dois pri
mos; de 9 e 11 anos, no trecho
do Rio Jaraguá perto.do Posto

Behling, na Ilha da Figueira.
Mas o que era para ter sido uma
brincadeira de criança acabou
em tragédia. Na terça-feira, os

primos disseram ao pai de Ale
xandre que ele tinha se afogado.
Desesperado, Vilmar Alves se

atirou ontem ao rio para tentar

encontrar o filho e acabou sen

do salvo pelos bombeiros, que
procuraram o corpo do' adoles
cente durante todo o dia. Mas,
até a tarde de ontem, ele não ti
nha sido encontrado. Segundo
os bombeiros, Alexandre tinha
1,60 de altura, usava brinco e

trajava camisa e bermuda.
A tia do adolescente, Sônia

Pereira Alves, acompanhou as

buscas namanhã de ontem. Ela
disse que os três garotos costu
mavam nadar no rio durante

,
o verão para espantar o calor.

Preocupado com o sumiço do
filho, o pai de Alexandre teria
ido, na terça-feira à tarde, pro-

PM apreende
caça-níqueis
JARAGUÁ DO SUL

Sete máquinas caça-ní
queis foram apreendidas na

madrugada de ontem, em

dois bares localizados na Rua
Padre Alberto Jacobs, na Vila,
Lenzi. No primeiro bar, foram
apreendidos três equipamen-

.

tos. Dentro deles haviaR$ 605
em dinheiro. Em segúida, a

PM localizoumais quatro má
quinas caça-níqueis em outro

estabelecimento. Dentro delas
havia R$ 55 das apostas.

As placas-mãe e os con

tadores de cédulas das sete

máquinas foram apreendidos
'e os equipamentos ficarão
desatívados nos estabeleci
mentos. Os responsáveis e

um apostador responderão
pela contravenção penal em
liberdade. Essa foi a segunda'
vez na semana que a PM apre
ende caça-níqueis no municí
pio. No total, 14 máquinas
foram apreendidas.

curar o garoto na casa dos pa
rentes. "Nessa hora, os meninos
disseram que viram o Alexan
dre se afogando. Até então, não
tinham contado nada para nin

guém, com medo", disse, afir
mando que o garoto costumava

freqüentar a casa dos primos e

até dormir lá, razão pela qual
o pai e a madrasta não teriam

suspeitado imediatamente do

desaparecimento. A família de
Alexandre mora no Bairro Boa
Vista.

Durante a tarde, as equipes de
busca dos bombeiros de Jaraguá
do Sul eGuaramirim procuraram
o corpo no Rio Itapocu, perto do
PostoGuaramirim. O comandan
te dos Bombeiros Voluntários de
Guaramirim, Nelson de Oliveira,
afirmou que existe possibilidade
de o corpo ter se deslocado até às

imediações de Barra Velha. Por
isso, a previsão era de que as bus
cas seriam realizadas também à
noite. Os bombeiros alertam so

bre o perigo de se tomar banho
nos rios, por causa da profundi-

, dade e da correnteza.-

DAIANE ZANGHELINI Sônia, tia de Alexandre (E), e Vidileine, prima do adolescente, C1companharam as buscas na manhã de ontem

,Robson Fontoura dos Santos,
25 anos, acusado de latrocínio

Neuzirio Goltz, 23 'anos, acusado de roubo

PM tenta recapturar os dois
detentos que estão foragidos

/

Ângelo Duarte Rojas, 35 anos,

.acusado de tráfico (foragido)

JARAGuÁ DO SUL

A Polícia Milhar recaptu
rou dois dos quatro detentos

que fugiram do Presídio Re

gional de Jaraguá do Sul na
tarde de terça-feira. Neuziro
Goltz, 23 anos, e Junior Cesar
Laurenci, 19 anos, que cum

prem pena por roubo, foram
localizados na Rua Pastor Al
bert Schneider, na Barra do
Rio Cerro. A PM foi aciona
da na noite de terça-feira por
uma pessoa que estranhou a

presença deles nas proximi
dades e repassou as caracte
rísticas de ambos. Até o finar
da tarde de ontem, dois presi
diários ainda -estavam foragi-

::. dos: Ângelo Duarte Rojas, 35,
,� acusado de tráfico de drogas;
� e Robson Fontoura dos San

� tos, 25 anos, condenado por
ê latrocínio (roubo seguido de
fi: morte).

Os quatro detentos fugi-

ram depois de serrar a gra-.
de do teto do barracão onde
trabalhavam e saltaram de
uma altura de cerca de qua
tro metros. O presídio desen
volve um projeto em que os

presidiários têm redução de
pena por tempo de trabalho .

.Entre os serviços oferecidos
estão a fabricação de elásti
cos, grampos e polimento de
motores. Os fugitivos traba
lhavam juntos dur

'. : :: a ma

nhã e a tarde numa fabrica
de elásticos.

O diretor do presídio,
Ivo Ronchi, disse ontem que
uma sindicância vai apurar
a fuga. Segundo ele, a falha
no comportamento dos de
tentos vai gerar maior tempo
de prisão. A penúltima vez

que aconteceu uma fuga no

presídio foi em julho do ano

passado, quando um detento

pulou o muro.
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ESTABILIDADE

Termina hoje o prazo de inscrição
Concurso de Corupá abre 83 vagas para diversos setores da administração
JARAGUÁ DO SUL'

Hoje é o último dia para se
inscrever no concurso da pre
feitura de Corupá, que oferece
83 vagas em diversos cargos. A

inscrição pode ser feita na pró
pria Prefeitura das Bh às 12h e

das 14h às 17h. Os valores das
taxas variam entre R$25 (para
candidatos com ensino funda
mental), R$50 (ensino médio)
e R$75 (nível superior).

As vagas são para cargos
administrativos, operadores de

máquinas, professores e pro
fissionais da saúde. Os salários
variam de acordo com o cargo
e oscilam de R$400 a R$ 6 mil

para cargas horárias semanais
de 44 horas.

Segundo o presidente
da Comissão Organizadora,
Adriano Hoffmann, até agora,
350 pessoas já realizaram a

inscrição. O cargo mais con

corrido é o de assistente ad
ministrativo, com 106 inscri
tos para cinco vagas.

Para efetuar a inscrição, é
necessário a apresentação dos
documentos de identidade,
duas fotos 3 x 4 e certificados
de cursos de aperfeiçoamen
to. A seleção envolve provas
escritas, com 40 questões, e

de títulos. Para algumas fun

ções serão exigidas também,
provas práticas.

De acordo com Hoffmann,
o resultado dos classificados
deve ser divulgado a partir do
dia 15 de março. E os selecio
nados serão chamados logo em

seguida, já que as vagas abertas

precisam ser preenchidas com

urgência.

DEBORA VOLPI

No mês'passado, cerca de oito mil pessoas participaram do concurso público da prefeitura de Jaroguá do Sul

Entulho-em terreno bal.dio do'
"

Bairro Agua Verde incomoda
JARAGÚÁ DO SUL

Caixa de geladeira, galhos de
árvores e restos de construção.
Esses são alguns dos entulhos
encontrados num terreno baldio
situado na esquina das ruas Wal
demar Doubrawa e Wally Emí
lia Mohr, no Bairro Água Verde,
perto da Merejac Têxtil. O moto

rista autônomo Adelar Bigaton,
36 anos, disse que os moradores
começaram a usar local como

depósito há cerca de um ano. "O,
caminhão da Prefeitura já passou
por aqui várias vezes, mas nunca
fez nada", afirmou, acrescentando
que já tentou registrar reclamação
junto à Prefeitura várias vezes,
sem sucesso.

O secretário de Obras, Alberto
Marcatto, não foi encontrado para
dar declarações sobre o assunto

até o fechamento desta edição.

Schroeder inaugura centro de ensino
Unidade do Senai terá programas focados na necessidade do município
SCHROEDER

A comunidade de Schro
eder terá acesso a' cursos de

qualificação profissional e

de aprendizagem industrial,
com a inauguração do Centro
de Ensino Técnico Werner Ri
cardo Voigt, na tarde de hoje.
A iniciativa de implantar no
município um centro de en

sino técnico é do empresário
Werner Ricardo Voigt. A ação
foi desenvolvida em parceria
com a prefeitura municipal
e com a Associação Empre
sarial do município. A insti

tuição funcionará coma uma
extensão do Senai/]araguá do

ffl Sul e atenderá na Rua Mare
� chal Castelo Branco, 3.905,
"i no Centro.

,
I'� "Comas novas instalações,

Adelardizqueprefeitumnãolimpaolocol as indústrias do município

terão atendimento focado nas

suas necessidades. E as me

lhorias terão resultado direto
na qualificação dos profis
sionais para o mercado local.
Isso é um diferencial para a

região", defendeu o presiden
te do Sistema Fiesc, Alcanta
ra Corrêa.

Para o primeiro. semestre
de 2008, os programas ofere
cidos são 'Vestuário e Moda,
Eletroeletrônica, Metalmecâ
nica e Eletricista Industrial.
As inscrições podem ser fei
tas a partir de hoje, na própria
instituição e também na sede
da associação empresarial de

. Schroeder.
'� expansão do Senai

atende às demandas do setor

industrial, que com o aque
cimento da economia amplia'

a oferta de vagas e busca no

mercado profissionais capa
citados", diz Corrêa.

Em 2007, a instituição re

gistrou 96,3 mil matrículas, o
que representa um crescimen
to de 5 7% em relação ao ano

anterior. A elevação se deve

especialmente ao crescimen
to da educação a distância,
que capacita profissionais em

todo o Brasil. A entidade tam
bém aumentou de 145 para
165 o número de cursos técni
cos aprovados pelo Conselho
Estadual de Educação (CEEI
SG). A oferta da formação no

âmbito da aprendizagem in
dustrial também cresceu. O
número de cursos subiu de
81 para 86 e a quantidade
de turmas aumentou de 122.

para 136.

•
'-o.!__
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SÃO JOÃO CORUPÁ

Obras pelo
município

A Prefeitura de São João do Itaperiú
irá entregar no sexto-feira duas novos

ruas calçados no Bairro de Santo Cruz.
Dentro dos próximos meses, o prefeito
Valdir Corre0 quer inaugurar também
um posto de saúde no mesmo bairro.
No mês de março, o município irá fazer
uma grande festa devido 00 aniversá
rio de 16 anos de emancipação políti
co-administrativo.

BARRAVELHA

Pitbull solto'
no litoral

SEMANA TRANqÜilA
O município de Corupá foi o menos afetado pelos fortes chuvas
que atingiram todo o Vale do Itapocu nos últimos dias. De acordo
com o Bombeiro Voluntário Cláudio Siqueira, o motivo se dá em

função do boa drenagem dos rios e do vazão que os mesmos têm,
se comparados'aos demais rios e córregos de todo o Vale.

Funcionários do posto Maiochi de Bar-
·

ra Velho levaram um susto no tarde de
ontem, após um .cã� do roço Pitbull
aparecer nes imediaçõ·es. Segundo o

· Polícia Militar, que capturou o animal,
o cão é bronco com manchas marrons

e manso, o que não impedirá que o
· dono do animal seja multado assim
que aparecer.

GUARAMIRIM

SÃO JOÃO

Prejuízos por
conta da chuva

.

Produtores rurais de São João do Ito
periú perderam entre -35% e 40% do

produção de grãos em função dos
chuvas que caíram recentemente. A
cultura mais atingido foi o arroz, gran
jas e postagens ficaram alagados e

um açude transbordou. As secretarias
de Obras e Agricultura trabalham em

parceria poro reparar os estragos cau
sados no região.

<' GINÁSIO EM REFORMA
O ginásio do Bairro Guamiranga, construído há menos de dois anos
e que já apresentava rachaduras, desníveis no quadro, entre outros
problemas, está sendo reformado. Quem informo é o Prefeitura de
Guaramirim, que deve cobrar do empreiteiro o prazo de garanti0
do obro e o reformo requerido pelo população.

','
"

.

�,
A melhor também em

materiais esportivos

BARRAVELHA GUARAMIRIM

Servidores querem·
. reposição salarial

Aciag terá
nova diretoria

Os servidores municipais de Borro Velho,
que há algum tempo vêm requerendo
aumento salarial, tiveram no terço-feira
uma reunião com os vereadores. A inten
ção é conseguir auxílio dos parlamenta
res no busco pelo reposição dos valores.
A reivindicação é de aproximadamente
25% de aumento.

-. A Associação Empresarial de Guara
mirim está convocando todos os asso

ciados poro participarem no dia 3 de
março, dos 8h às 19h30, do eleição
que escolherá o novo diretoria do enti
dade.lnteressados em concorrer deve
rão participar do edital, no Rua.28 de
agosto, Bairro Novo Esperança.

MASSARANDUBA

MORADORES PEDEM AuxíliO
Os moradores de Massaranduba atingidos pelo enchente de segundo-feira
reclamam do fàlta de manutenção do Prefeitura nos pontes do município. Ou
tro queixo é referente 00 descoso dos funcionários públicos no atendimento à
população. A Prefeitura diz que está atendendo todos no medido do possível.

BARRA VELHA SCHROEDER

Praias impróprias
em todo o litoral

Sede e Pórtico
estão em obras

De acordo com o Fatma (Fundação do
Meio Ambiente), Santo Catarina conto
com 53 pontos impróprios poro banho.
Em Borro Velho, praia mais freqüenta
do pelos jaraguaenses, os pontos im

próprios são o início do lagoa e o Praia
Central, próximas aos solva-vidas.

A sede do nova Prefeitura, o pórtico
nos imediações do Porque de Eventos,
entre outras obras devem ser entre

gues nos próximos meses em Schroe
der. O Executivo corre contra o tempo
para concluir os censtruções antes do
mês de maio.

•

fl1npii/so
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. Fone: (47) 3275�1862· E-mail: secretaria@impu!soacademia.com.br
www.impul$08eademia.com.br
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Glamour,na próxima novela das sete
"J3eleza Pura" abordará temas como ética, caráter, vingança e vaidade

C"
,

om á missão de alavan

car,
a audiência da faixa

de. horário e fazer com

que o público esqueça a chati
ce da novela anterior, "Beleza
Pura" estréia na segunda-feira,
dia 18 de fevereiro e terá corno
fio condutor a ética e a está
tica. Com a supervisão de Síl
vio de Abreu, a autora Andréa
Maltarollí conta a história de
Guilherme Medeiros (Edson,
Celulari), um engenheiro ae

ronáutico que vê sua vida
desmoronar ao ser responsa
bilizado por um acidente de

helicóptero. Sem saber que
seu projeto foi sabotado e jul
gando-se culpado pela morte
de cinco pessoas, ele resolve
dar continuidade aos projetos
das vítimas, que foram inter

rompidos pela tragédia .. Gui
lherme é um homem bonito
e charmoso, bem-humorado,

egocêntrico, acostumado a

um- alto padrão de vida. As
mulheres sempre

- se apaixo
nam por ele, com exceção de
uma. Trata-se de Sônia (Chris
tiane Torloni), sua vizinha,
moradora do terceiro andar
de seu prédio. Mãe de Klaus

· (Rafael Cardoso) e Domini

que (Polliana Aleíxo), Sônia é
uma mulher no esplendor de
sua beleza e vive deixando os

filhos sob a responsabilidade
de Guilherme.

De repente, começam a

acontecer vários acidentes
com os helicópteros projeta
dos por ele, até que um deles,
no qual viajam Sônia e mais

quatro passageiros cai em

· pleno Rio Amazonas e lodos

desaparecem e, por isso, são
considerados mortos. O enge
nheiro é responsabilizado por

·
tudo e demitido do trabalho.

,

Carolina Ferraz está na pele da sofisti.cadlJ e bem-sucedida Norma
Gusmão. Ao mesmo tempo, ela é má e vingativa

Galã vai viver uma transformação
na nova trama global.

Outros surpresos estõo reser- giõo plástico, Dr, Renato (Humberto
vadas poro Guilher,me. Ainda sob o Martins), dono do clínico no qual
impacto do notícia do morte de SÔ-

.

Joana trabalho. Ele fico desnortee-
nio e tendo qúe cuidar de Klaus e do quando descobre que o médico
Dominique, descotire Que o vizilího está apaixonado por outro homem e

. tem uma terceiro f·ilho: Joana (Re- decide arruinar com o romance. Um
gione Alves), uma jovem dermotolo- de seus trunfos p,gro separar o casal
gisto com quem o galõ se envolve. será o envolvimento de Gull.herme_

É .esslm que começo o história no quedo do helicóptero.
de "Beleza Puro"; mos'o que foro Guilherme decide dor continui·
um enêõntro feliz vai encontrar mui- dade aos projetos iniciados pelos
tos barreiros. Norma (Carolina Fer- ocupantes do veículo desaparecido.
roz) Jorá tudo poro separar o feliz Todos eles atuavam em áreas relu-
casal inçlusive elo é o responsável cionados o estético. Remexendo em

pelo sabotagem que oéosionou o alguns papéis de Sônia descobre
quedo do helicóptero projetado por'··1 que o vizinho hoviô mantodo uma

GuilHerme. moderoo clínico de estético e decide
Tem - oi levar iI seu projeto adiante.

'

Edson Celulari e
Regiane Alves
interpretarão

Guilherme e Joana,
os principais

personagens de
"Beleza Pura"

Christiane Torloni fará uma

participação especial em "Beleza
Pura". Sua personagem Sônia,
morrerá nos primeiros capítulos
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CRÔNICA

KÉLLY ERDMANN, JORNALISTA.

No meio do
caminho, um buraco
José João estava sempre atrasado. Desde

criança era assim. Na escola, a professora
Matilde já reconhecia (até de olhos fechados)
quem chegava aos dez minutos do primeiro
tempo, na ponta dos pés, imaginando ser im

perceptível. Agora, aos 40 anos, nada mudou
e isto nem é problema. Foi superado.

Mas, uma coisa o perturba por dentro e

por fora, de um canto do corpo ao outro, da
razão à emoção. Calma, não é nada demais, é
só algo um pouquinho incômodo para seres

como ele, tolerantes e compreensivos ou in,
tolerantes e incompreendidos.

A manhã da sexta-feira até havia come

çado numa boa. O café estava quente, o pão
crocante como nunca. Quando saiu de casa,

ganhou beijo na testa damulher e outro na

bochecha do filho. Pegou o carro e rumou ao

trabalho que, aliás, adorava. .

No meio da curva, encontrou um desco
nhecido. Que fique claro: José João odeia sur-

-

presas. O buraco no asfalto furou o pneu e

deslocou alguma coisa no carro. Sabe se lá o

quê. A solução: chamar Q guincho e desem
bolsar AQUELA grana.

Na semana seguinte, resolveu deixar as

quatro rodas paradas na garagem e assumir
sua vocação "motociclística". Tudo corria
muito 'bem: Vários dias de tranqüilidade se

sucederam até que lá estava o maldito outra
vez. O buraco número um millíão, aquele
que José João ainda não conhecia, o pegou. A
rasteira foi histórica. O homem trabalhador,
apaixonado pela profissão, pai de família e

bom marido caiu feito uma jaca no chão. Es-

patifou-se, literalmente. '

Em casa, de molho, assistiu desenho ani
mado ao lado do filhote. Os [etsons deram a

brilhante idéia. Sim, é isso mesmo! De au

tomóvel voador seria impossível encontrar
qualquer buraco. Seria, que fique claro! Na

primeira viagem, José João foi engolido pelo
buraco da camada de ozônio e sumiu em um

buraco .negro. Voltou decidido a andar a pé,
com binóculos pendurados nos olhos e den
tro de uma bolha anti-queda.

VARIEDADES---�-----

Caleidoscópio no

favela brasileiro
Tendo como pano de fundo a periferia de
São Paulo, "A Turma do Gueto" mostra a

realidade cruel da luta de seus morado
res para viver com dignidade. Com cerco

de quarenta personagens, o seriado re

vela tramas de amor, violência, trafico de
drogas, traição e lealdade!

Segredos
de Ramsay

Gordon Ramsay, conhecido no Brasil pela
série "Hell's Kitchen", exibida pelo ca

nal pago GNT, é um dos mais bem-suce
didos chefs britânicos. Comanda restau
rantes em Londres, Novo Iorque, Dubai e
Tóquio. Cada receito selecionada ilustro .

uma habilidade particular e para asse-

. gurar que todos possam ser preparadas
numa cozinha comum. elas foram devi
damente testadas.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
Ano descobre quem é Camaleão.laura rompe
com Henrique. Iraci sai com lonha para bus
car Ana.Trajano permite que Laura converse

com Chico. Laura recrimino o atitude do pai.
Chica diz que não sabe se Germano alcançou
Ana depois que ela fugiu. Laura diz que foi
obrigada o se casar com Henrique por cau
so do erro do pai. Iraci e lonha descobrem
ria tapera uma medalhinha que pertence a

Ana. Camaleão e Ano andam na estrado no

caminhão circense e chegam" em Desembo

que. Miguel manda Laura alertar us peões
sobre Henrique.

AMOR E INTRIGAS
Jurandir se aproxima para ver o estado de

. Alice. Ele sorri e vai embora. Celeste fica
encanta com Kiko. Ele diz que quase morou

na pensão. Celeste diz paro Kiko fazer uma

visito Q pensão. Ninguém ajuda Alice caído
. no chêo. Cris liga para João, que diz que
Marcos saiu com um amigo. Pierre pergun
ta se Chris ouviu um tiro no ruo. Cris sai da

pensão. Pedro encontra o corpo de Alice ca

ído no chão. Pedro liga desesperado para a

ambulância. Petrônio diz para Valquíria que
Jacira foi à pensão poro contar para Alice
que eles querem mató-Ia. Jurandir aviso que
matou Alice.

DUAS CARAS
Mario Paula diz que não é o momento para
assumir um compromisso. Júlio agradece a

Barreto, que se desaponta quando ela diz que
o filho vai se chamar Misael. João Batista
admira Sílvia. Dorgival insiste com Alzira
em passear na Brejolândia. Os dois cruzam

com Juvenal e Dorgival diz que não estó bem
e que depende do'carinh.o de Alzira. Claudius
comenta com Evilósio que Juvenal expulsou
mais um da Portelinha: Evilósio leva reivin

dicações da comunidade que Narciso pode
conseguir. Juvenal aprova quase todas. Maria
Paulo leva-o filho ao futebol.Renato decide
sair com o pai no final de semana. A lixeira
onde Zé se deitou bêbado pega fogo. Célia
defende a sua idéio e Branca se coloca fron
talmente contra.

SETE PECADOS
A emissora não divulgou o penúltimo capítulo
da novelo.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Morcela aponta arma poro Hélio e o mando
soltar Cloro. Hélio ameaça inordê-Ia, mas

ela diz que pode curó-Io. A menina coloca as

mãos sobre o rosto de Hélio e ele volta ao

normal. Hélio se surpreende com o poder de
Clara e ela diz que faz isso com os poderes
do amor. Marcelo e Maria ficam com medo de
Clara ter conseguido reverter a transforma

ção só por um momento e temem que Hélio
volte o virar lobisomem. Pepe não consegue
se controlar e aviso que estó virando lobiso
mem. Iavetru e ülnesentem vontade de caÇar

. e decidem que cada um iró at.acar a mulher
que estó interessado.
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Xuxa e Luciano

juntos novamente
A apresentadora Xuxa Meneguel e
o ator lucia no Szafir estão juntos
novamente. De acordo com informação
de amigos, Xuxa deixou escapar que
"Szafir tem roncado demais". Domingo,
assim que chegou da viagem de Carna
val no Caribe, Xuxa foi vê-lo, na Record,
com a filha, Sasha. O comentário entre

pessoas próximas aos dois é de que
Szafir ainda é apaixonado por Xuxa. Já
Xuxa não quer expor sua intimidade.

Spielberg com

novos efeitos
o diretor americano Steven Spielberg
abandonou, ontem, a criação da aber
tura dos Jogos Olímpicos de Pequim
pelo apoio da China às violações dos
direitos humanos da região sudanesa
de Darfur. Ele disse que sua consciên
cia não lhe permitia continuar. "Meu
tempo e energia não devem' de ser .

destinados à cerimônia dos Jogos,
mas em tentar por fim aos atrozes
crimes contra a humanidade".

A requisi.tadíssima
atriz Leandro Leal
leandra leal está com a agenda cheia
para este ano, Com 25 anos, a atriz
tem novos projetos no cinema, no tea
tro e na televisão. "Vou estrear no dia
25 de abril o filme 'O Nome Próprio'.
Ainda neste mês começo a filmar
'Bonitinha mais Ordinária'. No teatro
vou continuar com a peça 'Simpatia',
em São Paulo". leandra também con

firmou presença na próxima novela
das seis, "Ciranda de Pedra".

lá devagar, mas
com muita saúde
Famosos fizeram questão de dar um abraço em

Mortinho da Vila na noite de terça-feira, data em

que o sambista completou 70 anos. A Velha Guarda
da Unidos de Vila Isabel também se fez presente,
cantando sucessos do cantor. Para o sambista, a

única mudança com a nova idade é ter de usar

óculos. "Uso para enxergar de longe e ler. Outra
coisa nova é que descobri o prazer de pular de
péru-peate", conta.

DIVIRTA-SE

Desculpa para
sair da aula!
Joãozinho estava indo para aula atrasado, quando
seu pai gritou:
- Joãozinho pede para professora te liberar mais
cedo hoje. Sua mãe vai chegar da maternidade
com seus irmãozinhos gêmeos!
Depois de algumas horas chega Joãozinho. A mãe
estranha:

.

- Joãozinho porque você chegou cedo hoje?
- Por que falei que meu irmãzinho ia chegar hoje!
- Há, meu filho, porque você não falou para ela
que eram dois irmãozinhos?
- Acha que sô bobo? Deixei o outro para a semana

que vem, né?

61 ÁRIES

4�' (20/3 o 20/4)
A Lúa em Gêmeos

� l hoje e seus aspec-
tos planetários

pedem cautela 00 se expressar.
Hoje há uma grande possibilida
de de se exaltar, principalmente
com amigos. Saiba moderar
senão poderá encontrar dificul
dades no sentido geral.

TOURO
(21/4 o 20/5) .

Hoje você póderá ter
. que fazer escolhos

justos, principal
mente nos seus sentimentos.
Vênus dá suo colaboração e foz
com que essas escolhos sejam
os ideais. É importante fazer
com que us coisas se equilibrem
do melhor formo possível.

PREVISÃO DO TEMPO

Hoje e amanhã o tempo ficará firme com pre
sença do sol em todas as regiões. Temperaturas
amenas ao amanhecer e em elevação durante
a tarde. Sábado, chuva fraca e isolada.

.. Jaraguá da Sul e Região

�.
.. -

seXTA

MIN: 19°C
MÁ)(: 30" C
Sol com nuvens

HOJE

MIN: 18° C
MAx: 29"C
Sol com nuvens

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Hoje o geminiano
recebe o Lua em

seu signo e é dia de
Lua crescente. Você deverá de
monstrar todo seu conhecimento
e atitude. Faço algo poro melho
rar suo próprio vida e coloque
tudo que você sobe em prático.
Os resultados favoráveis.

l.Jr/).... LEÃO

�,.:) (22/7 o 22/8)
� '}

.

Soturno e Lua
..-:» u.--. hoje pedem poro

usar de grandes
esforços se quiser chegar em
algo maior. Tenho isto em mente
todo vez que se deparar com um

obstáculo difícil. Saiba compar
tilhar de suas idéias com amigos
poro ter o ajudo necessário.

CÂNCER

�.�. (21/6 o 21/7)
;�;••_ •.;�� Lua crescente no

f l signo de Gêmeos
aumento suo per

cepção do plano inconsciente. Os
momentos difíceis devem ser su

perados com alegria. Hoje todos
estarão o suo.volto, buscando
uma opinião e ajudo. Dê atenção
o todos. Tenho compaixão.

,

VIRGEM
.

11}' (23/8 o 22/9)
O otimismo deve
estar presente em

você hoje poro
sober o hora certo de tomar
uma atitude. Seja no amor ou

nos relacionamentos você deve
saber o hora de falar, de escutar
e principalmente agir. Você terá
o grande sucesso esperado.

�OVA CRESCElITE MINGUANTE

O CORREIO DO POVOmQUlNTA·FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2008

:���AMAX:28"Cc__)
Sol com nuvens

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Não deixe que as

mudanças que es

tão ocorrendo em

suo rotina o deixem paro baixo.
Ainda é um dia poro evitar
crises, mos você é equilibrado e

conseguirá vencer.os desafios.
Tudo que se transformo no vida
é poro o nosso bem.

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)

� Com os aspec-

[ tos celestes, é .

importante o

sogitoriano estar com os pés
no terra. A Lua crescente no

sign.o de Gêmeos agito o área
de relacionamento e pede poro
construir algo sólido nos par
cerias que esteja iniciando.

ANIVERSÁRIOS
& 14/2
; Aldori Lunardi
>Alexandra Veloso Gumz
Alexandre Murara
jna Julio B. Costa
Ano Julio B. Nieuwenhoss
Arno Celso Neuber
Carla Barnabé
Cecília V. Esperança

mor Antonio Ceresa
.

stian Ehmke
cita Modro'Silvano

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Com o Lua em Gê
meos hoje e seus

aspectos com So
turno, é importante

que você fique mais atento aos

seus relacionamentos e ao valor

que está dando à pessoa amado.
Não exagere 00 demonstrar que
está sentindo por elo.

CAPRICÓRNIO
� (22/12 o 20/1)

��� Atenção com o

. saúde hoje. Este é
um dia em que seu

regente pede poro evitar os ex
cessos. Tenho úmo alimentação
equilibrado e se faço exercícios
físicos. Não deixe o desânimo
tllmar conto de você, afinal de
contos, ninguém merece isso.

: Débora S. Pereira
Ditmar Stein

l Everton Luis de Luca

�Gabriela J. Meier

I§hme Karsten Tiago
I:Gi,lmqr pornbu-rg
t'lracema Lipinski Wolf
Ivo Bettoni
Jair Roberto Leithuldt
Joice D. Beck
Lauro Hansen
Lori Gl'atz
Luan F. Gonçalves

f Luciano "afermann
luiz Gilmar Rodrigues
Marco A. Terme

�'!Aarcos César Meldola
�'Marili Sondra G. Varela

I Marina Mu"er
.

f,torli Stinghen
�teus Castre)<

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Novos herízentes
estão se abrindo,
principalmente em

relação 00 seu lodo emocional
e intuitivo. Um grande amor
pode surgir. É um ótimo dia poro
utilizar suo criatividade poro os

artes. O romantismo também
tomo conto de seu humor.

PEIXES
� (19/2 019/3)
."li Hoje você está
�� se sentindo mais

sensível que o

normal. A Lua crescente afeto
suo nostalgia e assuntos ligados
00 passado;Não dê tonto impor
tância aos acontecimentos que
deixaram mágoas. Em família
não espere muitos iniciativas.
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Por
RICArdo
DANiel Treis

KANTAN DEUVERY
Será essa a boa a po rti r de ma rço.
Comodidade total, o Kantan Sushi
lounge AOS DOMINGOS trabalhará com

serviço de entrega de seus exóticos
pratos, oferecendo cardápio
especialmente criOdo para a situação.
Mais tarde a gente divulga o telefone.

AOS CURIOSOS

E PRA AGENDAR..
Já anunciada

.

também mais uma

edição da bem-frequentada Kantan
House Sushi, baladinha fino que rola
no mesmo restaurante em questão. 13
de março será a data.

Pra quem não fazia a mínima idéia
como vêm o tal ,"iPod no. palito", da

promoção da Kibon, eis o fim da

agonia. Agra�ecimentos ao leitorSalo.

Melhor anfitrião, impossível, Duda Picolli pajeou André Mendonça e

Patrício S. da Silva na estada do casal em Londres. Dito 00 Duda que'
ia aparecer no jornal nesta quinto, perguntou se, ia ser na página
policial.' ., n'V)'"h::'if '.- �. ':. r. "'l'f .:.

/

Eis a'turma do Jaraguá Breakers, o empenhado time de futebol americano do -cidade, que no suo seletivo sábado
no campo do Botafogo reuniu mais 45 interessados em praticar o esporte. A gente passou a tarde lá e achou um

barato! Diego Bayer já avisa: provavelmente em março e abril rolam dois amistosos. Interessados podem fazer
contato pelo 4791375532 - patrocinar o time agora é vanguarda, fica a dica aos investidores.

ÚLTIMA FESTA NA COMBAT
Mas veja bem, dissemos "na" e não "da". Eis a informação, pelas
próprias linhas de Chico Piermann: -

"Por motivo da venda do imóvel (terreno) onde se encontra a

ComBat, dia 23 de feyereiro, sábado será a última festa da
querida ComBat Club neste mesmo local. Para fechar com
chave de ouro, convidamos os DJs que mais sucesso fizeram
no pista do coso: Martin lamelas (Argentina, house) e OJ
Puff (melhor' OJ de hip hop do Brasil). No bar externo, em
clima de verão, apresenta-se grupo Nova Tendência e banda
de reggae Jahul."

Mas é tudo uma questão de endereço, pois vez ou outra .alndn
acontecerão as famosas festas "tour" da ComBat. Porém no

momento Chico dedica-se às obras de seu pub (leia-se bar estilo
britânico), que provavelmente irá inaugurar na Reinoldo Rau em

abril, em número vizinho à farmácia de manipulação Receituário.

EMENDANDO... OlZYVÊMAí
Será que é agora que o Big Bowlling retorno? O momento é propício, Ozzy Osbourne está caminho da América latina, numa turnê que
e sabemos que rola (bem de leve, mas rola), certa negociação para a passa pelo Brasil dias 3 (RJ) e 5 de abril(SP) . Quem abrirá o

volta da grande casa de shows: Tendo como certo, a gente divulga. showserão as bandas Korn e Black label Society.
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CUIDE BEM DO SEU CHEVROLn E
'GANHE EM DOBRO NA,EMMENDÕRFER!!

"

EItfAlENOOflFER Av. Mal. Deodoro da Fonseca, p57 - Centro � Jaraguá do Sul- SC

Fone: (47) 3274.4444 I Fax: (47) 3274.4441

emmendorfer@emmendorfer.com.br

, CHEVROLET '

'

EMMENDORFER'COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA CONTE GOMllIDw
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Toyota I Corolla 1.8 Vvt
Seg Automático"

05J05, cinza, gasoJini!> cOl])plllto
DE Il� 53.11ll0,OO POR R$ 5Z,OOll,OO ,

Milsubisbi I L200 2.5.
C. Aut. Hpe 4x4

04!O�, amarela, diQsol, complnto
DE R$ 75,OOll,OO PUR A$ 72.000,00

GM/ZafiraE
04!Ó!). praia, flex, c

DE R$ 46.800,00 POR R$ 45.nDO,�
Hypnd�j I TUCSQR 2.7",(ils

Automático 4x4
Ol/OT. prata. gasolina'

completo. bancos de couro
DE R$ 9tppo,on POR R$ 95.000,00

Mltsubishi I Pajero Tr4 2.0
4x4 Automático
06107. pratl, gasolina

s completo, baneos ce coum
DE R$ 58,OIlO,OO POR R$ 66.000,00"

m 05jO&. cinza, gasolina, completo
i'J£ R$ ,fl;,OOO,OO POR R$ 44.900,00

,Honda! CiJlic 1.7 XIs: i

06/07•. dourada, gasolina
.

DE R$:,65.0��,QO POR RS 62.500,00

MiI$Ubishi I paiaro Tr4,2.0
Automático 4x4

M/OS. azlJl. gasôJina, tompletp' ,

DE R$ 57.000,00 POR RS 55.000,0(1

Renault I Scénic Pri. 2.0.16V
06/0ll, prata, gasolina, completo

DE R$ 52.000,00 POR R$ 50.000,00
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Strásbourg Jaraguá do Sul- (47) 3370-'900
Rua Reínoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque -.(47) 3396-8661
Rio do Sul- (47) 3522-0686

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

Imt�nsl«){ll1lm"p;lmfi:'l$�II�tt,.:l!i.Pm:r.oçáo·A;1-jDA.DÁ -rEM?OSTRASSOIJ;l.Q'.P�2f)f)HS F1lI3'Ie 1.6fl.fXj\s,tomáliea··AtCt��!aj ··�iid'á;.8l.-,a .. &nser("dtm¥n.1r;OO!l$tn:;::(éeçtlll\r.l·�\1::b$£!n'6cslú',l:ú¢.1.._·-f«tthMMr,j;r..l "A::ldar.déi!g;!&'lt'j ··Freb;.AaS ···Áoo,1dodeln.:07it1S ··Pi!'r:t;r.t$'� ·.Fre� lndlM" Y.tcr::abei.1doA$4,!!'950,OO··
1J:J:t1'�ocior'.aJdt RS45.95U.OO(l)mR$4.000.00da!l6m.;5q\;eoorr(!�ooCi\mb:c";mmá§roTi;mncGJV.TlS iã!rx::lir,Q.IÀ;;1!1�::Ia<!edtl8IDqtl:&"'-�a:«\",."t�"::1iaa.:ZGlI�.P�I2{)t)SW1 . .;lFtEX ·Spo.1as-kalf"�-rn."f:!:ÇflIJHi::ktll{.!ro-Vi::i'o$t!fr3v,-..'le:ê�i::.1�-·fm(;isdutJma "Â-'¥iJ..b:ic1O.:G?',,*· fff:wln.::à;5\:;-Pir:llll'as(\{;é" .. PmçOiil!!f!l;) duR$
44;.oo.oo-Fft!ÇO PremQ(.""cna:apa!1�dem4il,goo,OOàvis!aoom R$2.500,OOde.rur�_;sde'W:ti;:ae + R$ toto..t)(hI1'<fe<$i:�pt'l1KX:itzf�da�ráiaS'.rasi1.xi!.9iág.�fIDp.!�ã'>'is;a:mij!.,._i3úuliT.;JP!l'..;g�;m1H8i ?-!àlzhB;g-*j!!SsCan"t'!t'ã�Gf!hl·aa."<CUIé�CJ:..ro-MoScli!f-Ha.'x!"S·F!e�rnae!r:u1i;-DiSGl'meim-P:b:.oA1t.omáiítc· AI C'IllKiià:fladoligitai ffi.
ZClle-FleicsABS-A:1tageupk!· A:·IOlM:xleIo.. Cl7iOO· 5pcsta$-nl<I1Cri�:rlil2..Cl... leN -�:JIuaOOOeSéríerom'Càm�Au\Qm.tkJ;Seq-JerJ..i&:TIp!:�S(�OOlfusd':e '.C3m&'.A'<Usdo;.>at�A$-\.<!OO,OOpa!'aa�Sedal"l6filJf:eSiitiSd�atilRS3.00<),OOpa>aa \imQMolldl9acl<.. Es�das�ir.;r,à.13.sS'''�.2Vv.'.idatiesOO�t� HBf.elir.1l1.6lFle:(

A:r;cmá::ica.2-3w.MdC!esOOP&I.i1jOOllW6SH 1.4lfl9!1'5Çl1)t'.iJ�.?OtlN:!a::mda;j(l.ia€-:e-..:®Q:3C7Hatçh&!j!eSí$da�V�sã�GIffIe-5çMa!o-nl()�z<lção2.:::L�6.V.f�t200.Sa.ôSmr, 1ALf-1EX·3Ç&.1i:.i�Ar.c,.tb:iSiQ.:D;iOO¥h*iBdU$O·-�fasóf.Ça. V$C'Jode ir.{Sflt6! ·('\iafl��cs05"eç-Jasprollt;.ef!_oornJlIY.iModf!h'Q7iOO 'PIQÇOmibl:cosU96ridopara')l)I'-da
<\)(.S',a =tti:�CIO Pet;goo!OnLir.aaparlJ!UI! R$26ASO,OOê: \isla.P-eug::oG! jt)7SWMUlaMfJdtr.i�,A-'��á� .. O�Hi(1mtt;Y..a-F�e!O$Am.·-M!t.$Ç� ,Pir.lU!"a�.tta)mI9\r.duY'.... rooasée 11Qa1BY"f:!,AMi��:(l"l.'%- .. �a;w!U"déR$"l2.930.00à�.O;amctadIJ C!e.E:slnq� r.Jsxnc&$..$ionanas.jJ5tl!1lda6as. PeugooIP.,mr,ef I a 16IJCII � ICC\.' Aoo-UooE!ii:.:

07:"00. Vm%c&empo:-ta!awlai. FléV.)slla�1(f.;QlrrllX-it!��!c\l.�nJa.D!reçãpt!"Óá-1.ca:oomreçu'.ag�:nCI!l'BW.Ilê1,tN.>lf;joo4cii:rtJro!!.pj.'"l!'l.:mS$iCJ.ffi!wl!l(..*--wG;�<.eptQW¢o(;:�allá$oob;;il(."()oomt.llc1�.CU:;1-wlí:nen!Goo(.�á6:3.l"">l.mlit..'%.Cw\lail.i!:6:i5�.s.P!",,",",�-ffllaiil.la1tkdel§..J2.9";:I<).{}3.Q'-lilf1&!ad�6tE�!O<f.:enascnçes!l!llnálias .. !l5l1ilKk(!es.SilÍei1U
à<:flW"JY',.àUC!&Cf'Õtf:!O.As taxaspcó9r!Osq.r afI-sr;®<;�h::r,,1V9�;it�iÇÓfl� s!;r:iweli\{.a�nQfI"I(!!"�dQ'im.�o. se·':1a..-lso p!�iQ.. TOOOSO� v.;i�:l(l$;l":C'n:ooe:el{:'I}i'.<êX6. oo!!'!tr�� i� e-pirWfa �t>P!.ued?..-!!tá-��Çf�éeOO:02..'Zl;{}S:� 2q.�)2i2·xe,oo erlq(;an\QCu!a.'6mes�u?S.Nãr;ll";(;mJa�varorn ()t;1rasprem.oçàes.,1jg;;ma�olE'f",assáQl3�t:!{!sI\la&-(!a
C',(h"lOO&-..<:i�AArtaS�fa.stxllIl"9.P3rama:sÔJl!�!maÇÕ8$OO?"Xe;>:�5ew�s�:t,�,,*,eaFl�tfeCor:e%wa!i,UP6�!.�v�p<lmt&3C,ro2:424(\Vaw.ne,v«w.p*";;;e<ltrom.tlf.

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às 13h. www.strasbourg.com.br
DIRIJA ESSE PRAZER
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MUITAS OPÇÕES EM UM �Ó lUGAR
VEíCUlO� �EM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCil

AS MENORES T� DO MERCADO
ÓTIMA VALORIZAÇÃO DO �EU U�ADO
PRAZO DE ATE 60 MESES PARA PAGAR

SEU CARRO ESTÁ NA

......................................................................- _

(.
..,

w w w _ d i t r, e n t o a 'u torn o v e i s _ c o m

FORD
ECOSPORT - 2004 -4WD/ AO/AL/VE/DT/DH/AC/LT/TE/GNV - 4P
PRATA
ECOSPORT - 2005 - AO/ AB/ AL/ RE/FN/VE/ DT / DH/AC/ RLL/ LT /
TE - 4P - PRETA
ECOSPORT XLS 1,6 - 2004 - AC / OH / VE / TE / LT / DT / AL - 4P -

BRANCA
.

ECOSPORT XLS 1,6 FLEX - 2005 - AC / VE / TE / LT / DT / RE / FN / GNV -

4P - VERMELHA
ECOSPORTXLS 1.6 L - 2005 -AC/DH/VE/TE/DT /RE -4P - PRETA
ESCORT-2001-AO/AL/VE/DT/DH/AC/LT/TE-4P-PRATA
ESCORT SW -1997 - BASICO - 2P - VERMELHA
ESCORTSW1.8-1998-AC/DH/VE/TE/DT.- 4P-AZUL
ESCORTSW 1.8-1998 - DH/LT /DT/AO -4P- CINZA
ESCORTSW GLX 1.8 -19.98 -AC/DH/VE/TE/DT/ RLL -4P -AZUL
FIESTA -1998 -AO/DT /LT -4P- PRATA
FIESTA - 2004 - DT/ LT - 4P - PRATA
FIESTA - 2007 -AO/ AL/VE/DT /DH/AC/ LT /TE -4P- PRATA
FIESTA - 2004 - DT/ LT - 4P - BRANCA
FIESTA - 2003 - LT / DT - 4P - BRANCA
FIESTA - 2003 - LT /DT/AO - 4P - PRETA
FOCUS 1.8 LHÁ- 2003-AO/VE/DT /DH/AC/LT/TE- 4P- VERDE
FOCUS GUIA AUT - 2005 - AC / OH / VE / TE / DT / RÉ / AUT / CR - 4P -

PRATA
KA-2001-AO/VE/DT/OH/ - 2P- CINZA
CHEVROLET
CELTA- 2003 - AO/AL/VE/DT /AC(LT /TE - 2P-PRATA
CELTA - 2003- AO/ DT / LT - 2P - VERMELHA
CELTA - 2002 - AO/ LT / DT - 2P � VERMELHA
CORSA- 2001 -AO/AL/DT-4P - BRANCA
CORSA- 2005 �AO/AL/FN/DT/AC/LT/TE -4P- VERMELHA
CORSA-2001-AO/DT -4P-CINZA
CORSA- 2004 -'AO/DT /LT -4P - BEGE
CORSA-2001-AO/DT/LT /AL/TE-4P-CINZA

Você que exige veículos de qualidade, procedência garantida
revisão preventiva e urna negociação tranSparente, venha nos visifar

I

! CLiOAUT.1.0 16VSEDAN - 2005 - TE/AO/DT - 4P - PRATA

I CLIO EXP- 2004-AO/ AB/ALVE/DT /DH/ AC/LT /TE -4P - VERDE

j CLIO EXPR. HATCH - 2005 - AC/ DH/VE/TE/AB/DT /LT -4P - PRATA

1 CLIO MATCH - 2001-AO/AB/VE/ AC -4P- PRATA
I CLIO HATCH AUT - 2006 - DT / LT - 4P - CINZA

.

I CLIO HATCH RN 1.0 - 2001 - AO / AB / VE / DT / AC / CO /LT / TE - 4P - i
! CINZA :

I CLIO PRIVILEGE 1.6 16V SEDAN - 2005 - AC J OH / VE /TE / AB / DT / LT / :
i RE/RLL/CD-4P-VERDE :
I CLIO SEDAN - 2004 - AD / DT / LT - 4P - PRATA I

I CLIO SEDAN 1.0 16V - 2006 - AC / OH /VE/TE / AB / DT I LT - 4P - VERDE ,

I SCENIC - 2005 - AO / AS I AL / RE / VE / DT / OH / AC / RLL / LT I TE -

'

i 4P - CINZA
.

I SCENIC - 2005 - AO / COU'/ AB I AL / RE / FN I VE I DT / OH / AC /
I RLL / CO / LT /TE - 4P - PRATA

.

II
SCENIC EXP 1616V - 2004 - AO I AB / RE I VE I DT / OH / AC / RLL /
LT ITE - 4P - PRATA

i SCENIC EXPR.1 ,6 16V - 2005 - AC I OH / VE /TE I AB / DT I LT - 4P -

I BEGE .

! SCENIC RT 1.6 16V - 2002 - AC I OH I VE /TE / AB I DT / LT - 4P -

!
CINZA

.

:I HONDA :
! CIVIC - 2006 - AO / AB / AL / RE I FN / VE / DT I OH I AC I RLL I CO /

- :
I LT /TE - 4P - PRATA

.

I CIVIC LX - 2001 - AC I OH / VE /TE / AB / DT / CD - 4P - PRATA

I TOYOTA -
.

! COROLLA XEI18VVT - 2003 - AO / AB / AL / RE / FN / VE / DT / OH I
I AC / RLL /TE - 4P - PRATA

i COROLLA XLl16VVT - 2003 - AO / AB / AL / RE I FN I VE I DT / OH /
! AC / RLL /TE - 4P - PRETA
!' PEGEOUT

I 206 SW 16/ ESCAPADE - 2007 - AO / VE / DT / OH / AC / RLl / IT /
,
TE - 4P - PRATA

! PEGEOUT 206 - 2004 - AO IAl / VE / DT / LT I TE - 4P - CINZA
..........................1...... . .i

CORSA- 2001-AO/DT/IT /TE -4P- VERMELHA .

CORSA - 2002 - DT /TE - 2P - BRANCA '

CORSA SEDAN - 2001 "AOIDT - 4P - VERMELHA
CORSASEDAN-2001-AO/DT-4P-PRATA
CORSA SEDAN - 2008 - AOIDT/ - 4P - PRATA
CORSASEDAN-2002-AO/DT/AC-4P-BRANCA
CORSA SEDAN - 2002 - AO/ DT / IT - 4P - CINZA
VW
FOX1 ,6 - 2005 - DH/lT /DT IAO -4P - CINZA
GOl-2002-AO/Al/VE/DT/DH/lT/TE-4P-PRATA
GOL - 2001 - BÁSICO - 2P - BRANCO
GOl- 2003 -DT /DH/lT /TE -4P - CHUMBO
GOL - 2001 - TE/VE/AOI DT / IT - 4P - CINZA
GOL PLUS - 2001 - LT/ DT/AO - 4P - PRETA
GOL SPECIAL - 2002 - BÁSICO - 4P - BRANCA
PARATI- 2002 -AL/VE/DT/DH/LT /TE -4P - CINZA
PARATI-2005-AO/AB/COU/AL/RE/FN/VE/DT/DH/AC/RLL/CD
/LT/TE-4P-PRETA

.

SANTANA'-2001-AC/DH/VE/TE/RE/DT-4P-PRATA
FIAT

_

FIORINO -1997 - BASICO - 2P - BRANCA
PALIO - 2005-AO/ALIVE/DT/DH/ AC/RLLlLT ITE -4P -BRANCA
PALIO - 2006'- AO/ DT / LT - 2P - VERMELHA
PALIO -1998 - AO/VE/DTAC/LT ITE-- 4P- CINZA
PAllO WEEKEND -1998 - AO/ AB/ AL/ RE/ FN/VE/ DT / DH/ AC / LT /
TE - 4P - VERDE
SIENA- 2007 - AO/AL/VE DT DH/AciTE -4P- PRATA
STILO - 2005 -ALIAO/RENEI DT /DH/AC/CD/LT /TE -4P - V�RDE
UNO -1997 - AOI DT/ IT - 4P - VERMELHA
UNoes IE -1995 - AO/DT /LT - 2P - VERDE
UNO MILLE FIRE - 2002 - LT / DT / AO - 4P - VERMELHA
UNO MILLE SX-1998-VElDT/ ACI LT /TE - 2P- VERMELHA
RENAULT
CLIO - 2002 - AC/LT /DT/VE/ AB/TE - 4P - BEGE

,

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 ao lado da Moretti/Ford. 3371-8287

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Não passe aperto, passe na Cifra. I

CRÉDITO RÁPIDO
.

SERVIDOR POBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opçõps abaixo com dpsconto em folha, para sua tranqüilidadp,
agora tambpm 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 -

CHEGOU
O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

TINTA SELADOR ·

Acrílica Acrí/ico
Semi Brilho {l81} Pigmentado {l81}

·

R$ 110,00 R$ 28,00 �.
·

MASSA MASSA
CORRIDA CORRIDA .,.

PYA {20kg} Acrílica (20kg) !.

R$ 10,00 R$ 30,00 ·

TEXTURA GRAFIATO ·

Acrílica Hit/ro· Hidro-
Repe/ente (20kg)

·

Repelente (20kg)

R$ 24,00 R$ 24,00 ·

.

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

juros com cheques ou 3x sem juros
com cartão de crédito. Consulte I VISA I.MII.�Iparcelamento em até 6x no cartão

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 2" à 6" das 8h às 12h e

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

Tel.!Fax: (47) 3370 1155
graHyarliaragua@terra.com.br

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

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



MTO

2 quartos - Sala de Estar
.

Cozinha - Lavanderia - BW� Socml

Sacada cf Churrasqueira
1 Vaga de Garagem

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

3 Qt?S sendo 1 Suíte - Sala de EstarCozmha - lavanderia - BWC S .

S OGlal
.

acada cj ChurrasqUeira1 Vaga de Garagem
.

-

RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

DiSh Pizza.
'3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)
.

• Comércio- Exterior
• Gestão da Produção Indústrial
• Marketing
• Secretariado
• Logística
• Gestão Financeira
• Gestão Pública
• Pedagogia - Licenciatura

i Inscrições até o dia 15 de Fevereiro de ,20 li
ji Taxa de Inscrição: R$ 50,00 :

.

Data da Prova: 17 de F�vereiro de 2008 i

Aulas ao Vivo - Transmitidas diretamente de Curitiba

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

(47) 3276 1268
.

. fACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAl
Credenciado pelo MEC - Port. 4271 de 12/12i05

senae SENAe - Serviço Nacional de Apr�ndizgem Comercial

/
II

I
CURSOS'TÉCNICOS

ótiMO 1-\0 sêlA cUI"V'I culo .

..-.4!_u;!$.� »iI»,:<".._,..'-,:""<·"'w'''�=.='':w'''�

.Ill�e_,. ,

�_!S�SJ\l �(\l?t!r�
rmltllfuilifrmdo lrn:�5e��

���
.

�&roJ�t

�er� ["ess\i��1í
r�1r�JI�d� lmeM(6��) 3372.2677 3376-0679 )

R: \1�llIlaoMrll'\lill. BiUllfli �m.11�IJ9104-2m Barão do Rio Branco, 620 - Centro Av. Pre!. Waldemar Grubba, 1674· Saependi

. \

ALUGA-SE
QUITINETES
E QUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II
Reserve também na praia.
3370-3561 c/ proprietário

11111111

-
senac

1
••

/

óf.,iWlO 11\0 SêU CU>'''''t culo.
-«<,>>=.,.>�/"*"",.",.,� ..=""".�"�"�=.,

... _,�., ...

;:�

Rua dos Imigrantes, 410 - Vila Rau - loraguá do Sul

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

CONTRATA-SE

Ohospital Veterinário Duhan Tamy's está

ampliando suas atividades e desta forma
necessita de novos profissionais para .

atuarem na área de adestramento, limpeza e

manutenção, com disponibilidade de horários:
Interessados entregar curriculum no próprio
Hospital Veterinário Duhan Tamy's ao lado da

Rede Feminina de Combate ao Câncer.

lntormações: 3274-8944
Venha fazer parte desta equipe!

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



r.. O CORREIO DO POVO
_ _l1:.li iiiiliiTÃ:FEIRi14DEFEvEREIRoDE2oo8

-- --

AUTOMECÂNICA DA BARRA LTDA.
.

Atendemos linha geral:

Venha conferir nossos
.

(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

MULTI(JUM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

473273·7226 I 91.71.1023
Rua Jose Narloch. 1456 - São Luis
multicom. jgs@brturbo.com.br

Meninas Mariazinha

VEI'CULOS _ _ ........................................... -

- 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

Fone (47) 3374-0548
autounica@pop.com.br

Ambiente agradável si bebidos.
Ganhos adma de R$ 3.000,00.

A melhor e único casa de
Sêo Bento do Sul.

Aceito ligação o cobrar.
9918-2372

(24 horas)

ligue e anuncie 3371-1919
.

revenda

s P O EPRi
Use o crediário TELPAR

*Envie mensagens
e fale por apenas

Nokia 6070"
ct camera
Apenas

R$199,OO
Motorola C139

1+11

R$ 9,90

Apenas
R$ 79,001"+11

R$ 24,00

Sony Ericsson W200
cf câmera, Mp3 e rádio
Apenas

R$249,OO
1+11

$ 29,00

Motorola V3
cf câmera
Apenas

R$399�OO
1+11

R$ 45,90

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VEíCULOS
3275-0045

www.giovaneveiculos.com.br

Todos os valores abaixo são negociáveisRua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético· Baependi

PEG. 2061.6 COMPL+GNV R$ 22.800,00 CLIO SEDAN 2003 COMPL R$ 24.900,00

� - ����

--�I�"!'..... "'cI! .. 1,1I.1J."..,,.. :.:zfJt!�1��-!!-�"��L-�--�:.!�-��!!'!l�.'! .. _�_..!�!'_t:I!l��!.�J

POLO 1.62003 COMLETO 32.800

E MAIS...
BLAZER completa+ GNV 2001CELTA LIFE 4P com ar 2007CORSA Gl 1.4 2P 1996KADEn Gl 1996MONZA SUE 2P 1987PARATI GlI14Pcompleta+GNV 2002GOL G4 1.0 4P AR 2007GOL G4 2P com ar 2006GOL GIII1.0 4P c. opes 2001GOL 12P 1997SIENA compl. + GNV 1999

PAllO WEE. FIRE compl. 2002FUSION sle 2006ECOSPORT XlT 1.6 2004FIESTA 4P 2003ESCORT ZETEC 4P 1998ESCORTL 2P 1992VERONA GHIA 4P compl. 1993SCENIC PRIVilEGE com pI. 2004NX-FAlCON 2007TWISTER 07 XT 600 2004

PALIO WEEKEND 1.51999 COMPL 19.800,00 PARATl1.82001 COMPLETA GOLF 1.6 2000 COMP + RD 18 31.500

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 3220S DIANT/SUPER
+Traseiro 8.47097 TRAS/SUPEIi

Total a prazo:
R$ 319,60
Total à vista:
R$ 293,88

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábado das 9h às 13h. DIRIJA ESSE PRAZER

t Jaraguâ do Sul - (47) 3370-,1 900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

-,

Blumenau - (47) 333 1-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque. - (47) 3396-866
Rio do Sul- (47) 3522-0686www.strasbourg.com.br

Imagens somente para fins ilustrativos. Peugeot Partner le6l 16V de 110 CV. Ano-Modelo.: 07i08. Versão sem porta lateral. Freios traseiros com compensador de carga. Direção Hidráulica com regulagem de
altura. Motor de 4 cillndros.PinMaSólida. Frete InclusoGrade de proteção de carga anàs do banco do motorista.Compartimento de carga de 3.000 litros.Carga útil: 625 kg. Preço à vista apartir de R$ 32.990,00.
Quantidade de Estoque nas cencesslonárias.: 04 unidades. Para mais informações e preços consulte aConcesslenána Strasbourg da sua região.

Rua Walter Marquardt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sui· SC Fane: (47) 3370-7500

Vectra GL 1998 branco
COMP+RLL

4$":II.I.I,I.a

Uno ELX 4p 1995 R$ 10.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 29.500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005Idt/aq/te prata R$ 26.80.Q,00

'

Escort L 1.6 GNV 1994 R$ 10.900,00
Escort GLZetec 1997 ac/dh/kit R$14.800,00
Pampa 1.8 1996 e/ope Rffi 11.000,00
Fiesta GL 10 4p 1996 R$ 12.500,00
Vectra GL 2000 completo R$ 28.800,00
Vectra GLS 1997 R$19.900,00
Ford Ka 2001 cf kit + cd painel. R$16.800,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 23 000,00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Palio Fire 4p GNV. R$ 19.900.00
Santana 4p 1988 GLS completo. R$ 7.900,00
Fiorino Furgão 151998 R$ 15.500,00
Gol1.6 1988 R$ 6.800,00
Escort GU1995 R$ 10.500,00
Celta 1.0 2005 cf opcionais azul R$ 21.500.00
Fiorino Furpão 1.5 1994 c/ GNV R$ 10.500,00
Gol MI1997 cf ac/dh/te R$ 14.500,000
Gol CU1.81985 R$ 12.300,00
Audi A4 1.8 completa+couro 1996 R$ 28.500,00
Tipo 1 6 4p 1995 R$ 9.500,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 17.500,00
Ford Royalle 1993 c/ kit GNV R$ 10.500,00
Corsa Sedan MN 2003 trio/ao R$ 26.800,00
Santana 1.8 4p 1996 R$13.500,00
Clio Sedan 2002 completo - dh R$ 22.900,00
Uno EP 4p R$11000,00
Escort GL 1988 R$ 5.500,00
Kombi 1.6 MI 2006 Escolar R$ 29.500,00
Gol GI1I2001 4p R$ 17.900,00
Scenic RXE 1,62002 GNV R$ 35.900.00
Santana Evidence 1997 R$ 16,500,00
Corsa SeiJan Classic 1,6 2005 R$ 23,900,00
Ka 2005 R$ 19000,000
Palio 1.6 4p completo. R$ 16.500,00
Fiesta 4p 1998 R$ 12.800,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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v e i c u t o s

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

www.streetcarveiculos.com.br

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

CONSULTE-NOS

Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina NOVOS E SEMINOVOS

CHEVROLET

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

CELTA - Compra-se, acima de 06,
flex. Tr: 8426-1076.

CELTA - Vende-se, 01. R$ 16.500,00.
Tr: 3370-1650.

CORSA - Vende-se, 1.0, branca,
1999, excelente estado. Tr: 8803-
4362 ou 3376-0854, cf Elton.

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

OMEGA - Vende-se, 4.1, CO, cl GNV.
R$12.000,00+parc. Tr: 3372-0808.

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

VECTRA - Vende-se, 94, compl+gnv.
R$16.000,00. Tr: 9128-81 00.

VECTRA - Vende-se, 94, CO. Troca
se pormoto. R$15.00o,00. Tr: 3372-
1578 ou 9166-3800.

FIAT

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

FIORINO - Vende-se, 98, furgão. R$
8.000,00+parc. Tr: 8848-1838 ou

9953-2627.

PÁLIO - Vende-se, 06. Flex. compI. -
AR. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.

PÁLIO - Vende-se, 97, 1.6, 16v,
compl, Weekend Stile. R$ 17.500,00.
Tr: 9128-8100.

PÁLIO - Vende-se, 98, verm, 4 pts, cf

ar, te. R$ 15.000,00 neg. Tr: 3276-
2136.

fRETE
Realizamos fretes

Carga frigorífico e

carga seca.

CONSULTE-NOS!
9992-4312
3370-3579

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

ESCORT - Vende-se, 94, hobby. R$
7.200,00. Tr: 3376-1480.

FIESTA - Vende-se, 01, cf te, ai,
ae,som, 4 pts, R$ 17.500,00. Tr:
8825-2449.

FIESTA - Vende-se, 03, 4 pts, compí
ve. R$ 24.500,00. Tr: 8823-8479.

••

MULLER COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA

R, Marina Frutuoso, 433 - Centro

3371-4789 I 8816-6666

····································1 f""'"

L ....��r..a.�i.?ººg ..

l �.III::�h R$ 24.500,00

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

FUSCA - Vende-se, 79. Ou troca-se por
moto. R$ 2.400,00. Tr: 8424-2073.

3.800,00. Tr: 3370-0983.

GOL - Vende-se, 84. R$
2.400,00+doc. Tr: 3275-2034.FUSCA oVende-se, 81 . Ir: 3376-3779.

GOL-Vende-se,02,power.Tr.9165-3174. GOL - Vende-se. 95, bola. R$
8.o00,00+parc. Aceita-se troca. Tr:

(46) 91 04-8134.
FUSCA - Vende-se, 75, original. R$
3.500,00. Tr: 9914-9399. GOL - Vende-se, 82, 1.6. R$

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



Gol City 1.0
a�rtir

R$25.390po

A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA
Joraguó do Sul Capinzal Caçador Curitibanos Rio do Sul Lages São Joaquim
4732746000 4935552255 4935671111 4932412411 4735210200 4932219100 4932330899
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VIAGEM

Para quem vai à Tunísia a parada obrigatória na cidade de
Monastir, é o mausoléu do ex-presidente Habib Bourghiba
(no alto a esquerda). Os resertes de luxo são uma atração à

parte (ao Iodo). Se você tem muito dinheiro para gastar, nãó
deixe de se hospedar por lá. Os mercados (acima) são pro
lá de variados. Pechinchar faz parte da cultura, você pode
comprar um produto com até 90% de desconto. Deserto do
Saara e os simpáticos e conhecidos dromedários (abaixo),
que por lá existem aos montes

,

AS RIQUEZAS DA TUNISIA
Roteiro

.: começaa
ser descoberto

-

pelcennistas
brasileiros
Um país pequeno, mas com- estado de preservação do que Oriente Médio, a Tunísia é uma agitação dos cassinos.

pletamentemaravilhoso. Assim as que existem em Roma, be- democracia. As mulheres têm
.

.

Um vôo partindo de São
é a Tunísia, nação estabelecida las cidades iluminadas, pelo solos mesmos direitos dos homens . Paulo até '3. capital Túnis dura
no norte da África e que reúne escaldante, mesquitas, medi- e não precisam cobrir o rosto. cercade 11 horas. Já no aero

em uma área um pouco maior nas (cidades antigas, cercadas
.

Reserve pelo menos .uma porto o turista é surpreendido
que ,a metade do Estado de São por muralhas, com moradias e semana para conhecer a Tuní- por uma decoração suntuosa-

Paulo, atrações fascinantes. comércio), aldeias cavadas na sia. Os hotéis são excelentes e mente oriental.
Da costa azul do Mar Medi- pedra, dromedários, desertos e o atendimento é ótimo. Se você ,Uma parada obrigatória é a

. .terrâneo até oDeserto do Saara a oásis. dispõe de tempo e dinheiro, Cidade de Monastir, Não deixe
ummundo totalmente diferente A Tunísia é um país tranqüi- uma boa pedida é se hospedar', de visitar o �ausoléu do ex
do nosso no sentido geográfico, lo, que fica numa região predo- em um dos diversos resorts lu- presidente Habib Bourghiba,
populacional e cultural ..Por lá minada ,por conflitos e fanatís- : xuosos que ficam na belíssima • construído por ele mesmo mui-

._ .�"possíveJ_ y':�r "r;u�a�, do: !ffifl��\ .. ' :W0St �n!!� ,�" Arg�lia_,e '�
. i,íbiá:.· .,Praia de .���et: ,Pot lá 'a .

,tó antes de sua morte.
. rio 'Rom9.PQ� p:iL!-!tªSc:em.m�}h�r�� J:)if�t{Jl!te�'ªi':�lltté'S'?1;)'����{]_9" ··:,Yx.g,a',"'n���a:,:�,1'.mfil!pâ:��J�.Bf21�,;;. .

.

A apenas meia hora da capi-
'

O CORREIO DO POVO rnQUINTA-FEIRA. 14 DE FEVEREIRO DE 2008

Natureza
exuberante
e costumes

muçulmanos
. Perto da cidade de Tataou

ine está Chenini, um povoado
com pouco mais de 100 famí
lias berberes que vivem como

seus antepassados, em casas

semitrogloditas,' totalmente
cavadas nas montanhas. Che

gando em .Douz, a atração
principal são os dromedários.
Por lá os turistas podem andar

pelo Deserto do Saara monta

doem um.

A Ilha Jerba também é sen

sacional. Para chegar até lá é

preciso pegar uma balsa que
parte do porto de Gabes. A ilha
é apontada por muitos como o

ponto alto do turismo da Tuní
sia. Cercada pelo mar azul-tur

� quesa, a.Ilha é habitada pelos
jérbios, primitivos que vivem
da pesca, princípalmerite do

polvo. No interior da ilha está
a Sinagoga de Agribe, a mais'
antiga do país.

Mesmo sendo um país li
beral, o turista estrangeiro
tem de tomar alguns cuidados

para não ser mal interpretado.
Na Tunísia predomina-se a

religião mulçumana, as vesti
mentas são comportadas e os

costumes tradicionais.

INFORMAÇÕES GERAIS
'. População: 9 milhões
• Capital:Túnis
�. Principais línguas:
,

Árabe (oficial), francês
• PrinCipal religião: Islamismo
• Expectativa Mvida:

68 anos(homens).
70 anos (mulheres)

• Moeda: Dinar tunisia no
• Principais produtos de exportação: '

'Produtos,agrícolas e têxteis
• Renda per capita: USS 2.090

� DOI: + 216,
_

tal, na orla do Mediterrâneo, está
Cartago. Tombada pela Unesco
em 1972, a cidade é importante
para a história da humanidade e

guarda vestígios do passados de
glórias da Tunísia. Visite a cidade
sem pressa, fotografe as ruínas,
aprecie as colunas. e arcos das
construções âfuchi.. :inotaciap. Mais
recentemént� QâtI�8fdfreçons
truída e abriga hoje o palácio
presidencial, além de mansões

pintadas de branco, onde vive a

alta sociedade.
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LOC.DE MÃO DE OBRA SME LTDA ME
Rua 870 - Antero Correia, sin - JARAGUÁ DO SUL - SC - 89256-285

.

CNPJ: 05.660.697/0001-40

Notificação de Abandono de Emprego
Jaraguá do ·Sul (sq, 12 de Fevereiro,de 2008,

Sr. Michael Jackson Rengel - �TPS n" 53380100029/SC
Prezado Sr (a),
Solicitamos o seu comparecimento para reassumir seu cargo e apresentar justi
ficativa das faltas, A não apresentação no prazo de 48h (quarenta e oito horas)..
contados do recebimento desta implicará na re;cisão de seu Contrato de Trab
alho por abandono de emprego conforme artigo 482, letra i da CLT, devido as

suas faltas desde de 09 de Janeiro de 2008,

LOC.DE MÃO DE OBRA SME LTDAMÊ
Rua 870 .; Antero Correia, sin - JARAGUÁ DO SUL - SC - 89256-285

CNPJ: 05.660.697/0001-40

Notificação de Abandono de Emprego
Jaraguá do Sul (SC), 12 de Fevereiro de 2008.

Sr. Agnaldo Almeida da Silva - CTPS n? 1310555/001-0/PR
Prezado Sr (a),

, .

Solicitamos o seu comparecimento para reassumir seu cargo e apresentar justi
ficativa das faltas, A não apresentação no prazo de 48h (quarenta e oito horas),
contados do recebimento desta implicará. na rescisão de seu Contrato de Tra�
balho por abandono de emprego conforme artigo 482, letra i da CLT, devido as

suas faltas desde de II de Janeiro de 2008.

COMUNICADO
P.A ,MULTISOM DO BRASIL IND. COM. LTDA.,
ESTABELECIDA NA ROD. BR280, KM 56, S/

N, JARAGUÁ DO SUL, INSCRITA NO CNPJ
03.471.038/0001-30, INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.957.303, COMUNICA O EXTRAVIO DOS

.

BLOCOS NOTAS FISCAIS MOD. 1, SERlE 1 N°

626 A 800 BRANCO, E OS LIVROS FISCAIS.

VITRINE���������-

Evento de artes visuais até março
o 13° Salão dos Novos de Joinville está exposto o trabalho dos 20 artistas
selecionados, nos categorias vídeo, fotografia, objeto, instalação, pintura,

_desenho, entre outras. São artistas principalmente de São Paulo, Curitiba,
Porto Alegre e Joinville. A exposição acontece até dia 16 de março, de terço
o sexto dos 9 às 17h. No sábado, domingo e feriados dos 11 às 17h, no
Cidadela Cultural Antarctica, em Joinville.

Últimos dias
para'o Femie

üs músicos de todo o Estado têm poucos
dias poro realizar o inscrição no maior
evento de músico de Santo Catarina. As
composições selecionados vão concorrer

o prêmios em dinheiro e poderão fazer
porte do CO com us melhores canções
desta edição. O prozo de inscrições poro
o Femic (Festivõl do Músico e do Integro-

. ção Catarinensel é até amanhã, no site
www.femic.com.bt

LOTERIA
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'LADO B
Como o coluna é democrata, publicamos hoje o versão do jornalista Ronaldo
Corrêa, contrariando o opinião do folclórico Chicão, registrado aqui no colu
na de terço. "Coro Moa, respeitando o o'pinião do mestre Chicão, que dispen
so comentários por suo expressividade carnavalesco, é oportuno esclarecer os
razões do porque o Femusc acontecer no período de férias. Se não bastasse
o foto de que cultura é cultura, independente de ser uma manifestação com

doto certo no calendário, e daí todos elos merecerem o valorização de todos
os correntes de pensamento, o festival de músico acontece no período de
férias justamente poro permitir que o maioria dos jovens que vêm 00 evento

possam aproveitar essa oportunidade de se especializarem sem comprometer
suas atividades no educação regular em suas cidades e países de origem, uti
lizando ainda os férias no trabalho e até sacrificando o convivência com suas

famílias. Poro você ter uma idéio, muitos destes jovens cumprem verdadeiro
maratona. Conversando com alguns jovens, antes do Femusc, fiquei sabendo
que muitos já tinham participado de três festivais em locais diferentes e

depois daqui ainda teriam mais um evento' antes do volto às aulas. É uma

cargo de ensino muito grande, mos mesmo exaustos eles fazem deste um

aprendizado prazeroso, como vimos nestes 15 dias entre janeiro e fevereiro.
Que vivo o Cornaval. Que vivo o Femusc"

.

INSONIA
Moacir Bertoldi deve andor com um

enorme déficit de sono. Quando não
está no gabinete, madrugando no tra

balho, corre nos bairros do cidade. Tem
.

assessor que até já confessou que não

agüento mais acompanhar o pique do
prefeito.

BANDIDAGEM
Jaraguá começo aos poucos tomar
formo de cidade grande. Em todos os

aspeCtos, incluindo-se, aí, o violência
urbano. A mais recente, foi o fuga de .

quatro .crlmlnosos de alto periculosi
dade, que serraram os grades de um

departamento do presídio e fugiram
no tarde terço-feira .. O pessoal do re

gião está em polvQrosa.

" liberdade pro mim é
pouco. O que eu quero

nõo tem nome. "CLARISSE LlSPECTOR

CENTRO DE· TREINAMENTO
A �iretoria do Juventus está estudando o possibilidade de lançar ainda este
ano um projeto que vai viabilizar o captação de recurso poro construir um CT
- Centro de Treinamento - em Jaraguá para trabalhar e vàlorizar o futebol
base, o nosso prato do cosa. A idéio já est.á no ar. Quem viver verá!

EM ALTA
A movimentaçõo dos
donos de bares e boates.
Estõo todos repaginado
o visual de suas cosas.

JosieliLuciana dos Santos Berri, esposa do boa praça Mauricio Berti,
foi uma das formandas na facu.l�ade educação físi'ca, na última.

-

sexta-feira, na S�ar.
.

.
'

-

RECICLAGEM
Desempregado e com tempo inteira
mente disponível, um ex-político tem

aproveitado poro reabastecer seu soco
de maldades o praticar: está relendo o

Príncipe, de Maquillvel.

115
Hoje à noite. no Choperia 115 tem

festança dos boas com o presença do
grupo de Pagode Novo Tendência e o

sensação do momento, o renomado OJ
Fernando's. Uma boa pedido.

ffl
2
�
o:

.�
-ur

':<':).
O diretor presidente da Criciúma construções;;RogéricrCizes'ki, confere o

presidente do Juventus lido Vargas assinar o.�cll.tl1!Jo de;p�Jrocínio .entre
o clube e empresa, na últilma segunda-feira, no Saint Sebastian.

I

fazer um happy hour no.
Adega Ayroso Meneses: .
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Otimismo' para 2008
No último segundo-feira aconteceu o primeiro plenário no Cejos, onde os presidentes dos segmentos empresariais do
Indústria, Comércio, Metalúrgicos, Mecânicos e do Material Elétrico, Vestuário, Construção Civil e Imobiliários e Micro
e Pequenos,se reuniram. Seus presidentes apresentaram ações realizadas durante o ano de 2007 e o planejamento de
2008. O que ficou marcado, mesmo diante das dificuldades que cada ramo em particular enfrenta, foi o otimismo sobre
o crescimento que teremos na economia de nossa região. A esperança é reflexo do crescimento econômico que houve em

2007 e que se projeta para 2008.
'

MAIOR FRAGILIDADE
Todos os setores possuem grandes desafios a serem supera
dos em 2008, o setor têxtil é o que apresentou as maiores
fragilidades em 2007. Resultado do câmbio desvalorizado
que impõe uma concorrência internacional com a entrada
de importados e que muitas vezes é desleal. e também a

falto de mão-de-obra especializada no ramo. _

FALTA MÃO-DE-OBRA
Este tema que já foi abordado pelo coluna, no reunião
plenária o assunto foi novamente destacado como uma

dos maiores desafios e fragilidades de todos os setores e

que conseqüentemente poderá ser o gargalo paro o cres

cimento da economia regional. A falto de profissionais
especializados é constatado em todos us áreas. Houve
até segmentos que disponibilizaram a capacitação, mas
infelizmente não teve a procura desejada. Todos os seto
res da economia estão se engajando com as instituições
de ensino da região, mas o que falto mesmo são pessoas
paro o trabalho.

' '

INDICADORES CÂMBIO
=---------�----------------��

MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar cemercíel (R$) 1.742 1.744 0,34%
Euro (em US$) 1,457 1,458 0,03%CONTAS

SÃO PAULO uma alta de US$ 7 bilhões com
A General Motors anun- relação a 2006.

ciou essa semana um prejuízo A venda de veículos da com

líquido de US$ 38,7 bilhões-em panhia cresceu 3% em 2007,
2007. O resultado é o pior da para 9,4 milhões de unidades,
história da GM, superando o re- registrando o segundo melhor
corde anterior, estabelecido em ano para as vendas na história
200'2, quando a empresa decla-

"

da empresa. Pelo terceiro ano
rou perdas de US$ '23,4 bilhões consecutivo, a maior parte das
por conta de mudanças na con- vendas (quase 60%) foi fora dos
tabilidade dos planos de saúde. EUA, com destaque para Euro-
'Em 2006, a perda líquida foi de pa e América Latina.
US$ 2bi. A montadora está em nego-

- O resultado ruim, , segundo ciação com municípios de San-
'a GM, é em grande parte 'con- ta Catarina para construção de

seqüência das fortes perdas do uma, nova fábrica de motores.

GMAC, o braço financeiro da A decisão da nova sede, que
companhia, O núcleo negócio pode ser anunciada em março,

, automotívo gerou lucro recorde estaria dividida entre Joinville
de US$ 178 bilhões em 2007, e Araquari.

GM tem prejuízo de US$ 38_ bilhões
. Resultado ruim é em grande parte conseqüência das fortes perdas.do GMAC

FORMAÇÃO
Um exemplo da necessidade de capacitação de profissionais
é verificado na cidade de Joroguá do Sul, onde o Hotel Saint
Sebastian está promovendo junto com o Núcleo de Hospitali
dade do Acijs e Apevi, o capacitação de garçons. Isto é muito
positivo, tem um cunho social muito forte e devemos sempre
torcer por ações deste tipo. Mos o rede hoteleiro do região,
seja em Corupá, Guaromirim, Borro Velha ou mesmo Joroguá,
sofre muito com o falta de camareiros, recepcionistas e atenden
teso Ou seja, profissionais qualificados para este tão importante
segmento de nossa economia. Já nos setores produtivos, existem
as parcerias sendo realizados com ó Senoi, Cepeg e Cefet para
a capacitação de pessoas interessados em trabalhar em um dos

,

segmentos de nosso economia regional.

IBM NEGOCIA PARCEIRA
A IBM, renomado empresa internacional. negocio parceria com

o Unerj poro em conjunto com o Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, oferecer num ,primeiro momento, cursos gratuitos de
softwares de alto tecnologia aos acadêmicos dos Curso de Tec
nologia em Informático e para a cómunidade local. A tendência

.

com o fechamento deste acordo;,é que o Unerj se transforme em

um Centro de Referencio IBM em Santa Catarina. Isto possibili
tará o capacitação de profissionais do ramo tecnológico (softwa
res) em cursos de curta duração, bem como Pós-Graduações do
própria IBM. Estiveram presente neste primeiro encontro Ivan
Morais da IBM, secretário Municipal Mareio Marioel do Silveira,
professsor Mauricio Henning, e Achilles Santos Silvo, chefe de
gabinete do reitoria. Os mesmo foram recepcionados pela Reito-
ra Pedro Santana Alves.

'
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SANTACATARINA---------

Compro de uniformes é questionado
Bancada do PP na Assembléia Legislativa pedirá análise de contas ao TeE
FLORIANÓPOLIS
A quantia a ser paga pelo

governo do' Estado na compra
dos uniformes escolares é ques
tionada na Assembléia Legisla
tiva. A bancada do Partido Pro

gressista (PP) anunciou que vai

pedir ao Tribunal de Contas do
Estado, uma tomada de contas

especial sobre a aquisição de
kits de uniforme. "Nosso en

tendimento é de que a licitação
9t!/07 foi dirigida e pode estar

superfaturada", declarou o de

putado Joares Ponticelli.
O deputado discute o valor

de R$ 4Z,6 milbões a ser pago
esse ano pelos 450 mil kits de
uniforme, sendo que em Z006 o

mesmo rríontante custou R$ Z6 '

milhões. "E não é pela justifi-

cativa que agora tem sandálias,
pois custaram R$ Z milhões e a

diferença foi de perto de R$ ZO
milhões da última compra para
esta", declarou Ponticelli.
A licitação foi vencida pela

empresa Mercosul, de São Pau

lo, que também confeccionou
o uniforme em Z006. A entrega
será feita em duas etapas: em
maio, o uniforme de inverno, e
em setembro, o de verão.

A Secretaria da Educação
esclarece que a cifra de 450 mil

conjuntos pode diminuir em

função das matrículas em Z008.

Caso o número de alunos seja
de 400mil, a compra será de R$
38 milbões.

A bancada governista reagiu

à denúncia do PP e apontou as

diferenças entre o uniforme de
'Z006 e o deste ano. "Houve inser
ção de várias outras peças, como
a sandália e um tênis no lugar do
'kichute', melhoria na camisa e

no uniforme como um todo. Por
isso o governo está tranqüilo que
o TCE vai referendar a licitação",
declarou o líder do governo, Her
neus de Nadal (pMDB).

Esse ano as peças do unifor
me serão na cor verde-musgo,
em vez de verde-claro. O kit é

composto de duas camisetas
com manga curta e gola, duas
meias, calçados em nylon (tipo
tênis), agasalho completo, ber
muda e um par de sandálias,
para o verão.

, ,Dois pesos
Louvável a dedicação e empenho visando conter a "chacina" nas estradas do país. O trabalho da Frente Parlamentar
em Defesa do Trânsito Seguro na Câmara em Brasília, que discute propostas de mudanças no Código de Trânsito
Brasileiro, sugere penalidades mais rígidas como o aumento da pena de homicídio culposo na direção do veículo de

detenção de dois a quatro anos para dois a seis anos. Quer mais atenção nos casos de embriaguez e rochas. Elogiá
vel, mos de nado adiantam leis se o morosidade e o impunidade superam o razão. O que se vê, isso sim, são brechas
no legislação garantindo o motorista infrator.

VERDADE
Tem deputado do PT que fico vermelho
quando indagado sobre o indicação pelo
Planalto do ex-governador Paulo Afonso
paro o direção da Eletrosul. Os petistas
evitam o assunto e economizam opini
ões, sem esconder insatisfações.

TRATATIVAS
Em suo passagem por Brasília o go
vernador Luiz Henrique éonversou
com o ministro Eros Grau do STF, e

suplente do TSE. Em pauto o julga
mento marcado poro hoje no TSE do
ação movido pelo 'coligação Solve
Santo Catarina - Pp,PV,PMN E PRONA
- que pede o cassaçãQ do seu man

dato. A tentativa é odiar o sessão de
hoje, o que revelo preocupação com

o que poderá ocorrer. Quem desem
barcou ontem à noite em Brasília foi
o advogado Gley Sagaz responsável
jurídico do ação.

BURACO
Resto saber se será devidamente cumprido, até porque sobram leis. O pro-

, jeto "Topo Buraco" apresentado no ano passado pelo deputado Cesar Souza
Júnior 'foi sancionado esta semana pelo governador. Ou seja, às empresas
concessionários de serviçós públicos terão 48 horas após o término dos
obras poro eliminarem os buracos efetuados em calçados, ruas e avenidas.
O descumprimento do lei significo multo de R$ 1 mil por dia onde os recur

sos serão revertidos para um fundo de apoio o creches comunitárias...em

Florianópolis o SCGás está devendo para o população.

Governistas dizem que unifonne sofreu alterações, por isso preço aumentou
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Poro Greenpeace, fiscalização
de rotulagem deve ser rígido
BRASíLIA

A fiscalização sobre a ro

tulagem de transgênicos deve
ser mais rígida por parte dos

órgãos do governo, afirmou a

coordenadora da Campanha
de Antitransgênicos da orga
nização ambientalista Gre

enpeace, Gabriela Vuolo.
''As inspeções que são fei

tas por amostragem e espora
dicamente deveriam ser feitas
em todos os lotes de produtos
das indústrias que compram
alimentos transgênicos. Afi
nal, esse deveria ser o papel
do Ministério da Agricultura
e dos órgãos de ,defesa dos di
reitos dos consumidores - ze

lar pela segurança alimentar
da população", disse depois
do Brasil ter anunciado a libe

ração de dois tipos de milhos

transgênicos.
O Greenpeace faz campa-

nha no Brasil contra os trans

gênicos desde 1998, quando
a Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança (CNTbio),
órgão do Ministério da Ciên
cia e Tecnologia, liberou a soja
transgênica Roundup Ready,
'da Monsanto, para plantio,
comercialização, reprodução
e uso em' alimentos.

No processo de transgenia
da soja, foram inseridos no

grão do cereal genes de espé
cies diferentes, a fim de que a

planta 'adquirisse resistência
ao agrotóxico glifosato, usado
na eliminação de ervas dani
nhas. Para a organização, os

resultados dessa modificação
são imprevisíveis, incontro
láveis e desnecessários. Entre
uma série de inconvenientes,
o Greenpeace aponta a perda
de biodiversidade e o aumen

to do uso dos agrotóxicos.

I Ministros embolsam ajudo
I de custo sem necessidade

Aumento do crédito para financiamento da casa própria impulsionou crescimento do setor imobiliário
BRASíLIA

Depois dos cartões corpora
tivos, outra forma de pagamen
to de despesas rle ministros e

servidores revela irregularida
des. O ministro dos Portos, Pe-.
dro Brito, e o atual secretário
executivo da Fazenda, Nelson
Machado, embolsaram de for
ma indevida R$ 8.300 e R$ 18

mil, respectivamente, revela
matéria publicada ontem, na

Folha de S.Paulo.
Publicada no Portal da

Transparência, a ajuda de cus
to -citada como "restituições,
e indenizações" - é dada para
quem assume uma função em

outra cidade. Os dois funcio
nários mudaram de funções,
mas nunca saíram de Brasília.

No caso de Brito, a "mu

dança" foi apenas de pasta.
Ele saiu do Ministério da In

tegração para a Secretaria dos
Portos, em abril. Sua assesso

ria diz que ele sempre morou

em Fortaleza e nega a irregu
laridade.

Já no caso de Machado, a

"ajuda" foi paga após a troca

do Ministério da Previdên
cia para o cargo na Fazenda,
em abril. Um ofício de abril o
"devolveu" ao governo de São
Paulo: Ele recebeu R$ 83,40,
por indenização de transpor
te, e R$ 17.986,05, do salário

.

como servidor da Receita em

SI', e diz ter direito à verba

porque foi demitido, mesmo

não tendo se mudado.

HABITAÇÃO

Caixa reduz juros
para casa própria
Um milhão de famílias financiaram em 2007
BRASíLIA
A Caixa Econômica Fede

ral anunciou esta semana a

redução na taxa de juros para
financiamento de imóvel resi
dencial com recursos do Sis

tema Brasileiro de Poupança e

, Empréstimo (SBPE). O bene
fício é destinado aos mutuá
rios que optarem por pagar o

financiamento em conta cor

rente, na Caixa, ou por meio

de desconto em folha de paga
mento.

A menor taxa efetiva em

2007, para financiamentos ha
bitacionais de até R$ 130 mil,
foi de 9%. Em 2008, esse nú

mero pode ser de 8,4%, para
quem, além de optar pelo dé
bito da prestação, possuir o

aquela memória inflacionária
e que tenha medo de assumir
o valor de uma prestação.

- E
ela tem muita responsabilida
de no trato do seu orçamento",
afirma a presidente da Caixa,
Maria Fernanda Coelho.

Cerca de 55% dos finan
ciamentos feitos pelos jovens
em 2007 foram de imóveis na

planta, 15% de imóveis no

vos e 30% de imóveis usados.
O banco ainda informou que a

inadimplência apresentou que
da no ano passado. Em 2007,
4,2% dos mutuários deixaram
de pagar as prestações por mais
de 90 dias. Esse índice era de
5% em 2006 e 9,4% em 2005.

pacote básico do banco, com
posto por conta corrente com

cheque especial e cartão de
crédito da Caixa.
A Caixa ainda divulgou

que, em 2007, os financia
mentos destinados a habita-'

ção, realizados pelo banco,
somaram R$ 15,2 bilhões, va
lor 14,37% superior ao regis
trado em 2006. Os contratos

de financiamento atenderam
a aproximadamente 1 milhão
de famílias, das quais, 82%
com renda mensal bruta de
até cinco salários mínimos.

De acordo com o banco,
jovens com até 30 anos de
idade encabeçaram o ranking
dos financiamentos habitacio
nais. "Essa juventude não tem Brito mudou apenas de cargo,_mas embolsou R$ 18 mil para mudançaAGÊNCIA BRASIL
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Usuário ficará sem internet

:Punição para
.

os downloads
LONDRES

O governo britânico pre
tende banir da internet os

usuários que fizerem down
loads ilegais de músicas e

filmes.Quem baixar as obras
terá seu acesso à internet
cortado pelos provedores.

Assim que for detectado
que um usuário fez um do
wnload ilegal, ele receberá
um e-mail com um aviso.Be
for pego de novo, sua inter
net ficará suspensa tempo
rariamente. Se for pego pela
terceira vez baixando músi
cas ou filmes, terá seu con-
'trato com o provedor sus

penso e o serviço de internet
cortado.

Estima-se que cerca de 6
milhões de pessoas por ano

façam downloads ilegais na

Grã-Bretanha. Os números
levaram os quatro maio
res' provedores britânicos
- BT, Tiscali, Orange e Vir

gin Media - a negociar com
os estúdios e distribuidoras
de Hollywood uma forma
de solucionar o problema.
Paralelamente, a indústria
musical britânica passou a .

discutir com os provedores
uma maneira de impedir os
downloads.

Ainda de acordo com o

Times, as novas regras fo
ram propostas pelo Depar
tamento de Cultura, Mídia e

Esporte britânico, que ainda
está avaliando os termos da
'nova lei e deve divulgá-los
na sexta-feira.

SAÚDE

INTERNACIONAL-------''--------------

Longevidade após os 70 anos
Expectativa e saúde são detemrinadas pelo estilo de vida
NOVA YORK

O estilo de vida adotado
depois dos 70 anos pode in:
fluenciar a chance de a pessoa
chegar aos 90, sugere um estu
do realizado nos Estados Uni

. dos e divulgado nesta semana

na revista científica Archives
of Internal Medicine.

A pesquisa, realizada com

mais de dois mil médicos, su
gere que os fatores que influen
ciam na longevidade após os 70
anos são a diabetes, o fumo" a

prática de exercícios, pressão
arterial e o peso. O estudoindi
ca que homens que mantêm um

estilo de vida saudável conside
rando estes fatores têm 54% de
chance de viver até os 90 anos .

Segundo os cientistas, a ex

pectativa de vida é determinada
em 30% pelos genes e o restan-
te seria estabelecido por fatores
relacionados ao estilo'de vida.

De acordo com Laurel Ya
tes, que liderou o estudo, "as
mudanças no estilo de vida são
as mais difíceis", afirma. "To
mar um comprimido é muito
mais fácil. Portanto, a respon- .

sabilidade é do indivíduo"."Se
você me pedir para escolher
uma coisa que deve ser feita, '

f3u diria duas coisas: não fume
e faça exercício."

Os pesquisadores do Bri

gham and Women's Hospital,
em Boston, iniciaram o estudo
no início da década de 90 com
2.357 médicos com idade mé
dia de 72 anos. Na época, ós

Pratico de exercícios e hábitos saudáveis podem garantir uma vida centenário, diz estudo feito no Reino Unido

cientistas mediram o peso, al
. tura, pressão arterial e taxa de
colesterol dos voluntários e fi
zeram questionamentos sobre

a sua rotina de exercícios.
A etapa final da pesquisa

foi realizada em 2006, quando
foram analisadas as mudan-

ças nos hábitos e na saúde dos
voluntários. O estudo indica

que, entre os médicos, 970 .

o equivalente a 42%- do total
- chegaram até os 90 anos.

De acordo com o estudo, as
'

chances de chegar aos 90 anos

sâo de 54% para homens que
praticam exercícios, mantêm

peso e pressão arterial saudáveis,
não fumam e evitam o diabetes.
Quanto mais desses fatores uma

pessoa combinar, maior a chance
de viver até os 90.

AGÊNCIA EStADO

França oferece auxílio militar 00 Brasil
Jornais franceses destacaram contrastes entre os presidentes Lula e Sarkozy

A "França vai transformar o
Brasil em uma potência mili-

,

tar", diz o título de uma repor
tagem publicada ontem, pelo,
diário espanhol EI Pais, sobre
o encontro do presidente Luís
Inácio Lula da Silva com o pre
sidente francês Nicolas Sarkozy ,

em São Jorge do Oiapoque, na
Guiana Francesa.

Segundo o jornal, o .acordo
de transferência militar dis
cutido na terça-feira entre os

dois presidentes "aumentará
a posição do gigante sul-ame-

ricano como potência militar

regional"."Lula tem claro uma

coisa, com a transferência tec

nológica proporcionada pela
França, o Brasil poderá fabricar
um submarino e aviões e heli

cópteros de combate."
O El País ainda comen

ta a promessa de Sarkozy de

apoiar a entrada do Brasil no
G�8 e no Conselho de Segu
rança da ONU, destacando a

cooperação bilateral.O encon

tro também foi destaque na

mídia francesa. Os jornais res-
.

saltaram o semblante fechado
de Sarkozy, cuja popularidade
está em queda na França.

O Liberátion comenta o

contraste - entre- o presidente
francês, de terno escuro, gra
vata negra e óculos escuros

sobre o nariz, com a imagem
de Lulá, de camisa de linho
branco, colarinho aberto e

com chegada triunfante. "Na
Guiana, Lula atravessa o rio,

. e Sarkozy, 'dificuldades"', diz
o jornal, em alusão ao fato de
o presidente brasileiro ter che-

gado ao encontro de barco.
O diário ainda comenta que

oBrasil será o primeiro país da
América do Sul a possuir uma

.

frota de submarinos nucleares,
graças à ajuda da França. '� co

operação francesa neste proje
to militar será 'recompensada'
pelos grandes contratos para
a indústria francesa: venda de

helicópteros pela Eurocopter,
submarinos Marlin pela DCNS,
etc. Ao risco de provocar uma

.

nova proliferação nuclear", diz
a reportagem.
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SUPERLIGA

Ari, Lenísio, Falcão e Chico comemoram o primeiro gol no vitória por 3xO diante do Granja ontem à tarde

Estratégia dó certo e

Malwee vence Granja
Vitória por 3xO foi definida no iníciodo jogo
UBERLÂNDIA/JARAGUÁ DO SUL

A Malwee fez uma partida
estratégica na tarde de ontem
contra os cearenses do Gran

ja, pela Superliga de Futsal,
na Arena Multiuso Presiden
te Tancredo Neves, em Uber
lândia (MG). Vencendo por
3xO, o time se apresentou de
forma bastante cadenciada,
definindo o jogo nos primei
ros minutos. Hoje os [aragua-

-

enses enfrentam o Tapajós, às
-19h30, e amanhã enfrentam
os donos da casa Uberlândia,
às 21h.

Logo aos três minutos, Ari
recebeu de Lenísio e bateu
no ângulo do goleiro Bagui,
fazendo lxO. Não demorou
muito para Falcão deixar
sua marca na partida. Aos

3min24, também com passe
de Lenísio, o craque mareou
de primeira, sem chances

para o arqueiro, do Granja.
A partir disso, o jogo seguiu
lá e cá. COII,l. oportunidades
para as duas equipes.

O segundo tempo conti
nuou disputado. E os goleiros
Thiago e Bagui puderam mos

trar trabalho e fizeram ótimas
defesas. A equipe do Granja
arrumou, o time e conseguiu

Lenísio tento fugir do forte marcação do time cearense, mos sente lesão

manter o placar de 2xO até o

final da etapa' complemen
tar. Foi quando William, aos

19min20, recebeu o passe de
Chico pela esquerda e chutou
rasteiro na meta adversária,
deixando o marcador em 3xO.

O técnico Fernando Ferretti
disse que a Malwee até tentou
golear o Granja depois dos dois
primeiros gols, mas a marca

ção dos adversários impediu
que isso acontecesse, "Nossa

equipe fez um bom primeiro

tempo, mas sentiu a marca

ção. Só no final conseguimos
o gol no contra-ataque", anali
sou o treinador, em entrevista

para a SporTV.
Já Falcão preferiu falar dos

próximós desafios. "Temos um
jogo importànte amanhã (hoje)
e outro mais difícil na sexta

(amanhã). Queremos chegar
em boas condições para as fi
nais", relatou o jogador.

GENIELLI RODRIGUES

O CORREIO DO POVO HIQUINTA-FEIRA. 14 DE FEVEREIRO DE 2008

Adeus do ídolo
Gustavo Kuerten nõo conseguiu vencer o seu maior adversário em

anos de carreira - o próprio corpo. As dores no quadril o impediram
de continuar Mos Guga fez uma história invejável no tênis brasileiro.
-Além de ser um dos esportistas mais carismáticos que nosso país já
teve, se igualando o Ayrton Senna e Pelé, cada um em suo modalida
de. A torcido é que o legado dele rendo outro "Gugas".
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Juventus leva 4° goleada- seguida
Tricolor até saiu na frente, mas sucumbiu diante do alvinegro da Capital
FLORIANÓPOLIS/
JARAGUÁ DO SUL

- A derrota, muitos já espe
ravam. Mas não mais uma go-
leada. Especialmente depois
do início de jogo, quando o

Juventus pressionou e abriu o

placar. O Figueirense, então,
impôs sua superioridade e fez
5x1, a quarta goleada conse

cutiva sofrida pelo time jara
guaense. A esperança agora é

para o jogo deste domingo, às
16h, contra o Guarani, no Es
tádio João Marcatto.

O Moleque Travesso co
meçou aprontando em Flo

rianópolis. Pressionou mui
to no início do jogo e abriu
o placar aos 14 minutos,
com o zagueiro André Frei

tas, de cabeça. Jogando mal,
o técnico do Figueirense,
Alexandre Gallo, sacou Cé
sar e colocou Bruno Santos.
A mexida deu certo. O joga
dor foi o nome do primeiro
tempo. Foi dele o gol de em

pate, aos 31 minutos depois

do bate-rebate dentro da
área, e o da virada, aos 38,
em um chute cruzado. Três
minutos depois, Edu Sales
recebeu na área, driblou [o
vane e fez 3x1.

No segundo tempo, os do
nos da casa continuavam do
minando a partida. O Juven
tus só se defendia e acabou
sofrendo o quarto gol aos 21

minutos, quando Bruno San
tos invadiu a área e tocou

para Edu Sales. O mesmo

Edu Sales decretou a golea
da aos 38 do segundo tempo .

. Com a derrota, o time [ara
guaense só não ocupa a lan
terna porque o Avaí venceu o

Cidade Azul por 3xO. O time

jaraguaense tem 'a pior de
fesa da competição, com 25

gols sofridos. Novos reforços
'devem ser anunciados esta
semana para que a equipe se

recupere no returno e saia da
zona de rebaixamento.

JULIMAR PIVAlTO

1 a Fase - Jogos de Ida
Hoje
ltuiutaba (MG) 0x0AtIético(GO)

, Unhares (ES)0x0 Juventude (RS)
, Raina (PR) 0x2 Volta Redonda (RJ)
habaiana (SE) OX1 Vasco (RJ)
Chapec:oense (SC) 3x1 Guarani (SP)
Águia Negra (MS) x ParanllVllí (PR)*
Sousa (PB) xVitória (84)*
Baraúnas (RN) xCriàúma (SC)*
Banus (PI) xCorinthians (SP)*
Fast Clube (AM) xSanta Cruz (PE)*
Jaàara (Mo xGrêmio(Rs)*
Tuna Lusa (PA) x Coritiba (PR)*
Maranhão (MA) xSão Caetano (SP)*
Ulbra (RO) x Portuguesa (SP)*
Trem (AP) x Paraná (PR)*
Hoje
22h3O-Roraima (IR) x Náutico (PEl
* Jogos não enc:errados até o fechamento

22h30 - Roraima (RR) x Náutico (PE)
27/2
15h15 - Corinlhians (ALl xAtlético (PR)
15h30 - Maclureira (RJ) xABC (RN)
201130 - Cocerense (MT) xGoiás (GO)
201130 - Rio Branco (AC) x Batafogo (RJ)
201130 - J�aré (ES) x River (PI)
20h30 - Guará (OF) xNaàonal (AM)
201130 - Coruripe (ALl xJuventus (SP)
201130 - Central (PE) x Remo (PA)
20h30 - UlblÚ��) x Brasiliense (DF)

, 20h30 - Nacional (PB) x Inter (RS)
201130 -- r-emoauta (MG) x Bragantino (SP)
20h45 - Palmas (TO) xAtlético (MG)
201145 - CENE (MS) x Palmeiras (SP)
20h45 - Bacabal (MA) xSport (PE)
211145 - América (PE) x Fortàleza (CE)
211145 -Icasa (CE) x Bahia (BA)

. ,

.

COMUNICADO
A empresa PORTOLUB COMÉRCIO DE LU
BRIFICANTES LIDA., inscrita no CNPJ sob
n° 01.274.239/0004-65, inscrição estadual sob n°

'254719945, comunica que foi estraviada a nt.fiscal
sob n° 028966, emitida em 15/01/2008, não se res-

-

ponsabílizando pelo uso indevido da mesma .

técnico Dirceu Matt,os buscaró o reabilitação.em coso, no próximo domingo; contra o Guarani

-eliij"U'd"'MwiJWiM'i'&11ii'{;ii4,·

7° Atlético 7 139 8 2 3 3 -6

11° Juventus 5 8 1 2 5 9 25 -16

SUPER LIGA :'"

GARÇA o 19 2 _ 17 8�500732

MALWEE 7 3 2 1 O 10 2 8 5.000 -

GRANJA 14 3 8 7

, TAPAJÓSc' 2 8 22 -14 0.3633 3 O

ITABAIANA 3, 3 1.375-11 84

Resultados

Guarimi 2x1 Joinville
Figueirense 5x1 Juventus
Cidade Azul Ox3 Avaí '

Próximos Jogos - 9a Rodada

Sábado (16/2)
20h30 - Figueirense x Metropolitano
(Premiére)

.

Domingo (17/2)
,16h - Juventus x Guarani
16h - Joinville x Atlético
16h - Chapecoénse x Marcílio Dias
16h - Brusque x Avaí
(Record e Premiére)
16h - Criciúma x Cidade Azul
(Premiére)

Resultados de ontem

Malwee 3xO Granja (SporTV)
Esmac 5x6 Nova Mutum
Itabaiana 2x4 Ulb.ra
Garça 5xO Adepa
Uberlândia 3x5 Tapajós
Praia Clube lx6 Joinville ..

Jogos de Hoje
4a Rodada

12h - Joinville x Ulbra (SporTV)
13h30 - Adepa x Granta

.

15h - Nova Mutum x Itabaiana

16h30 - Uberlândia x Garça
18h - Praia Clube x Esmac
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DENÚNCIA

Mãe de nadadora fala sobre abuso
TerezinhaMaranhão deu o nome do professor que teria molestado sua filha
RECIFE

A médica Terezinha Mara
nhão, mãe da nadad�ra Joan
na Maranhão, quebrou o sigi
lo e acusou o técnico Eugênio
Miranda de ter abusado sexu

almente da sua filha quando
ela tinha nove anos. A atleta
havia revelado o caso na se

mana passada, mas sem citar
nomes, dizendo que' conside
rava o assunto encerrado e já
superado.

Miranda foi afastado on-

.
tem da escola onde ensinava

natação havia. quatro anos.

Apesar da medida, a direção
do Colégio Santa Emília, no
bairro de Jardim Atlântico,
em Olinda, destacou que o

professor sempre teve um

comportamento ilibado. Ele
negou a acusação e prometeu
que falaria à imprensa depois

. de conversar com sua família
e com um advogado.

Com passagens pelo Sport,
AABB e colégios do Recife,
Eugênio Miranda começou
a treinar Joanna Maranhão
quando ela tinha sete anos,
no clube Português. Segundo

Teresinha, quando ele passou
a dar aulas no Náutico, a filha
o acompanhou. "Resolvi falar
porque cansei de especula
ções e achei injusto com ou

tros técnicos que são decentes
e que poderiam ter seus no

mes envolvidos", disse a mãe
de Joanna.

Em uma entrevista sobre
toda a sua carreira, a nada
dora disse ter sido molestada
na infância, dentro da pisei
.na, pelo seu então técnico.
Teresinha afirmou ter revisto
valores ao ter acompanhado
seu único irmão, Sérgio Ma
ranhão, tio e padrinho de Jo
anna, durante os 34 dias em

que ele passou numa UTI de
hospital. "É tanta correria

que a gente deixa de usufruir
muita coisa na vida, deixa de
estar com os filhos". Sérgio
morreu quando Joanna esta
va fora. Ao desembarcar no

Aeroporto Internacional dos
Guararapes, na tarde da se

gunda-feira, vindo da Fran

ça, Joanna havia garantido
que não iria falar o nome do
ex-técnico. Joanna Maranhão disse que não quer mais falar sobre o assunto, que para ela já está superado

Brasil continuo no segundo
-

posição do ranking do Fifo
SÃO PAULO

A Fifa divulgou a atualiza

ção de seu ranking de seleções.
A lista apresenta poucas novi
dades no topo, com nenhuma
aiteração nas oito primeiros
colocações. Desta forma, o

Brasil segue na segunda po
sição, com 1502 pontos, 16 a

menos que a Argentina. Atual
campeã mundial, a Itália apa
rece em terceiro, seguida por
Espanha, Alemanha, Repúbli
ca Tcheca, França, Portugal e

Holanda.
Já a Croácia caiu dois lu

gares, estando ,agora em 12°,
por ter sido ultrapassada pela
Grécia, que subiu para déci
mo, melhor posição de sua

história, e Inglaterra. As prin-
.

cipais evoluções ficaram com

as seleções que se destacaram
na Copa da África. Terceira
colocada na competição, Gana
subiu 29 posições e aparece

em 14°, sua melhor colocação
na história.

Já o vice-campeão Cama
rões ganhou oito lugares e é
o 27°, enquanto o Egito, que
ficou com o título, subiu seis

postos e assumiu a 29a coloca
ção. A Fifa divulgará a próxi
ma atualização de seu ranking
no dia 12 de março.

OS DEZ PRIMEIROS

1. Argentino 1518 pontos
2. Brasil 1502

3.ltália 1484

4.Espanha 1352

5. Alemanha 1281

6. República Tcheco 1244

7. França 1223

8. Portugal ·1191

9. Holanda 1179

10. Grécia 1142

Mudanças
no Varzeano

Uma reuniõo no terço-feiro definiu 01·
gumos mudanças no Voaeono 2008. O
que continuo é que atletas inscritos no

Primeiro Divisõo nõo podem disputar o

Voaeono. Nem mesmo os que estõo aci
ma de 38 anos, como em 2007. Também
serõo permitidos o inscriçõo de cinco
atletas dos aspirantes, desde que nõo
atuem nos titulares.

Schroeder sedia
primeira etapa

Neste sábado, o partir dos 13h, acontece
o 10 Etapa do Campeonato Catorinense
de Canoagem, no Usina do Brocinho, em
Schroede[ Serão três categorias em disputo
� caioque, duck open e bóio cross. Cerca de
30 atletas serão esperodos no competição,
que tem como destaques o duplo Adilson
e Marcos no duck open. Em 29 etapas dis
putados, eles venceram 27 e ficarom em 2°
nos outros duas.

ipam neste do
onslste em urnII'

Qs quatro me-
o

çado paro o'
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Dinheiro na mão!
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3370-122313370-1240 ernprestllnos

A agilidade que o cliente precisa
Agilidade na compra' de dívidas, qualidade no

atendimento e parceria com as maiores instituições .;

financeiras do país. Esses são alguns diferenciais ofe
recidos pela Megacred Empréstimos e Finan

ciamentos, empresa especializada na intermediação de
empréstimos e financiamentos, com sede em Iaraguã
do Sul. As modalidades oferecidas são o financia-

'

mento de veículos, o empréstimo pessoalcom cheques
e o empréstimo consignado para funcionários públicos
(municipais, estaduais e federais) e de empresas priva
das, além de aposentados e pensionistas do INSS.

O gerente comercial da Megacred, Juliano Zomer,
diz que o trabalho da empresa consiste em orientar o
cliente sobre as melhores modalidades de crédito
disponíveis, para que ele pague menos juros e tenha
mais dinheiro disponível para investir no seu projeto
pessoal. "O 'cliente geralmente precisa de soluções
rápidas, mas nem sempre encontra empresas ágeis no

mercado. E a Megacred se destaca pela agilidade no

processo, pois é isso que o 'cliente precisa», ressalta.
, Juliano comenta também que a Megacred goza de

prestígio junto às instituições financeiras com as quais
opera, por causa do volume 'de produção e a qualidade
do trabalho burocrático realizado. Atualmente, a

empresa ínrermedía cerca de 500 contratos mensais em
financiamentos e empréstimos.

"Tomamos um cuidado especial para que não falte
nenhum documento e para que não haja pendências
que possam atrasar o processo», ressalta Juliano. Já a

agilidade nas compras de dívidas acontece quando o

cliente tem empréstimos com outros bancos. "A
Megacred quita o empréstimo antigo, faz um novo em

préstimo e o cliente sai com dinheiro no bolso", explica.
A: Megacred conta com a parceria' de diversas

instituições financeiras., Na árêa de veículos estão os

bancos Daycoval, Pine, BMC e Paulista. Na área de

consignados estão a BV Financeira, Banco Pine, BON,
Cruzeiro do Sul, BMO I entre outros.

PRÊMIOS
Além de oferecer agilidade no processo e qualidade'no atendimento, a Megacred
sempre realiza campanhas promocionais; sorteando aos clientes prêmios como

e1etroeletrõnicos e valÓres em dinheiro. Veja abaixo os ganhadores da última campanha:
.'

Marcelo Roberto Vieira Braga recebeu uma TV 29
polegadas do gerente da filial Megacred de São Francisco
do Sul, Pedro Alves da Silveira Júnior'

Flávio Jasper, de Rio do Sul, recebeu um computador da
funcionária Megacred, Alessandro. Vintancourl

francisco fragoso, de Jaraguá do Sul recebeu uma lV 29

polegadas da sócia-proprietária das lojas Megacred.
fabiana Reitz lomer

Áurea Witt Paupitz" de Presidente Getúlio, recebeu uma

máquina panificadora portátil da funcionária Megacred
Débora Maria da Silvo

,

Há dois anos no mercado, empresa
intermedia cerca de 500 contratos mensais

em empréstimos e financiamentos

Experiência no ramo'
A experiênciadaMegacred em empréstimos e

financiamentos vem de muito- antes da sua

fundação, em 2006. O e-x-bancário Vanderlei
Reitz, decidiu somar sua experiênciade mais de 10
anos na área de financiamentos de-veicuIos com o

dinamismo da irmã, Fabiana Reitz Zomer, na área
comercial. E deu certo. Em doi& anos, os sócios
também abriram filiais ern São Francisco do Sul,
Brusque, Canoinhas, ruo· áo Sul, Presidente
Getúlio. Timb6 e Ibirarila. Entre os ób:fetívos da
Megacred está a abertura de novas unidades no·

NorteCatarinensee-noVale dO'ltajáí..
"

Amatre, emJaraguãdO'Sul, éstá localizadana
Rua Marechal EleríanoPeixoto, na 80 salas '* e5.
noCentro (ao lado cfuBradesco), OsteJefones.sã"o;
3370-1240e3370J223.

Ermellnda Aparecida deOliveira, deJamguá do Sul, recebeu
cheque de RS 500 do funcloná,ria Megacred, Michell Betoni

Lorena N.C. Amandio recebeu um microondas da gerente
do filial Megacred de Timb.ó, Sandra Westphal

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




