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Fecam orienta
os candidatos
Caso Luiz Henrique da Silveira no TSE
alertou 'administradores municipais
�ue desejam concorrer à reeleição.
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_Reforma chega
ao C�ngresso_

�\�. Presidente lula diz que todo sociedade
,

ía _ dev� pre.ssionar QS patlamenlares poro
f( a ap!oyQ�O diueformii_ tributária. _
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cÍliiS atives 11,' :;j - aqueles que

_' acessam fi reúe de computadores
pelo ::;prws uma vez ao mês - em

janeiro-de 2008, atingiu o somo de
21, 1 milhões de liTdivíduus. Segun
dO'pesquiS(: .:'

'

ilope/NetRating, no
mesmo período �!) ano passado, o

número dé conectnoos era de 14
mijhôes de brasileiros.

Brasileiras no

topo da lista
Gisele Bündchen,Adriano limo e Alessan
dro Ambrosio entre os mais bern pàgas.
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Opção para quem
gosta de natureza
Paisagem exuberante do Pantanal enche
os olhos de turistas de todos os contos.
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Praça vai ser preservada na

construçÜO do novo terminal
Prefeitura decidiu manter proposta original de desapropriar terrene, informou prncumdor

v...............,,'�
_ .... FOrmação profissional
é o foco de conselho

-

'Fiscalização da PM

'ini�e contravenção
Todas ós bancos de apostas ficaram fechadas.on
tem, depois que o Polícia Militar intensificou a

fiscalização:

LEIA HOJE
Exclusivo: Estação

do Tempo será o novo

point da galera
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o Conselho Municipal de Trabalho e Emprego foi
oficialmente instaurado ontem, com objetivo de
promover qualificação profissional. .
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DO LEITOR
OPINIÃO�---------

CHARGE

�ONTO DE VISTA

Oportunidade aos talentos da região

o fantasma
do virtual

Já não bastassem todos os perigos 'reais e palpáveis
a que nossos filhos estão expostos diariamente, temos
o fantasma virtual rondando, à.espreita, fazendo, entre
jovens adolescentes, cada dia mais vítimas.

A Internet trouxe para dentro dos lares essa ameaça
silenciosa, com nomes como: "chat", "comunidade",
"blog", "amigo virtual", entre outros.

Não fiquemos indiferentes a todo bem que ela

pode nos trazer. As facilidades de pesquisa, ar

mazenamento, comunicação, etc. Contudo a pre
ocupação é pelos estragos causados pelo mau uso,

abuso e impunidade, desconhecidos pela maioria
das pessoas. .

Na "rede" você pode aprender rapidinho a fa
bricar uma bomba, comprar armas, drogas, equi
pamentos, comunicar-se com anoréxicos, suicidas,
pedófilos, sádicos, entre outros grupos e, neste

.mundo virtual, cada um pode ser quem quiser, ter
ª idade que bem entender, pregar o que acredita,
disseminar sua insatisfação, conseguir atenção e

controle, dando vazão a sua ira, amargura, descon
tentamento, levando outros à depressão, ao dese-

. quilíbrio e até à morte.
Trata-se de uma ameaça real, de acesso virtual.
Cabe a nós pais, educadores, representantes de igre

jas, comunidade médica e social, atender aos jovens,
acompanhá-los, mais do que nunca, direcionando o

bom uso da Internet, mostrando-lhes o que realmente
acontece e como pessoas de má índole têm agido ocul
tadas pela certeza do desconhecido e da impunidade.
O mal pelo prazer do mal.

Às autoridades devemos cobrar um estudo de como
localizar e punir aqueles que cometem delitos virtuais
com relação a saúde mental e física de quem quer que
seja.

No mais, só nos restam as armas de sempre: amar, .

cuidar, prezar a união e a comunicação dentro da fa-
. mília,' para que este fantasma não se instale entre nós
- e nossos filhos.

NILZA HELENA DA SILVA VILHENA, FlJfIj�IOMÁR!A P(lBI..!CA

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

enviados para o e-mui] redacao@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta poro o

Ruo Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200. Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo. profissão. 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira

Editora: Patrícia Moraestivando muitos destes valores. a pro
gramarem novas apresentações nesta

nova edição.
O período de inscrições está aberto

e convidamos os interessados a partir
deste projeto que ao nosso ver demo
cratiza o acesso aos espaços culturais,

O projeto "Paleo Livre", que a Scar algo imprescindível especialmente
idealizou no ano passado com o obje- para quem está iniciando sua- trajetó
tivo de dar oportunidade aos valores ria ou que mesmo já atuando na ativi
artísticos da região de se apresentar dade cultural não dispõem de maio
no Centro Cultural, retorna em 2008 res oportunidades de contar com uma

com a expectativa de proporcionar estrutura que lhes permita o contato
aos talentos individualmente ou em com o público. Com essa iniciativa,
grupo um espaço para divulgarem a Scar acredita que está contribuindo
seus trabalhos. A_ experiência inicia para a difusão cultural. É um projeto
eIll20(}�ffoi-coroada.de_pleno.suce&'" . .que-se.iasere-ao rol de ações sociais, a
so, despertandomuito interesse e mo- exemplo dos projetos '� escola vai ao

teatro", "O bairro vai ao teatro", "Mú
sica para Todos" e "Cultura Artística
ao Cidadão".

Com iniciativas deste naipe, a cultu
ra da nossa região potencializa seus es

forços para mostrar a produção em to-
_

das as áreas da arte. O espaço destinado
pelo "Palco Livre", como o nome sugere,
pode ser utilizado para éxposições em

todas as vertentes culturais. Com isso,
também oferece-se alternativas ao pú
blico, com acesso gratuito aos eventos,
ajudando na formação de platéias.

Portanto, artistas e produtores cul
turais, tenham bom proveito do espa
ço que está sendo proporcionado pela
Scar; e contribuam para a divulgação
da arte de Jaraguá do Sul e região.

LORENa HAGEDORN,
GERENTE IEXECUiiVO
DO CENTRO CULTURAl..
DASCAR

• Fones: (47) 3371.1919 • 3055.0019

• Fax: 3276.3258
• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial: 8835.1872
• Entregas: 8819.3018
• www.ocorreiodopovo.com.br
• diretoria@ocorreiodopovo.com.br
• redacao@ocorreiodopovo.com.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br

Horório de atendimento: 8h às 20h

Rua Coronel Procópio Gomes de

Oliveira. 246"· CEP 89251-200 --CP 19

Centro • Jaraguó do Sul • SC
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FAlA Aí!

" As crianças se

apoderam dos
'orelhões' e ocupam
nossos 30 linhos no

mesmo momento. "
GILBERTO ZIEMANN,

COORDENADOR DO SAMU,-
sobre os oito mil trotes de crianças e

adultos aplicados em apenas
56 dias.

" Existe um crime
centro o vida.

DIEGO PINHEIRO, PROMOTOR
DE JARAGUÁ DO SUL,

defendendo penas mais rigorosas .

para quem dirige em�riagado."

"Em nome do torcido
do Avaí, eu quero,
pedir desculpas à
família do seu Ivo
e 00 mu�icípio de

Criciúma. "
JOSÉ NATAL PEREIRA (PSDB),
DEPUTADO, sobre a bomba que
decepou a mão de um aposentado

no estádio do Criciúma.

o VÔO da Fênix
, Democratas fazem umli pré-convenção nli segunda-feira, 3 de março, quan
do o partido pretende rascunhar as primeiras diretrizes da campanha ma

joritária. No mesmo dia o ex-deputado Ivo Konell será anunciado como pré
candidato a prefeito pelo OEM, já se prevendo a recuperação dos direitos

políticos que ele perdeu por oito anos. A punição, se mantida, vai até
2010. Na semana passada, Konell protocolou na 3° Vara Cível do Fórum
de Jaraguá uma ação de descontinuação de julgado inconstitucional.
Traduzindo, recurso com pedido de liminar com antecipação de tutela,
o que sugere uma decisão da Justiça local mais rápida, até março. Se

. absolvido e se confirmada a candidatura, Konell passa a ser a novidade
das eleições majoritárias desse ano.

O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA. 2B DE FEVEREIRO DE 200B

AIENÇÃO!w .

O tal anti-pó, um subproduto do petróleo fornecido paro a prefeitura
de Jaraguií por empresa de Curitiba em passado recente, teve sua fa

bricação proibido. Mas vai voltar com outro nome. O prefeito Bertoldi

já está consultando fornecedor, com garantia de durabilidade, dizem.
Se for incluído em ruas programados para pavimentação paga, o con
tribuinte deve denúnciar. Porque nõo é asfalto.

PROMESSA 1
Prefeitos e vereadores da Amvali "es
tão indignados com (} demora na obra
de finalização da SC-474, que liga São
João do Itaperiú a Barra Velha", diz
nota da Amvali. Em fevereiro de 2006,
no mesmo ato de inauguração e em

plena componho eleitoral, o governa
dor Luiz Henrique da Silveira (PMDB)
assinou ordem de serviço para a cen
clusão des restantes 600 metres de
asfalto. Na época, aplaudidíssimo.

NADA FEITO
Parece que GUlframirim copiou de Jaraguá. Também em 2004, o pre
feito Mário P�ixer (OEM) prometia uma revolução no sistema viário.
A Câmara aprovou empréstimo de R$ 8,9 milhões'junto ao B.NDES, no
total de R$ 15 .00ilhões paro obras. E deu mais çincQ anos à empresa

'

Canarinho, sem aprovação da Câmara, que não foi consultada. Mas
nada saiu do pºpel. Aliás} para construir 15 abrigos de passageiros de
ônibvs, Peixer está pedind,e.R$ 40 mil�QJsta�o.
�* � "
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fslãotfevantandn o tapete de nome Ol1p,heéidQ da p�lítica jOfoguae
se. sao chequinhos de três, cincomil, recebidos nó sala do própria'
caso, pagos p'or prestadores de serviços.'Ao portador e descontados

ga boca do çaixOh.par!l d�illlar identifiOQ.ção da. ração dos fo.lhas.
"'." �,�' "'.r�,' :))., :',

s· ,�%��
. Uma bomba de efeito retardado para ri�£ampanha leitoral ..

BRILHANTE!
Na Rua Expedicionário José Ribei
ro, Bairro Ilha da Figueira, não se

pode dizer que a prefeitura tentou

tapar o sol com o penelrc. Nüm

rasgo de 'criatividade', tapou-se
o que restava do asfalto eem ma

cadame. Perguntar não ofende: o

que é pior, buracos ou pó e lama?

PROMESSA2
Outro promessa de LHS que ainda está

no papel é a ligação com a BR-1 01 via

Guaramirim, passando por Mossaran

duba, Luiz Alves e Navegantes. O pre
sidente da Câmara de Massaranduba,
Abilo Zanotti (OEM), está cobrando. Na

'região, onde predomina II agricultura,
existem 30 indústrias, que precisam
da estrada poro escoara produçóo.

, DINHEIRt*"
Câmara aprovou projeto dp prefeito Bertoldi aut
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TERMINAL URBANO

Prefeitura vai desapropriar terreno
Procurador informou que está descartado projeto que utilizaria parte da praça
JARAGUÁ DO SUL

Está definido. O novo termi
nal urbano central será constru

ído mediante a desapropriação
de um terreno anexo ao atual
terminal, como previa o projeto
originalmente. Com a decisão,
anunciada ontem pelo procu
rador-jurídico .do município,

,

Eduardo Marquardt, a Praça do

Expedicionário será preservada
por conta das obras, de respon
sabilidade da Viação Canarinho,
no Transjàraguá.

A utilização de parte do terre
no onde se situa a praça era uma
das possibilidades levantadas

pela Prefeitura para contemplar
o novo terminal. Um projeto de
talhado chegou a ser elaborado,
mas a proposta não foi aceita

pela Associação dos Veteranos
da Força Expedicionária e outras

entidades, inclusive com denún
cia protocolada, no Ministério
Público. Segundo o procurador,
o prefeito Moacir Bertoldi assi-

,

nou um decreto declarando de
utilidade pública o terreno anexo

ao terminal, de propriedade de
Hilda Lombardi. O decreto deve

ser-publicado nos próximos dias.

"Em seguida vamos oficiar à con
cessionária' para aportar o valor

_ correspondente à desapropria
ção do imóvel, descontando-o do
montante total dos investimentos

'previstos no contrato", informou
Marquardt, em entrevista exclu-:
siva ao O Correio.

O procurador explicou que a

cláusula lOa do termo aditivo do
.

contrato prevê que, em caso de
necessidade de desapropriação,
caberá a Canarinho repassar o

montante à Prefeitura, que por
conseqüência faz o

'

pagamento
ao proprietário do terreno. São
R$ 307mil. Segundo ele, há duas
possibilidades de se fazer a desa

propriação, legalmente garantida
ao municipio: de forma amigável
ou via judicial.

"Em princípio ela (Hilda
Lombardi) não concordou com

o valor. Na pior das hipóteses,
judicialmente, a desapropriação
levará um pouco mais de tempo,
acredito que 60 dias, mas que
não será óbice para iniciara obra,
'quando devidamente ajustada
em lei e no contrato", informou.

, A M,esa Direto'
da Câmara está
preocupado

esober
".pt0ble

Projeto para a

outra semana"
o procurador informou que o"

ue estabelece nov'
IÓ$ão.dns obros'p

'n ransjaraguá será
à Câmara de Vereadores na semóna'
que vem, e em regime a
o prefeito já anunciou
relação 00 novo term\l!al,
deverá ser concluído em julho
vez o projeto transformo
"vamos fazer um novo

roto en e

Procurador adianta que desapropriação deve se consumar via judicialCAROLINA TOMASELLI

Ujam propõe ap'resentação de propostas
Presidente da entidade confirma pré-candidatura e afastamento do cargo'

Chiodini assume secretaria amanhã
o presidente do PMOS, Carlos Chiodini, assume amanhã o comando do Secre
tario de Comunicação do-Prefeitura de Jaraguó do Sul. A oficialização acontece
às 18 horas, no solo de reuniões do Prefeitura. Para assumir o posto, Chiodini
deixou o cargo de diretor administrativo do Porto de São Francisco do Sul. Poro o

vogo, o PMOB local, em conjunto com o Acijs, indicou o advogado e membrn do
executivo do partido, 'Eduardo Garcia, que já tomou posse. Chiodini também vai
coordenar o componho do prefeito Moacir Bertoldi à reeleição.

JARAGUÁ DO SUL gunda vice-presidente, até para
Depois das convenções par- haver um rodízio", disse;

tidárias, que devem acontecer ,Outros nomes ligados. à
até 30 de junho, a Ujam (União Ujam também são anunciados

Iaraguaense das Associações de como prováveis candidatos a

Moradores) pretende convidar vereador, mas, segundo Hirs
os candidatos a prefeito do mu- chen, não-há lista oficial, São

nicípio para apresentação das cerca de 25 associações de mo

propostas de governo. '�Ujam radores, com boa parte de seus
não vai fazer campanha pra presidentes tidos como poten-'
candidato, mas deve aprofun-

�

ciais candidatos pelos respec-
dar a discussão de temas como tivos partidos. Confirmadas as' _

saúde e educação e ver quem candidaturas, eles deverão se

fechacorn as propostas", ínfor- afastar do cargo, como determí
mou o presidente da entidade, na a legislação eleitoral. "Cada
Luiz Hirschen, partido tem que instruir seus fi-

O presidente da Ujam tam- liados", enfatizou o presidents.
bém confirma a pré-candidatu-
ra a vereador, é disse que deve REUNIÃO

,

se afastar do cargo até o final de Por conta, do aumento dos

"marçO', quando assume o pri- índices de violência, a Ujam pro
_ meiro vice-presidente, Agosti- moverá uma reunião, no dia 19

�; nho Zimmermann. "Se também, de março, às 19 horas, no quartel
� for candidato, ele se afasta pro- 'da Polícia Militar, para debater a

� vavelmente em junho e assume questão de seguranx_a juntamen-
Hirschen confirma afastamento a Rubia Fíamoncini, que é a se- te com os Consegs e polícias.

, Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSAÇÃO DE MEDI

CAMENTOS DE USO SISTÉMICO A BASE DE SUSBSTANCIAIS DA

LISTA "C 2" (RETINÓIDES) DA PORTARIA SVS/MS 344/98.
Calafassí & Rodrigues Medicamentos Ltda,
CNPJ 09126425/0001-16
Av. Barão do Rio Branco, n° 41 sala 8 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Medicamento a base de isotretinoina de uso sistêmico.

Quantidade: 112 caixas anuais

PrefeituraMunicipal de [araguá do Sul
,

Secretaria Municipal de Saúde
Alcides José Cani

Fiscal Sanitarista - carteira n° 208/24
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CONSTRUÇÃO.

Aumenta a precum por imóveis
Em Jaraguá do Sul, estima-se que 40 edifícios estejam em construção.
JARAGUÁ DO SUL

O sonho de morar na casa

própria está cada vez mais pre
-sente, As imobiliárias regis
tram aumento na procura por
imóveis tanto. prontos quanto
em construção, o que segun
do especialístas.. é reflexo do
crescimento econômico.

Para o presidente da As

sociação das Imobiliárias de

Jaraguá do Sul (AIJS), Mas
sao Salai Wajima, este é um

fenômeno que acontece em

todo o país. "Fazia muito tem-
. po que o Brasil não 'crescia
tanto. Além disso, os bancos

disputam os consumidores e

oferecem taxas menores para
financiamento, o que facilita a

compra", explica Wajima.
Em [araguá/do SUI, o mo

vimento ho marcado imobili
ário também é reflexo da eco-

nomia da cidade, que cresceu
11% em 2007 . A AIJS estima

que pelo menos 40 edifícios
estejam em construção no.

município.
Dados da Secretaria do

Planejamento . do . município
revelam ainda que nos últi
mos dois' anos, foram emiti
dos 2500 alvarás de constru

ção; reforma ou ampliação de
imóveis. A'Coordenadoria de
Uso do Solo também registrou
aumento na procura por licen
ciamentos. Em 2006, o órgão
realizava cerca de seis consul
tas por mês para avaliar a via
bilidade de construção de uma
área. Hoje, já .são 40. consultas
mensais, ou seja, um aumento
de mais de 600% na procura
por este tipo de serviço.

DEBORA VOLPI

Instalação de Universidade
.

deve movimentar -o setor
De acordo com Wajima, o tam valores inferiores aos de

perfil de quem compra ou alu- Florianópolis e de Balneário

ga imóveis na região também Camboriú, que são os mais ca

está mudando. Ele lembra que ros do Estado. Mas por outro
os imigrantes que se instalam lado, já equivalem aos preços
na cidade são pessoas que já praticados. em mumcipros
chegam com um emprego, tra- cama Blumenau e Joinville.
zem suas famílias e procuram Para' ele, a instalação da
um Ingar tranqüilo, seguro' Universidade Federal de San
e com qualidade de vida.'� ta Catarina (UFSC) próximo à
indústria do nosso município Rodovia do Arroz, e de uma

tem muitos postos de trabalho fábrica de motores em Join
em aberto. Isso movimenta o ville, deve impulsionar ainda
mercado, príncípalmente de, mais o mercado imobiliário da
locação", revela. região. "Isso vai trazer profes-

A grande procura também sares, estudantes e mão-de-.
reflete na valorização do setor. obra para a região. Todo o Vale

Segundo Wajima, os imóveis
.

do Itapocu será valorizado",
em Jaraguá do Sul, apresen- conclui.

Em dois anos, a prefeitura emitiu 2500 alvarás de construção, reforma ou ampliação de imóveis

·Sonho do coso próprio estémels fácil
Condições de pagamento mais justas e flexíveis facilitam a compra

Para quem ainda não reali
zou o sonho da casa própria,
uma das maneiras mais aces

síveis de adquirir o imóvel,
'segundo Wajírna, é comprá-lo
ainda em construção. "O imó
vel na planta é mais barato e

o financiamento é direto corn
a construtora", explica. Para

ele, os contratos com a Caixa
Econômica Federal também
estão mais justos e as condi-'
ções de pagamento são cada
vez mais flexíveis.

Mas
.
antes de negociar

com uma construtora é pre
ciso ficar atento a alguns de
talhes. "Tem que cuidar na'

.

hora de escolher a construto
ra para não correr o risco de
não receber o imóvel", alerta.
A dica é procurar- conhecer
a empresa; visitar imóveis

que já foram concluídos, fac
lar com alguns dos clientes
'e verificar se eles entregam.
o imóvel com a escritura. Se
tudo estiver dentro da nor

malidade, Wajima sugere que
o negócio é seguro e em uma

tJJ média de três anos, o com-

� prador já pode entrar na casa

i nova. "Alguns imóveis ficam
'�. prontos em até dois anos e

Instalação de empresas e,da UFSC contribuem para valorização do setor meio", ressalta,

.
'

Para Wajima, a compra do imóvel na planta pode ser mais acessível
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Conselho, quer investir na formação
Falta da qualificação é o principal empecilho.na busca por trabalho
JARAGUÁ DO SUL

O incentivo à qualificá
ção profissional é, a partir
de agora, o foco principal
do Conselho Municipal de
Trabalho e Emprego, oficial
mente instaurado na manhã
de ontem. Ele conta com 30

integrantes que representam
três esferas distintas: admi

nistração pública, emprega
dores e trabalhadores.

Segundo Marcia da Silvei
ra, presidente da 'entidade, a

função primordial do grupo é

propor e acompanhar as políti
cas .locãís relacionadas à área.
Neste ano, a capacitação de

pessoal vai ser o assunto que
receberá mais destaque. "Que
remos oferecer cursos a baixo
custo para a formação básica
da população. Já estamos de
senhando isso com as institui
ções de ensino", explica.

Atualmente, o principal
empecilho para quem busca

uma colocação no mercado
de trabalho é a falta de habi
lidades à função pretendida. '

Só no Sine (Sistema Nacional
de Emprego) de Jaraguá do
Sul existem cerca de 1Z0 va

gas abertas, sendoa maioria
no setor operacional de indús
trias da cidade. Mas, confor
me Errol'Kretzer, responsável
pelo escritório de atendimen
to, poucos são os candidatos

que atendem às necessidades

exigidas pelas empresas.
Para discutir soluções para

problemas como este, também
fazem parte' do Conselho:

Sérgio Lisboa, Wilmar Ro
weder, Luciane Meyer, Ana

Roeder, Biasio Miotto, Narci
so da Cruz, Gilda Alves, Vi
cente Pereira, Noeli Baruffi,
Newton Saloman, Lourival
Karsten, João Vieira e Ales
sandro Machado.

KELLY ERDMANN Conselheiros võo se reunir semanalntente para avaliar e propor medidas que incentivem a capacitaçõo

Segundo Ângela, APDP recebeu 300 novos cadastros apenas em 2008

Dia alerto perne combate
dos d,oenças profissionais
JARAGUÁ DO SUL

Nos últimos cinco anos,
mais de 1,5 mil pessoas re

clamaram dores provocadas
pelo trabalho à Associação
dos Portadores de Doenças
Profissionais do Vale do Ita

pocu (APDP), sediada em [a
raguá do Sul. O setor com o

maior número de consultas é
o do vestuário. com 633. Em

seguida, vem o metalúrgico e

o químico e depois o comér
cio e o segmento da alimen

tação.
Ainda segundo as estatís

ticas da entidade, os casos

mais comuns envolvem pro-
. blemas no ombro. A coluna
e as mãos também foram

responsáveis por quase 500

ocorrências neste período.
Para a presidente da APDp,
Ângela Maria Cervini, es

ses dados são assustadores,
principalmente se somados à

fiJ quantidade de-trabalhadores
'" . .

� que se associaram nos pn-
� meiros dois meses de Z008.
'tj De janeiro até agora, houve

312 novos cadastros.

Conforme dados do Insti
tuto Nacional de. Prevenção,
grande parte das situações
prejudica trabalhadores no

auge da carreira. A incidên
cia é maior em pessoas na

faixa etária dos 30 a 40 'anos
e entre as mulheres. A As

sociação fica no prédio do
Sindicato do Comércio, Rua
Frederico Bartel, 140, Cen
tro. O telefone-para contato é
3371-7001. Os atendimentos
ocorrem sempre nas quartas
feiras.

OPROBLEMA
As lesões por esforço re

petitivo (LER) e os distúrbios
osteornusculares relaciona
dos ao trabalho (Dart) são-'
anormalidades e não podem
ser encaradas. como normais.
Essas doenças têm vínculo

. direto com a atividade exer

cida na profissão. Tarefas

repetitivas, atividades auto

matizadas e ausência de in
tervalos no período de traba
lho são considerados alguns
dos fatores .de risco.

·CDL reinicia
.

Sábado Legal
JARAGUÁ DO SUL

A partir do próximo dia
8, cerca de 500 estabeleci-.
mentos comerciais voltam
a participar do projeto "Sá
bado Legal't.. organizado
pela CDL (Câmara de Diri

gentes Lojistas] de Jaraguá
do Sul. N;;I.s datas propos
tas pela entidade, as lojas
conveniadas permanecem
abertas desde a manhã até
às 17 horas.

Segundo o presidente
da instituição, João Batista
Vieira, o objetivo é apro
veitar o movimento já exis
tente no comércio e: ainda,
tentar aumentar .; vendas
com a ampliação cio horário
de atendimento. Por isso, os
clientes têm a oportunidade
de fazer compras nas tardes
dos primeiros sábados de
cada mês. Em abril, o "Sá
bado Legal" acontece no día
5. Já em maio, serão duas
datas: 3 e Iü. Ambas antece

dem a comemoração do Dia
das Mães, considerado um

dos melhores períodos do
ano para os lojistas.

fiJ
'"
z

;;
0:'
«

,fiJ
o
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Bancas de jogO·do bicho fechadas
flagrantes realizados pela Polícia Militar teriam inibido os bicheiros
JARAGUÁ DO SUL

As bancas que fazem apos
tas de jogo do bicho amanhe
ceram fechadas na manhã
de ontem. Os cambistas não

puderam trabalhar porque a

banca central, que realiza os

sorteios, não abre desde ter

ça-feira. O fechamento pode
estar relacionado com a fisca
lização mais intensa da Polí
cia Militar, visando o comba
te à contravenção. Só na noite
de segunda-feira, três moto

ciclistas que transportavam
. malotes para bancas foram
detidos. No total, cerca de R$
.1.500 em cheques e dinheiro
foram apreendidos.

"O jogo vai ficar parado por
tempo indeterminado. A Polícia
Militar' tem apreendido muito
material e dinheiro das apostas e

isso está causando prejuízo", co
mentou um cambista, que traba
lha numa lanchonete e preferiu
não se identificar. O promotor
de justiça Hélio Sell Júnior in
formou que oMinistério Público
não determinou nenhuma ação

que culminasse com o fecha
mento das bancas. Segundo ele,
o MP apenas orientou a polícia
a ficar atenta à contravenção. A
orientação foi feita a partir de
denúncias sobre a forte atuação
das bancas de jogo do bicho no

município.
O comandante do 14° Ba

talhão da Polícia Militar, César
Nedochetko, acredita que os fla

grantes realizados nos últimos
dias possam ter inibido os donos
de bancas. '1\ contravenção esta
va acontecendo em plena luz do
rua, como se fosse algo natural.
É dever de ofício a polícia agir
em caso de flagrante de crime ou
contravenção penal", afirmou.

A pena para o envolvimen
to com o jogo do bicho é a pri
são de seis meses a um ano.

Mas ela pode ser substituída

pelo termo circunstanciado,
quando o responsável se com
promete a comparecer em au

diência e responde pelo crime
em liberdade.

DAIANE ZANGHELINI

Cadáver é encontrado envolto
,

em lon� às margens da SC-413
GUARAMIRIMjMASSARANDUBA

Um corpo foi encontrado

por populares às margens da
SC-413, a 100 metros da pon
te de divisa entre Massaran
duba eGuaramirim, por volta
das 6h de ontem. O homem,

.

que estava envolto numa

lona preta e tinha vários cor-
, tes na cabeça, vestia shorts,
camisa e bota. Segundo os

Bombeiros Voluntários de
Massaranduba, os ferimentos
podem ter sido causados por
um facão.

A Polícia Civil está inves
tigando o caso, que pode ser

o segundo homicídio ocor-.

rido na região neste ano. De
acordo com a Polícia Mili
tar, é possível que o homem
tenha sido assassinado

.

em

outro lugar e transportado
ao local, para não despertar
suspeitas.
A

.

cerca de 50 metros
.

do cadáver, a polícia en

controu uma -carteira .com

documentos. A carteira de
identidade era' de Carlos
Antônio Cassini Cunha, 42

anos, natural de Pelotas/RS.
A PM e às Bombeiros Vol
untários de Massaranduba
comentaram que a vítima
era muito semelhante com a

fotografia do RG. Até o fe
chamento desta edição, no

entanto, a Polícia Civil não
confirmou se os documentos

pertenciam ao homem en

contrado morto. A delegada
,responsável pelo caso, Jure
ma Wulf, estava em reunião
ontem e não foi localizada
para falar sobre o assunto'.

Há exatamente uma se

mana, um homicídio seguido'
de suicídio chocou o Vale do

Itapocu. No dia 21, o met

alúrgico Paulino Mendes da
Silva, 42 .anos, matou-a fa
cadas a esposa Rosilene Ana
Kisner, 42, na Vila Rau·. Em

seguida, suicidou-se com um

corte no pescoço.

Bancas de jogo do bicho de Jaraguá do Sul devem permanecer fechadas por tempo indeterminado

Chuva intensa
causa estrago
JARAGUÁ DO SUL

Moradores da Rua Mano
el Pereira de Souza, na Tifa
Martins, passaram por um

susto na manhã de ontem.
Um caminhão deslizou ao

tentar subir a rua- e atingiu
o muro e o portão de uma

casa. O caminhoneiro Or
landino Tomazeli, 58 anos,
nada sofreu.

Segundo ele, o caminhão
teria deslizado por causa da

grande quantidade de lama
na via, devido à chuva que
caiu durante toda a terça
feira.
A chuva também pro

vocou um deslizamento de
terra na localidade de Águas
Claras, na Ilha da Figueira,
e causou a queda de uma ro
cha na Estrada Garibaldi, na
localidade de São Pedro. Em
Corupá, a chuva provocou
um deslizamento de terra
na Rua Henrique Fuk, no

Bairro Seminário. Ninguém
se feriu.

COLÉGIO MARISTA EM CONSTANTE
MUDANÇA TECNOLÓGICA'

o Colégio Marista São Luis, acompanhando ÇlS novas

tecnologias, recebeu neste início de ano um moderno
conjunto de computadores para o Laboratório de
Informática. Os computadores, de última geração DeH,
com processador Pentium Dual Core, 1Gb de memória
RAM, 160Gb de HD emonitores LCD 15 Polegadas ..
Com -as novas máquinas os alunos e educadores
contam com. mais agilidade no processo ensino
aprendizagem quando o assunto é tecnologia, pois não
há como duvidar que as novas tecnologias da
informação e comunicação têm um papel importante na
qualidade e eficácia do ensino.
Educar para a tecnologia significa preparar nosso aluno
para enfrentar as adversidades de uma . sociedade
tecnológica, que exige dele, a cada momento, o

conhecimento e as informações para estar inserido no

mercado de trabalho.
Ainda no ano de 2007, o Colégio r�cebeu. da
mantenedora uma sala de videoconferência com
webcam profissional e televisão de 42 poteqadas. A
videoconferência é um meio de comunicação que
permite a interação eritre duas ou mais pessoas por
meio de um recurso de áudio e vídeo. Isto representa
uma grande economia de tempoe distancia, poismuitos

.

dos encontros de estudos realizados anteriormente em

outras cidades, poderão a partir de agora, acontecer no
colégio.

c O l É'G I O

jlJ1lt:\v. M�RIS"A
�ó� SAO lU IS

Aulas para a vida. valores para sempre .

33710313 - www.marista.org.br .
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SÃO JOÃO

Obras na

região
o Prefeito de São João do Itopeiú,
Valdir Corre0, afirmo que o secre

tário de Estado de Infra-Estruturo,'
Mouro Mariani, se comprometeu em

liberar recurso poro asfaltar o Ruo
Paraná e fazer o entroncamento com

o BR-l 01. A obro deve sair antes de
maio. Segundo o Prefeito de Borro
Velho, Valter Morino Zimmermann,
um convênio será firmado entre o

Prefeitura de Borro Velho e o Esta-
, do, no valor de R$ 1,5 milhão poro o

asfaltamento dos 600 metros do via

que 'ligo o SC-474 o BR-l 01 e mais
800 metros do marginal.

BARR� VE,tflA

Carro çapota
na BR�101

Os motoristas Odirlei Schmidt, 29, e

Antônio Carlos de Oliveira, 33 se en

volveroin em ocidente de trânsito no

tarde de terço-feira no quilômetro
76 do 'BR-10,1. Antônio conduzia o

ford Fiesta de Araucária, no Paraná,
quando bateu no automóvel Monta
no, de Luís Alves, dirigido por Odir-

, lei no limite dos municípios de Borro
,

Velho e Araquori. A Polícia Ródoviá
rio Federal afirmo que o motorista
do Fiesta perdeu o controle, saiu do
pista e capotou. Os dois motoristas
ficaram bastante feridos. Não houve
mortes.

BARRAVELHA

Bem-estar em
novo endereço

Desde ontem, querta-telra. o' se

cretario de Bem-estar Social está
atendendo no Ruo João Alberto dos
Santos, 570, no Bairro São Crist6vão.
Esta é o mesmo ruo dos Bombeiros

, Milltcres de Borro Velho. Outro mu

dança do Prefeitura é que desde o

início do' semana os servidores pú
blicos m�nicipoís, que recebioni cs
salários pelo BOlTco do Brasil, passa
ram ersceher pelo Coixo Econômico
Federal. O convênio for assinado no

terço-feira. ,"'"
'

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

GUARAMIRIM

Desnível na SC-413 requer cuidados
A direção do Corpo de Bombeiros Voluntários de Guaromirim pede aos

motoristas cautela no rodovia SC-413, precisamente no Ilha do Figueira,
, próximo à oficina do Toninho, devido 00 desnível de pista. De acordo com

Nelson Gonçalves de Oliveira, comandante, o local costumo deixar veículos
avariados e com o pneu furado. O Deinfro iniciou o recopogem do asfalto e

o pista está sem o faixa e os tartarugas.

JARAGUÁ DO SUL

PROGRAMA BOLSA TRABALHO
�

O Programo Bolso Trabalho, que encomioho estudantes o opor-
tunidades de emprego com auxílio de R$ 193,80 pelo período

f' de um ano, está com os inscrições abertos. Os estudantes de
vem procurar o funcionário público Mario Bordin no secretario
de Educação de Jaraguá do Sul. Em médio sün contratados por
ano 140 bolsistas, classificados de acordo com suo rendo fa
miliar, e o cargo horário é de 20h/semono. Telefone poro mais

informações é o 2106-8000.

CORUPÁ

Provas no final
de semana

As provos dos inscritos no concurso '

público de Corupó serão realizados'
neste final de semana no município.
Os aprovados deverão ser chamad.os,
em um prozo mínimo de trinta dias
assim que as listas ferem: divulgadas.
Poro mois iflforinoções o ,feléfone' e
3375-1171.

' ,

MASSARANDUBA

,Pressão popular
Moradores de Massaronduba estão realizando pressionando as autoridades
a tirarem de cirçulação o tarado que atacou oito mulheres no município.
Apesar de não haver mais registros de ataque, populares ligam para a Rádio
Comunitária do município pedindo um respaldo do Polícia Civil e Militar. O
suposto tarado teria atacado no início de fevereiro mulheres que trabalham
no- primeiro turno de uma indústria têxtil no centro da cidade. A polícia
investiga o caso. ,

,
'

,',: ,�-\ ,'·��DUCAÇÃO AMBIENTAL
Estão em fase de plonejamento,'ps programas de educação ambiental que retornam as atividades no mês de

março. O Programa Reciclar é Preservar é desenvolvido anualmente no período de março a novembro pelas
Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e AgriCultura e Meio Ambiente de Corupá. Envolve
alunos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio das instituições escolares. Os alunos levam

para a instituição material reciclável limpo como papéis, plásticos, metais e vidros, seguindo cronograma de
recolhimento estipulado. A primeira coleta será dia 14 de março.

,

'

SÃO JOÃO JARAGUÁ DO SUL

Assembléia geral
acontece amanhã

leilão de
automóveis

Será realizada amanhã o partir dos 10
horas, o Assembléia Geral da Amvoli

(Associação dos municípios do Vale do
Itapocu) nas dependências da Prefei
tura de São João do Itoperiú. Prefei
tos, vereadores, secretários e demais
autoridades discutirão o consórcio dos
águas, saneamento básico e eleição
da diretoria e do conselho fiscal do
consórcio das águas.

Encerra hoje a visitação dos 335 veículos
recolhidos e apreendidos pelo Detron/SC
e que serão leiloados dia 29, em pnree-.
ria com a Coordenadoria de Trânsito da
Prefeitura. O horário das visitas é das
8h às 12h e dos 14h às 18h, no depó
sito da empresa Behling Transportes e

Serviços Udo, na Rua Procópio Gomes
de Oliveira, 1900, esquina com 25 de
Julho, no centro de Jaraguá do Sul.

SCHROEDER

SAÚDE REAtiZA CAMINHADAS
A secretaria de Saúde de Schroeder promove, desde o dia 25 deste mês, cami
nhados nas segundas, quartas e quintas-feiras das 17 às 18 horas. Além dos
funcionários públicos, qualquer' pessoa pode participar. A saído é em frente à
Prefeitura e o percurso é de um quilômetro.

CORUPÁ
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PASSARELA
".,

BRASILEIRAS ESTAO NO TOPO
.'-

Gisele Bündchen, Adriana Lima eAlessandra Ambrosio
estão entre as cinco modelos mais bem-pagas do mundo

Mésmo envolvida com
.

escândalos e uso de drogas,
Kate Moss voltou õ topo da lista

O portal fashion Models.corn divulgou
sua lista anual com as 25 modelos mais

bem-pagas do mundo. Das cinco primeiras
colocadas, três são brasileiras. Os escân
dalos com drogas e conturbados envolvi
mentos amorosos parece não
abalar o cofrinho da britâni
ca Kate Moss. É dela o topo
da lista das tops mais ricas.
Além de estrelar campanhas
-de grandes grifes, Kate assina

. uma linha de roupas na mar
ca hype Top Shop, o que cer

tamente ajuda a aumentar, e
muito, seu faturamento.

Em seguida, vem a alemã
Heidi Klum. Aloiraça - que
foi eleita pelo mesmo site
como a top "mais sexy" do
mundo - é a segunda mais

bem-paga da lista. Além
de ser um dos "anjos" da

grife de lingerie Victoria's
Secrets, a modelo arrisca
seus primeiros passos como

apresentadora de televisão.
Seu reality show, o "Project
Runway", é um dos progra
mas de maior audiência na

TV americana.
.

Gisele
.

Bündchen apa
rece em terceiro lugar na

lista. O site ressalta que
grande parte da fortuna da
übermodel brasileira vem
de produtos licenciados

que levam o seu nome. A
baiana Adriana Lima e a gaúcha Alessan-

dra Ambrosio, ocupam o 4° e o 5° lugar
no ranking. Isabeli Fontana está na lIa e

Izabel Goulart na 13a.
A gaúcha Gisele .Bündchen já foi a

modelo mais bem paga do mundo no pe
ríodo de junho de 2006

a junho de 2007. A bra
sileira ganhou, segundo
'a revista americana For

bes, US$ 33 milhões em

12 meses .

A publicação ameri
cana levou emconsidera

ção a renda declarada em
2006, campanhas, cober
tura da imprensa e a opi
nião de experts da indús
tria de moda para fazer a
lista das 15 modelos mais
bem pagas do ano passa
do.No total, as 15 mais
ricas do mundo levaram

juntas para casa cerca de
US$ 91 milhões.

Aos 26 anos, Gisele
Bündchen já foi 'an

gel' da grife de lingerie
Victoria's Secret e rosto
de várias campanhas de

perfume e roupas - entre

elas as de Dolce & Gab
bana e as de Roberto Ca
valli. O segundo lugar
da lista em 2007 ficou
com a britânica Kate
Moss. Ela faturou US$ 9
milhões. Mesmo envol

vida em várias polêmicas.

Alessandro
Ambrósio ocupa o

quinto lugar das
mais bem pagas
do mundo
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

'0 que há de
· f·?'ser. aXlna ..

- Oi! Meu nome é Clara. Eu comprei um
guarda-roupa aí na quinta-feira passada e

quero saber quando vocês vão montá-lo. Tu

podes me dizer, por favor?
Como o combinado, na sexta-feira à tar

de, os dois montadores estavam buzinando
as suas motocicletas em frente à casa. Ao ti
rarem os capacetes, o mau humor era nítido
e expressado de orelha à orelha, da testa ao

queixo. Mas, isso não interessa absolutamen
te nada. O importante era o armário, agora lá
no quarto, como deveria estar.

A novidade tinha dado muito trabalho.
. Primeiro, foi a escolha. Depois, a limpeza. É,
remexer em roupas e papéis velhos faz mal à
rinite alérgica, porém, causa aindamais sinto
mas, no mínimo estranhos e desconcertantes.

Algumas blusas lembram bons momentos,
pessoas interessantes e situações esquecidas
até então. Tudo bem, fazer.o quê?! Encarre
gar-se de uma faxina geral é assim mesmo,
tem suas pitadas de crueldade.

Na caixinha de documentos (lê-se: car

tões, cartinhas e contas pagas), as surpresas
surgem ainda mais sádicas. Como aqueles
pedaços insignificantes de papel poderiam
ficar tão significativos, assim, do nada?! Eita,
pergunta difícil. Só o que eu, Clara, 22 anos,

namorada, arquiteta formada e Uluito bem

.empregada queria era um armário novo no

quarto. A limpeza era supérflua e sempre
muito evitada. Sabe Deus o porquê.

.

O chão do quarto estava, agora, tomado
de lixo que, até minutos atrás, possuía outra

titulação: algo como arquivo de cadernos an

tigos, apostilas de cursinho, bilhetes, cartões
postais e roupas à espera de uso, da moda e

da coragem de irem embora. Aquilo tudo pa
recia dramático e triste, ontem. Hoje, a sensa
ção curiosamente vinha vestida de outra far
ina. Diferente e prazerosa, talvez. Saudosista,
nem pensar.

No aparelho de som, Claude Debussy ins
pirou o meu mergulho, o meu quase naufrá
gio, no passado. A música acabou e é hora de
(re) dobrar aquela página já um tanto quanto
amarelada. A faxina de boas-vindas ao guar
da-roupa novo me espera.

VARIEDADES�--------

o Quarto não

protege de nésD._,·_d.

Qmdg���
Eles vivem trancados naquela estranha
casa. Um mundinho particular cheio de
mistérios. Não' se trata de uma família
normal, já que cada membro do grupo
convive com seu inferno particular. Todos
tentam descobrir o que há atrás de uma

enigmático porto.

A difícil tarefa
Misturar realidade e ficção, aliando seus

conhecimentos profissionais e de escritor
é uma dos especialidades de Irven D. Va-
10m. Em "Mamãe e o Sentido do Vida"
ele traz situações que surgiram em seu

consultório e em suo mente para mostrar
o beleza e os dificuldades dos seres hu
manos em viver. Um grande sucesso do
autor que trouxe a psicologia 00 alcance
do grande público.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
Ano sai de seu esconderijo para 'ouvir as reve

lações de Lázaro. Lázaro se surpreende 00 vê-Ia
viva. Lázaro revela que Regina faleceu logo após
o nascimento de Laura. Laura abraça Lázaro,
Ano agradece a láznm por ter colocado Laura
em sua vida. Lázaro diz o Lauro que seu pai se
chamo Álvaro. O estado de saúde de Chico pio
ra. Escobar chamo podre Inácio, Argemiro diz o

Purezinho que Ciro loi à coso de Viriato pedir
desculpas por ter abandonado Florindo e pede
que o deixe continuar morando no pensõo.

BElEZA PURA
Guilherme nõo consegue abrir o CD com o

projeto original e Raul diz que nõo existe no

empresa uma cópiQ desse programo, Guilherme
decide ir com Raul à coso de Norma e acabo
levando Dominique, que nõo quer Iicer em coso

sozinho. Norma tem um pesadelo e se sente

culpado pelos vitimas. Guilherme e Raul dizem
a Norma que necessitam do programo, A enge
nheiro explica que o programa loi desinstolodo
de seu computador, mos que talvez elo consiga
abri-lo no computador da empresa, Guilherme

prelere nõo deixar o CD com elo.

DUAS CARAS
Bárbaro pergunt'o a Heraldo quem é o pai do
bebê. Bárbara diz que' está muito orgulhosa
do trabalho de Heruldn e os dois se abraçam,
comovidos, Guigui volto para o Pcrtellnhn, Gui

gui comento com Juvenal que Ronildo nõo tem

chances de recuperaçõo. Ramona, Gisloine e

Bruceli seguem Ru�olf e vêem quando ele entra
em um corro, Solange Iico enciumado ao ver

Priscila com Claúdius, Juvenol reconhece para
Guigui que andou tratando maio povo da Por�

.

tellnhn, Narciso gara'nte a Evilásio que ele será
o vereador mais votado.

AMOR E INTRIGAS
Valquirio diz o Petrônio que conseguiu enganar
Felipe direitinho, Paulo reclamo que Neide não
está cuidando do limpeza da diretoria e debo
cho dela, Eugenia convida Pierre para ser seu

mordomo. Janoino mostra o novo catálogo para
Alice. Volquirio liga para Felipe e o convido

poro sair. Ele aceita. Bruno pergunta para Kiko

quanto ele quer poro não lalar que conheceu
seus pais, Kiko Iico indeciso e Bruno lhe dó um

moço de dtnheím, Alice conta poro Pedro que
achou a mulher do pulseira,

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Lucas acuso Cassandra de ter planejado um

golpe contra Célio e elo se loz de desentendido,
Eles discutem e Cassandra apelo para chanta
gem emocional. ling indo estar passando mal,
Marcelo diz poro Mario que o objetivo deles é
descobrir quem é o mo�donte dos crimes. Os
dolsse beijam e Toti chora muito, Lucas se ir
rito com Cassandra e diz que não acredita nos

chantagens dela. Os dois discutem por causo de
Célio e ele fala que desconlio do envolvimento
dela com os crimes do Progênese,

'
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--------�VARIEDADES

Ator reflete sobre
seu trabalho social
George Clooney está deprimido. E não
é por ter perdido o Oscar paro Daniel
Day-Lewis. O astro está assim desde
que chegou de sua última viagem ao

Sudão, no África. Ele teme que esteja
causando mais danos do que benefícios
ao chamar o atenção poro os conflitos
no região. Durante o viagem, George
foi confrontado por um adolescente
armado, pegou malária e escapou por
pouco de ficar em meio o um tiroteio.

Música para
embalar projeto
o ator Lúcio Mouro Filho virou DJ du
rante o lançamento do projeto "The Day
Of Light", no Rio. O manifesto pretende
chamar o atenção do mundo poro as

coisas positivos e propõe à mídia que dê
mais espaço poro elas. "Temos que aler
tar que tem coisas boas acontecendo no

país", disse o ator. O projeto "O Dia do
Luz" nasceu do empresário brasileiro
Fábio Guimarães e é divulgado em

outros países, através do internet.

MTV aposta na

música em 2008
Depois do inesperado retirado dos
videoclipes da programação no ano

pussede; o MTV volto a apostar nos
formatos musicais. Segundo o diretor de
programação lico Goés, o canal agora
quer aproveitar o fatio· que abrange a

faixa etário dos 20 aos 29 anos, com

programação de músico alternativa e

bandos clássicas. O diretor também
afirmou que o "ciclo Cicarelli" chegou
00 fim no MTV.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

VI ÁRIES

'fi
(20/3 a 20/4) .

O dia lhe pede
..[ otimismo mesmo

que os aconteci
mentos estejam difíceis. Saturno

pode dificultar as coisas, mas se
mantiver responsabilidade, será
fácil superar os bloqueios. Fique
firme na sua natureza audaciosa
e proteja-se dos excessos.

PREVISÃO DO TEMPO

Sol entre nuvens e pancadas isolados de
chuva com trovoados entre o tarde e noite.
Vento de leste o nordeste no litoral e de
nordeste no restante do estado, fraco o

moderado com rajadas.
� Jaraguá do Sul e Regiio

HOJE.
. MfN:21"C
MAx: 26"C
Chuvoso

SEXTA

MIN: 20° C MiN: 20" C
MAX: 24" C ,."".-�

I MAx: 24" C ,
..�-"""

Chuvoso ! Chuvoso

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
O geminiano deve
tomar cuidado para

.

não brigar .c:om a

pessoa amada. Como o Sol está
transitando pela sua área de
relacionamento e Saturno causa

tensão, é importante ver cla
ramente a realidade. Inicie um

relacionamento com seriedade.

LIBRA
(23/9 a 22/10)
Saturno hoje está
mexendo com a

Lua no signo de
Sagitário e se souber usar essa
energia a seu favor, conseguirá
sucesso. Caso precise falar ou
expressar verbalmente o que

. sente ou sabe, faça-o com toda
diplomacia que lhe confere.

� LEÃO

�,.:l (22/1 a 22/8)
:: ') Mesmo com sua

�
.

� boa auto-confiança,
quando Saturno

entra em cena pinta uma sombri
nha de insegurança, e hoje é um
desses dias. Viva essa energia
controlando alguns impulsos
exagerados e viYendo apenas o
que há de bom no momento.

SAGITÁRIO
.

(22/11 a 21/12)
A Lua em seu signo
estimula assumir
alguma atitude que

o proteja de tantas exigências da
. vida. Fique apenas de olhos bem
abertos para não deixar passar
nada que possa ser de seu real
interesse. As energias do dia

.

requerem entrega.

#

TOURO
(21/4 a 20/5)
A Lua em Sagitár.io

. estimula a busca .

pelo oculto. O que
você precisa agora é controlar
seu apego. Nada de 'entrar na'

energia de pessoas à sua volta e

não seja a sua. Mesmo lhe sendo
difícil, terá que pensar muito

para não cair em dramas.

CÂNCER

�� (21/6 a 21/7)
:.=_" . =: A Lua com Saturno
«' ••,. -�.., 'J

: ,passeia pela sua

área de tralÍalho
e o conselho dessa vibração é
para você executar suas tarefas
com responsabilidade. Lembre
se que cada coisa tem seu tempo
e se trabalhar com perseverança
poderá .colher os frutos.

. VIRGEM

I1J' (23/8 a 22/9)
.

A Lua está na sua

área familiar e
a presença do

planeta Saturno em seu signo,
formam uma combinação con

flitante. Saiba dosar seu desejo
e seus deveres dentro de casa.

Evite um clima difícil com sua

família. Organizem atividades.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você hoje pode
perceber novos
talentos que nem

sonhava ·possuir.
A posição lunar aponta um forte

desejo de começar algo diferente
do. que tem desenvoMdo como ati
vidade pessoal ..Aproveite o pique
para dar a direção correta.

CAPRICÓRNIO .

(22/12 a 20/1)
Com seu regente
tencionando a Lua

. hoje, você pode
se sentir um tanto incomodado.
Lembre-se de que o tempo
resolve tudo. Saia de cena para
refletir, amanhã a energia estará
mais leve. Saia fora de energia
que não têm a ver com você.

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA. 28 DE FEVEREIRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

Oferta Imperdível
Perto do casamento, o noivo vai

procurar o podre:
- Padre, eu te trouxe mil reais, mos.
em troca quero que o senhor corte
"amor; honrar, ser fiel" do discurso.
O podre aceito o dinheiro.
Chego o dia do casamento. O podre
diz:
- Promete viver apenas para elo e

obedecer.a cºda uma de suas ordens?
O noivo acabo concordando. Mais

. tarde, durante o festa, chamo o podre
num conto:
- Pôxa, eu pensei que o gente.tinha
feito um acordo!
- Sinto muito, meu filho. Elo triplicou
suo oferto!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Saturno não im
pressiona tanto um

aquariano, princi
palmente num dia em que a Lua se

posiciona em Sagitário. ajudando
o a manter suas boas relaçães de
amizade. Crie com.seus amigos ou
grupo de trabalho uma atmosfera
de união necessária.

PEIXES
(19/2a19/3)
O pisciano tem
um dia diferente
do habitual, pois

Saturno o coloca com os pés na
terra. Saiba dosar seus pensa
mentos e devaneios. Se mantivér
sua natureza "zen", conseguirá

.

mostrar às pessoas que você é
alguém confiável e responsável.
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ERA UMA VEZ - 2
Já que muito gente gostou do brincadeira de semene passado, posso aqui

mais algumas dos "Grandes Certezas poro os Menores de 18 OliOS". Nesta

edição vão ítens de minhlJ autoria com. alguns do Mindset .�St .do Belloit.

College e pitacos d� leit(lré� e amIgos. CÓm um vivo 00'
Oi ,

I�pidós
,

dos anos 80, vamolá. Pe�sna�cidlls de 1990 em diante
o OsTrapalhões sempre i�ramsófbedé e Didi.

,
o "CtrFAlt Del",é tão básico quanto "ABC".
o Os líderes russossempre foram coros bonzinhos: '

o Computadores sempre couberam em mochilas.
o Vendas sempre foram feitos o prazo. ,

o HermesMacedo não é um nome que soe familiat
o Beto Correra sempre foi o nome de um porque.
- Pão se compro em posto de gasolina.
o O LojãoTorres sempre·foi 1,99•. , ,i

- XeroX'semprêf um do.mundo �!dó até ij!�a f��e(e(llcosa.
- Produtos alimel1tí rom com prazo de validõije'!ra embalagem.
- Termenos de 2.Q canais�e disposição é inconcebível.

,- %

- O Rock and Roll sempre esteve 00 lodo de causas sociais.
- "Minuano Limão" é Ílmnome esquisito demais pro um refrigeranttt.
- Fliperama é coisa de shopping centers.
- Talvez um dia houve uma choperia no Praça Ângelo Piazera.,
o Tarcísio Meira sempre fez papel de voyô em novelos.

Grande shot na Licoreria registra o OJ (e agora também fotógrafo
por hobby) Eduardo "Kosco" Moretti capturando suas perspectivas
da balada

1RÊS RAPIDINHAS
- Quase esgotados os reservas poro o' House
Sushi, festa que rolo dia 13 de março no

Kantan Sushi Lounge. Nando Raboch
recomendo ligação urgente poro o 8834 1434

poro garantir espaço no disputado evento.
- Neni Junkes programo poro estsmês uma

noite mexicano no SCAR Lounge.
- Falando em mexicano, especulo-se que vai
abrir um restaurante do gênero em Jaraguá.
Em contato com o proprietário, liberamos em
breve os informações definitivos.

BOAS DA MíDIA
- Logo disponível nos prateleiras
nacionais o Cubo Vodka, marco

criado no Dinamarco em 1998,
que chego em dois sabores: Cubo
Strawberry e Cuba Caramel. '

- Inusitado: sábado dia 01, vés
pera do show em São Paulo, os
músicos do Iron Maid'en vestem

chuteira e promovem partida de
futebol contra artistas e perso
nalidades nacionais. Show!

contato@poracaso.com

Jeniffer Krueger cHega lindíssima à coluna em

shot tirado sábado no Momma, Club

EM PRIMEIRA ·MÃO!·
Bate-papo com o gente boa Daniel Benk traz à coluna as

últimas sobre o mais novo point que surgirá em Jaraguá
do Sul - em 7 de fevereiro já havíamos dado a deixa, e·
agora vão as informações completas. Para quem ainda
não reparou nas obras, dê uma passada alí na Domingos
da Nova e dê uma conferida no antigo endereço da
Sebu 's - a edificaçóo encontra-se em total reforma para
ficar no maior clima anos 30/40. Daniel faz sociedade
com o experiente George Meyer (proprietário do

Malagueta em São Bento do Sul) para abrir na éidade o

point que se chamará ESTAÇÃO DO TEMPO - Armazém

Jaraguá. 'A subdenominaçóo, explicou Daniel, é para
reforçar o clima que querem, dar ao local: um ponto
pitoresco, aconchegante, com todo saudosismo de uma

época de bons produtos e relacionamento com odiente. O
cardápio será altamente formulado, mas terá ítens
criativQs e saudosistas como pão-c�m-bolinho, por
exemplo. Com bar completo, servirá tánte bebidas

personalizadas quanto chopp ou as demais preferências
da cidade. Visando abordar todos públicos, obre em

molde "bar", havendo perspectiva de incremento na

estrutura para futuros agitos maiores, porém sem

prejudicar o conforto ou a essência proposta. Como obras
são recheadas de imprevistos, infelizmente ainda nôo há
data exata para inauguração, ficando apenas no ar a

possibilidade de ser no mês de maio.
. .

.
.

Marcelo Wagner é o aniversa'ria�te-do dia!
Grande brother, fique.com uni forte abraço
nosso. Aqui na foto, posa com q esposa Bella, na
Stammtisch de 2a07

-

-.; ..
'

/

I
I
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,

O· DUE ACONTECE
NA REGIÃO·

VOCÊ lÊ AQUI!

ASSINE E DESCUBRA

PORQUEOJORNAl
O CORREIO DO POVO

ASSINATURA
MENSAl- .

, DÉBITO EM CONTA DE LUZ

3311-1919 13055-0019
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GOMl'lElO,2006 COMP.ETI\, ZOO4 ÇOMI'tETA. ZOO4
'

----vEícULOS-�-----------

R$ 42.000
Entrada + sald.o em alé 61) meses
com taxa a partir deO,9� am.

R$ 42.000 R$ 42.500
Entrada + sa/do em até 60 meses
corn taxa a partir de Or99% a.m.

Entrada + saldo em até 60 meses
com taxa:a partir deO.9� am.

GOMFlflO, COVRll. CAMS, AUT. • 2004
307 RALLYE 2.0
COMI'tETO; COURO: CAMa AVI,�

206 SENSATION 1.0
COMPlETO, ZOO'

R$ 40.000
Entrada + saldo em até 60 messs

com taxa a pam! de n,99% am,

-R$ 52.000
Entrada + saldo am até �o meses
com Ilwi • partir d. 0.99% am,

R$ 29.000
"fumada + sa/do em até 60 meses
com taxa a partir de Ot99% am,

COMPlETa 200S COMPlETO. 2001
FIESTA PERSONALITE

. 1.0. COM OPCIONAIS, 2004

R$ 34.900 R$ 32.800 R$27.000

·AGORA EM NOVO ENDEREÇO, NO IAIIIO ILHA DI.léuIIRA.

Jaraguó do Sul Ruo José Theodoro Ribeiro, 6p8 I B. Ilha da Figueira.

�ISULTE 3372.0676 lberta das 8:30hs as 11:30hs
VEíCULOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

"ImageM de lIunhp meramentellustmtivas. 'Conllra as Novas Oferfas Dream Car no Jornal Cm'eió do Povo clast!! Sálmdo.
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VEíCULOS
3275-0045

CORSA SEDAN 1.6 2005 COM. OPCS

FIESTA CLASSI 4P 1999 C. OH + OPCS

�--.-
.._---,-----_._._-''--1

I EMAIS... I
i BLAZER DL)( 2.2 GNV 98 I.I CHEVETT 93

Ii MONZA SUE 2P compl . 87

: PARATI G1I11.8 4P completa 01

I POLO 1.6 completo + rodas 03 I'i .GOl 1.0 94
i GOL 8l 1.6 GNV 92
i PAllO WEEKEND CITY 1.5 8v campi 99

i STRADA WORKING 00
! FUSION completo .06
I ECOSPORT XlT 1.6 campI. +ab+couro 04
! FOCUS Gl 1.8 completo 01
! FIESTA 4fl trava e alarme 97

! ESCORT ZETEC 4P Gl 1.8 completo 97
! ESCORTL1.6 2P 92

i VERONA GHIA 4P compt.« rodas 93

i PEU. 307 feline aut.+ couro 04
.

! 2061.6 2P completo+GNV+rodas 00

I SCENIC RH616V.COMPLETA 02 ,

i CLIO SEDAN RN.1.0 16V completo

ru3i XT 600 04
f TWISTER 07
i CG 125 Cf PARTIDA 00
L___.

. www.giovaneveiculos.com.br

FIESTA PERSONALITE 1.0 2003 C. OPCS

* Escolhe 10 veto março ou abril você escolhe ..:..._�
*Precls8l1do de li 1)1

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

FIESTA 4P GL 2000 COMPLETO

KA GL 2000 C. DH+ VIDRO ELE. + OPCS CLIO SEDAN 2006

,ESCORT GL 1.81998 C. OH + OPCS

Sua viagem numa boa
com a segurança Goodyear

PROMOÇÃO PNEU�:Prepare-se poro
rodor muito mais
com o novo GPS
Duroplus GOODYEAR.
O pneu que chegou
pro durar;

1757013 OMEGA

SOMENTE ESTA SEMANA
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vEícULOS-----�------

Mil$Qbishi I Paj(!I'U Tr4
2.0 Automático 4x4

041OS, lílU� gm!ioa. CQIIlpleta
IlEll$ $1,000,00 PO� �$l>$,ono.oo

ford I fusion 2.3 Automático
05/06, pralit, gasóllna
tml1jlleto.luto sWar

De RS 11.00n,OO POR AS 74.500.00

GM /Zalira Elite 2.ItAUl&mático
OOID6, cinza, llex

ctlmpmlO. fu!nros 00wvm.laW SI1lar
Of! !If aUOQ,OO POR tiS 6&.000,QO ,

Peugeotl30? SWU
OSlO•• f'I1íI<>. gilsoliM'

l)oIll!l!eto, bancos lia CIIuro
DE R$:s4ji�OO POR RS 52,OOD,OO

eltrollnl 1:5 2.0 20 Enl
. Ova Aul&mátlco
OWlJ6, prata, lIMana

CQiI\PleIO, j)$fltCl) dê õCOrIf
DE RS 3D.000,DO POR R$ Ti.DOá,DO

Voillol Xc70 2.51 \lid AUtomático
06)U6, pmto, gaSllllna •

coml!!elll,Panc® de eoU«l,tllIV solar
D6 R$1i5,OOO,OUPDR 11$110.000,00'

GMJ Vectra Sedan Elite
2.416VAulomatlco

05/06, CInza, flB� �

complelo, ooncos 4e OOlJm, reto solar
DE 11$ 64.000,00 POR R$.61.000,OO

Toyota / Corolla 1.8 Sell Automá1ico
041U5, prat�. qaso.na

�omple!Q. bancas de Cl.l\lrll
DE R$ SUIlO,DO POll R$ 52:.000,00.

Fiat I Slilo M, Schumacher 1..816V

Toyota I Fieldllr 1.&
.

Lx Autómátlco
{l5,'05,a1iJI,�Oa

Cml1Jl�jo, bançm; de.couro
DER$ 55_900,01l POR R$1l3,sOO,00

Honda/Civic 1.7 W
061117, UaUrado, ga.oilmi, CQIIlpjelll
DE RS lJ4.COO,110 I'OR H� 52.500,00

V.IN I Golf 1.8 AUlomãtito
.1lA/(I5, p(elll, gasOÜ!\;l

I.l\lI!Jpfeto, bancq� lia I.l\lUfQ
DE ll$ 55.000.00 POR RU3,OOO.QO

www.usadosdimas.çom.br·

Rua Walter Marquardt; 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sul .. SC Fone: (47) 3370-7500

Uno ELX 4p 1995 R$10.900,OO
Palio ElX 1.3Jlex completo RS 29.500.00
Palio Ell( 1.3 4p 2005 Idt;laq/te prata R$ 26.800,00
Escort L 1.6 SNV 1994 R$10 900,00
Escort GLletec 1997 acldhlkit RS 14,900.00
Pampa 1;8 1996 c;lopc R$ 11.000,00
Fiesta GL 1.0 4p 199Q R$ 12.500,00
Vectra GL 2000 completo R$ 28.800,00
Vecere GLS 1997 RS 19.900,00
Ford Ka 2001 c/ kit ... cd painel. R$ 16,SOO,00
Kangoo Express 1.8 2003. RS 23.000,00
Golf 1..6 2000 completo. R$ 28.500,00
Polio Fire 4p GNV. R$ 19.900,00
Santana 41> 1888 GLS completo. R$ 7.900,00
FiorillO Furgão 1.5 1998 R$ 15.500,00

.

GaitS 1988 RS 6,800,00
esoort GLl1995 R$ 10 500,00 _

Celta 1.0 2005 C/opcionais azul RS 21,500,00
Fiorino Furgão 1..5 1994 c;I GNV RS 10.500,00

.

Go! Mlla97 c;I acfdlllte RS 14.500.000
Gol CU 1.8 1995 RS 12,300,00 .

AudiM UI cilmpleta+couro 1996 R$ 28,500,00
Tipo 1.6 4p 1995 RS 9.500,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 17.500,00
FOl'd Royalle 1993 cf kit GNV R$10.500,OO
Corsa Sedan MN 2003 triO/se RS 26.800,00
Santalla 1,8 lip 1996 RS 13.500,00
Clio Sedan 2002 complete- dh RS 22.900,00
Uno EP 4p R$ 11.000,00
Escort GL 1988 R$ 5,500.00
KOmbi 1.6 MI2006 Escolar R$ 29,500,00
Gol GlI12001 4p Fl$17.900"00
Scenic RXE 1.6 2002 GNV R$ 35.900,00

. Santana Evidence 1997 R$ lS.500,OO
Corse Sedan Classic 1.62005 R$ 23:900,00
Ka 2005 Rili 19.000,000
Palío l.S·4p completo, R$16.500.00
Fiessa 4p 19S8 Rili 12 sonon
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. REDE CONCESSIONÁRIA PEUGEOT {
�

- �.} �

.3 Portas
• Desemhaçador Traseiro
• Regulagem de Altura de Farol
• Display de Painel
• Luz de Neblina Traseira
• 3" Luz de Freio

Aproveite
ofertas e

turta o verão
de Peugeot
zero.

'14
Flex

Câmbio
Tiptroni
Gráti.s

.

Jaraguâ do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau· (47) 3331-4500
Itajai. (47) 3344-7000

,Brusque - (47) 3396-866'
Rio do ser- (47) 3521-0686

�

R

R�·
l'r�eGrátls.

'.�<k!.NI!bIIIla.---': ... n O O O•�em ""Altura de Farol· \1
• Diiplllyde Paine!
• �. Ua de Freio .

it vista
.�Indlvldual do Vidro Traseiro

o fllfraUftca
r 1.6111.cv

quente e Ar frio
Capacidade para 625 kg

CAEP - Central de Atendimen,o Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.pe!lgeot.com.br Peugeo� usa e recomenda lubrificàntesTOTAL

8ANCO peUGEOT
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II O COmlElO DO POVO
•

QUINTA,FEIRA, 21 Df FEVEREIRO DE 2008 VEíCULOS--�-���-----�

Realizamos fretes
Carga frigoríficu e

carga seca.
. PÁLIO - Vende-se, 98,4 pts, cf ar, te. CONSULTE-NOS!FIESTA - Vende-se, 98, 4 pts, 1.0. Tr: R$13.800,OO. Tr: 3276-.21 �6

3371-6480. 9992-4312
srua - Vende-se, 1.8, 16v, 33 O 3 9

FIORINO - Vende-se, 02, fUfgão, cf4 'compleío, 2003. Impecável. Tr:
.

,'-- 7_-__$_7____'

pneus novos. Tr: 9184-1330. 8406-4447.

CE.LTA - Vende-se, 2p, branco, 2004,
excelente estado. Tr: 9102-2008.

"Ir: 3370-1650. se pormoto. R$15.000,OO. Tr: 3q.72�
1578ou9166-3800.

MONZA - Vend(l-se, 87, 2.0. RS
5.500,00. Tr:8819-5949.

'

CORSA - Vende-se, 01, 4 pts, wind.
Tr: 9903-0941.

VECTRA - Vende-se, 94, gls,.
compl+gnv. R$ 16.000,00, Tr:
9128-8100.MONZA - Vende-se, 93,4 pts, comol

ar. R$ 9.800,00. Tr: 9952-9449.CORSA - Vende-se, 96, cf ar, te. Tr:
3273-5015 ap6s14hs.

:FIAT ...MONZA- Vende-se, 96,4 pts, compl
ar. R$ 13.200,00. Tr: 3376-.2247
(meio-dia).

CORSA - Vende-se, 97, wagon,
campi. Tr: 8824,9919.

CaRSA � Vende-se, 99, 1 0, sedan,
super. R$ 14,500.00+parc. Tr:
8402-7545.

$-10 - Vende-se, 97, cornpl, R$
27.000,00, Tr:9927-7010..-

CHEVROLET ''.:
S-10 -: Vende-se, 98, compl,V.6,
c/GNV. Tr: 3273-7472 ou 9928-
8275.

PÁLIO - Vende-se,. 00, cf Idt. Tr:
3370-4810ou 8803-7468.

PÁLIO - Vende-se, 06. Flex, cornpt -

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

CORSA - Venae-se, 99, 1,0. Tr: 3371-.
0424.

D·20.- Vende-se, 91. R$ 24.000,00, VECTRA - vence-se, 94, GD.·Troca-

ESTA É A HORA CERlA P
COMPRAR SEU CARRO ZERO.

CEltA ;!OOB COM PREÇO OE 2007 � PRONTA ENTREGA

CElTA 1.8 LIFE 2P�
him

· .....fnIIte._bueirl_

24 990.5:�:"U:pai"'4.1.". R$ ..•.....
.·lIm _1�.iJI!Iro"-

l1li1. IIOiOl'lO e l1li1$ C8IIJlelO Q MELHIIII D£S�MPfNHD lIA CAnSaRIA.

MONTANA1.4CONaUEST�
CBM PROfETDR liE CAÇAMBA
.MAI caa -m_� """"�."" bine e II""'." ..çmolo
• fiaràolla .. 3 lI"ta_, Ira iteM IIM_
• flaraolla .. 5 tra ",ô.

.

• "'*'Ctfllci esp ...,a .. _Riria 1" qt11431i1r11s III infcll
ipi "" mlllO �. ""0_pi ......... - Rnio'" Q'oIro ......
....' IId Sarei",. SIra'"

.

tlllCllÇj!$ ESPICfA1ll 'JlIJAMICIIlIIiMIIIIEmlllS f PROPtmJRES !lOOMS

PRISMA 1.4 JOY�
... 11$18 NA PIIlS'TAÇi8
KIT Sf9UIAN�A

ai.,...
.Iolro tllllTilO.
Ir... elilri..

LINHA810'� -

. a partir de

.5&.890
cum protetor de caçamba

Acesse www.penaestradadll!Vlílhlt.mm.1It
Você ganha Chetk-up.grátis e ainda aproveits
dicas e nrteiros turísticos.

AR. R$ 28.50Mo. Tr: 9978-9990.

PÁLIO - Vende-se, 08, 4 pts, cornpl
R$ 32.000,00. Tr: 9601-0618.

PÁLIO - Vende-se, 97, 1.6, l6v.
compl R$ 17.500,00. Tr: 9128-
8100.

'

TEMPRA·· Vende-sa,96, cl GNV, Tr: t
3370-8526.

fRETE

�RENAULT
TIPO - Vende-se, 96, 1.6 RS SCENIC - Vende-se, 01, 2.0, RXE, cl
5.000,00. Com avarias no motor, Tr:' GNV. R$ 35.000,00. Ir: 3371-8153
9606-4259. ou9936-1304.

UNO - Vende-se, 02,4 pts, cf alarme.
Aceita-se troca. Tr 3373-6116 ou

881.4-9002.

UNO - Vende-se, 88, álcoó. R$
5.000,00. Tr: 9913-1.782.

.

UNO - Vende-se, 93, 1.0. R$
. 7.500,00. Tr: 3370-8415 ou 8809-
7256após 17h.

UNO - Vende-se, 96, 4' pts, azul.
compl, Tr: 9184-1330.

UNO - Vende-se, 99, GNV. Tr: 9184�
1330.

.k""�i'Mtdn.
APOLO - Vende-se, 91, GL. dourado.
R$7.21l0,00. Tr:327.3-1798.

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

·

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

GOL - Vende-se, 95. R$
8.300,00+parc. Tr: (46) 91 04-8134.

GOL- Vende-se, 96, prata Tr: 9951-
0081.

SCENIC - Vende-se, 03, compl R$
37.800,00. Tr: 8831-8989.

MOTOS

BIZ - Vende-se. 03, preta. Tr: 3371-
6415 au 9183-6415 comMaureen.

BIZ - Vende-se, 05. ES. R$ 4.000,00.
Tr: 3370-4260.

CB 450 - Vende-se, 88. Tr: 3370-
5622.

.

CBR - Vende-se, 900 RR. R$
·38.000,00. Tr: 3372-0071.

CBX·Vende-sl), 01. R$ 4.000,00. Tr:
.

33704134 ou 9973-8955.

CG - Compra-se, 125. Tr: 8408-
3633.

-

CG - Vende-s8, 04, G/ capa de chuva e

capacete. R$3.700,00,Tr.9183-7550.

CG - Vende-se, 04/0Q, ks. R$
4.900,00. Tr: 8403-4076.

CG - Vende-se, 05, 125. R$
4,300,00. Tr: 3376-3750,

CQ.- Vende-se, Q5, 150. R$ 4.000,00.
Tr: 3376-0223 ou 8411-8497 .

GOLF· Torra-se, 01, 2.0, campi
+couro, automático, emplacado 08.

.

CO - Vende-se, 06, 125, FA!,J. R$
R$ 29.!lOO,00. Tr: 9191-6333, 3.900,00+parc. Tr: 3373-2651,

,

GOLF - Vende-se, 96, 1.8, 4 pts, c! CO - Vende-se, 150, KS. Tr. 3371-
dh. R$12.800,OO. Tr: 3370-8352. 1758 .

. LOGUS - Vende-se, 96, 1.6 R$
9,800,00. Tr: 9952-9449 •

PARATI - Vende-se, 00, campi, 1.6,4
· pts, azul, Rf 21 ,000,00. Tr: 8402-
2527.

CG· Vende-se, 97. R$ 2.400,00, Tr:
•

9.121-5932.
.

OT • Vende-se, .89, pi trilha. R$
1.500,00. Tr: 9183-7373.

. DT 180 - Vende-se, 89, pi trilha. R$
PARATI - Vende-se, 98, GNV_ R$ 1.500,00. Tr: 9968-92.96.
16.500,00. Tr: 9937-5984.

SAVEIRO - Vende-se, 86. diesel,
· campI. R$l6.000,00. Tr: 8423-5310.

SAVEIRO - Vende-se, 86, diesel. R$
11.000.00. Tr: 3273-1798.

OARELI- Compra-se. Tr: fl275-0945
após 15hs.

SHAOON - Vendp·,:?" VT 600. 02.'
chumbo. cf nota.' �!Íl'(m. oligfnat.
Tr: 9157-3000ou911C-3:JOOv

,

Atendemos linhageral:

® .2::;J ailBB
INJEÇÃO ELETRO.N1CA..

Venha conferir nossos seroiçosl
(047) 3376':'0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro· Jaraguá do SuJ • se
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MOTOS 9.500,00 ou Troca-se por XR 200. Tr:
3370-7424 ou 8412-0888.

CIVIC - Vende-se, 07, LXS, aut. R$
63.000,00. Tr: 3372-0071.

sênior, c/ linha, c/ 24 lugares. Tr: 9654-
5380.

APARELHO - Vende-se, de som, o/carro,
pionner. R$180,00. Tr: 9115-7672.

150,00. Tr: 8403-4076.

PNEUS - Vende-se. 195/55/15. R$
150,00. Tr: 3372-2818.

�-----_·_-----VEíCULOS

STRAOA - Vende-se, 99. R$ 3.600,00. Tr:
8826-2502.

XR - Vende-se, '125, p/ trilha. Tr: 3376-
0520.

CLASSE A - Vende-se, 99, compl-scouro.
R$ 25.000,00. Tr: 9128-8100.

PAJERO - Vende-se, 02, sport, SE, 2.8. R$
70.000,00 Tr: 9184-1330 ..

PICASSÓ - Vende-se, 02, campI. R$
34.000,00. Tr: 9654-5380.

CAIXA - Vende-se, de som, amplificada,
semi nova. Tr: 3372-3575.

TORNAOO - Vende-se, 05, vermo R$
CARRO - Compra-se, finane. p/ assumir
parco Tr: 3276-2123.

.

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

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

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99, campi,

CAIXA - Vende-se, p/ moto, c/ chave. R$
60,00. Tr: 3376-1338.

SUB - Vende-se, 12', Pionner, 800w. R$
200,00. Tr: 8436-1617.SUZUKI - Vende-se, 95,OR 650. R$

11.000,00. Tr: 9941-5855 ou 8445-23-70. OUTROS
TORNADO - Vende-se, 03. Tr: 3371-1335
ou 9953-1446.

CAPACETE - Vende-se. R$ 30,00. Tr:
. 3370-1856.

PEUGEOT

ESCAPE - Vende-se, turbal, de tomado. R$
504 - vende-se, 96. R$ 15.000,00 c/
capota. Tr: 3374-1049 c/ Adernar.

veículos

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

www.streetcarveiculos.com.br

Picasso Exclusive 2003 R$ 39.990,�0

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

NO OSESE

ECOSPORT
X�S 1.6
MODEl028D5
COR VERMEt.HO
.'ITSNS AQfC.IONAIS
AR I DIREÇAo

.

RICAS,
�DORE

,RODAI
ORES

,'imOISD!

VAlOR:R$41 ..800,OO
Rua Angeeo Schlochet, 80
centro .. ,"'_ralllá do Sul

"327 132

S
_YO .com.br,www.�

/' veículos1
..

Realizando sonhos

AR-Q E.

VALOR:R$22 ..500,00
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Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário

Fone/Fax: 3371-1743

6011.0 MI8v - bordo, 97 - R$ 12.800.00 Gol MI4p 1.0 8v. branco. 99 te R$ 15.600.00 Scenic 2.0 AXE compl+Gr-IV, 99. R$

Titan 1,50cc. preta 2004. RS 3'.800.00 I Strada vermelha 2000. 1$ RS �.800.00 f Bross 125ccazoI2005. R$5iJ8IUIO

Não passe aperto, passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO

.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opções abaixo com desconto em folha, para sua tranqüilidade·!
agora tambpm na Golden!

..
• CRÉDITO PESSOAL

! · FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
...

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

NOVOS OU SEMINOVOS
• REFINANCIAMENTO DE

VEÍCULOS E EMPRÉSTIMOS,
MESMO COM DÉBITO
EM OUTRO BANCO

.

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília 3370 6261E-mail: financiamentoséçibest.cum.br -

••

jtULL£R COMPRA - VENDE - TROCA - fiNANCIA
R. Marina Frutuoso, 433 - Centro

3370-7942, �

,�
PROMOçAop� "lett,

A CADA
R$50:° EM COMPRAS

VOCÊ RECEBERÁ UM CUPOM PARA
CONCORRERA

SORTEIO DIA 20/03/2008 ÀS 19h.
Rua Walter Marquardt, 2820 • SL. 05 - Barra

DE R$lÓO,OO
EM DINHEIRO

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



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

BARRA DO SUL- Vende-se, de alvo
terreno cf150.000m�.R$ 50.000,00.
Tr:9604-4275 ou 3448-1198.

CASA - Assume-se f!nanciamento. Tr:
3273-0211.

CORUPÁ - Vende-se, cf 23.942 m2. R$
200.000,00. Tr: 9941-5855 ou 8445-
2370.

CZERNIEWICZ - Vende-se, de 2 pisos,
c! 189m2, cl 3 qtos, suite. R$
240.000,00. Tr: 3376-4534.

.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, de alvo
Liberada pi financiamento. R$
120.000,00. Tr: 6843-5751.

JARAGUÁ 84 - Vende-se, C/ 115m2, de
alv, c! 4 qtos. R$ 50.000,00. Tr: 3370-
9104 ou 3376-4001.

JARAGUÁ 88 - Vende-se. cf 115m2, de
mad. R$ 32.000,00. Tr: 3370-9104 ou
3376-4001.

JOÃO PESSOA - vende-se, geminada,
nova. R$ 79.000,00 neg. Tr: 9987-
1004.

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

/

CENTRO - Procura-se pessoa pI dividir
apto. Tr: 9168-3900 cl Simone ou
Mário.

CHÁCARAS

LOCA ÕES
ALUGA-SE - Quarto pI moça. Tr: 8412-

. 7594.

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

MAFRA - Vende-se ou troca-se por J O I N V I L LE - Ve n de - se. R SCASA - Compra-se, Vila Nova e prox.Tr: Jguá. Tr: 3376-1675. 3.000,00+parc RS 95,00. Ir; 3374- CASA -, Procura-se, pf alugar em
3370-0783. 5817.

CORUPÁ - vence-se, cf 2 sI. com, na
frente. 4 qtos, 4 bwc 2 pisos. Tr: (47)
3375-2798 ou 9905-9850.

lIIIIIIII Vargas_reMi5e� . .

.ilresre);j) �íIiI_.
��ib.6�Ú«rflD lr!lDriStfs!efas

.

����.. ��
� �tlroresoolí
I�d� let_l.
R:W. Ml�m·_ruli 3l75-11Qtnt044393

?""ISMa;
.MovelS

MEREU RAMOS - Vende-se, de alv,
churrasqueira e piscina. R$ 65,000,00
neg. Tr: 3376-0223 ou 841 j -8497.

RIO MOLHA -.Vende-se, de alv. RS
30.000,00. Tr: 3273-6646.

vEícULOS------�-----
padrão. Tr: 9118-7983.

VILA NOVA - Vende-se, no Jardim das
Mercedes. R$ 90.000,00. Tr: 9944-
8771.

RIO MOLHA - Vende-se, cl 83.000m2.
R$300.000,00. Tr: 3370-7570.

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

• TERRENOS

COMPRA-SE - Terreno ou casa pI
assumirfinanciamen!o. Tr: 3273·0211.

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

JOÃO PESSOA - Vende-se, area Indl, cl
958 m2 . R$ 60.000,00 parcelado. fr:
9137-5573.

PRÓX. MALWEE - Área jndl, c/89.747
m2• Tr: 9137-5573.

RIO DA LUZ - Vende-se, prox, Seara. R$
10.500,00. Tr: 9979-5507,

RIO MOLHA - Vende-se, c/319.000m2,
cl mata virgem. RS_150.000,00. Tr:
3370-7570.

,

RIO MOLHA - Vende-se, c/83.000m2•
R$300,OOO,00. Tr: 3370-7570.

�CHROEDEB 1- Vende�se, c/560m2, cl
casa .de madeirá, R$ 33.000,00. Tr:

3374��817.·
.

TRÉS RIOS DO SUL" VandNe, cl
669;64w, Tr: 8838-2666 ou 8805-
1031.

. . .

VILA LENZI - Vende-se, cl 406m2. Tr:' Guaramirim. Ir: 9609-6437.
3275-2773.

CENTRO - Procura-se, moça, pi dividir
VILA NOVA - Vende-se, cl 434m2• R$ apto, mobiliado. Tr: 9975-6297 após
150.000,00. Tr: 9188-7815. 18h,

MASSARANDUBA - Vende-se. Tr: PROCURA-SE - Casa pi alugar Vila
3379-1119. lalau ou próx. minima 3 qtos. até R$

500,00. Tr: 3274-8380 cl Guido.
RIBEIRÃO GRANDE - Vende-se, cl 2
lagoas, Ir: 8807-4849. PRÓX.CENTRO - Procura-se pi alugar.

Tr: 3370-1764.
.

ALUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS.

. Mensal e diário.
Próximo WEG II
Reserve também na praia.
3370-3561 c/ proprietário :

VILA RAU - Vende-se, mista, cl 3 qtos,
R$ 40,000,00. Aceita-se carro. Tr:
3371-6069.

ED. TERRA BRASiüs • Vende-se, c/ 2
qtos+suíte, churrasq., cl t04m2• Tr:

.:8404-3001 .

VILA NOVA - Vende-se, c/ 3 qtos, alto

LIGUE E ASSINE
3371:1919

3370-0022
WWW.PRISM A I MOVE I �L C OM - Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi

Financiamento direto
com ao Construtora

MULTIOUM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

-
Alarme residencíal
Camerciel e industrial'
Portáo eletrônico
Intertane
Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

PROX.CENTRO - Procura-se, casa jJ/
alugar: Até R$ 500,OQ, Tr: 91 02-61 OQ,

RAU - Aluga-se, de alv. Salário mínimo.
Tr: 3273-0211. 473273·7226 I 9171·1023

Rua José Narloch, 1456 - Sâo Luis

..
rnumcorn. jgs@brturbo.com.br

SCHROEDER - Aluga-se, casa, cl
174m2• R$1.000,00. Tr: 8409-9605.

3372·2677 3376-0679.
Barão do Rio Branco, 620 -·Centro Av. Pret, Waldemar Grubbac 1674 - Baependi

Entrada 30%+sã1ao parcelaâo SOx.

2 quartos - Sala de Estar
.

C inna - Lavanderia - BWC Social
Olm. .'

Sacada cf Churrasqueira,
1 Vaga de Garagem

Plantão de Vendas:
8429-0167 - 8429-0166

3 Qt?S sendo 1 Suíte • Sala de EstarCozinha. Lavanderia BWC SS
-

aeialacada cf Churrasqueira1 Vaga de Garagem

Jaraguá esquerdo
Rua Christina Enriconi Mareatla

Vendas Exclusivas

ea!�!'t'"i!iIl

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

senae Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Ui�D!ê!��;c(.{lD. Fone: (47) 3275-8400

Técnicos

Complementação em Técnico em Enfermagem 550 horas 05/03 a 14/11/08 19h às 22h

.... - .. _ _................ . -- __ - - --.- .. - -----t- - .. _ ..0_0 ··i

10/03/08 19h às 22h

14/04/081500 horas 19h às 22h

Especialização
10/03/08 19h às 22h!

Consultório Dentário

Assistência de Enfermagem em (3erontologia . _1§�"�<:lf!l�_���0�4_/0.8/08=_ �_)9h às 22h!

Pós-Graduação
390 horas 28/03/08 18h30 às 22h30

8h às 17hSegurança da Informação

18h30 às 22h30
Bh às 17h390 horas. 28/03/08Gestão Estratégica de Pessoas

-
senac

,
.. ,.

. ó£,i�o ",o seu cur..., culo.
Rua dos Imigrantes, 410· Vila Rau· Jaraguá do Sul

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

Inscrições até

CAD Solid
Works Básico

40h
A definir

...

.

Soldagem
Industrial

60h
,

06/03/2008

• AULAS E ESTÁGIOS NO P£:RIODO NOTURNO

• MATRICULA GRATUITA

• DURAÇÃO DO CURSO: 30 MESES

ÚLTIMAS VAGAS
INSCREVA-SE JÁ NO CURSO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INíCIO DAS AULAS:
FEVEREIRO DE 2008

INFORMAÇÕES: 3376-4296

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

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

HUMANA

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospitall

Cx. Postal 200 . CEP 89255-000

Fone 1471 3371-4311

Fax 1471 3275-1091
HUMANA URGENTE

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

AUXILIAR DE PRODUÇÃO -'VÁRIAS VAGAS· Não exige • MONTADOR DE MÓVEIS (8866)
escotarldade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas Efetivas - • OPERADOR DE CNC (8721/8813)
1°,2° e 3°turno). • OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8862) - Carteira de
- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763/8878) • Técnico habilitação C
em química ou alimentos.

o

• PADEIRO (8820)
• AUXILIAR DE CUSTOS (8817)

• PORTEIRO (A) (8852) • 2° grau completo, Carteira de
motorista,' conheclmento em informática, word, excel, e·

• AUXILIAR DE COMPRAS (8817) - Experiência na áreaJêxtil· mails, bom relacionamento para atendimento ao público.
• ALMOXARIFE (8832) - Residir em Corupá ou proximidades • PEDREIRO E AUXILIAR (8845/8846)
• COSTUREIRA (8827) - VÁRIAS VAGAS

• REPOISTOR DE MERCADORIAS (8809/8820)· Hortifrutas
• SOLDADOR (8774/8857)

• CALDEIREIRO (8860) • TORNEIRO MECÂNICO (8622/8779)
• CONTADOR (8753)· Superior Completo/Com Experiência. • TÉCNICO DE INFORMÁTICA (8864)· Suporte técnico e

• COORDENADOR DE VENDAS (8814) _ Superior completo. manutenção de equipamentos (hardware) de nossos clientes,
• ESTAMPADOR (8752)

. instalação de redes, internet e tudo que envolve a informática,
• ELETROTÉCNICO (8856) condução própria.
• ESTAGIÁRIO (A) (8807) : Cursando Secretariado Bilingue

• TÉCNICO ELETRÔNICO (8802)· Montagem de Placas SMD,

E
.

I E precisa terconhecimento em solda.
ou xecunvo (com boas noções em Ing ês ou spanhoi) .

• TÉCNICO EM VENDAS (8839) _ Acessórios para Veículos.
• ELETRICISTA (8875)
• ENGENHEIRO MECÂNICO (8855)

. TÉCNICO EM CLP (8867)
• FERRAMENTEIRO (8721) .' TÉCNICO DE SEGURANÇA (8871) - Com experiência em RH.

• FUNILEIRO (8859)
• VENDEDOR EXTERNO (8770/8861)) - Venda de materiais

• FRESADOR (87.79)
. elétricos em geral, painéis elétricos, serviços de engenharia e

• GERENTE COMERCIAL (8738) • Superior Compl�to/ Pré manutenção elétrica e eletrônica e obras na área elétrica.

Moldados. Região-de Abrangência: Jaraguá do Sul, Corupá, Guarámirim,
• INSPETOR DE QUALIDADE (8813/8832) � Com Schroeder, Pomerode.

.

experiência em medição desenho mecânico controle de
• VENDEDOR EXTERNO (8775)· Alimentos

Qualidade
'

.

'

-VENDEDOR(A) EXTERNO(8819)-Móveis.
'MECÂNICO DE MANUTENÇÃO eAUXILlAR (8810)- Curso

• VEND.EDOR EXTERNO (8849.) - Material de

Técnico, para empresa de Alimentos. Construçoes/Acess6nos.. .

• MECANICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRÀS ·VENDEDORAEXTERNA(8874)·Publicldade .

(8873)
. VENDEDOR INTERNO (8854) - Material de Constr�çã?

• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES (8873)
• VENDEDORA I�TERNA (8848) - Com expenencla em

• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8851) - Com experiência vendas de confecçao.
em Frigorifico.

• ZELADORA (8850/8865)
• MARCENEIRO E AUXILIAR (8843)

CONTRATA
Business Telecom

Rua Barilo do Rio SrMco.411 "Jar,agU8d() S1l1 � se
FOl'leIFax; (47) 3055.oog9· t47}9GOto281.

Consultores de vendas externas para Telefonia Móvel Empresarial para Jaraguá do Sul e Região..

Oferecemos:
Ganhos acima de R$ 1.500,00; Campanhas Internas; Ótimo ambiente de trabalho;
Treinamento e capacitação oferecido pela operadora.
Pré- Requisitos:
* Veiculo próprio; " Disponibilidade imediata; " 1· -grau Completo; "Conhecimento
básico de !nformática; " Ambos os sexos;" Comprometimento com resultados.

tnteressados entrar em coritato com Káthia através do fone (47)3055-0099 - 9609-0281 ou

pelo e-mail rh@bu.sinesstim.com.br.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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POR MOTIVO DE DOENÇA
.

.

.

VEND EMPRgA :lI DE
MERCADO NO VALE·DO APOCU;'

Contrata-se Professor:-
Contrata-se professor para o Centro

,

Politécnico Geraldo Werninghaus' no Curso .'

Técnico de Sequrança do Trabalho corp curso

. superior completo em Segurança do Jrabelho ..
Tratar no telefone 3273-5267 com'

.

Rejane ou enviar curriculum vitae
.

apoiopedagogico@cepeg.org.br

CHEGOU
. O QUE FALTAVA PARA

.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

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

juros com ,heques IIU 3x sem juros
com cortõo lie crédito. Consulte

pllfce/llme"to em alé 6x no cllflão

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

. De aCi it 6Ci daS 8h às 12h e

das 13h30às .18h.
Aos sábados das 8h às 12h.

Tef.!Fax: (47) 3370 } 155
groffyarl;aragua@/erra.wfT).br

Rua Walter Marquard� 1250
Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

RODizlO DE' PIZZAS. MASSAS.'
CHAPEADOS E BUffET DE fRIOS

PR(iMoçAe» '.

Pizza G S5c. + refrigerá.te :: R$ 11,00
Pizza M aGc. =·R$·12,00
Pizza,'p 25c.· RS 7,00
it BO.rd8$ recbeadas *' Entrega à consultar taxa

� .. -�

01811 Pizza
3275-2876 '

Todos es dias a partir das 18h30"

.

.

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

(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)
.
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SUPER PROMOClio DE PRÉ.PIIGO
Use o crediário TELPAR

*Envié mensagens
e fale por apenas

Nokia 6070
�--�c/ câmera Motorola C139

Apenas

R$199,OO
1+11

R$ 24,00 1+11

.

R$ 9,90

Apenas
R$ 79,00

. r-
�

Sony Ericsson W200
cf câmera. Mp3 e rádio
_ Apenas

,R$ 249,00-
; 0- 1+11

er��$29,OO
3634·0400 Oxford'· 3633·6660 Centro I São' Bento do Sui

'

3644·5465 . Rio Negrinho· 3642·3004 Mafra· 3273·0888 Jaraguá do Sul

Motorola V3
c/câmera
Apenas

R$ 399,00
1+11

R$ 45,90

VerGo Virt\la,�aniQ. ,

.

Gorra e aproverte .a mare
de preçoS .BalXos .

•

, VENDE-SE
ALARME - Vende-se, residencial. Tr:
9924-4767.

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

APARELHO - Vende-se, de som, p/3
cds.R$150,00.Tr: 3275-3139

A!\ CONOICIONADO' - Vende-se,
10.000 BTUS. R$ 350,00. Tr: 3370-
8160 ou 91 04-2118.

AR CONOICIONADO - vende-se, c/
1 O.OOOBTUS. Tr: 3370-5622.,

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

BALANÇA - Vende-se, comi, até
15kg, nova. R$ 500,00. Tr: 3370-
0099c/Beti.

BICICLETA - Vende-se, 21 marchas.
Tr: 3370-5622.

. BICICLETA - Vende-se, infantil, aro

16, semi nova. R$ 120,00. Tr: 3370-
4134 all 9973-8955.

CADEIRA - Vende-se, de rodas. Tr:

�I�A�E�!�V�E�O�?o�O
.

1m .

3372-3945. apso, desverminádo. Tr:3371-6986
c/Maria.

CAIXA - Vende-se, 2, p/ moto. R$
120,00. Tr: 3376-1338. FILHOTES - Vende-se, de york shire e

rotweiller. Ir: 3376-0179 ou 9918-
CAMA - Vende-se, de ferro, marfim. 7210.

R$.50,00. Tr: 8838-2957.
FREEZER - Vende-se, cf 220L:

CAVALO - Vende-se, crioulo, p/ laço. vertical. R$200,00. Tr: 3275-3139.
Tr: 3376-0520 ou 8817-3296.

GRILL - Vende-se, grande, novo. R$
CELULAR - Vende-se, cl câmera. R$ 140,00. Tr: 3370-1856.
180,00. Tr: 3372-0071,

LAVAÇÃO - Vende-se, campI. Tr:
CERCA - Vende-se, de ferro, 12m. R$ 3273-6525.
700,00. Tr: 9604-967Q.

DOAÇÃO - Aceita-se, de roupeíro. Tr:
3370-7236.

DOAÇÃO - Precisa-se, berço,
carrinho, roupas, p/ bebê. Tr: 3276-
0656 ou 9991-1051.

DORMITÓRIO - Vende-se, de
solteiro, tabaco t/ bco, de canto. R$
400,00. Tr: 8838-2957.

OVO - Vende-se, p/ carro, si tela. R$
300,00. Tr: 3370-3688.

FARMÁCIA - Vende-se, c/ ótimo

ponto, convênios e clientela
formados. Tr: 3372-2747.

FILHOTE - Vende-se, de beagle
fêmea. Tr: 3275-0185.

FIL�OTE - vence-se, ilhasa apso,
desverminado. R$ 450,00. Tr: 3372-
1589 ou 8826-3586.

FILHOTES -; Doa-se, de boxer e body
cole. Tr: 3273-7472 cl Rosane.

FILHOTES - Doa-se, de gatos. Tr:
3371-1442.

.

FILHOTES - Vende-se, de ilhaza

LAVAÇÃO - Vende-se, campI. Tr:
3273-6525.

------�-vEícULOS�

j
�

LAVAÇÃO - Vende-se, ou troca-se.
Tr: 3273-6525.

LOJA - Vende-se ou troca-se, de .

cosméticos e acessórios'. R$
18.000,00. Tr: 9651-8571 .

LOJA - Vende-se, de cosméticos. R$
20.000,00 neg. Tr: 9935-7643.

LOJA - Vende-se, de moda feminina,
no Centro. Tr: 8835-1263 ou 8835-
1248.

LOJA Vende-se, de moda

feminina,c/ estoque. Tr: 9193-0802.

LOJA - Vende-se, de roupas,· na

Barra, c/ estoque, clientela. Tr: 3371-
0148.

LOJA - Vende-se, na Barra. Ir: 3371-
0148.

LOJA - Vende-se, no Centro. Tr:
8802-9963.

MÁQUINA - Vende-se, 'de lavar

roupas, 4 kg, Brastemp. R$ 400,00.
Tr: 9157 -7173.

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

.

Aula Particular de
SolidWorks. Tr: 9607 -2022.VENDE-SE Meninas MariazinhaSALÃO - Vende-se, de cabelereiro. Tr:

8404-8523.
promoção 09/1 O. Tr: 8408-3633.

I

MÓVEIS - Compra-se, pi loja. _ Tr:
9936-4341.

-

VENDE-SE
PET SHOP
Banho e tosa e

Consultório
Veterinário. Tudo em

funcionamento, 'ótimo
. ponto e clientela fixa.

Tratar no fone
9171-4636

... *-.

,
• TAMY ISanos ';
Chegou essa semana

"

*
r NOVÁ NA CASA

MÁQUINA - Vende-se, de tear. R$
6.500,00. Tr: 9924-4767.

MÁQUINA - Vende-se, HP 12C. R$
200,00. Semi-nova. Tr: 8843-5751.

MÁQUINA - Vende-se, overlock, cf
aremate. Tr: 3370-8954 ou 8436-
0769.

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

PLAY STATION - Compra-se, II. Tr:
8408-3633. *

*GABRIELATELEFONE - Vende-se, fixo,
íransteríveí. Tr: 3371-4284. DIVERSOS
TíTULO - Vende-se, do Baependi. R$
380,00. Tr: 9917-4444c/Theo. PROCURA-SE - Alexandre Jacobi

Deretti perdeu todos os documentos
no estacionamento da Millium.
Telefone 3370-9173, com Zeni ou

Rosali.

MÁQUINA - 'Vende-se, pi fabricar.
sacolas. R$ 3.000,00. Tr: 9164-
9917.

TíTULO - Vende-se, Patrimonial, do
Acarai. Tr: 3275-2500 ou 3370-
0992.

thundercats. Tr: 9171-4626.

CHIP - Compra-se, da Brasil Telecom,
MP4 - Vende-se, 1 GB. R$l 00,00. Tr:
8813-2235. TRALER - Vende-se. pi lanche, cl

2x4m. R$ 8.000,00. Tr: 3372-0921. MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTO� EM GERAL.

Ambienle ogradóvel sI bebidas.
Ganhos acima de R$ 3.000,00.

A melhor e pnico caso de
Stiõ Bento do Sul.

OFICINA - Vende-se, mecânica,
campi, cl clientela e ponto pi
garagem. Tr: 3371-4284.

VENDE-SE - Cama rústica, colchão
mola. R$150,00. Tr: 3371-8489.

OFICINA - Vende-se, mecânica. BR
280. Tr: 3370-6588.

VENDE-SE - Churrasqueira elétrica,
sauna pi bwc, câmera digital. R$
300,00.Tr: 3370-3688.

VIOLÃO - Vende-se, cl capa. R$
70,00. Tr: 3370-6056.

Aceilo ligoção o robrcr
9918-2372

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

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

I" /
Toda linha de acessórios que você precisa só encontra aqui!

- PANIFICADORA - Vende-se, compl.,
em Santa Luzia. Tr: 3274-8695.

PORQUINHO - Vende-se, da índia. R$
30,00. Tr: 3376-3091 após 19hs nu
9186-5510.

ShoW BarVIOLÃO - Vende-se, gianini estudo.
R$160,00. Tr: 8825-2449. encontro lIos amigOS e casaiS

ShoW De streeP tese.
com maiS lie 15 mUlheres

PRANCHA - Vende-se, body board
Mormai, cl pé de pato redley, n° 42,'e
capa. R$ 250,00. Tr: 8825-2449. COMPRA-SEt

'. -·f.� _11,.,.
':.< ..
J .

Rua Bertha Weege, 525, gil - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: pla�elagame@hotmail.com

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula. 1058 .:
Chico de Paula

Tel. 3273·2347 I 8853-971

RESTAURANTE - Vende-se, campi.
RnO.OOO,OO. Tr: 3376-4466. BRINQUEDOS c Compra-se, antigos,

comandos em ação, rambo, ne-rnan,

. CIH,CUl çÃ� DIÁRIA DE TERÇA A SÁBADO
ASSINE E DESCUBRA PORQUE O JORNAL O CORREIO DO POVO É O PREFERIDO NA REGIÃO
. .

..

ASSINATURA
MENSAL
DÉBITO EM CONTA DE LUZ,

3311-1919 I 3055-0 19
_.
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Rua Jorge Czerniewic:z, 960
r Czer.niewícz - Jaraguá do Sul - se
i

'3370-0856

CHEIROSO PRA CACHORRO

Quando seu cão toma banho num pet shop, ele
fica corn a pelagem muito mais bonita, brilhante
e cheirosa do que quando você· tenta dar banho .

em casa, não é mesmo? Mas afinal, qual o
segredo, banho não é tudo igual?

Traga seu animalzinho para a MOLECÃO PET

CENTE:R_ e conheça o� cuidados para deixar seu
bichinhocheiroso pra cachorro.

Nas segundas e terças..feiras desconto de 20%

BANH'O &TOSA
, ,

CONSULTORIO VETERINARIO

Viaje tranqu ilo... Seu cãozinho ficará em boas mãos !!!
HOTELZINHO PARA CAES

9123-0657
www.fotolog.terra.com.br/ajapra

NOME: Scooby
RAÇA: não definida
SEXO:macho
IDADE: 6 meses aprox..
PORTE: pequeno
085: dócil, carinhoso e

alerta aos estranhos.

I CONTATO COM: Silvana

'1 FONE(S): 3276-3197/
I 9112-0639

I HORÁRIO: dia=:-'-------'

.1'1- �

0111 �.
PETSHOP as

, PROMOÇÃO GOLDEN BOX �
�
o
-c

<3
ê
'"
::;
o .

'g

3275·3560 �.
. RuaWaldemar Grubba, 1389 - Vila Báependi

,,/'v'

<��,,�C> 3311-2340 .3275-1887 CLíNICA VETERINÁRIA

f
. ,

I L..., \,�tí"-\aça ja a sua re�erva. L_-y.,J..J'� RuaRobenoZiemann.2156-Amizade RuaBernardoDornbusch,2181·VilaLalau

DUH
HOSPITAL - CLÍNICA VJlITf:RlNÁruA - PET SHOP - CANIL

ADESTRAMMo DE cÃES
lSAtJHo E ToSA

c.REcHE PIcÃES
HoSI>EI>AGEM

.

.

I/ElJDA DE fiLHoTES
._ PETSHoP

ATENDIMENTO VETERINÁRIO 24 HORAS NO LOCAL

Para melhor qualidade e atendimento aos seus clientes e amigos CÃES e GATOS,
estamos centralizando todos as nossos atividades e serviços que eram realizados em
nossa loja do Sh_opping Breithaupt junto ao Hospital Veterinário Duhan Tamy's' s na

.

Avenida Procópio Gomes de Oliveira, 809 - centro..

Para sua melhor comodidade nosso horário será estendido, 'atendendo-os de segunda
.

a sexta-feira das 08h às 21 h e nos sábados das 08h às 17h.

o maior centro de serviços para cães e gatos do Estado

3274..8944 I 3275 ..1141 I 3275�1788

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

Pr.oc'urando um AU:TO'MÓVEL?
if·

. ..

...

,

Não perca tnàls seu·tempo!.!!

101' 08 AUlDMÓVEl
. C,lassiflc\odos On-line dé Automóveis

.,

.

I
,

r
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-�-------VARIEDADES

TURISMO

o CORREIO DO POVO IEQUINTA-FEIRA. 28 DE FEVEREIRO DE 2008

A época ideal de viajar
para a região é quando
vai chegando o inverno

�--------�----.--�----�----------------------------��------�----��-----------------

Uma paisagem exuberante de encher os olhos
de turistas de todos os cantos do mundo

Para quem gosta de nature- E não .são somente as garças,
za, sem dúvida o Pantanal tuiuiús, biguás e tantas outras

de Mato Grosso é o me- aves brasileiras que se deliciam
lhor lugar do mundo e a época por aqui, pássaros do Canadá
do frio, quando as chuvas dão viajam até 10 mil quilômetros
uma trégua, é o melhor tempo para participar deste banquete
para se curtir as delícias que no Pantanal,
somente aquela região pode ,O espetáculo oferecido por
oferecer. A paisagem tira o estas aves é inigualável. Nu
fôlego e a gastronomia local vens compactas de pássaros
agrada qualquer paladar. dominam a paisagem e a sua

Quando termina o verão algazarra quebra o habitual si
no Pantanal de Mato Grosso, a lêncio da planície pantaneira,
água começa a baixar e a vida do alvorecer ao pôr-do-sol. À
aparece em todos os cantos. beiradas lagoas, as aves dispu
É a natureza que oferece um tam os peixes com ariranhas e

maravilhoso espetáculo. jacarés, numa luta pela sobre-
Os jacarés, ariranhas e ou-

.

vivência digna de registro.
tros predadores Se .fartam com O ponte alto do turismo na

os cardumes de peixes, que' região é o mês de junho. Para
começam uma fuga 'em, busca quem_gosta da natureza e da
dos grandes, rios. Os cardumes vida ao ar livre, é um verda-·
são monumentais, entopem os deiro paraíso. E não é só o

pequenos riachos que ligam os brasileiro que se sente atraído,
lagos aos rios. Como nem todos centenas de estrangeiros apor
conseguem escapar, formam-se tam todos os anos no Panta

lagoas repletas de lambaris, pa- nal Matogrossense, em busca
cus, peixes de todas as espécies de aventura, lazer e conheci
e tamanhos que tornam estas mento. A região já foi alvo da

águas um verdadeiro banquete curiosidade de muitos estu

para as aves no período da seca. diosos, interessados na fauna
,

e na flora brasileiras.
Todos os anos, são esperados

meiomilhão de turistas, número
equivalente a-toda a população
da região. Um dos locais mais

procurados é oRefúgio Ecológico
Caiman, uma luxuosa pousada
do Pantanal, sendo que no total
são mais de 500 hotéis e peque
nas pousadas.

De 'olho na possibilidade
de lucro com o turismo, mui
tas fazendas da região estão
se adequándo para receber os
turistas.

A boiadà tem que ser transportado em comitiva poro
fugir dos grandes enchentes. Isso é rotina na regiõo

Vários espécies de pássaros dominam a paisagem e o suo

algazarra quebro o habitual silêncio do planície pantaneira
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TRÊS COISAS QUE VOCÊ
PRECISA SABER HOJE!

Curso de Comércio'
Exterior em Joinville

Para quem trabalha na área ou pretende entrar, o Centro Internacional
em parceria tom a ACI) (Associação Comercial e Industrial de Joinvil-

.

Ie) oferecem o Curso Avançado em Comércio Exterior. As inscrições e

matrículas vão até amanhã, dia 29, e as aulas iniciam dia 4 de março.
· Informações mais deta.lhadas no telefone (47) 3461-3344 ou pelo e

mail capacitacao@acij.com.br.

Treinamento sobre

pesquisa de mercado
No dia 5 de março, o Sebrae realiza o treinamento "Pesquisa de
Mercado", em Joinville. Essa consultoria trata da identificação dos
formatos de pesquisa para necessidades específicas. O curso será
ministrado pela instrutora Lidiane laurindo, na Casa do Empre
endedor. São 24 vagas, no valor de R$5. Outras informações pelo
telefone (47) 3433-4654.

Museus recebem
livros da SDR

A Secretaria de Desenvolvimento Regional entregou, na terça-feira,
um kit de Iivr9s para os Museus' de Jaraguá do Sul. A iniciativa d9
entrega dos exemplares partiu da Secretaria de

..
Estado da Comunica

ção. Os contemplados foram o Museu do Expedicionário, Museu Parque
Malwee, Museu do Colonizador e Museu' di Ferramente D'afferd dei
Nonni. Todos os livros retratam o nosso estado.

NOTíCIAS ROTÁRIAS·
O Rotary Club é o maior prestador de serviços sem fins lucrativos
do mundo, sempre objetivando o pa� e o ético entre os povos.

PRÓXIMA PROMOÇÃO ROTÁRIA DE JARAGUÁ DO SUL:
• Castelão do Rotary (fogo de chão) no dia 9 de março, no Co
munidnde Evangélico Amizade, o partir dos llh30. A arrecada

ção será revertido para o Instituição Novo Amanhã.

Colabore com os iniciativas de Rotary, você, estará ajudando o

humanidade em prol de um mundo melhor.

· Depois do ajudo fantástico do Fundação Bill & Melinda Gates,
·

o sonho Rotório será realidade, ou seja, erradiçar o pólio.
Acreditamos que os companheiros rotarianos do mundo in- .

telre irão buscar o contra partido poro atacar com tenacidade
ainda maior o pólio.

Os famo�os j� estão aparecendo poro nos ajudar. Angelino Jolie
é agora Beyoncé como embaixadoras do paz, prlncipnlmente nos

países africanos onde temes alguns focos do pólio.

· Com certeza absoluto, quando pensarmos que duas gotas podem
mudar a vida de crianças,' estaremos em plena felicidade em

ajudar a humonidade contra o terrível Poliomielite.

/

VITRINE----------

.
;

�:(]Fqu:itetura, a pesca, a arte e os 'costumes ç�rianos vivem pl'ena-
W mente em l10SS0 Estado. Com o objetivo,de otar oibeleza dessIÍ
cultura, o R�staurante �rweg promoverá a 4° epição'da Noite da
Ilha no dia 4, de abril" $erü um' [antnr rodeado de música eo vivo e

frutes do mor; com deç�roção,temática do "manezinho da ilha". Os
ingressos já estão sendo comerçia:liz9dos li R$ 35 por pessoa.�Outros
·inf es pelo telefone 3371-21

..

/

SESC

Em cemememçâc
ao Dia da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacio
nal da Mulher, o Sesc apresenta o projeto
"Mulheres em Foco", que será realizado
do dia 3 a 7 de março. Na programação
entra cursos de hidratação, de culinária,
de arranjo floral, entre outros. Além dis
so, são oferecidas palestras, corte de ca

belo, depilação e exposição de bordedes,
Informações sobre o programa e inscri

ções gratuitas pelo telefone 3371-9177.
As vagas são limitadas.

LOTERIA

Concurso nO 635
Primeiro Sorteio

- 09 -10 ·_·17 -

Segundo Sorteio
10 -14 - -36--

.. -
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CONTA COM OS·

i
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B'RUNA
A nosso ex-BBB Bruno ainda se recupero dos cirurgias de redução de
momo e lipoaspiração, realizados recentemente. A assessoro do catari
nense comentou que elo retornou esta semana à clínico poro continuar
com os cuidados pós-operatórios. Parece que o moço radiclilizou mesmo

e vem co.isa possante por aí!
.�:".

.

CAOS'
Os policias de trônsito de Jaraguá
deveriam ter mais atenção com algu
mas pessoas que buscam seus filhos
no Colégio São Luis. Estacionam seus

carros quase em baixo do sinaleiro, em ,

cimo do faixa e, o que é pior, em filo
duplo. Isso acontece tudo 00 meio-dia,
no horário de maior fluxo de carros do
cidade. Conseqüência: uma filo quilo
métrico até o trilho de trem. Assim não
dá, lei de trônsito foi feito poro todos e
o qualquer hora do dia, ou não? Coino

, diriil Caetano Veloso.

DIZEM
,

POR AI ••.
Que já começou o

temporada de bar

ganho. Tem supostos
candidatos (J prefeito
colocando o nome à
vendo. Dizem também

que, por enquanto, o
preço é alto, mos vai
cair e muito. Quem
viver, verá!

CASAMENTO
No próximo dia 22 de, março, um dos
solteiros mais cobiçados do nosso re

gião, o patrão Geovane Demarchi, de
finitivamente entro poro o rol dos he
mens casados. Ele casará com o bonito
Simone Brito Senger. A cerimônia des
pombinhos será às 20 horas, no Igreja
luterano, em Jaraguá do Sul.

LEITOR DO DIA
,
O leitor do dia é o meu amigo Dr.
Paulo Mattos, que Ie esta coluna'
poro 1icar por dentro' dos novida
des de nosso sociedade. Vqleu!

'CABRESTO
, Pôxa vida, ainda temos aquela per

gunto que não quer colar. Se ter

ço-feira 20 mlíhões de brasileiros
votaram espontaneamente no pa
redão do último Big Brother Brasil,
e ainda pagaram, por que diabos
então o voto é obrigatório no País? '

Com o palavra ...

,,' " O :valordas coisas nõo está no tempo em que
elas duram, mas na intensidade com que acontecem.

Por lsse existem momentos inesquecíveis, coisas
inexplicáveis ejesseus incomparáveis_"

, ",FERNANDO PESSOA

EM ALTA
Começou a operaçõo
limpeza nos ruas
da cídede,

SOCIAl-----

O casal de empresários Nicácio e Traudi Gonçalves, desfrutando das
mordomias, em recente e elegalÍte cruieiro no navio Splendour

, Of The Seas, pela orla brasileira
,

,

, HOUSE SUSHI
Em breve, o Kantan traz novidade poro o cása mais badalado do momento.

"

Uma delas será o festa House Sushi, que acontecerá sempre em uma quin
to-feira do mês. No ocasião, não serão servidos os tradicionais pratos e

sim o Temaki, o sushi em cone. Outra coisa, o coso vai abrir somente às 22
horas poro uma grande bolado com muitos Djs convidados. Aguardem!

Eliane Moretti da Silva, com o marido Claudemir da Silva, festeja hoje'idade noW-
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Atitude responsável
A Malwee está distribuindo sacolas óxi-biodegradáveis para os mais de 1 Q mil pontos em todo Brasil que revendem seus

produtos. Em todo .o mundo, segundo a Fundação Verde (Funverde), 1 milhão de sacos plásticos são consumidos por mi
nuto (500 bilhões por ano). O mundo, tem produzido plásticos desde a década de 1930 e menos que 5% do total produzido
foram incinerados. Todo o resto continua no planeta. Sacolas plásticas comuns levam centenas de anos para se decompor,
entopem aterros, poluem rios li o meio ambiente. A Malwee Malhas sempre foi sinônimo de responsabilidade ambiental,
desde o Parque Malwee, modernas estações de tratamentos, entre outras ações, até chegar nesta nova sacola.

INOVAÇÃO
A sacola oxi-biodegradável é composta de polietileno
como as outras, mas recebe um aditivo especial que faz
com que ela se degrade de forma segOra no meio am

biente em menos tempo que os plásticos convencionais.
.lsso se dá a partir do contato com a luz, calor e outros
fatores ambientais. Estabilizadores sãn utilizados para _

garantir uma vida útil suficientemente longa para que
a sacola cumpra sua função, estabelecida em cerca de
dois anos. A oxi-biodegradável é superior à biodegra
dável, pois essa última necessita de um ambiente es-

'

pecífico para se degradar, enquanto :que a primeira se

degradará sozinha.

QUANTIDADE DISTRIBUíDA'
Todas us sacolas distribuídas neste ano de 2008, para
os mais de 10 mil pontos de venda da'Malwee Malhas
em todo Brasil já são oxi-biodegradáveis. Compondo um

.

volúme total de aproximadamente 6,5 milhões sacolas
que se degradarão sozinhas.

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

MOEDA . COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar comercial (R$) 1,669 1,671 0,77%
Euro (em US$) 1,512 1,512' 0,93%EMBARGO

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2008

EXEMPLO DE CRESCIMENTO
A lntelbrns, líder na fabricação de centrais e telefones da
América latina, fechou o ano de 2007 com crescimento
de receita bruta na ordem de 64,1% em relação a 2006,
considerado o melhor resultado dos últimos dez anos. O
faturamento do ano passado ficou em R$ 365,1 milhões.
Já o lucro líquido fechou em R$ 27,6 milhões, o que sig
nificou incremento de 67,42% no comparativo entre 2006
e 2007.

DIVERSIFICAR PARA CRESCER
Para o presidente da Intelbras, Altair Silvestri, trata-se de
um crescimento equilibrado e que leva em conta a atuação
diversificada da empresa. ''Além dos bons resultados com

produtos de telefonia corporativos e de consumo, também
experimentamos um ingresso bem sucedido na área de se

gurança eletrônica e de informática'. O objetivo. é nos conso

lidarmos em relação à integração de soluções em comunica
ção, aproveitando nossa qualificada rede de distribl!ição 'em
todo o território nacional".

. SOBRE A INTELBRAS
Empresa de capital fechado e 100% nacional, a Intelbras é,
Ií�er no mercado brasileiro de centrais telefônicas e telefo
nes. Fundada em 1976, a Intel bras está localizada nomunl
cípio de São Jósé; no região metropolitana de Flo,rianópolis,
Santa Catarina. São mais de mil colaboradores, distribuídos
no setor administrativo e linha de produção.

UE libera a importação decarne
Medida suspende parcialmente embargo do bloco europeu.ã camedoBrasil

. BRASíLIA O: rumo da missão de/veterinários
A :União Européia voltou a 'per- europeus que está no Brasil desde' a

'mitirImportações de carne de 106' segunda-feira; 25, inspecionando os

fazendas brasileiras ontem, informou sistemas de controle sanitário de uma
a porta-voz européiade SaUde 'e Pro- -amostra de 30 estabelecimentos esco-

,

teção ào Consumidor da Comissão, lhidos entre os lístades, ,

Nína Papadoulaki. '.': "'-':.' ',' Segundo Papadoulakí.-novas fa-
'1\s . autoridades 'brásileiras en-. zêndas poderão 'ser incluídas na lista'

viaram à Comissão (Européia, órgão" com base nos resulíados das ínspe
Executivo da VE) uma lista provísó- ", ções européias, programadas para
ria de 106. fazendas; com .os cbrrés-: -terrninarno dia 14 de março:

'

pondentes relatórios das auditorias, '. '.
que garantem que elas cumprem 'to-

" . '. PRomlÇÃO
.'

dos os requisitos para importação de As importações da carne foram
carne", disse a porta-voz.Coma nova suspensas no final de janeiro depois
lista aprovada, o Brasil poderávoltar que aUniãoEuropéia sê negou a acei
imediatamente a exportar à UE carne tar _a, lista de fazendas aprovadas pelo'
desossada ematurada produzida nes- . Brasil para vender ao bloco, alegando
sas fazendas.

.

"

falta de acordo em t0I'J?0. do número
No entanto, a decisão não muda de estabelecimentos listados ..

, ..

,,��.. ' """
''l.

União Européia volta a importar carne brasileira de 1 06 fazendas, embargo começou em janeiro
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ELEiÇÕES

\

SANTACATARINA---------

fício municipal, o recurso desse
,

ano não deve ser questionado,
ao menos que a verba seja bem
maior que as anteriores.

Em relação a anúncios e

campanhas publicitárias, o ar

tigo 37 da Constituição Fede
ral veda a publicidade que não
atenda ao caráter institucio
nal, educativo e social, como
as que contam éom nomes e

partidos no material divulga
do. A partir de cinco de julho,
é proibida qualquer forma de

publicidade institucional dos

"municípios e suas autarquias ..
Publicações legais, como edi
tais de licitação e publicação
de novas leis são permitidas.

Prefeitos tiram dúvidas jurídicas
Caso Luiz Henrique daSilveira no TSE alertou administradores municipais

maiores dúvidas ficam por con
ta do artigo 73 da lei 9504/in
com inúmeras proibições no

ano eleitoral. A polêmica é

grande na regra que afirma que
"a partir de l°de janeiro fica
proibida a distribuição gratuita
de bens, valores ou benefícios

por parte da administração pú
blica, exceto nos casos de cala
midade pública, de estado de

emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já
em execução orçamentária no

exercício anterior".

Segundo entende o assessor,
a lei se aplica a subsídios no

vos, que não foram menciona
dos durante os quatros anos de
gestão. Se a entidade ou insti

tuição sempre recebeu o bene- CNRjADI Assessor da Fecam, Marcos Probst, orienta quanto as proibições.

Confusão'
Quase deu briga. O progressista Kennedy Nunes, Gutor do projeto de lei que propõ� o parcelamento das multas de trânsito,
chamou o tuenne Marcos Vieira de "matreiro e 171." Vieira foi o responsável pelo substitutivo global, que segundo Nunes
determlnere que o parcelamento das multas passaria a valer em 2009. Vieira comprovou que no verdade seguiu o projeto
original, ou seja, valendo a pqrtlr de janeiro deste anó. Os bombeiros entraram em ação porque o debate ficou quente, e
o culpo .acabou recaindo na Mesa por ter incluido na redação final a data de 2009. O responsável pela redação é o pee-
medebíste Romildo Titon.

.

ATACANDO
Da tribuna do Assembléia o deputado José Natal,
como prometeu, atirou pesado contra o advogado
Gley Sagaz evidenciando que foi condenado por fal
sidade ideológica ao assinar declarações falsas de
pobreza em ações judiciais que estava· envolvido.
Numa delas, segundo o parlamentar, I! sentença de
terminou um ano de reclusão. O tucano act desqua
Iificar o advogado do PP alertou o OAB e a Justiça.
"Foi esse advogado que tentou cassar o mandato do
governador Luiz Henrique eleito pelos catarinenses,"
finalizou. DETALHE: O deputado José Natal está sendo
processado pelo advogndo Gley Sagaz._

O OUTRO LADO
Evitando polemizar com o deputado Valdir Colato que
se colocou clintr�rio 00 Projeto do Meio Ambiente,

. que o·governo apresento no próximo segunda-feira,
o �ecretário dI! Agricultura Antonio Ceron garante
que a proposta atende o setor produtivo eotarlnense
respeitando os questões amhlentels, Lembrou que
foram 50 reuniões com os mais diversos segmentos
representativos do estado e espera ajustes por porte

.

dos deputados na Assembléia.

CONFIRMADO
O PP indicou o deputado Angelo Amin poro presidir o Co
missão Permanente de Desenvolvimento Urbano do Câma
ra em Brasília. Entre os assuntos em pauto a parlamentar
pretende priorizar o debate em torno de uma político na

cional de transporte urbano, que vai desde a isenção no

compro de ônibus" até o subsídio de combustíveis visando
a redução do valor dos passagens .

�
�
o::

o
o::
lU

s;

FLORIANÓPOLIS
. Com a repercussão do jul

gamento do governador Luiz
Henrique da Silveira no TSE

(Tribunal Superior Eleitoral),
em acusação de propaganda
irregular .e abuso do poder
econômico na campanha .de
2006, os prefeitos catarinen
ses estão. preocupados em

evitar problemas desse tipo
nas eleições municipais desse
ano. A cada semana, pelo me

nos cinco prefeitos ligam ou

comparecem à sede da Fecam

(Federação Catarinense dos
Municípios), na Capital.tpara
tirar dúvidas com o setor jurí
dico da entidade.

Segundo o assessor jurídico
da entidade, Marcos Probst, as
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Pré-pagos; preço reduzido :

Anotei estuda
'<,

alterar taxa I

BRASíLIA
AAnatel (Agência Nacio

nal de Telecomunicações)
está preparando uma pro- �

posta para alterar as regras
de utilização da taxa de fis

calização . (Fistel) recolhida

pelas empresas de telefonia'
celular. b. idéia é permitir
uma redução nos preços do
celular pré-pago, segundo o

superintendente de Serviços
Privados da. Anatel, Jarbas
Valente. "Para reduzir a taxa
do Fistel tem que ter uma

contrapartida, como reduzir
o pré-pago para a população
de baixa renda", afirmou o

superintendente.
O Fistel foi criado há 10

anos para ser usado pela
Anatel na fiscalização dos

serviços. Com o crescimen
to vertiginoso do número de
celulares no País, que alcan

çou 122 milhões de apare
lhos, a arrecadação da taxa

já superou 'o orçamento da

agência. A previsão é de que
este ano sejam arrecadados
R$ 2,1 bilhões só no setor de
telefonia celular, enquanto o

orçamento da Anatel é de R$
411 milhões. A maior parte

, do que é recolhido vai para
os cofres do governo.

Segundo o consultor ju
rídico do Ministério das
Comunicações, Marcelo'
Bechara, é necessário fa
zer uma análise econômica
e tributária para saber se- a

melhor medida seria uma

redução nos preços ou isen

ção de cobrança para alguns
segmentos.

REFORMA TRIBUTÁRIA

O CORREIO DO POVO ffiQUINTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2008
.

'Não é a ideal', admite Lula
Mas Mantega garante que o Brasil terá crescimento maior
BRASíLIA

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva afirmou ontem,
que o projeto de reforma tribu
tária "certamente não é ideal e
certamente não haverá ideal".

Segundo ele, deve ser feita uma
proposta de política tributária

que seja aprovada no Congres
so. O presidente e o ministro
da Fazenda, Guido Mantega,
estiveram reunidos ontem, com

empresários para apresentação
da reforma tributária; O proje
to segue hoje para o Congresso
Nacional.

'

"Se essa proposta sair da-
.

qui e der entrada no Congresso
Nacional e vocês simplesmente
acharem que é dever do Gui
do Mantega aprová-la, é uma

criança natimorta (que morreu

dentro do útero ou durante o

parto). (00') Todo mundo terá

que se engajar para que a gente
aprove", afirmou Lula. .

Durante apresentação, Gui
do Mantega declarou que esse'
é o momento adequado para se

fazer uma reforma tributária e

previu que, com a sua implanta
ção, a economia poderá crescer

ainda mais, chegando' a 5,5%,
contra os 5% de crescimento do .

PIB previstos para esse ano.

.' Mantega disse ainda que.
espera que se chegue a uni
"consenso", afirmando que em

questão de reforma.tributária
a "unanimidade é impossível".
Para o ministro, a reforma tri
butária resolverá de 80% a 85%

a:
OJ
"".

ii%
õ
z
o

�
:i:

Presidente Lula e ministro do Fazendo Guido Mantega apresent_oram proposto de reformo o emp�esórios

dos problemas tributários do

país. �

',� reforma tributária é fun
damental para o país nesse

momento que estamos viven

do, porque permite acelerar
o crescimento econômico.
Poderemos ter um acréscimo
do crescimento: cerca-de 10%
a mais do que' se obteria. Em
vez de 5%, poderíamos ter um
crescimento de 5,5%. Ao Ion-

go de 10, 20 anos, teremos um

impacto extremamente impor- .

tante dessa reforma", garantiu
Mantega.

Na terça-feira, 26, o minis
tro confirmou a promessa de
incluir no texto da reforma
tributária um .dispositívo que
proíba o aumento da carga de
impostos e contribuições fede
rais durante a sua implemen
tação. Isso, porém, não foi su-

ficiente para garantir o apoio
dos dois maiores partidos de

oposição' ao novo projeto de
reforma tributária.

"A proposta' é acanhada
tanto no que se refere à redu
ção da carga de tributos quan
to a uma nova divisão de re

ceitas entre União, estados e

municípios", disse o deputado
ACM Neto (BA), líder dO'DEM
na Câmará.

Mínimo sobe para .R$·412,40 no sábado
Reajuste de 8.,52% equivale ao crescimento do PIB em dois anos e à inflação

Paulo 'Bernardo anuncia mínimo

BRASíLIA
O novo salário'mínimo

negociado pelo governo, de
R$ 412,40, começará a valer
em l°de março. A informa
ção foi dada essa semana

pelo ministro do Planeja
mento, Paulo Bernardô. So-

gj bre o mínimo atual, de R$
� 380, o reajuste é de 8,52%.
� Segundo o ministro, o valor
.� foi negociado com as cen

g trais sindicais. "Nós estamos

� nos comprometendo a anual-
mente corrigir o mínimo com

base no crescimento do PIB

(Produto 'Interno' Bruto) de
dois anos anteriores, no caso

de 2006, e mais a variação da
inflação".

'

O acerto com as' centrais
sindicais antecipando a data
do salário mínimo para l°de
março foi posto no texto de
um projeto de lei, encaminha
do pelo governo ao Congresso
Nacional em janeiro de 2007,
no âmbito do PAC (Programa
de Aceleração do Crescimen

to). O projeto já foi aprovado

na Câmara, mas aguarda vo

tação no Senado. Em 2009,
pelo projeto, o mínimo será
reajustado em 10 fevereiro e,
em 2010, em l°de. janeiro ..
Em 2011, a data também será
l°de janeiro.

O projeto define ainda que
O piso salarial será reajustado
com base no crescimento real
da economia de dois anos an

teriores, acrescido da inflação
do período, 'medida pelo INPC

(Índice Nacional de Preços ao

Consumidor).
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Eleiçã:o já.
.

"está. decididoTremor assusta a .. Inglate.rra
Terremoto em Londres chegou a 5,3 graus na escala Richter
LONDRE$

Diversas regiões da Ingla
terra e do 1!lafs de Gales, in
cluindo parte de Londres, fo
ram sacudidas na madrugada

-, de ontem por um terremoto de
5,2 graus na escala Richter, O
mais forte no País em quase,
um quarto de século.

Segundo o British Geologi
cal Survey (BGS), órgão britâ
nico que monitora os sismos

geológicos, o epicentro do tre
mor, aconteceu à Oh56 (21h56
de terça-feira em Brasília), foi
na cidade de Market Rasen,
no condado de Lincolnshire,
a cerca de 250 quilômetros ao

norte de Londres. Nãó houve
. registros de grandes danos ou
de ferimentos graves. Apenas
um homem sofreu ferimentos

. em sua perna, atingida por
uma chaminé que caiu de sua

casa emWombwell, no conda
do de South Yorkshire, ao nor
te do epicentro do tremor.

"Eu estava apavorada, para
ser honesta. O barulho foi mui
to, muito aterrorizador... Foi tão

profundo e estrondoso. Parecia
que O teto ia cair. Havia gente
saindo à rua de pijama para sa

ber o 'que estava acontecendo,
Foi uma experiência e tanto",
afirmou Bev Finnegan, que vive
na cidade de MarketRasen.

O tremor foi sentido no

centro de Londres e em outras
cidades britânicas ao norte da

capital, Como
.

Manchester e

Newcastle.

o pior tremor na IngleteR'a em quase 25 anos destruiu principalmente telhados e provocou rachaduras em casas

DANOS ESTRUTURAIS a porta-voz, "a maIOrIa' das
�,Uma porta-voz da polí- pessoas estava angustiadaen-

.

cia de Lincolnshire disse tão houve uma grande quanti
que a força recebeu dezenas dade de ligações".
de ligações de moradores da De acordo.'com o geólo
região.tHouve danos estrutu- go Brian Baptie, do RGS,
rais leves, como rachaduras, um terremoto dessa magní
e um par de chaminés ficaram tude ocorre mais ou menos

destruídas. Não há nada sério / a cada 20 anos no Reino
até agora", disse ela. Segundo' Unido."Podemos ter esse tipo

ISO'·N'"
. J. ovem ainda, com muita vontade de vencer..

.

.

.

A vida se acaba, de repente, sem explicação ..
. .,...... ....

_�"'::11'.
"

' I maginava sempre um futuro desucesso pleno.
,

S aúdando os amigos que ficam, com emoção.
O lha' para o Alto, eis que descansa das lutas ...

. N ereu e Laurinda. ele cumprlua sua missão.

- Tudo neste mundo se finda' e a gente-.chora ..
O' amor jamais termina em nossos' corações

. M eu Deus, como pode isso acontecer assim?
A o amigo, as boas-vindas as sagradas mansões!
Z eloso que, era, Jaíson em nova dimensão está,
E' Ie foi recebido num paraíso de muitas flores.
L aurínda, sua genitora, sotre comtantas dores,
L embranças que não se apagam, do filho lá..
I .rmãs lamentam, mas na glóri� soam canções

"Obrigado a vocês pela força
que nos deram". Nereu e família

.

Convidamos vocês' para a missa de 7<' diaamanhã as 19h na Igreja Matriz.

de tremor moderado, mas

eles são relativamente raros",
afirmou.Um tremor secundá
do de 1,8 graus foi registrado
pelo BGS por' volta das 4h

(ih de Brasília).O primeiro
tremor foi o mais forte no País
desde 1984, quando um abalo
de 5,4 graus foi registrado no

norte do País de Gales.

RÚSSIA
A cinco dias da eleição

presidencial russa, o candi
dato apoiado pelo Kreinlin,
'Dimitri Medvedev, está certo
da vitória, e a única dúvida
até agora é a viabilidade da
continuidade no poder do
atual presidente Vladimir
Putin, disposto a "servir ao

país", agora, como primeiro
ministro. Putin, que não tem
o direito de se candidatar a

um terceiro mandato conse

cutívo, revelou recentemen
te a intenção para depois
da eleição de 2 de março:
exercer o poder "executivo

supremo.
Medvedev, de 42 anos,

.

atual primeiro vice-primeiro- -

ministro, éurn dos colabora
dores mats fiéis de Putin, que
o designou em dezembro para
sucedê-lo na presidência. E

para que sua: vitória esteja
assegurada, foi colocado à

disposição todos os instru-
m mentos do Estado, entre eles
'"

� a televisão pública. A cam-
ur

� panha eleitoral, desta forma,
§: é fisicamente inexistente.
o

� Nas ruas de Moscou, carta-
� zes mostrando a águia bicé-

fala recordam aos eleitores a

data da eleição.
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Flamengo contratou quatro jogadores para tentar buscar o título da Taça Pomerode a partir de domingo

TAÇA POMERODE.

Começo o pri_ncipol
torneio do região

,

Cinco times jaraguaenses estão confinnados
JARAGUÁ DO SUL

Começa neste domingo o
·

principal torneio regional de
clubes amadores. A Taça Pome-

·

rode terá neste ano.Iã equipes,
sendo cinco delas de Jaraguá do,
Sul. Aolado da CopaNorte, esta ..
é a principal competição do :prj� _

:

meiro semestre, Nesta' edição
os times estarão divididos em

duas chaves. Os dois-primeiros
de cada grupo passam direto

para as quartas-de-final. Já os

times de 30 a 60 lugares se en

frentam em jogos eliminatórios,
para definir os outros quatro
classificados. A rodada começa

·

sempre às 13h30, com o jogo
dos aspirantes.

.

Dois times jaraguaenses es

tão no Grupo A - Flamengo e

Cruz de Malta. JUnto com eles
estão o Atlético Pomerodense, a
Apafeb, o Floresta, 0_Caramuru
eo Tupi de Gaspar. O rubro-ne

gro do.Bairro Garibaldi estréia
fora de: casa, contra o. Floresta
com quatro contratações, to-

.

das do Glória de Blumenau - o

goleiro Tiago, o meia Leonel, o
lateral-direito Gyan e o atacante
Fabrício. "Tem mais um contra

tado, mas é surpresa. Ele deve es
trear apenas. na partida de casa",
prometeu o presidente do clube,
Claúdemir Ruedieger, o Fogui
nho. O Cruz de Malta também
estréia fora, contra o 'Iupí..que-

Vitória foi
finalista nos

aspirantes em

2007 e espera
repetir a dose

rendo deixar de lado a CopaNor- Começamos na Segundona (da
te. O alvinegro mantém amesma Liga" Jaraguaense) e subimos
base do ano passado. logo no primeiro ano. Agora.

No Grupo B, Jaraguá do Sul queremos brigar pelo título da
estará representado pelo vete- Taça Pomerode", prometeu o

rano Vitória: e os novatos Noite técnicoMarcos Roberto Moura
a Fora e Atlético ENEC .. Além· E o Atlético, que mandará seus

deles estão Q Água Verde de jogos no campo do Botafogo da
Timbó, o Água Verde de Pome- Barra do Rio Cerro, recebe o Fo
rode, o Botafogo de Pomerode gão de Pomerode. As novidades.
e o Vera Cruz, esfe adversário no time são o zagueiro Viola
do Vitória, domingo, no Bairro', [ex-leão Pessoa), os volantes [o- -

Rio da Luz. O estreante Noite selério (ex-Noite a Fora) e Mau-
a Fora, que jogará em Pomero- rici-Iex-Flamengo] e o atacante "

de contra o Água Verde, espe- . 'Adilson (ex-Vitória].
. ra surpreender na competição.
"Nosso objetivo é só' crescer, JULIMAR PIVAlTO
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Reforce a imagem da suo. E!mp:reSlll!
Vista seus colaboradores cOlllllrliformes
produzido. (omletidos da
muI! alta qtlalidud(l.

De saída
O nadador Eduardo Junkes deixou o equipe Urbano/FME e agora
treino no Clube Curitibano. Como curso çdmtnlstrnçâe no capi
tal paranaense, o atleta resolveu treinar nesta que é uma dos
principais forças do país. Mos como o regulamento do fesporte
permite que atletas ccínrlnenses atuem mesmo registrados em

outros Estados, ele está confirmado para os JASC. Junkes, ou Mos
sa como é conhecido, é um dos principais recordistas do OlESC e

.

dos Joguinhos Abertos.

- ç..
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Juventus estréia bem no returne
Moleque Travesso faz bonito e ganha de lxO do campeão do I

o
turno

� O CORREIO DO POVO
, ��

QUINTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2008

CAMPEONATO CATARINENSE

JARAGUÁ DO SUL
a [uventus venceu o Figuei

rense por lxO em uma partida
de superação. Debaixo de chuva
o Moleque Travesso quebrou
a invencibilidade do campeão
do primeiro turno. a time jara
guaense atacoumais e tevemaior

posse de bola.' Logo aos dez
minutos Edinho recebe a bola de
uma cobrança de escanteio. Ele
chutou de primeira, mas passou
por cima do goleiroWilson.

a aniversariante do dia Ed-
,

inho
-

estava inspirado, mas fal
tou pontaria. Aos 20 minutos ele
teve mais uma chance de chutar
no meio da área e, novamente, a
bola insistiu em passar por cima
do gol. Durante o primeiro tempo
o tricolor teve seis oportunidades
reais de gols contra apenas três
do time adversário. Uma delas
foi aos 25 minutos, quando Jef
ferson entrou na pequena área

passou para Ivan que chutou e a

bola passou muito perto da meta
deWilson.

A primeira etapa terminou

empatada sem gols, mas com o

Juventus mostrando um bom
futebol, mesmo com um campo
molhado, o, que impossibilitou
jogadas de habilidade. No se-

gundo tempo o Moleque Traves
so continuou atacando e buscan
do o gol. Aos 14 minutos [ovane
cruzou para Ivan que cabeceou,
mas o goleiro fez uma boa defesa.
Aos 28minutos,Wilson fez a: def
esa do jogo em um chute de Ivan.
Em uma boa jogada de Maciel
a bola sobra para Ivan, que bate
de primeira, mas o goleiro não

permite que o Moleque Travesso
abra o marcador. a gol da vitória
foi no final da partida, aos 42
minutos, com o camisa 11, Ivan.
a atacante aproveitou um cruza

mento da esquerda e na dividida
com o zagueiro Bruno Perne e

, empurrou para o gol:
a técnico Dirceu Matias de

stacou a mudança de compor
tamento do time. "Quando você
encarna o espírito vencedor você
vê a mudança. Eles buscaram
aperfeiçoarmais o futebol", anal
isou o treinador, emendando que
de agora em diante cada jogo é
encarado como final de campe
onato. Já o zagueiro Marcão
comemorou a vitória dizendo
que o time foi além. "Foi o jogo
da superação, mostramos que
temos brio e vergonha cara".

G'::NIELLI RODRIGUES

Com campo molhado. Juventus apresenta um bom futebolno João fJjartatto

ESPORTE---------�

Atacante Ivan (com a bola') marco,u o gol no final da partida, em uma dividida com o zagueiro Bruno

-;mti;i,I@""dNijiijiiM'ittH1ii!Md'·
E "W'CO ,6P
O O

Resultados
1a Rodada

6e S6
2

P J V

3

3 ,J�."
"

Joinville 3x1 Guarani
Atlético 2xO Chapecoense
Juventus 1 xO Figueirense

3° Juventus 3 1 1 O O 1 'O 1

Ll&1IIJI(Si��i]:-
5° Chapecoense O

l��
7° Avaí O O

r�'.���9�l�' _ .�! O
.

Cidade Azul O O

�Çilijm!!!
-

-O Ir-='ó�'llllt"Q;�
Marcílio Dias O O

�íiJP'1: UmlilUf . 'O,
.

O�'!!HPJ!_.<,,ª.= __ ,�. _<_�.,,_ .. � o ••

Hoje
20h30 - Metropolitano x Brusque
20h30 - Criciúma x Marcílio Dias
21 h45 - Avaí x Cidade Azul,

O

Ó
O

I)
O

O

0-'
O

''''q
O

O O O O

ÍJ
OO O O

q, �Q,,,,,,.0g_.-·, __

----------------t.I,N,}i;i!,I:jini1il-------�--------
Ulbfa (RS) 1 xl Brasiliense (DF)

-

Paruná..{PR) 4xO Trem (AP)
Vasco (RJ) 3x2 Itabaiana (SE)
Democrata (MG) 3x2 Bragantino (SP)
Paranavaí (PR) 3x3 Águia Negra (MS)
Juventude (RS) (5)OxO(4) Linhares (ES)
Palmas (TO) x Atlético (MG)*
CENE (MS) x Palmeiras (SP)*
Imperatriz (MA) x Sport (PE)*
Nacional (PB) x Inter (RS)*
Rio Branco (AC) x Botafogo(RJ)*
Icasa (CE) x Bahia (BA)*

COPA DO BRASIL COPA LIBERTADORES
Corinthians (All 1 xl Atlético (PR)
Madureira (lU) lx1 ABC (RN)
Santa Cruz (PE) lxO Fast Clube (AM)
Grêmio (RS) 6xO Jaciara (MY)
Atlético (GO) 3x2 Ituiutaba (MG)
Coritiba (PR) 6xO Tuna Luso (PA)
Jaguaré (ES) 3x2 River (PI)
Portuguesa (SP) 3xl Ulbra (RO)
6uará (DF) lx3 Nacional (AM)
Coruripe (All 4xl Juventus (SP)

.

Central (PE) 010 Remo.(PA)

Hoje (27/2)
River Plate 2xl América (MEX)
Flamengo x Cienciano*
Atlético Nacional x São Paulo*

* Jogos não encerrados até o

fechamento'
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CAMPEONATO ESPANHOL
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Robinho deve voltar neste sábado
Atacante retomou aos treinos com o Real Madri depois de 15 dias afastado
MADRI

a atacante Rabinho voltou
a treinar com o elenco do, Real
Madrid ontem, depois de '15
dias de afastamento por causa
de uma lesão muscular. Rabi
nho se contundiu na partida
em que o Real goleou o Valla
dolid por 7xO, em 9 de feve
reiro. Depois disso, ficou fora
de dois jogos do Campeonato
Espanhol e de um da Liga dos

Campeões, na derrota por 2xl
, para a Roma.

Além de Rabinho, outro

jogador de volta aos treinos
é o zagueiro Pepe, que tinha
uma contusão no tornozelo
direito e estava fora da equi
pe desde 20 de janeiro. Com
isso, os dois devem reforçar
o Real Madrid, sábado, con
tra o Recreativo Huelva. A
'baixa do time, dessa vez, é o

centroavante Van Nistelrooy,
que sente uma lesão no tor

nozelo.
a lateral-direito espanhol

Michel Salgado destacou a

melhora de Rabinho na atu
al temporada e afirmou que
o Real Madrid sente falta do

Cross Country
com 5 pódios

Atletas jaraguaenses se destacaram na

abertura do Estadual de Cross Country.
Em oito categorias, venceram cinco. Os
destaques foram Paulo Krutzsch Júnior
(Nenê Peças/KG Motos) que ganhou
o XC2, Luciano "Boca" Oliveira (Tim/
Águia Negro Tronsportes/Moder) ven
ceu o light especial e ficou em segun
do no XC1.

Sede principal
pode mudar

A sede principal do Mundial de futsal
da Fifa pode não ser o Rio de Janeiro. A
cidade está ameaçado depois de uma

troco de recados entre o prefeito César
Moia e o presidente do Confederação
Brasileiro de Futsal (CBFS), Aécio de
Borba Vasconcelos. Segundo Aécio,
Uberlândia pode ser a nova sede, coso
o problema com Rio permaneço.

atacante brasileiro. "Nesta

temporada estamos vendo
um Rabinho muito mais sol- '

to. Sua chegada foi compli
cada, pois veio com status de
estrela mundial e sem conhe
cer o ritmo da Espanha. Po
rém, agora é outro jogador",
afirmou.

Líder do Campeonato Es

panhol, o Real Madrid viu
recentemente a diferença de
pontos para o Barcelona cair

para apenas dois,' depois de

seguidos tropeços na compe
tição. Na rodada passada, a

equipe perdeu para o Getafe,
em casa, por lxO. "Queremos
tê-lo de volta o mais rápido
possível, pois é um trunfo ím

portantíssimo para nós", com
pletou Salgado.

Depois desse jogo pelo
Espanhol, o Real decide sua

passagem PíITa as quartas-de
final da Liga dos Campeões.
No Santiago Bernabeu, o time
do técnico Bernd Schuster
enfrenta a Roma, precisando
de uma vitória simples para
avançar. a empate classifica
os italianos. Robinho (D) é considerado um trunfo importantíssimo poro o Real Madri no Campeonato Espanhol" .

Jnrne Trulli, du Toyota, fez o melhor volta do semana, com 1 min20s801

Em dia cheio de surpresas,
Trulli lidera último treino livre
BARCELONA

a último dia de testes cole
tivos da pré-temporada da Fór
mula 1 foi marcado por uma

série de surpresas, entre elas o

primeiro lugar para o italiano Jar
no Trulli, da Toyota. Ele cravou

a melhor volta da semana, çom

lmin20s801, quatro décimos
. mais rápido que o escocês Da
vid Coulthard, da Red Bull, que
não havia treinado na terça-feira
par causa de dores nas costas.
A Toyota admitiu, no entanto,
que Trulli foi à pista com pouco
combustível, para uma volta de

qualificação. "Estou confiante, a
coisa parece bem melhor do que
no ano passado", disse Trulli

Agora, as equipes sóvoltam
à pista no dia 14 de março, na
abertura dos treinos livres para

,% o GP da Austrália, no dia 16. E

� uma' prova de que os tempos
is desta quarta-feira não devem ser

levados em conta para fazer pre-

visões sobre os favoritos do ano é

que McLaren e Ferrari aparecem
lá atrás na lista de tempos.

Seu companheiro Lewis Ha
milton ficou em décimo, uma
posição atrás' de Kimi Raikko
nen. Felipe Massa acabou em

13° lugar, com quase um se

gundo e meio de desvantagem
para a volta. As duas equipes
testaram a resistência dos equí-
'pamentos. Raikkonen comple
tou uma simulação de corrida,
apesar de várias interrupções,
enquanto Massa testou a con

fiabilidade do motor.
A Renault teve mais um

dia de desempenho mediano.
A boa surpresa foi Nelsinho
Piquet, que fez o sexto melhor
tempo, uma posição à frente
de Fernando Alonso. A Honda
foimais uma vez medíocre, e

'

fech:ou a lista de tempos, com
Jenson Button e o pilato de tes
tes AlexanderWurz.
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Trabalho corrido- nos bastidores,
Roupeiro se dedica ao Juve IShpor diaparagarantir espetáculo nos��s
JARAGUÁ DO SUL

Antes de qualquer jogo ou

treino do Juventus, em Jaraguá
.do Sul, um funcionário "entra
em campo" e deixa tudo pronto
para que os atletas possam bri
lhar. Ilário Wuehl, de 48 anos, é

um senhor bem humorado, de
voz calma, e trabalha cerca de
15 horas por dia para organizar
e limpar os materiais esportivos
utilizados pelos jogadores.

Segundo ele, a rotina inicia
, cedo. "Eu começo de manhã
bem cedo e não tenho hora
para acabar", explica. Seu tra-
':balho consiste emlimpar, or
ganizar e distribuir os unifor

,mes, as chuteiras, as toalhas e

os demais artigos necessários
para a partida. "Eu engraxo
i;lS chuteiras e cuido de todo o

material: camisa, calção, e até
das bolas", comenta Ilário.

Nos dias de jogo, a respon
sabilidade aumenta e o tra

balho inicia ainda mais cedo.

"Quando tem jogo, começo às

.

seis horas da manhã a separar
todo o material. Até os objetos
que vão ser usados pelo juiz,
sou eu quem prepara. Tem

que estar tudo em ordem. Não
pode faltar nada", afirma.

Entre os diversos itens que
não podem faltar durante os

jogos no Estádio João Marcat
to, um deles parece receber
um carinho especial de Ilário,
as chuteiras estão todas empí
lhadas, organizadas e identifi
cadas. As bolas, que protago- ,

nizam o espetáculo que é uma

partida de futebol, também

ocupam espaço de destaque
no pequeno quarto, onde é
armazenado todo o material.
'1\s bolas são lavadas sempre
e precisam estar bem conser

vadas. Eu também calibro as

bolas. Para cada treino, é um
calibre diferente", explica.

DEBORA VOLPI lIário optou por ficar longe dQ família_poro poder se dedicar 00 time

Ouando O time
vence, sinto que
tive partici·paçõo

,

no resultadó

Distância dos
familiares

. Além de dedii:ar grande porte do
dia ao clube, lIárto donne em um quarto.
dentro do estádiQ. Mas CQrnesso que a'
saudade dos cinco 'filhoSe da eSposa
aperta .e nos·finais'de sçmana, vai de
bicicleta para Joinville visitar,g famí
lia. A viagem sobre duas' rodas levo
duas horas e meia. Mas ele parece
não se importar com os obstáculos.

r
"Se eles são campeões, eu me sinto.
campeão também", revela.

'

Caraguá Auto Elite',
Uma relacão de confionco.

,_ ,.
. ...�-
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