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Noite do Oscar
sem surpresas
Onde os Fracos Não Tem Vez faturou
quatro estatuetas do maior prêmio do
cinema.
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A maioria das compras dentro de
casa é decidida pelas mulheres.
Dados do IBGE mostram que atu
almente quem tem vez e voz no

família para resolver o que será
adquirido, desde o vestuário até
os aparelhos eletrônicos e imóveis,
sôo as mulheres. O levantamento
concluiu que a mulher é mais exi

gente, detalhista e paciente para
efetuar um negócio.

Fonte: Diário de Notal
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CORREI
Frede é. o novo

pivô da Malwee
Jogador foi anunciado ontem, durante
lançamento do projeto Sócio-torcedot

Página 2.1

r

E·sperança
no Juventus
Depois da vitória sobre o Joinville,
Tricolor quer começar uma nova fase.

Página 22

Acordo sobre o Parque de
Eventos pode ser fechado
Prefeito e representantes do Solvita se reúnem hoje. Valor do indenização é de cerco de RS 4,6mil hões.
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);
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LEIA HOJE Manual sobre a

conduta '.política
Procurador do município, Eduardo

Marquardt, coordeno a confecção de
manual sobre condutas vedadas aos

candidatos e que vai virar decreto.

Páglna3

Raúl promete
fazer reformas

Dívida pública
acumula R$ 43 mi
o prefeito Moacir Bertoldi deve chegar
ao fim do governo com dívida fundada
em R$ 43 milhões, informou ontem, o
secretário do Fazenda.

Páglna4

Burocracia
anticapitalista e

antiagricullura

Página 17

Mas irmão de Fidel Castro garante con
tinuidade político e sistema socialista
no ilha. Raúl Castro foi confirmado
como comandante de Cubo.

Página 20
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CHARGE

OJICNÃOÉ
DINADA!
OJ£CNÃOÉ..

PONTO DE VISTA

Encontros e despedidas

PABLO VARELA

BRANCO,PROFESSOR

O encontro aconteceu no setor de
verduras, logo no início do supermer
cado: Início ou fim depende de como

você organiza suas compras. O fato é

que nos encontramos novamente, de

pois de quase dez anos. A alegria foi

grande, relembramos os velhos tempos"
apresentamos. as esposas, trocamos te

lefone. Rapidamente, contamos os anos

que estivemos distantes, o que fizemos,
em que trabalhamos, por onde andam
os amigos da época.

DO LEITOR

Amor é compreensão
e convivência

CRISTIANO MAHFUD WATZKO, ESTUDANTE DE DIREITO

Qual é a fórmula correta para um relacionamen
to entre homem e mulher dar certo? Sou apenas um

garoto jovem, e para os jovens o amor é visto de uma

maneira utópica. Só que o amor é muito mais do que
somente'estar com a pessoa amada, Amar é saber res
peitar as diferenças, é ter um forte vínculo com o outro

ser, é estar sempre ao lado da pessoa, não importando
as diferenças de opiniões e idéias. No mundo atual que
vivemos qualquer discussão é motivo de separação. Só
que somente os casais que se amam sabem que tudo
vai ficar bem. Estar junto por 25 anos é uma grande
conquista. Com certeza muitas vezes, na caminhada da
vida, o homem e a mulher pensam em desistir, só que
existe uma força chamada amor que supera tudo, supe
ra a dor, supera até a morte de um filho.

Aprendemos a amar não quando encontramos a pes
soa perfeita, mas quando aprendemos a crer na perfei-

.

ção de uma pessoa imperfeita. Há 28 anos atrás quan
do meu pai e minha mãe começaram a namorar, talvez
não pensassem que hoje estariam onde estão, e conse

guiriam o que conquistaram. Só que o apoio e o amor
, . que existe entre os dois os fez chegar aonde chegaram,

e acredito que eles merecem algumas palavras em ho
menagem. Khalil Gibran escreveu certa vez: "Quando o

amor vos fizer sinal, segui-o; ainda que os seus caminhos
sejam duros e escarpados. E quando as suas asas vos

envolverem, entregai-vos: ainda que a espada escon- '.

dída. na sua plumagem vos possa ferir". E meu 'pai e
.

minha mãe fizeram isto, e além de terem seguido o ca

minho do amor, eles sabiam que o que Lao-Tsé disse
há muito tempo atrás era a força que movia para eles
seguirem juntos. A frase de Lao-Tsé é: "Ser profunda
mente amado por alguém nos dá força. Amar alguém
profundamente nos dá coragem".

Existem quatro itens que devem existir sempre entre
um homem e uma mulher, que são: amor, diálogo, rés
peito e fé. Se isto existe, com certeza o amor triunfará.
Que Deus cuide do amor que meus pais possuem entre
eles e cuide do amor de todos os casais do mundo.

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

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

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246. CEP 89251·200. Cx. Postal 18. E obrigatorio
informar nome completo. profissão, 'CPF e

• telefone (' não serão publicados).

pacote de cookies integrais, assim como

quem lê a composição do produto. O
conhecido também, com muita esper
teza, olhou para a gôndola em frente à

minha, como quem procura algo. Nosso
acordo funcionou.

Encontrei novamente o amigo do

primeiro parágrafo próximo dos caixas.
Ficamos de frente, mas distantes de
mais para uma conversa. Ü clima ficou
mais ou menos assim: Ele concentrado _

nas compras dele passando, eu nas mi
nhas,mas ambos olhando furtivamente
de vez em quando para ver se o outro
estava olhando.

Na saída apenas um último ace
no antes de cada um entrar em seu

carro e ir em frente. Foi a última vez

que o vi.

o CORREIO DO POVO

Depois saímos, cada um pra um se

tor, para prosseguir com as compras.
Passei por um conhecido, cumpri
mentei rapidamente. Enquanto esco-

I
lhía os queijos, vi que meu amigo se

aproximou. Demos um sorriso, segui
do do comentário "esse tá caro, aque
le é bom", essas coisas. Prossegui nas
compras. Encontrei outro conheeido

que cumprimentei de longe. O co
nhecido do início do parágrafo vinha

agora na minha direção, e o com ele o

dilema: cumprimentá-lo novamente?

Prosseguir com as compras, fazendo'
cara de concentrado? Dar apenas um

sorriso? A etiqueta urbana do Fantás
tico, até onde sei, nunca se ocupou
deste momento.

.

Rapidamente enfiei a cara em um
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FALA Aí!

" Esta é uma

luta antiga, desde
a origem do
capitalismo, e

. acontece em
.

todo mundo. "
ANA PAULA LIMA (PT),

DEPUTADA, defendendo a redução
da jornada de trabalho para 40

horas semanais.

"São todos
muito

cara de pau! "
ADA DE LUCA (PMDB),

. DEPUTADA,
referindo-se a ação .

do PP contra o governador
Luiz Henrique

da Silveira (PMDB).

" Este Gley Sagai
é um discípulo
de Bin laden."
JOSÉ NATAL (PSDB), .

DEPUTADO, retulando o advogado
que defende a ação do PP contra Luiz

Henrique do Silveira (PMOB).

Sem exame
Militar por formação, o polêmico deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) volta à
cena. O parlamentar, que já defendeu em plenário o fuzilamento do então

presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), segundo ele um dos 30 mil
.

co.rruptos que à época deveriam ter o mesmo destino, é autor de projeto de
lei que prevê o fim da obrigatoriedade de aprovação no exame da Ordem

d?s Advogados do Brasil. Atualmente, se não for aprovado no exame, o can

didato não pode exercer a profissão. Bolsonaro afirma que, de acordo com

a Constituiç��! só as faculdades reconhecidas pelo Ministério da Educação
podem quoliflcnr os alunos para o exercício da profissão. E considera ser

inconstitucional a exigência de aprovação do exame da OAB, prevista no

Estatuto da Advocacia. .

VELOCIDADÉ
Quem costuma trafegar pelo cen

tro de Pomerode, atenção! Quatro
lombadas eletrônicas, ainda' em
caráter experimental, começam a

multar dia 10de março. A velo
cidade máxima varia. entre 40 e

50 quilômetros por hora. Também
junto aos únicos três semáforos da
cidade foram instalados equipa

.

mentos que fotografam quem furo
o sinal vermelho.

EM CAMPANHA
Democratas de todo Estado pretendem
fazer muito barulho no dia 3 de março,
em Florianópolis. Prefeitos, vii:e-pre
feitos e candidatos em chapas majo
ritárias e os que vão disputar vagas
a vereador, mais dirigentes, líderes,
parlamentares dão a arrancada para
a campanha. No mesmo dia serão
orientados quanto ao rigor da lei elei
toral. Em Jaraguá, o partido ainda não
anunciou candidato a prefeito. Mas

. pode aroiar Moacir Bertoldi.
.

PARA CONFERIR
Votos dados por três ministros pela
cassação do governador Luiz Henrique
da Silveira (PMDB) não devem mudar, .

mesmo que todo o processo reinicie
da estaca zero pela indosão do vice-

. governador Leonel Pavon (PSDB) na

mesma ação movida pelo PP. O que
não altera em nada o conteúdo. A não
ser que a'convicção de LHS, quando diz
que ganhou agora e vai ganhar depois
seja o reflexo de um cala-boca no TSE.
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INSEGURANCA· .

.

.

Nós bairros de Irês\ios do Norte, Garibaldi e Rio Cerro cresce o nú

metqt�e furtos e roubos. O alerta é do vereador Jurandjr Michels (PV),
em comunicado endereçado a delegado rcwional JvrenlO Wulff. "i

.
ESTAGIÁRIOS

"Tucano Eugênio Moretti Garcia quermudar a lei municipal 3686/2004,
que estabelece o regime de convênios com o Detran e a Polícia Mili
tar. E que impede a contratação dé estagiá�os para ajudar no aten
dimento burocrático.

�Ea()TISMO ,

�ex.:prefeito de Ituporango, Ca êgen, terceiro suplente de de-
putado estadual pelo PFl e a es dele e ex-secretária municipal
dej;Ação Social e Solidariedade, Ivonete Muniz Hoegen, foram conde

nado�;à suspensão dos direitos'políticos por cinco anos, pagamento
de multose ressarcimento aos cofres públicos pelo crime de impro
bidade administrativo no valor de R$ 42.836,13 Mais multas de R$
30 mil e bloqueio lie bens

dente do Câmara
,acatou recomendação

Ribeiro Schmitz e exonerou
iSsionados sem concurso.

FRAUDE
* Enlre 2004 e 2006, a Agrofrarigo, �e Ipumirim, no Meio-oeste cota

riv�nse, vendeu 17 milhões de tonet{ldos de fro.ngo congelado. Mas;
sçgundo o Ministério Público, 461 mil'toneladas eram na verdade:

·ogua acrescentada ir o produto. ÁÇãO Civil
'.

Minjstério P�blicg; B�e RS'1,5 mi�hã
o 00 Fundo Estodua e Bens lesados.
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FIM DE GOVERNO

,

POLITICA----------

R$ 43 mil.hões é o valor da dívida
Secretário da Fazenda apresentou dados na sessão de- ontem daCâmara
JARAGUÁ DO SUL da, com prazo para amortiza-

o prefeito Moacir -Bertoldi ção superior a.12 meses, era

deve chegar ao fim do governo de R$ 42 .milhões. Do man

cam a dívida fundada pública tante, 50% refere-se ao Issem -

do município em R$ _43 mi- (R$ 11 milhões) e ao INSS (R$
lhões, um milhão a menos que 12 milhões)'. Alves informou
quando assumiu a Prefeitura. A que nos três anos do atual
informação é do secretário da governo - 2005, 2006 e 2007

Fazenda, Alexandre Alves, que - outros R$ 16 milhões foram

participou ontem da sessão da acrescidos. "Já pagamos R$ 6

Câmara a pedido do líder de go- milhões, sendo, portando, R$
.

vemo, Pedro Garcia (PMDB). 10 milhões o valor da dívida
Á presença do secretário contraída nesta gestão".

foi em resposta ao pedido de Ó secretário também infor

informação do vereador Eugê- mau que em 31 de dezembro
nio Garcia (PSDE), rejeitado' de Z007, incluindo este e os

€lm plenário, em que solíci- governos anteriores, o total da
tava dados sobre convênios, dívida fundada somava R$ 43

empréstimos e financiamen- milhões. Segundo ele, é o mes
tos contraídos pelo municipio mo valor projetado para chegar
junto a instituições financeiras ao fim deste governo, já que
desde l°de janeiro de 2005. O novos' financiamentos serão
tucano solicitou as informa- contraídos. Também disse qué

.

ções por conta de dois proje- este ano outros R$ 13 milhões
tos que chegaram à Câmara, serão sanados: R$ 12 milhões
um autorizando empréstimo para amortização e R$ 1,7 mi

junto ao Badesc no valor de lhão referente a juros. Alves
R$ B milhões, e outro sobre fi- informou ainda qU€l o poder de
nanciamento junto à União no endividamento do município é
moritarite de.&$ 5,02 milhões.' de R$ 29,6 mílhôes.

Conforme o secretário, no
final de 2004 a dívida funda- CA'ROLINA TOMASELLI Segundo Alexandre Alves, outros R$ 13 milhões da dívida pública serão amortizados até o fim deste ano

.
.

Ronaldo Ràulinó esteve com o prefeito de Brusque, Ciro Rosa

. Junckes assume
presidência do PT

.t-,

Pré-candidato a prefeito, o presidente
da Câmara de Vereadores, Evaldo Joõo
Junckes assumiu, domingo, a presi-·
dência do Partido dos Trabalhadores,
para o qual' foi eleito em dezembro.
Também foram empossados os outros

integrantes da executiva municipal. O
. encontro, realizado na Câmara, contou
com a presença de representantes do
PRB, PRJ Pp, PDT, PSDB, PPS e correli
gionários do PMDB.

Defeso Civil
vem à Câmara

O presidente da Defesa Civil. co

mandante Maicon Leandro. da Costa,
participa da sessõo da Câmara de
quinta-feira. Ele explanará sobre as

providências tomadas pela entidade
após as q·uedas de barreiras ocasiona
das pelas chuvas. O pedido é do verea
dor Terrys da Silva (PTB).

. Pedido de destituição de Tenys
e Pedro Garcia dos comissões
JARAGUÁ'DO SUL das sessões da Câmara. "Eu

Vereador Ronaldo Raulíno novamente vou protocolar um
(PDT) protocolahojerequerimen- requerimento e, se não for aten
to solicitando que os vereadores' dido, entro com mandado de

Terrys da Silva (PTE) e Pedro segurança", afirmou.
Garcia (PMDB) sejam destituí- Na tribuna, Raulino tam

dos das comissões permanentes . bém comentou sobre encon

da Câmara. Raulino alega que o
.

tro que teve COin o prefeito de

regimento interno da Casa ímpe- Brusque, Ciro Rosa (DEM), na
de a participação de membros da última sexta-feira. O vereador
Mesa Diretora nas comissões. Pe- traçou um eomparativo entre

dro Garciaé secretário daMesa e os dois municípios. Disse que
.

Térrys é o vice-presidente. em Brusque, com a metade db
Ontem, Raulino disse_que orçamento de Iaraguá do Sul,

recebeu da presidente da Casa, são pavimentadas 36 ruas de
Maristela Menel (PT do B), res- mil metros por ano, enquanto
posta ao ófício em que solicita- aqui foram 60 em três anos.

va a destituição das comissões "Lá eles não terceirizam nada,
de Pedro Garcia e dele, quando porque a terceirização custa

<,

ainda: Vice-presidente. Em res- 25 a 30'% mais cara, por causa

-posta, a presidente informou dos impostos que incidem e o

o que "Pedrufoi destituído da lucro, que pode variar de 10 à .

'� Comissão de Legislação, [ustí-: 20%'�; afirmou o vereador, que
� ça e Redação antes da votação na próxima semana agenda vi-,
c; da resolução. número 2/20()B" .•. 'sita ao prefeito de Rio do SÚI,'
A resolução alterou 'o horário Milton Hobus (PP}.
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Bretzke é o novo presidente

Acijs elege a

nova diretoria
JARAGUÁ DO SUL

O empresário Guido' Ja
ckson Bretzke é o novo pre
siderite da Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do
Sul). A eleição aconteçeu
na noite de ontem, no Cejas
(Centro Empresarial de Ja
raguá do Sul). Já que a cha

pa apresentada era única, a

eleição foi por aclamação.
O novo presidents dis

se que será um desafio dar
continuidade ao trabalho já
realizado pela associação.
Segundo ele, o objetivo da

,

nova presidência será me
lhorar a gestão dos recursos

públicos a partir dos anseios
da classe empresarial, "Nós
somos uma comunidade que
tem por natureza fazer bons,
negócios. Precisamos cobrar
do .setor público melhorias

para facilitar a vida de quem
faz negócios", disse Bretzke.
Ele citou ainda a duplicação
daBk-zôü comoaobrapúblí-
ca mais. esperada pela classe

empresarial da região.
Na plenária também foi

eleito o prosidente da Ape-:
vi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale,
do Itapocu). O empresário
Custódio Vieira da, Costa,
que ocupava o cargo de pre
sidente interino da Apevi,
disse .que -a presidência da

entidade é uma "grande res-

, ponsabilidade" e que a inten

ção-da nova gestão é manter
o modelo de excelência que

,

a associação já adota.

ARROZ

,
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Colheita anima produtores
EmMassaranduba, produçãojá atingeum milhão de sacas

MASSARANDUBA
,

Os produtores de arroz do

município de Massaranduba
estão animados com o perío
do de colheita deste ano. Até

agora, já foram colhidas pelo
menos um milhão de .sacas do

produto. O número representa
cerca de 90% do total produzi
do no mesmo período do ano

passado. Segundo o presiden
te do Sindicato dos Trabalha
dores Rurais' de Massarandu
ba, Lúcio Stol£, .a expectativa
é de que a safra termine com

uma produção de 1 milhão e

300 mil sacas.
'

De acordo com Stol£, as for
tes chuvas que caíram no mês

" de janeiro atrasaram a colheita
deste ano, mas não chegaram-a
afetar a produção do/grão. Ele
explica que a primeira colheita
do ano teve início no final do
mês de janeiro e deve terminar
no mês de març<?..:: Mas 'ao mes
mo tempo em que comemoram
os resultados da safra, os rizi
cultores reivindicam aumento,
no preço da saca de 50 quilos.
"No início do ano, ela era ven

dida a R$25, baixou para os

R$23 e hoje já custa R$22";
revela Stolfo Para ele, o preço
é baixo, e o ideal seria mantê
lo em R$25. Ele lembra ainda

que no ano passado, a saca va
lia R$21,50, ou seja, de 2007

para 2008, o preço aumentou

apenas R$O,50.0utro fator que
atrapalha a produção do ar

roz, é o aumento no valor do

,

Quantidade colhida de arroz agrada produtor�s, mas o preço da saca ainda é motivo de insatisfação

diesel, que acaba interferindo
no custo' de produção do grão
para o rizicultor,

O período de plantio re-

ferente à colheita deste ano

iniciou em agosto do ano pas
-

sado e os resultados atingidos
em 2008 devem movimentar a

economia do Estado. A rizicul
tura é' uma das principais ati
vidades econômicas do muni

cípio de Masssaranduba, que
, recebe o título de capital cata- ,

rinense do arroz. O grão produ-
,

zido no norte de Santa Catarina
'tem como principal destino a

capital paranaense, Curitiba, e

os estados da região nordeste
do 'Brasil. São Paulo também é
um mércado que absorve gran
de parte do arroz produzido em

Massaranduba.

DEBORA VOLPI

Trabalhos c.atarinenses no Febrace
,

Projeto inovador de alunos do Sesi e da Weg fica à mostra em São Pàulo

Casca da banana limpa a água
poluída éom metais p,esados

JARAGUÁ DO SULjGUARAMIRIM vencedora do' prêmio Jovem
Um experimento preocu- Cientista de 2007, e comprovou

pado com a conservação do a eficácia da casca dá banana
meio ambiente vai levar cin- no tratamento de efluentes ra

co estudantes jaraguaenses e dioativos. Segundo o ensaio de
guaramirenses à Febrace (Feira Cássia Zípf, Daíane Schmidt,
Brasileira de Ciências e Enge- Jonathan Gonçalves, Lisiane

nharia), realizada anualmente Hõnnicke e Monise Ullmann,
,

em São Paulo. Eles são alunos o material consegue retirar me-
do Centro de Treinamento tais pesados da água. Os cinco,

'5. Weg e participaram do projeto fazem o curso de Química no

� Sesi Talentos.'
'

Centro Weg.
o A turma se inspirou em uma Além da: participação dos
tese darnestrado apresentada' estudantes de Iaraguá do Sul e
por Milena Rodrigues Boniolo, ,

Guarainirim, mais um projeto

catarinense está selecionado

.para a Febrace 2008, O robô

vigilante de Carlos Eduardo
da Luz, João Fischer e Paulo
Hanoff foi produzido em Blu-
'menau, também dentro do
Sesi Talentos. A feira: de ciên
cias e engenharia acontece de
11 a 15 de março no campus
da USP (Universidade de São

Paulo), mas os trabalhos esco

lhidos ficam à mostra apenas
até o dia 13.

KELLY ERDMANN
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PARQUE DE EVENTOS

GERAVPOLíCIA--��-----

Reunião poro definir impasse é hoje
Prefeito acredita que Salvita vai-aceitar valor proposto pelo município
JARAGUÁ DO SUL

"-

Hoje pode ser um dia decisivo

para o fun do impasse que envol
ve a Prefeitura é a Salvita (Socie
dade Assistencial ao Lavrador do
Valê do.Itapocu) na disputa pelo
Parque Municipal de Eventos
de Jaraguá do Sul. Uma reunião

r marcada para a manhã desta ter-.
ça-feira dá para as duas partes a

chance de firmar um acordo e fie
.

nalizar O processo já arrastado na
Justiça por cerca de 20 anos.

Conforme informações .do
prefeito Moacir Bertoldi, a ex-·

pectativa é de que a entidade,
proprietária do imóvel, aceite
a proposta de R$ 4 milhões e

600 mil feita recentemente pela
administração municipal. O di- .

nheiro chegaria à conta da Sal
vita nos próximos oito anos, em

96 parcelas. "Preciso honrar os

compromissos e não posso one

rar as gestões seguintes como

aconteceucomigo na compra do

prédio da Prefeitura. Foram R$ 8
milhões em três anos", diz.

Além disso, ele lembra que .

Iaraguá do Sul não pode elevar
o valor sugerido para a compra

devido à fiscalização do Tribu- ,

nal de Contas de Santa Catarina.
A construção teria sido avaliada

poruma comissão exatamente na
quantia ofertada aos integrantes
da Sociedade Assistencial. Sobre
a soma, ainda serão acrescidos
15% referentes aos honorários
do advogado da Salvita. c

Segundo Bertoldi, o encon

tro de hoje deve ser visto com

entusiasmo. 'Acredito em um

acordo", enfatiza. Mesmo assim;
ele se prepara para mais uma

rociada de negociação a respeito
da forma de pagamento sugerida
pelo município. A entidade deve
fazer uma contra-proposta.

Ao contrário do que prevê o

prefeito, Sávio de Azevedo, res
ponsável 'pela defesa da Salvita,
hão demonstra tanta empolga
ção .. "Infelizmente não há pro
gressos nó caso. As conversas'

aconteceram, mas com poucas
expectatívas de um final feliz",
garante. O problema é a dife
rença entre os valores. ofertados
e exigidos. A Sociedade espera
embolsar, no mínimo, R$ 19 mi
lhões de indenização.

KELLY ERDMANN Local para abrigar a Schützenfest ainda não foi discutido oficicilmente

NOTA DE AGRADECIMENTO

A farrulia enlutada de

José Iri!1eu Spézia,
com idade de 66 anos, falecido no último dia 19/2/08, agra

dece aos amigos e parentes, que enviaram flores e coroas, e que
o acompanharam até sua última morada. E também aos médicos
e enfermeiros da UTI do Hospital São José, e ao Padre Elias e ao

ministro Marino pelas palavras de consolo .

.

.
A FAMíLIA ENLUTADA

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC

PTC, faz bem para você!
COODENADORIA GERAL DO PTC DA REGIÃO DO VALE DO ITAPOCU

.

.

EDITAL DE CONVOÇAÇÃO
O PTC � PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

_:_ CHRISSTLICHESARBEITSSPARTEI, .convoca a to
dos (as) os (as) filiados (as) e simpatizantes em geral
para a: Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no

. dia 26 de fevereiro de 2008, no quiosque 02 do Clube
Atlético Baependi , na cidade de Jaraguá do Sul - SC,

. com início em primeira convocação às 18:30 horas e

em segunda e última convocação às 19:00 horas, de
acordo com os Estatutos Sociais, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Estratégias Eleitorais pará o Ano Eleitoral de 2008;
2. Elaboração do Calendário Eleitoral;

3. Cadastramento de Filiados Pré-Candidatos
4. Filiados Décuplos;
5. Dupla Filiação;
6. A importância dás Novas Filiações no PTC;
7. Outros assuntos de interesse geral.

[araguá do Sul (SC), 25 de fevereiro de 2008 .

JGS, 2008-02-25

Aldo Adular Maul Ph.D.
Coordenador Geral do PTC

no Vale do Itapocu.
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Moradores pedem mais sinalização
Motociclista teria sido aquinta vítima fatal na Innão Leandro em seis anos
JARAGUÁ DO SUL

Moradores daVila Lenzi pe
dem a instalação de taxões e de
um redutor de velocidade na

Rua Irmão Leandro, como me

dida para prevenir acidentes
de trânsito. Na manhã de sába
do, o jovem Emerson Cassiano
Ramos, 28 anos, que pilotava a

motocicleta MCT-4744, de [a
raguá do Sul, bateu'contra um
poste na via. Segundo a Polícia
Militar, ele sofreu fraturas por
todo o corpo e morreu instan
tes depois de chegar no Pronto
Socorro do Hospital São José.
Os Bombeiros Voluntários con
tabilizam, nesse ano, três víti
mas fatais (que morreram no

local, sem' contar os quemorre
ram no hospital) em virtude de
acidentes de trânsito no muni

cípio. Levantamento realizado
pela PM do município consta-

tou que 21 pessoas morreram

no local e 1.15O ficaram feridas
no ano passado.

A aposentada Maria Kniss,
48 anos, foi uma das primeiras
moradoras a ver o acidente.
"Eu e o meu marido escutamos
o barulho do pneu da moto es-

'tourando, quando ele descia
o morro", relembrou. Maria
acredita que este tenha sido o

quinto acidente commorte que
.

aconteceu na Irmão Leandro
nos últimos seis anos.

Na visão -da aposentada, a

quantidade de taxões instalada
na via é insuficiente para evitar
os acidentes. "Deveria ter até
a subida do morro. E também
uma lombada eletrônica, pois
muitos veículos descem em

alta velocidade", comentou'.

DAIANE ZANGHELINI

"

Praça Angelo Piazera- é palco
de assalto e arrombamento
JARAGUÁ DO SUL

A verdureira Joziel, na Rua

Bernardo Dornbusch, Bairro Ba

ependi, foi assaltada, na manhã
de sábado. O,assaltante roubou
R$ 480 do caixa e cartões telefô
nicos. Uma funcionária anotou
a placa da motocicleta que ele
usou para fugir e a PM chegou
ao dono do veículo, mas ele ha
via emprestado a moto para o

sobrinho, E.K. A vítima, S.H.,
40 anos, atendente, reconheceu
E.K. através de uma fotografia,
mas ele não foi localizado.

PRAÇA
Um assalto e uma tentativa

de arrombamento aconteceram

nas imediações da Praça Ângelo
Piazera no fim-de-semana. Na

noite de sábado, uma vítima foi
cercada por várias pessoas, que
roubaramum boné, uma corren
te de ouro, todos os documentos
e R$ 50 em dinheiro. Até o fe
chamento desta edição, eles não
tinham sido localizados.
No domingo à noite, um gru
po tentou arrombar a porta de
um edifício no Calçadão. Três

suspeitos - dois deles com 16
'e 17 anos .-, e a mãe de um dos
rapazes, foram detidos e reco

.

nhecidos pelas vítimas. Quando
as vítimas voltavam para casa,

após registrarem o boletim de
ocorrência, foram reconhecidas
e ameaçadas por outro grupo,
formado por quatro homens,
três deles menores de idade, que
também foram detidos.

Mario Kniss acredito que ,o instalação de mais taxões e de 'uma lombada eletrônico reduziria os ocidentes

Ladrões invadem
casa na Barra
Uma casa na Rua José Rosa, na Bar

ra do Rio Cerro, foi arrombada na tarde
de sôbado. De acordo com a PM, os as

saltantes teriam entrado pela janela de
um dos quartos e levado câmera digital.
OVO, depilador, prancha de cabelo, bolsa
de viagem, um par de tênis e vôrias jóias
de ouro e prata. Apesar das rondas, os
ladrões'não foram encontrados até o fe
chamento desta edição.

Por volta das 19h de domingo, o Gol
placa LWR-5873, de Jaraguô- do Sul, fof
roubado do pôtio da Igreja Matriz São
Sebastião, no Centro, enquanto era cele
brada a missa. Até o momento, o veículo
e o ladrão não foram localizados.

Homem não paga
pensão e é detido

A Polícia Militar e a Polícia Civil
detiveram E.E.M., 42 anos, na Rua Victor
Bramorski, Centro de Massaranduba, por

[B falta de pagamento da pensão alimelití
� cio. O mandado de prisão foi expedido
� pela Comarca de Criciúma. No local a

'� polícia constatou que E. estava com·

� probl�mas de saúde e o encaminhou ao

� Hospital São José, onde permaneceu an-

Vários assoltos têm sido registrados nos imediações do Ângelo Piozera tes de ser encaminhado ao presídio.

Para alcançar a
vitória, é preciso,
antes de tudo,
acreditar nela. r

....*****" *
***** COLÉGIO

I
SÃO,Luís

Aulas para avlda ..

Valores para sempre.
www.marista.org.br
47 - 3371031'3
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BARRA VELHA

Incêndio em

eletrônica
A eletrônico Borro Velho, no Bairro São
Cristóvão, de propriedade de Emerson
Fabiano, 34, pegou fogo no madrugado
de domingo. A solo comercial de 12 me

tros quadrados onde funcionava o comércio
ficou totalmente destruído. Um ônibus que
estava estacionado próximo à empresa teve

porte do lotaria chamuscado.

BARRA VELHA

Incêndio em casa
, .

e em comercIo
No sábado também em Borro Velho, uma .

residência no Ruo Brasília, no Bairro
.

Itajuba, foi totalmente consumido pelo
fogo. A coso de. madeira pertencia o Rei
naldo Mazzine,. de 32 anos. No Centro, .

os moradores do edifício Lagoa tiveram
que deixar os apartamentos às pressas
por causo de um princípio de incêndio
que aconteceu no Mercearia Neitzel. O
comércio é imexo 00 edifício.

VALE DO ITAPOCU--------�

. GUARAMIRIM'

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
VIERAM DE TODO O ESTADO

Capitães, comandantes e voluntários de todo o Estado estiveróm reu

nidos no sábpdo nos dependências do Corpo �e Bombeiros de Guara
mirim. Foi uma confraternização do Abvesc (Asso.ciação dos Bomb,eiros
Voluntários de Santo Catarina) que aproveitou o ensejo pam troçar os .

metas para este ano. No oportunidade alguns voluntários que se for'"
moram foram diplomados..

.

SÃQJOÃO

Maruins preocu'pom muitos m'oradores
Moradores de São João do Itaperiú, Luiz Alves, Borro Velho e outros cidades estão preocupados com o incidência de ma

ruins, um mosquito muito comum no verão. No Estrado Geral de Rio Novo, no limite com Luiz Alves, é grande o invasão
do mosquito e muitos moradores, inclusive idosos, estão com problemas de alergia. Agentes de Saúde se preparam poro

.

realizar visitas nestes municípios.

. f"'mjiü/so

ev

CORUPÁ

A Academia Impulso acompanhando as novas tendências!

-

Orquidário atende
também � varejo'

en Abdominal
CO Aero-Fight
.3 Alongamento
� Pilates

O centenário Orquidário Catarinense,
de Corupá, que a'tend'ia somente no

atacado já �stá atendendo no varejo
e construiu recentemente junto 00 vi
veiro de plantas uma solo comercial

.

poro atender aos visitàntes, clientes
e interessados. São 600 espécies de
orquídeas e 300 espécies de bromé
lias à vendo e muitos outros mudos,
inclusive exóticos. O endereço é Ruo
Roberto Seidel, 1981 e o telefone é
3375-.1244.

Forie: (47) 3275-1862 - E-mail: impulso@impulsoacademia.com.br
. www.impulsoacademia.i::om.br

GUARAMIRIM JARAGUÁ DO SUL

Rua Oliveira sem

a colete de lixo
Inscrições
abertas

Moradores do Ruo Oliveira, no Bairro Iniciaram ontem os inscrições de
COrticeira, reclamam do falto de coleto danço, xadrez, informático e artes
de lixo que não é realizado há mais de ,plásticos patrocinados pelo �iva Jo
trinta dias no· 10calidQde. Poucos dias' vem. US'.interessados que tem entre
antes o secretário de Planejamento, . den 18 anos devem procurar o Pro-
Valério Verbinem, havia declarado cod no Bairro Tifo Martins munidos de
que o problema já estava resolvido jun- identidade ou certidão de nascimento,
to à empresa Serrano e inclusive que o dos 7h30min às 11 h�30mln e dos 13h
Prefeitura havia contratado fiscais para às 17h. O início dns nulos será no dia
atestar o trabalho do concessionário. 3 de março.

PREFEITO DEVE REQUERER
ASFALTO DA SC-414

O prefeito de Massoranduba dese.reqeerer junto à SDR (secretario de De
senvolvimento Regional) dentro dos próximos dias o continuação do asfalto
do rodovia SC-474 que ligo o município 00 litoral. Falto 600 metros de
pavimentação. Este ano o SDR deve inougurar o asfalto que ligo Massaran
duba o Luiz Alves .

JARAGUÁ DO SUL SCHROEDER

Prefeito em'possa
os conselheiros

Projeto do giná�io
é apresentado

Aconteceu no tarde de ontem, às 16
horas no Escola Elisa Cláudio Aguiar,
em Schroeder, o audiência público com

o finalidade de apresentar às autori
dades e populares o projeto do Ginásio
de Esportes que deverá ser construído
no município. A apresentação ficou por
conto de integrantes do SDR (secreta
rio de Desenvolvimento Regional).

Os integrantes dn Conselho Mu'"
niclpal de Trabalho e Emprego de
Jaraguá do Sul serão empossados
no quarto-feira, o partir dos 8h, no

solo de reuniões junto 00 gabinete
do Executivo jaroguoense. Assumin
do poro um mandato de três anos, os
30 conselheiros, 15 titulares e igual
número de suplentes.

P·
.

INVESTIMENTO,
EM GUAAAMIRIM AOMMSTRAÇAo200MO.8

.
_ GUARAMIRIM

O dinheiro arrecadado com o IPTU retoma ao contribuinte como investimento em escolas,
pavimentação, saneamento básíço, segurança e saúde. A Prefeitura de Guaramirim iniciou a entrega
dos carnês do IPTU/2008 diretamente na residência dos contribuintes. Quem não receber até o dia

15 de março poderá comparecer e retirar diretamente na prefeitura. Parapaqamento à vista o desconto
. é de 20%, a prazo, o parcelamento é em até 6 vezes. Pague em dia seu IPTV, Guaramirírn só tem a ganhar.
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'Volta em obras
de infra-estrutura.
- Pavimentação clsfáltica.
- Patrolamfnto df ruas.

- Instal�ção d�' tubos de concreto.
- Aquisição df novas mãquin.s para obras f agricultura..

- Construção e reforma de pontes e pontilhões .

.

_
I .... 11•
_'-_..
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CASAL 20

Grávidos pelo
·segundo vez
Angelina [olie e Brad Pitt vão
ter o segundo filho biológico,
o quinto contando os adotivos

A atriz Angelina Jolie, 32, revista Forbes. Além de serem

está grávida de seu segundo também a dupla mais bonita
filho com o ator Brad Pitt, do cinema. Eles se destacam
44, o que aumentará a prole cada vez mais pelas ações hu
para cínco, sendo três deles manitárias,
adotados, informou a revis- Juntos desde 2004, quando
ta "People", no domingo, em começaram o romance duran
sua edição on-line. Segundo te as filmagens de "Sr. e Sra.
uma fonte próxima do casal, Smith", os dois não escondem
acrescentou a revista, Pitt e o desejo de viver em família.
[olie estão "entusiasmados de Angelina [olie diz que a coisa

ampliar sua família" e "muito, que mais gosta na vida é ser

muito felizes". mãe, "só depois ela se dedica
A notícia saltou aos olhos, .às causas humanitárias e à

depois que uma sorridente [o-
.

profissão. "Esta é minha ver-

,
lie apareceu no sábado, com o dade ira paixão", afirma.
marido, na cerimônia do prê-
mio de cinema Spirit Awar
ds, usando um vestido pre
to que revelava a barriga, o

que, de acordo com a revista,
"causou sensação no tapete
vermelho".

Pitt e [olie já são pais de
três meninos adotados -Ma

ddox, cambojano de 6 anos;

Pax, vietnamita de 4; e Zaha
ra, etíope de 3- e de uma filha
biológica, Shiloh, nascida na

Namíbia em maio de 2006.
O casal foi eleito o mais

influente de Hollywood, pela

Barriga de Angelina confirmou os boatos de que a atriz estaria grávida

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



Im· O CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA. 26 DE FEVEREIRO DE 2008

·CRÔNICA

ELIJANE JUNG, TELEW:NDAS

Peixe de rádio
Saio do trabalho e encontro o Zé. Conheci

do da minha família e freqüentador assíduo do
boteco do meu pai.

.

- E aí Zé? Passeando?
Ele me olha tímido e responde:

-
- Pois é. Vou namorar um pouquinho.
Arregalo meus olhos como quem entende

errado (não que fosse impossível, mas imprová
vel). Foi então que reparei em como ele estava
vistoso, coin suamelhor roupa e sapatos novos.
Me recupero do susto e pergunto:

- Namorar Zé? Uau! Fisgaram você! (risinho
malandro)!

.

É aí que se aproxima uma senhora loura,
num vestido preto bem justinho (tamanho G) e

cheirando a rosas. Olha o Zé e pergunta:
- Você é o Peixinho Dourado?
- Oiiiii! Sim! E você é a Estrela Solitária!!!
Um beijo no rosto, uma piadinha entre eles

e o Zé me dá um tchauzinho, dizendo que vão
se atrasar pro cinema. E fico lá, de boca aber-

. ta, olhar petrificado, no meio da rua. O que foi

aquilo de peixinho e estrela? Tento absorver,
chacoalho a cabeça e retomo o caminho de
casa. Esqueço da cena, até o momento em que

meu pai me liga. Conversa
vai, conversa vem, lembro
doZé:

- Pai, encontrei o Zé

hoje.
- Ah é! Ele foi conhecer

<.'

a namorada nova.
Ri baixinho.
- Que história é essa de

Peixinho Dourado, pai?
- Ah! É o apelido dele na rádio.
- Como assim?
- Ele mandou uma carta pra rádio procuran-

do uma namorada. Coitado! Tão sozinho ...
- Na rádio, pai?
- E daí? Não tem namoro pela internet? En-

tão, nós que somos da roça não temos isso. Tem
que ser na rádio mesmo. E fui eu quem sugeriu
o apelido dele.

Acho que senti uma pontinha de orgulho na
voz do meu pai.

- Tá bom, pai. Ficou legal! (argh)
- Filha, tava aqui pensando ... Será que More-

no Carente chamaria a atenção de alguma mu
lher na rádio?

- Pai, pra quem esse apelido? O Zé já é Pei-
xinho!

- Sim, mas pensei que eu poderia ...
- Pai, pára com essas ...

- Pensa bem minha filha. Pode-se arrumar

uma boa mulher!
- Pai, pára. Te vejo amanhã.
Tu tu tu!

-

Ora se tem cabimento. Logo estou eu, es

crevendo pra rádio pra ver se acho um marido.
Hum! Vai saber não é? Se bater o desespero ...
Leoa Feroz! Até que é bacaninha!

.• elijanej@yahoo.com.br

VARIEDADES---------

• tiNI SHOPPING 1

. �'Meú�o�e "íi9 é Joh_
'l< tel1qul)(J4H, 16h30,)9h,

Sentimento
do Vítima

Ouando ling, uma atriz de filmes B, par
ticipo do rec.onstituição de um crime, suo
atuação impressiono o todos: jornalistas
e policiais. Sentimentos que elo não
entende e que volto o sentir quando é .

chamado poro interpretar Meen, uma

ex-miss assasslnudn. Ouerendo descobrir
o mistério, Ting inicio uma investigação
por conto próprio.

Líder
Criador

de Líderes
A gestão de talentos par\,!

garantir o futuro e a sucessão

o Líder Criador
de Líderes

A obro é um guio poro que os líderes
aspirantes desenvolvam suas competên
cias. Os líderes seniores ousados criarão
um sistema e uma cultura que fortalece
rão continuamente o liderança em todos
os níveis do empresa e que também lhes
ajudarão o se preparar poro o suo pró
prio sucessão.

)

NOVELAS -

DESEJO PROIBIDO
Madalena dó o enlender que Trajano jó pode
marcar o doto do casamento. Podre Inócio vai
tirar satisfações com Ciro. Podre Inócio espe
ro que Ciro sofro do mesmo dor que causou o

Florindo. Florindo se recuso o comer. Ciro aviso

Henrique que Noronha jó esló chegando. Hen
rique pede o Ciro que posse um telegrama poro
Miguel como se livesse vindo lie São Paulo.
Escobar diz o Louro que Chico estó mais fro
co. Escobar pede o Louro que descubro o tipo
sangüíneo de Chico poro que ele posso realizar
uma transfusão.

BELEZA PURA
Dominique, Klaus e Joana conversam sabre
Sonia. Norma coloco uma cópia de um projeto
antigo no computador, como se fosse o projeto
original de Guilherme. Joana reconhece o corro

de Guilherme e o chamo de grosseiro por tê
lo deixado encharcado em um dia de chuva.
Guilherme pede desculpas e insiste em levó-Io

poro o trabalho. Rokelii insisle em mostrar o

Robson que é boa dançarino. Anderson consolo
Luizo. Hugo eslronha 00 ver Helena chorando.
Norma assume o cargo de Guilherme no Singu
lo-r Helicópleros.

DUAS CARAS
Renolo exige que o mõe nõo fole mal de seu

pai. Narciso comenlo com Macieira que senle

que seu amor por Mario Paulo nõo é corres

pondido. Ramona. desconfio quando Rudolf

garonle que moro numa comunidade corenle
e que seus pois trabalham muilo poro pagar o

universidade. Feliz conlo poro Juvenol que viu

Dorgivol oggrrondo SocorroJuvenol brigo coni

Dorgivol. Dorgivol juro que não é ele nos fotos
no dia do invosõo. Alziro chego e su'rpreende os

dois. Ferroço vai à coso de Mario Póulo pedir
uma Iréguo.

AMOR E INTRIGAS
Felipe fico surpreso 00 saber o nome de Volquí
rio e �e suo irmõ .. Ele diz que conhece-Alice. E

que ia se casar com elo. Alice pressiono Keylo,
que nego sei o dono do pulseira. Keylo menle

que nõo freqüenlo o local e dó um número de
lelefone falso poro Alice. Felipe diz nõo ocredi
lar que Alice posso ter menlido tente poro ele.

Volquírio diz que Alice sempre foi assim. Marília
e Adelaide conversam sobre Eugenio e Adelaide
conto que foi omonle de Afroninho. Alice conlo

poro Marília que encontrou Keylo.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Marcelo e Noé orroslom o mesa poro frenle do

porto. Marcelo corre poro janela, com uma armo

no mõo, e vê o leüe, Taveiro ameaço Gúdi, Grozi
eMoriso, mos Gúdi aviso que iró falar poro lodo
mundo que o delegado virou vampiro. Simone
descobre que Ano Luz estó inlernodo. Danilo e

Lúcio começam o dançar e lodos se animam.

Ângelo e Cltira imploram poro conhecer o mõe
e Guigo diz que iró lenlor enconlrá-Io. O rugido
do leõo fico cada vez mais próximo. Nlié pego
focos e Marcelo pego o armo. Toti ouve panca-
das no porto.

.
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------'----------·VARIEDADES

Casseta procuro
atriz para Planeta
Maria Paula deve dar à luz ao segundo
filho em maio. Quem será sua substituta
no Casseta & Planeta? Dois nomes
foram sondados pelo Globo para cobrir
a licença-maternidade: Grazi Massa
fera e Juliana Paes. A musa Maria
Paula será substituída em abril. Caso
Juliana ou Grazi for escolhida, elas.
participarão do programa humorístico
até dezembro e ficarão temporaria
mente afastada das novelas.

Lília Cabral do

palco às telonas
Esta semana, no sábado, começa as

de filmagens de "Divã", estrelado por
Ulia Cabral. Do palco para as telonas,
o filme é baseado no espetáculo teatral
"Divã", também protagonizado por Ulia
há três anos. Mercedes (Ulia Cabral)
é uma mulher moderna e inteligente.
Por simples curiosidade, ela procura
um analista, e o que era para ser uma

atividade inocente logo se transforma
em uma experiência envolvente.

Nem só de Oscar
vivem bons filmes
Para muitos, a madrugada de ontem
foi reservada para a cerimônia do
Oscar. O autor Gilberto Braga fugiu da
regra. Ele falou que os filmes que mais
gostou não estavam concorrendo na

premiação, o que o desanimava a virar
a noite assistindo à transmissão. São
estes os filmes que Gilberto se ressentiu
de não estarem na disputa: "Before
the devil knows you're dead", "The
Walker", "Superbad" e "Hairspray".

SUDOKU DIVIRTA-SE

Erro Mortal
Tarde da noite, o sujeito ia passando
perto de um cemitério quando ouve:
- Pléc, pléc, pléc...
Acelera o passo, mas o barulho
parece aumentar. Então, ele estica
o pescoço por sobre o muro e vê
um homem com uma talhadeira
e um martelo sentado em um dos
túmulos.
- Puxa - murmura, aliviado. - O
senhor me pregou um susto e tanto!
- Desculpe - responde o homem, e
continua o trabalho.
- Afinal, o que o senhor está
fazendo?

"

- Estou corrigindo o meu nome ...

Escreveram errado na lápide!

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 linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

PREVISÃO DO TEMPO

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

SOLUÇÃO
A circulação marítima (ventos úmidos que
sopram do mar) mantém o leste do estado,
Planalto ao Litoral, com muitas nuvens e

chuva jselndn, �odendo ser intensa em

alguns'momentõs.
� Jaraguã do Sill e Região

HOJE

O· I QU!IRTII I QUINTA
MíN: 21" C MíN: 20." C li Mí�: 20� c
MÁX:�26° C t' II I f

, MAx: 240 C ,.""""".......-<- MAX: 24" C
Chuvoso I Chuvoso .j Chuvoso.1

#-
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Hoje que seu

regente está tenso
com a Lua é um

bom momento para avaliar

qualidades sabendo sentir s�u
devido valor. Se estiver conscien-.
te de seu potencial, ficará mais
seguro e isso é fundamental até
para melhorar a vida financeira.

_.., ÁRIES

4� (20/3 a 20/4)

r" 1
Bom aspecto de

� 1. Urano com a Lua
hoje mostra que

você pode sentir uma atmosfera
.

diferente no ar, porém a tensão
de Mercúrio lhe pede para trans
formaI' os sonhos e fantasias ém
realidadé. Se tiver que mudar de
planos faça-o sem medo.

GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Seu regente Mer
cúrio em tensão
hoje diz para você

controlar essa necessidade
de explicar, de entender tudo .

Mesmo querendo, nem sempre
as coisas podem ser explicadas.
É aconselhável permitir viver as
inovações trazidas por Urano.

)(
LEÃO
(22/7 a 22/8)
Leonino, aproveite
sua coragem e

determinação, e
mantenha-se firme na hora de
discutir assuntos que envolvam
família. Investigue Slla história
de vida, converse mais com os

familiares mais antigos, apenas
evite discussões infundadas.

TOURO
(21/4 a 20/5)

.

.

. Vênus hoje em

tensão com a Lua,
dá a você um certo

medo de detidir o que precisa,
principalmente no que se refere
às paixões. Você conta com um

. forte desejo de viver tudo que
puder de um amor, mas deve
saber a hora de se expressar.

CÂNCER

�.� (21/6 a 21/7)

;��"_"��� O canc�ria,no vive
, ; um dia diferente

do que gostaria. A
Lua está em tensão coin alguns
planetas, estimulando algumas
inseguranças. Mas Urano em

harmonia com seu regente lhe
traz novas possibilidades de
sonhar com seu. grande amor.

ESCORPIÃO
ti (23/10 a 21/11)
2> Lua em seu signo,_:::;:.

..
lhe pede para pen-

(._) etrar em seus mis-
térios e descobrir

quais são suas necessidades. Esta
é uma boa maneira de superar
o impulso de controlar o outro.
Aproveite o dia para fazer com
que as mudançaS' acon!eçam,

VIRGEM

Ilf (23/8 a 22/9)
Mercúrio não está

ajudando muito
seu signo. e você

deve ter mais atenção quanto a

sua expressão verbal. Tente ser

mais objetivo. Se conseguir ser
claro e coerente, dispensando
detalhes, você vai reverter os
problemas. em soluções.

SEXTA

MíN: 19° C
MÁ)(: 24Q C ,,-.._,�""
Chuvoso

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
O sagitariano que
tem a tendência a

se sentir dono da
verdade, deve se controlar hoje
que Mercúrio está tenso com

alguns planetas. Procure apenas
sentir o que diz·seu coração. Em
corriato com a alma, procure se

aquietar. Escute música.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

""If/. O dia hoje, com
Urano em forte
influência no céu,

sugere que você saia com amigos,
mesmo que seja para um passele,
Todas as ativid(ldes podem lhe
trazer boas surpresas. É possível
que surja um clima diferente

. com alguma amiga.
.

-

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS"
" ,y,

tuiza Kauling
Mario Bloedorn
Milena P. D:"de Paula
Milton Schmóller

"

k".Osrnair Pinter
ti'2Pédró He"rique Berri
,te] Rubia &ristina Pereira
Sara Jéssica Rosa

c

Valdir lebrão
Valdi

.

e

AQUÁRIO
(21/1 a 18m
O aquariano
se encontra

magnético hoje, e
sua sensualidade está em alta.
Urano seu regente em trígono com
Lua o aconselha que tome mais
consciência de seu corpo. É impor
tante saber como usar de tarita
energia, para que seja admirado.

PEIXES
... (19/2 a 19/3)

, .�. Pisciàno, hote'é
..,.,.., bem possível que

você descubra
meios de dar novos rumos a sua

vida: Seu potencial transforma
dor está estimulado por Urano e

sua mente e sua imaginação se

encontram bem ativadas. Você é
capaz de realizar seus sonhos.
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IH O CORREIO DO POVO
,

TERÇA-FEIRA. 26 DE FEVEREIRO DE 2008

,

AREA VIP---------:-----

Te·ndências
No último quinto-feira, diil21, o Colcei lançou o coleção outono-inverno. Muito gente bonito compareceu 00 coquetel
que serviu poro mostrar peças exclusivos. A Colcci nasceu em 1986, em Brusque. E, em pouco-tempo, se transformou
em uma dos maiores redes de franquias do país, com mais de 200 lojas entre o Brasil e o exterior. A marco foco em

um estilo arrojado e singular, trabalhando principalmente com molharia e jeonswçor. A estilista Jessica Lengyel, ex-
, Carmim, é o responsável pelo coleção.

..
'

As elegantes irmãs Cibele Ristow, Sabrina Ristow Ta,sca e Suélen
Ristow marcaram presença no lançamento da nova éoleçiio da Colcci

'A equipe da loja Colcci recebeu clientes e empresários para um coquetel, na última quinta-feira

A turma do sétimo semestre de Marketing do Unerj em recente confraternização no área de lazer do faculdade

TOPS
No próximo sexto-feira, o colun� .

vai trazer novamente, poro col�
rio masculino, os Top 5 do mes

de fevereiro. Escolhidos o ded.o
eles arrasam tonto no que�l
to belezo quanto no simpatia.
Além do competência, é cloro.

Aguardem.

DICA·
Acontece no proximo quinto-feira, dia
28 aquele pagode lá no 115. Prepa
rem-se, pois "_festa promete.:

ADEUS'
Neste final de semana, o Combat fe-

, chou suas portas com, uma grande
festa. A coso vai deixàr saudades. Mos
como eu já falei, novidodes,devem ser

anunciados ein breve.
.

Os empresários Carlos Cizeske e.Jeam Carlos Maiochi
curtindo a ,último festa do Combat

,

BADALADO
A persistente equipe de Marketing e Contá
beis do Unerj que se formo no final desse
ano; virou o fim de semana no Clube Bo
ependi poro conseguir uma vogo poro o

baile. Disputado este clube hein!

. "'VA!
, 'Hoje quem'e,stó com�le\�ndo

mais um ano de vida e o

.

Daione lemke. Sucesso.
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O QUE ACONTECE
'

NA REGIÃO
.

VOCÊ lÊ AQUI!

,

ASSINE E DESCUBRA· /

PORQUE O JORNAl !'

. O CORREIO DO POVO
.

.
.

3311-19191�3055-0019 <, •
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CHEVROLET

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

CELTA - Vende-se, 2p, branco, 2004,
excelente estado. Tr: 91 02-2008.

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

CORSA - Vende-se, 01, sedan, cf te,
aI. R$17.800,00. Tr: 9189-3050 ou

9145-6290.

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

CORSA - Vende-se, 95, wind. Tr:
3370-5278 (manhã) ou 9145-6290.

CORSA - Vende-se, 96, cf ar, te. Tr:
3273-5Ô15 após 14hs.

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

CORSA - Vende-se, 99, 1.0, sedan, super.
R$14.500,00+parc. Tr: 8402-7545 ..

0-20 - Vende-se, 91. R$ 24.000,00.

PÁLIO - Vende-se, 97, 1.6, 16v,
cornpl. R$ 17.500,00. Tr: 9128-
atue.

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

TIPO - Vende-se, 96, 1.6. R$
5.000,00. Com avarias no motor. Tr:
9606-4259.

UNO - Vende-se, 02, 4 pts, cf alarme.
Aceita-se troca. Tr: 3-373-6116 ou

8814-9002.
..

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

FORD

COURIER - Vende-se, 05, 1.6. R$
22.500,00. Tr: 9987-6692.

ESCORT - Vende-se, 88, compl. Tr:
9144-9953.

ESCORT - Vende-se: 97: campi, cf
teto solar. Tr: 9131 -9380.

F-1000 - Vende-se, 92/00. Tr: 3371-
i 030 ou 84D4-9615.

F-1000 - Vende-se, 94, super cap,
diesel. Tr: 3376-2275 ou (45) 9916-
9415.

PÁLIO - Vende-se, 00, cf Idt. Tr: . F-250 - Vende-se, 99,. 4 pts XLT
3370-4810 ou 8803-7468. Tropicampo, 6cc diesel. Tr: 3371-

9157 com Nilson ou Fábio.
PÁLIO - Vende-se, 06. Flex. cornpl. -
AR. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990. KA - Compra-se, até 00. Tr: 9167-

4497.
PÁLIO - Vende-se, 08, 4 pts, campI.
R$32.000,00. Tr: 9601-0618. KA - Vende-se, 03, campI. R$

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

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

NS

CLASSIMAIS
.

. __ ._._� _._ _._ _._._ _ .. _ .
..... _ .. __ ._---_._.__ _ __ __ .

... _. __ _._ _._--_.. _ --
.. _--_._ _ _--_ _ ..

MONZA - Vende-se, 93, 4 pts. compl
ar. R$ 9.800,00. Tr: 9952-9449.

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

S-10 - Vende-se, 97� compl. R$
27.000,00. Tr: 9927-7010.

S-10 - Vende-se, 98, campi, V6, cf
gnv. Tr: 3273-7472 ou 9928-8275. .

VECTRA - Vende-se, 94, CO. Troca
se pormoto. R$15.000,00. Tr: 3372-
1578 ou 9166-3800.

VECTRA - Vende-se, 94, gis,
compl+gnv. R$ 16.000,00. Tr:
9128-8100.

FIAT

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

FIORINO - Vende-se, 02. R$
17.500,00. Tr: 9184-1330.

FIORINO - Vende-se, 97, 1.5, aberta.
R$ 10.000,00. Tr: 3370-5278
(manhã) ou 9145-6290.

.

Não passe aperto, passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO

.

SERVIDOR POBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opçõps abaixo coní desconto em folha, para sua tranqüilidade,
agora também na Golden!

c

'� • CRÉDITO PESSOAL

� • FINANCIAME·NTO DE VEÍCULOS
�

�
.,.

SEMINOVOS
ENTO DE

.s" "':")$
:� VEltU COM MULTAS'

OU IPVA VENCIDOS

Rua .Ex�. A�tônio Ca�los Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília 3370-6261E-maIl: ftnanclamentos@lbest.com.br

.s

�.
'"
.

Empréstimo para:
- Servidor Público
--Servidor Estadual .

- Servidor Múnicipal Jaraguá do Sul
- Servidor Federal
- Funcionários de Correios e CELESC
- Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS
- Empréstimo para pessoa física com cheques

2073.

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

GOL - Vende-se, 95. R$
8.300,00+parc. Tr: (46) 9104-8134.

GOLF - Vende-se, 01, 2.0,
compl+couro, automático. R$'
31.000,00. Tr: 919f -6333.

.

GOLF - Vende-se, 96, 1.8, 4 pts, cf
dh. R$12.800,OO. Tr: 3370-8352.

LOGUS - Vende-se, 96, 1.6. R$
. 9.800,00. Tr: 9952-9449.

PARATI.- Vende-se, 00, compl, 1.6,4
pts, azul. R$ 21.000,00. Tr: 8402-
2527.

PARATI - Vende-se, 98, 1.0, 16v, cf

CONSÓRCIO MOTOS

Confira outras

MOTOS e valores

\$
Yamaha Fazer 250

R$ 218,08 mensais

gnv. R$16.500,00. Tr: 9937-5984.

SAVEIRO - Vende-se, 86, diesel,
campI. R$ 16.000,00. Tr: 8423--
5310.

SAVEIRO - Vende-se, 86, diesel. R$
11.000,00. Tr: 3273- 1798.

RENAULT

SCENIC - vende-se, 01, 2.0, RXE; cf
GNV. R$ 35.000,00. Tr: 3371-8153
ou 9936-1304.

SCENIC - Vende-se, 02,
compl+couro. R$ 32.000,00. Tr:
9191-6333.

SCENIC - Vende-se, 03, campI. RS
37.800;00. Tr: 8831-8989.

MESESMESES

324 ... 7

20.000,00. Tr: 9654-5380.

PAMPA - Vende-se, 91, 1.8. Tr: 3370-
5278 (manhã) ou 9145-6290.

VERONA - Vende-se, 92, 1.6, LX. Tr:
3275-3993.

VERONA - Vende-se, compl. R$
7.800,00. Tr: 9183-7373.

APOLO - Vende-se, 91, GL, dourado.
R$ 7.200,00. Tr: 3273-1798.

FUSCA - Vende-se, 75, original. R$
3.500,00. Tr: 9914-9399.

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

por moto. R$ 2.400,00. Tr: 8424-

. Honda Biz 125

R$ 115,61 mensais
- .

Honda Fan 125

R$ 110,59 mensais

378,20
486,26
540,29
64834

75640

864,46
9725 ...

Honda CBX 250 Twister

R$ 210,15 mensais

Honda XR 250Tornado

R$ 229,88 �ensais

MESES

30.00000 38... 49

"'2.78000

...·4.9 ... 0,00
"'7.040,00
... 9 ....70,00
2 -i ,30000

24.56000

Tr: 3370-1650.

MONZA - Vende-se, 87, 2.0 -, R$
5.500,00. Tr: 8819-5949.

2 ...989

256,54
293,"'9
329,84
37275

42258

35.000,00 445,07
40.000,00 508,66
50.000,00 635,82

7629860.00000

70.00000 890 ... 5

80.000,00 "'.0"'7,3'"
90.00000 .......4448

"'.27'" 64
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www.giovaneveiculos.com.br

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

ESCORT GL 1.81998 C. OH + DPCS

FIESTA PERSONALITE 1.02003 C. OPCS

TWISTER 2005

FIESTA 4P GL 2000 COMPLETO

KA GL 2000 C. DH+ VIDRO ELE. + OPCS

UNO MILLE SX 4P 2000 COM OPCS

V.EíCULOS
3275-0045

CORSA SEDAN 1.6 2005 COM OPCS

FIESTA CLASSI4P 1999 C. OH + OPCS

SIENA STILE 1.61999 COMPL. + GNV

AGORA EM NOVO ENDERE�O, NO BAIRIO ILHA DA FIGUEIRA.

Joroguá do Sul Rua José Theodoro Ribeiro, 658 I B. Ilha da Figueira

�NSULTE 3372.0676 Aberta das 8i30hs as 18:30hs

"Imagens de cU1lhomeramente ilustrativas. 'Confira as Novas Ofertas Dream Car no Jornal Corraio do Povo desle Sábado.

CLIO' SEDAN 20Ô6

VECTRA GLS 1999 COMPLETO

EMAIS ...
BLAZER DLX 2.2 GNV 98
CHEVETI 93
MDNZA-SIJE 2P campi 87
PARATI G1II1.8 4P completa 01
POLO 1.6 completo + rodas 03
GOL 1.0 94
GOL Cl 1.6 GNV 92
PAllO WEEKEND CITY 1.5 sv campi 99-
STRADA WORKING 00
FUSION completo 06
ECPSPORT XlT 1.6 campI. +ab+eouro 04
FOCUS Gl 1.8 completo 01
FIESTA 4P trava e alarme

�

97
ESCORT ZHEC 4P GL 1.8 completo 97
ESCORTL1.6 2P 92
,VERONA GHIA 4P compí + rodas 93
PEU. 307 feline aut. + couro 04
2061.6 2P completo+GNV+rodas 00
SCENIC RT 1.Õ16V COMPLETA 02
CLIO SEDAN RN 1.0 16V completo 03
XT600 04
TWISTER 07
CG 125 Cf PARTIDA 00

VElcULOS SUPERANDO EXPECTAnVAS
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D O (�OltREIO DO IJOVO
·····yERÇji:FEliii·ú DE'FE�EiiEiRÕDE 2008····················

............................................. . CLASSIMAIS····

BIZ - Vende-se, 05, ES. R$ 4.000,00. STRADA - Vende-se, 99. R$
Tr: 3370-4260. 3.600,00. Tr: 8826-2502.

SOMENTE ESTA SEMANA .. CB 450 - Vende-se, 88. Tr: 3370- TORNADO - Vende-se, 03. Tr: 3371-
5622, 1335 Ou 9953-1446.

Sua viagem numa boa
com a segurança Goodyear

PROMOÇÃO PNEUPrepare-se para
rodar muito mais
com o novo GPS
DurapJus GOODYEAR.
O pneu que chegou
pro durar.

1757013 OMEGA

".::..-_

-:;6--
.

OUTROS CG - Vende-se, 06, 125, FAN. R$
3.900,00+parc. Tr: 3373-2651.

. APOLO - Vende-se, 91, GL, dourado. CG - Vende-se, 150, KS. Tr: 3371-
R$ 7.200,00. Tr: 3273-1798. 1758.

FUSCA - Vende-se, 75, original. R$ CG - Vende-se, 97.,R$ 2.400,00. Tr:
3.5,00,00. Tr: 9914-9399. . 9121-5932.

FUSCA - Vende-se, 79. Ou troca-se DT ,- Vende-se, 89, .pl trilha. R$
porrnoto. R$ 2.400,00, Tr: 8424- 1.500,00. Tr: 9183-7373.

DT 1BO - Vende-se, 89, pi trilha, R$
1,500,00. Tr: 9968-9296.

MOTOS
GARELI - Compra-se. Tr: 3275-0945
após 15hs.

BIZ - Vende-se, 02, ES, R$.3,500,00.
Tr: 9606-4647. SHADON - Vende-se, VT 600, 02.

chumbo. cl nota.c/ 7.450Km,
BIZ - Vende-se, 03, preta, Tr: 3371- original. Tr: 9157-3000 ou 9118-

6415 au 9183-6415 com Maureen, 3000.

CBX· Vende-se, 01, R$ 4,000,00, Tr:
3370-4134 ou 9973-8955.

TORNADO - Vende-se, 05, verm. R$
9,500,00 ou Troca-se porXR 200, Tr:
3370-7424 ou 8412-0888,

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

.

PEUGEOT
CG - Vende-se, 04, cf capa de chuva e

capacete, R$ 3.700,00, Tr: 9183-
7550, 504 - vende-se, 96. R$ 15,000,00 ci

capota, Tr: 3374-1049 c! Ademaf.
,CG - Vende-se, 04/05, ks. R$
4,900,00, Tr: 8403-4076.

CG - Vende-se, 05, 125. R$
4.300,00. Tr: 3376-3750.

CG - Vende-se, 05� 150. R$
4,000,00, Tr: 3376-0223 ou 8411-
8497,

fRETE
R.eolizomos fretes
Cargo frigorífico e

cargo seco.

CONSULTE-NOS!
9992-4312
3370-3579

Meninas Mariazinha

com mais lie 15 mulheres.

Aberto de Segunda a Sexta,
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula. 10
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-9716

DfP É
Use o crediário TELPAR

*Envie mensagens
e fale·por apenas

Nokia 6070
cf câmera

revenda

s

Apenas.

199,00

R$ 24,00

,

Apenas
·R$ 79,00

- 1+11

R$ 9,90

Sony Ericsson W200
cf câmera, Mi:>3 e rádio
Apenas

R$'24900J ,

1+11

$ 29,00

Motorola V3
c/cômero
Apenas

R$ 399,00
1+11

R$ 45,90
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\
_ DENTISTA , PIlATES

Clinic. Gmt

Imjl!.ntodontia
Cirufgí.
Pmt�s1

E
filii!-

ILIB I

SAÚDE BUCAL
,

ss SAÚDE BUCAL '

Clil1ica SorriDent

Dr. 'Thiago ?>ionseffBoreia
(}'R.5J/SC-8.42)

5l1esJ-re ern ImpfalltlJdonlia
tEspecia{ista em Impíantodoruía
Especíaíista em /Periodontia
Canica qeraí
Prót,cses Tel.: 3055-2796

Rua João Marcatc, 103 - Centro � Jaraguá do Sul
E-mail: clinlcasorriden!@superlg.com.br

Farmácia de Manipulação

CllNICA

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especiali
Pilales

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mãe-e membros superiores
Terapia ocupacional

j. Pilates ., NutriçãQ ,. Persona! tremer
f> FisiO Estética .. ccndtctorementc Cardió Vascular

Agende urna aula experimenta!!

-473371-4531
'II"\.-.<;.tuppilmes.com.!Jr I ,cppj{�teS�Ojlp::al':!s.ccm.br

. Rua Erich Mielke, 80 - Centro

Medicamentos· em rat

MànipuLação dp fórmulas médicas

fitotprápicos p Cosméticos manipulados
.

Rua João PicoUi, 110 - Centro - Tel. 3371-8298

. .'

Como Com'prar Medicamentos Manipulados
Quais são as vantagens domedicamentomanipulado?
Economia: o produto manipulado é prescrito pêlo médico ou dentista na

.

quantidade ou dosagem exatas para o seu tratamento. Não há sobras, por isso
você paga somente o que irá utilizar, -além do mais omedicamentomanipulado'
normalmente temmenorcusto financeiro

Segurança: a Farmácia de Manipulação Ekilíbrio segue normas de Boas
Práticas determinadas pelo Ministério da Saúde. Os fornecedores de matérias
primas são criteriosarnente selecionados e o' processo de manipulação
rigorosamente controlado.'
Associação de Medicamentos: há doenças que precisam ser tratadas com

vários medicamentos ao mesmo tempo. Quando isso ocorre, para facilitar e

diminuir o custo do tratamento, em álguns casos, o médico pode prescrever
uma fórmula manipulada que possibilite a associação de todas as substâncias
necessárias.

Medicamentos não disponíveis no mercado: alguns tratamentos requerem
,
medicamentos que não existem mais no mercado. Neste cáso, a farmácia de
manipulação tendo a matéria prima disponível, poderá preparar o

medicamento.
A dose certa para a pessoa certa: somente na fórmula manipulada é possível
prescreverdoses diferenciadas que_atendam 'as necessidades de cada paciente.
Rótulopersorializado: os seus dadosconstamno rótulo do medicamento que
foi prescrito pará você, 'evitando assim riscos como a troca ou o consumo

errado por outras pessoas.
-

Relacionamento médico e farmacêutico: sempre quê houver
necessidade.esses dois profissionaismanterão contato para esclarecer casos de
dúvidas e garantir sua saúde.

-EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COM ESPECIALISTAS
DE TODAS AS ÁREAS EM U!,! SÓ �UGAR

ce��g ���7�b"O�������� (gil g�ig�Ó36

Como agir perante omédico?
A receita médica deve ser legível para você e para a farmácia, caso contrário,
poderá induzir a erros - portanto você pode pedir troca da receita que não

conseguir ler. Recuse receitas em códigos, com siglas ou nomes comerciais

desconhecidos, como" fórmulaG-79", "cápsulas vitamínicas", etc. Você tem o

direito de saber o que irá consumir e mais ainda escolher onde adquirir os seus
medicamentos. Alguns medícamentos sâo controlados pelo Ministério da
Saúde e, por isso, necessitam notificações coloridas (azul por ex.) ou receitas

duplas brancas com os dados do medico. O paciente têm 30 dias para solicitar'
o medicamento e a farmácia 56 pode manipular medicamento para uso

máximo de 2 meses de tratamento.
.

Como escolher aFarmácia deManipulação?
A farmácia deve lhe oferecer assistência farmacêutica. Portanto, verifique se

há um farmacêutico formado para dai-lhe orientação correta quanto a suas

dúvidas e uso correto do medícamento. Quando falamos em medicamento
manipulado todo critério na escolha da "farmácia é necessário, pois é sua saúde

que está emjogo e devemos ir a-um estabelecimento conhecido e de confiança.
Esclarecimentos:
A Ekilíbrio Farmácia de Manipulação, foi a primeira farmácia de

manipulação a se instalar emJaraguá do Sul e semantém sólida no mercado a

11 anos, dernonstrando : assim' seu trabalho sério; comprometido e

confiabilidade. Além de manipular medicamentos; tem disponível alguns
produtos para beleza, emagrecimento, fitoterápicos (medicamentos a partir de
plantas), chás e outros.

'

Ekilíbrio - Farmácia de Manipulação, aposte na tradição e confiança que
'um estabelecimento pioneiro nomercado pode lhe oferecer!

._

Chãs - Ervas - Grãos - Gereais
Granolas - Sucrilhos - light-diet

Temperos - Cápsulas - Condimento

ron" (47) 3215-2450
Mm"o Municipdt
Av. G,hilio V,�as, 503 - C,mro - lar,gul do
,-m'il, casa-naturdl@bol.com.br
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VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
- Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone {471 3371-4311
.

Fax 1471 3275-1091 .111.'",
recrutamento@humana.com,br. ww.humana.com.br

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS - Não
exige escolaridade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas
Efetivas - 1°, 2° e 3° turno).
- AUXILIARDE PRODUÇÃO (87.95) - Serviços gerais
Resid!r no Bairro Garibalcji ou proximidades.
- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763/8878) -

Técnico em química ou alimentos.
- COSTUREIRA (8827) - VÁRIAS VAGAS
- CALDEIREIRO (8860)

.

- CONTADOR (8753) - Superior Completo/Com
Experiência..
- COORDENADOR DE VENDAS (8814) - Superior

.

completo.
- ESTAMPADOR (8752) I

- ELETROTÉCNICO (8856)
- ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursandd Secretariado
Bílíngue ou Executivo (com boas noções em Inglês ou

Espanhol).
- ELETRJCISTA (8875)
- ENGENHEIRO MECÂNICO (8855)
- FERRAMENTEIRO (8721)
- FUNILEIRO (8859)
- FRESADOR (8779)
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR
(8810/8887) - Curso Técnico, para
empresa de Alimentos.
- MECANICO DE MANUTENÇÃO DE. EMPILHADEIRAS
(8873)

..

- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES
(8873)
- MECÂNICO DE ÔNIBUS (8879)
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (�851) - Com
experiência em Frigorifico. J

- MARCENEIRO E AUXILIAR (8843/8885)

- MONTADOR DE MÓVEIS (8866)
- MONTADOR DE PAINEIS ELETRICOS (8884) - Para
Guaramirim
- OPERADOR DE CNC (8721/8813)
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8862) - Carteira de

habilitação C
. - PORT�RO (A) (8852) - 2° grau completo, Carteira de
motorista,- conhecimento em informática, word, excel,
e-mails , bom relacionamento para atendimento ao

público. ,

• PEDREIRO.E AUXILIAR (8845/8846)
• REPOSITOR DE MERCADORIAS (8809) - Frutas e

verduras
• SOLDADOR (8774/8851)
- TORNEIRO MECÂNICO (8622/8779)
• TÉCNICO DE INFORMÁTICA (8864)· Suporte técnico
e manutenção de equipamentos (hardware) de nossos

clientes, instalação de redes, internet e tudo que envolve
a informática, condução própria.
- TÉCNICO ELETRÔNICO (8802) - Montagem de Placas
SMD, precisa ter conhecimento em solda.
• TÉCNICO EM VENDAS (8839) :.. Acessórios para
Veiculas.

-.

- TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO (8867)
- TÉCNICO DE SEGURANÇA (8871) - Com experiência
em RH.
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRÀBALHO (8889)
'. VENDEDOR EXTERNO'(8861) - Venda de materiais
elétricos em geral.
- VENDEDOR EXTERNO (8775) - Alimentos
• VENDEDOR(A) EXTERNO ( 8819) - Móveis.

.

- VENDEDOR EXTERNO (8849) - Material de

Construções/Acessórios.
• VENDEDORA EXTERNA (8874) - Publicidade
- VENDEDOR INTERNO (885�), - Material de Construção

senac Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

6ti�o \1\0 sêu CJAV-V-;'£�9� Fone: (47) 3279-8400
f'

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

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

ÚLTIMAS VAGAS'
INSCREVA-SE JÁ NO CURSO

TÉCNICO- EM ENFERMAGEM

• AULAS E ESTÁGIOS NO PERIODO NOTURNO

• MATRICULA GRATUITA
• DURAÇÃO DO CURSO: 30 MESES

INíCIO O-AS AULAS:·
FEVEREIRO DE- 2008

INFORMAÇÕES: 3376�4296

ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
Parecer autorizativo n0393lCEE-SC/2003

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

Rua Prefa. Adelia Fischer, 303 - Baependi
Jaraguá do Sul..,. SC

Professor poro o Centro Politéénico Geraldo
Werninghaus no curso de' Eletrônico em

�cionamentos, com curso superior compieto
.

ou técnico em eletrônico .

. Trotar no telefone 3273-5267 cem Davi
, ..

ou enviar curriculum vitae
david nk jr@hotmail.com.,- -
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EMPRESA DE GRANDE PORTE, NO SETOR DE ALIMENTOS, ESTÁ
·SELECIONANDO REPRESENTANTES- PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO.

Oferecemos:
* Treinamento-
* Início imediato
* Possibilidade de crescimento

Requisitos:
* Veículo próprio
* Residir na região
* Experiência com vendas
* Dinamismo ..

Os interessados enviar currículo para: daurete@pamplona.com.br
'ou ligar para (47) 3348-3261 para agendar entrevista. ,

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

Interessados entrar em contato com Káthia através do fGne (47)3055-0099 - 9609-0281 ou

pelo e-mail rh@businesstini.com.br.

dias, macho. Tr: 9902-1907. DOAÇÃO - Precisa-se, berço, carrinho,
roupas, 'p/ bebê. Tr: 3276-0656 ou 9991-
1051.AR CONDICIONADO - Vende-se, 10.000

BTUS. RS 350,00. Tr: 3370-8160 ou-st 04-
2118. DORMITÓRIO - Vende-se, de solteiro,

tabaco c/ bco, de canto. R$ 400,00. Tr:
8838-2957.AR CONDICIONADO - Vende-se, c/1O.000

BTUS. Tr: 3370-5622.
DVD - Vende-se, pi carro, e/teta. R$ 300,00,
Tr: 3370-3688.ARCO E FLECHA - Vende-se, p! tiro ao alvo.

Equipamento campI. R$ 250,00. Tr: 8424-
2073. FARMÁCIA - Vende-se, cl ótimo ponto,

convênios e clientela formados. Tr: 3372-
2747.BALANÇA - Vende-se, comi, até 15kg, nova.

R$ 500,00, Tr: 3370-0099 cl Beti.

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

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

'

CADEIRA: Vende-se, de rocas. Tr: 3372-
3945.

FILHOTE - Vende-se, ilhasa apso,
desverminado. R$ 450,00. Tr: 3372-1589
ou 8826-3586.

'FILHOTES - Doa-se, de boxer e body cole. Tr:
3273·7472 cfRosane.

BRINQUEDOS - Compra-se,
-

antigos,
comandos em ação, rambo, he-man,
thundercats. Tr: 917j -4626.

CHIP - Compra-se, da BraSil' Telecom,
promoçáo 09/1 O. Tr.: 8408-3633.

MÓVEIS - Compra-se, p/loja. Tr: 9936-4341.
,

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

CAIXA;Vende-,e, 2, pImota. R$120,00. Tr:
3376-1338.

CAMA - Vende-se, de ferro, marfim, R$
50,00. Tr: 8838-2957.

.

FILHOTES - Doa-se, de gatos. Tr: 3371-
1'4412. ,

'

. CELULAR - Vende-se, cl câmera. RS 180,00.
Tr: 3372-0071.

FILHOTES - Vende-se, de ílhaza apso,
desverminado. Tr:337,1-6986 clMaria.

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

FilHOTES - Vende-se, de york shire e rotweilier.
Tr: 3376-01790u 9918-7210.

FREEZER-' Vende-se, cf 220L, vertical. R$
200,00. Tr: 3275-3139.

VENDE-SE
ANIMAIS - Vende-se, filhotes beagle, cl 45

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

Representante exclusivo para Jaraguá do Sul,
região H incluindo tuisAlves

SR. RENATO (47)99213303

VENDE-SE
PET SHOP.
Banho e tosa e

Consultório
Veterinário. Tudo em

funcionamento, ótimo
ponto e clientela fixa.

Tratar no fone
9171- 4636

FREEZER - Vende-se, horizontal. Tr: 3376-
1785.

'

FREEZER - Vende-se, vertical. Ir: 9144-
,9953.

GONDOLAS - Vende-se, pf verduras, Tr:
9144-9953

'

.

GRilL· Vende-se, grande, novo. RS 140,00.
Tr: 3370-1856.

LÀltAÇÃO - Vende-se, campI. Tr: 3273-
6525. '

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

LOJA - Vende-se ou troca-se, de cosméticos
e acessórios:R$.18.000,OO. 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: 8835-12630u88S5-1248.

LOJA - Vende-se, de moda. feminina,c/
estoque. Tr: 91 93-0802.

LOJA - Vende-se, de roupas, na Barra, ci
estoque, cli?ntela. Tr: 3371-0148.

.

LOJA - Vende-se, nasarra Tr: 3371-0148.

92/1?: R$ 2,33
92/25: R$ 3,24 -

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

MÁQUINA - Vende-se, de lavar roupas, 4 kg,
Brastemp. RS400,OO:Tr: 9157-7173.

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

MÁQUINA - Vende-se, overlock, cl arernate, Ir:
3370-8954 all 8436-0769.

MÁQUINA - Vende-se, p! tabncar sacolas.
R$3.000,OO. Tr: 9164-9917.

. MP4 - Vende-se, 1 GB. R$l 00,00. Tr: 8813·
2235.

OFICINA - Vende-se, mecânica, campi, cl
.

clientela e ponte pI garagem. Tr: 3371-4284.

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

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

-

VIOLÃO • Vende-se, gianini estudo. R$
i60,OO. Tr: 8825-2449.

'

aRmVES
PARTICULARES

PORQUINHO - Vende-se, da índia. R$ 30,00.
Tr: 3376-3091 após 19hs ou 91.86-5510.

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

. RESTAURANTE - Vende-se, campI. R$
40.000,00. Tr: 3376-4466.

SALÃO - Vende-se, de cabelereiro. Tr: 8404-
8523.

SERRALHERIA - Vende-se, campI. c!
maquinário, caminhonete, moto. No
Centro. Tr: 3275-4015 ou 9168-9124. -

TELEFONE - Vende-se, fixo, transferivel. Tr:
.

.3371-4284.

TiTULO - Vende-se, do Baependi. R$
380,00. Tr: 9917-4444 c/Theo.

TíTULO - Vende-se, Patrimonial, do Acaral. Tr:
3275-2500 ou�370-0992.

TRALER - Vende-se. p/Ianche, c/ 2x4m. R$
8.000,00. Tr: 3372-0921.

VENDE-SE -. Chur. elétrica, sauna pi bwc,
câmera digital. RS 300,00.Tr: 3370-3688.

92/17: R$ 2,52
92/30: R$ 3, 7� -

•

• Sigilo absoluto
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal
• funos e roubos
• Pessoas desaparecidas

i I

Tr: 3370-7929 19931-9138
detetivelori@yahoo.com.br

MULTIClÇM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

Alarme residencial
Comercial e industrial .

Portão eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

92/20: R$ 2,88
14/50: R$ 7,92

MANUTENÇÃO,- DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, ACESSÓ.RIDS E CONSERTOS EM GERAL.

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

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

1..--
Il�
°'8_

Rua Bertha Weegtl, 525, 811 • Barra do Rio Cerró - Jar�guá do Sul- Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: planetagallJe@holmail.com
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t CASAS
ÁGUA VERDE - Vende-se, 2, de alv, próx.
Breithaupt. R$ 70.000,00. Tr: 3371-
6069. Creci11831.

AMIZADE - Troca-se, de alv, cf 200m',
por apto próx. Centro. Tr: 9137-5573.

CASA - Assume-se financiamento. Ir:
3273-0211.

CASA - Compra-se: Vila Nova e prox.Tr:
3370-0783 ..

CORUPÁ - V,.ende-se, cf 2 51. com. na

frente. 4 qtos. 4 bwe 2 pisos. Tr: (47)
.

3375-2798 ou 9905-9850.

CZERNIEWICZ - Vende-se, de 2 pisos, cf
189m2, cf 3 qtos, sulte. R$ 240.000,00.

ALUGA-SE
QUITINETES
E QUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II
Reserve também na praia.
3370-3S61 cf proprietário

......................................................·CLASSIMAIS···
ED. TERRA BRASILIS - Vende-se, cf 2
qtost suíte. cnurrasq., cf 1.04m'. Tr: VILA NOVA - Vende-se, cf 434m2. R$
8404-3001.' l50.000,00. Tr: 9188-7815.

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

TERRENOS

COMPRA·SE - Terreno ou casa pi
assumirfinanciamento. Tr: 3273-0211 .:

CHÁCARAS ;

MASSARANDUBA - Vende-se. Tr: 3379-
1119.

RIBEIRÃO GRANDE - Vende-se, cf 2
lagoas. Tr: 8807-4849.

LOCA ÕES
ALUGA-SE - Quarto pi moça, Tr: 8412-
7594.

APTO - Ofereço vaga em apto mobiliado
pf moça. R$ 230,00. Tr: 9158-7991.

BAlN.CAMBORIU - Aluga-se apto, p/ .

até 4 estudantes. R$ 650,00. Tr: 8412-
7591.

CASA - Procura-se, p/ alugar em
Guaramirim. Tr: 9609-6437,

CENTRO - Procura-se, moça, pi dividir
apto, mobiliado. Tr: 9975-6297 após
18h.

CENTRO - Procura-se pessoa pi dividir
apto. Tr: 9168-3900 cf Simone ou

Mario.

PROCURA-SE - Casa pf alugar Vila
Lalau ou próx. mínimo 3 qtos. até R$
500,00. Tr: 3274-8380 c! G�ido.

PRÓX.CENTRO - Procura-se pf alugar.'
Tr: 3370-1764.,

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

RAU - Aluga-se, de alv. Salário mínimo.
Tr: 3273-0211.

SCHROEDER - Aluga-se, casa, c/
174m', R$1.000,00. Tr: 8409-9605.

.:

1

EDIFícIO PROP MARIA EDITH
� Ótima localização na Ilha da Figueira'
- Aptos de 2 dormitórios (l-suíte) 95m2
- Preço de lançamento

3376.0679 3372·2677
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1674 Bârão do Rio Branco, 620 - Centro

Baepenci

_oo�e_, . t.:

�f�),�M&� �(C��(ffiYJ(tr�
(tl.��r�re{oc(fcto Jr�OCtSeBt&aS

��®�)r\1í (aI�� Rli.'ú:affl5

�!l11IjII1l (i:�tS9Jftifie,�
flIi11!f4ld�'lI lOl.!\$(o:r��·

Tr: 3376-4534.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, de alv.
Liberada pi financiamento. R$ 120.000,00.
Tr: 8843-5751.

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

JARAGUÁ 88 - Vende-se, c/115m2, de
mad. R$ 32.000,00. Tr: 3370-9104 au

3376-4001.

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

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

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

NEREU RAMOS - Vende-se, de alv,
churrasqueira e piscina. R$ 65.000,00
neg. Tr: 3376'0223 ou 8411-8497.

RIO MOLHA - Vende-se, de alv. R$
30.000,00. Tr: 327.3-6646.

VILA RAU - Vende-se, mista, cf 3 qtos. R$
40.000,00. Aceita-se carro. Tr: 3371-6069.

IMÓVEL - Vende-se, indl, frente BR 280,
c/ 67.402m2. Tr: 9183-8081 ou 9912-
7750.

JARAGUÁ 84 - Vende-se, de esquina. R$
25000,00. Tr: (47) 3386-0350.

JOÃO PESSOA - Vende-se, área indl, cf
958 m2 . R$ 60.000,00 parcelado. Tr:
9137-5573.

JOINVILLE - Vende-se. R$
3.000,OO+parc R$ 95,00. Tr: 3374-
5817.

Pitóx. MALWEE - Área ind!, cf 89.747
m2. Tr: 9137-5573.

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

RIO MOLHA - Vende-se, c/319.000m2,
cf mata virgem. R$ 150.000,00. Tr:
3370-7570.

RIO MOLHA - Vende-se, cl 83.DOOm2• R$
300.000,00. Tr: 3370-7570.

SCHROEDER I - Vende-se, cf 560m�, cl
_

casa de madeira. R$ 33.000,00. Tr:
3374-5817.

TRÊS RIOS DO SUL - Vende-se, cf
689,64m'. Tr: 8838-2666

-

ou 8805-
1031.

VILA LENZI - Vende-se, c! 406m2. Tr:
3275-2773.

?RJSMal 3370-0022· lANÇ)A�

J M O V e � Si WWW.PRI$MAIMOVEIS.COM -RuaMaxWilhelm, 729-Baependi
. '.........

.

TO

.'

2 Quartos - Sala de Estar ..
Cozinha - Lavanderia - BW� Social

Sacada cf ChurrasQueira
1 Vaga de Garagem

3 qt?S sendo 1 Suíte - Saia de Estar.Cozmha "lavanderia BW'C S .

S· .

-

OClal
, acad� c/ Churrasqueira1 Vaga de Garagem
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JUVENTUDE

O CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA. 26 DE FEVEREIRO DE 2008

Festa para brindar com fé e alegria
Batistas reúnem mais de 60 jovens em sítio para cantar; dançar e se divertir

.

,\�
-

. .

SCHROEDER nhias ruins. Quando alguém
Quando se pensa em uma lhes oferece uma opção diferen

festarepleta de jovens logo se te, saudável e com lazer, muitos
imagina a presença de álcool,' acabam abandonando os VÍcios

cigarro e o perigo das drogas e atitudes erradas", disse.
rondando. Mas nem sempre é A Comunidade Batista Peniel
assim. No último final de sema- de Schroeder existe há cinco
na, por exemplo, a Comunida- anos e os membros da igreja são
de Batista Peniel, de Schroeder, 80% jovens conta o pastor Jander
reuniu mais de 60 jovens em Furtado. 'Aos sábados; a igreja
um sítio localizado no interior fica tomada pela juventude que

.

do município para a Noite Tro- canta, dança, e ouve uma, palavra
pical. A intenção do evento era de fé. O Noite Tropical é também
reunir os adolescentes da igreja para estender este lazer além das
e convidados para mostrar que dependências da igreja", decla
é possível se divertir sem os ex- rou Jander.

-

cesses-cometidos por alguns. E quem imagina-que a ju-
Segundo o organizador da ventude batista não se diverte

festa, Adriano Dias Furtado, está completamente enganado.
que tem 'apenas 24 anos, existe

.

Na noite de sábado, o salão de
a necessidade de proporcionar . festas, que estava totalmente
aos jovens opções de escolha. decorado. com flores, ramos e

"Muitos
. bebem, fumam, .' . se ; muitas frutas tropicais, onde

prostituem, pois, estão ÍIl$e�" os particípántes dançavam ao'

"ridos em ambientes e compa- som da-Banda Mortos Vivos foi ' OSNI ALVES

prova disso. Músicas de conte
údo -religíoso eram tocadas em

ritmos variados como reggae,
rock, e outros fazendo a diver
são da garotada.

Adeptos do movimento de-'
claram que muitos adolescentes
estão despertando para uma vida
comDeus e amúsica e encontros
da juventude ácàbam. contribuin
do para. este crescimento, À me

dída que o tempo passava, mais
carros com jovens chegavam de
outras localidades como Guara
mirim, e Jaraguá do Sul.

Os encontros para a juven
tude são comuns na maioria
das denominações religiosas e

freqüentemente acontecem aos
.

sábados à noite. A Comunidade
- Batista Peniel fica na Rua Major
Castelo Branco, 5070. O telefone
é 3374-5794 ou 3374-0822.

Juventude se reúne para uma foto coletiva antes dO'sh9w da noite

* financiamento sujeito a aprovação pela-financeira. TAC de R$ 600,00 não incluso- Ofertas válidas até 26/02/08

-A MAIOR E MAIS MODERNA REDEDE CONCESSIONÁRIAS DE SANTACATARINA
Jaraguá do Sul CapinzaI ..� ,

- Curitibanos' . Rio do Sul lagés
4732746000 4935552255 493567ml �9 32412411 47 3521 0200

_

49 32219100�. '.,

São Joaquim
49323308" ..

,

- .. , �
.. �
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FALECIMENTOS
-

Faleceu às 15h30 do dia 24/2, o Sr.
Alfonso Krenke, com idade de 85
anos, o sepultamento foi realizado
dia 25/2, com saída do féretro de
sua residência, seguindo para o ce
mitério Marthin Luther, na Estrada
Garibaldi.

Faleceu às 6h do dia 24/2, a SI'{I. Mll
riE! �eotris Perreil'o �uup, com idade
de 44 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 25/2, com saída do féretro
da Capela Mortuória Sr. Bom Jesus,
seguindo para o cemitério Municipal
de Guaramirim.

Faleceu às 1 h50 do dia 24/2, o Sr.
l.lliz Corll.ls de Souza, com idade de
56 anos, o sepultamento foi reali- .

zado dia 24/2, com saída do féretro
da Capela Mortuória da Vila Lenzi,
seguindo para o cemitério Municipal
do Centro.

Faleceu às 16h do dia 23/2, o Sr. �@u·
iil�o ,hmckes, com idade de 77 anos, o
sepultamento foi realizado dia 24/2,
com saída do féretro de sua residên
cia, seguindo para o cemitério da
Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 11 :00 do dia 23/2, o Sr. Ar
mando Uller, com idade de 76 anos, o
sepultamento foi realizado dia 24/2,
com saída do féretro da Capela Mor
tuária da Vila Lenzi, seguindo para o
cemitério de Chico de Paula.

QUATRO COISAS QUE VOCÊ
PRECISA SABER HOJE!

VITRINE------�---
BELEZA

CONCURSOiRAI'NHA.
.

DA 11 a FECARROI
Nq,dia 1�, de Março, nqppavil�jo B",jo CeqJ,�� .. ESP9�ivo Municip�1
de Massaranduba, seró realizado o Baile para a escolha dtl Rainha

WF')"
e .princesg� da 110 Fecqrroz. As inscrições pgJa o concurs�já e�tüo.. "

encerradôs e 13 candidatas participarõo representando regiões do
municípiq; O BqJ!� se�9.1.anim�do peI9\Ban�q Chaymon dq pqranlÍ.
Outras informaçoes peló telefone (4i' 3379-1223.'

• .

Leilão: Prefeitura
e Detran/SC

A partir de hoje e até dia 28 deste mês, estarão expostos 335 veículos
recolhidos pelo Detran/SC, no depósito da empresa Behling Transportes
e Serviços. O objetivo é a visitação, das 8 às_12h e das 14 às 18h, para

, promover os itens do lellüo, Os lances poderão ser dados na Arena Je-
I

raguá, no dia 29 de fevereiro. Dentre os itens oferecidos estão veículos
em condições de uso, que serão entregues com dctumentaçüe, e sucatas
- baixadas sem direito a documentos.

Consultoria na

sede da Aciag
A Aciag (Associação Empresarial de Guaramirim) receberá no dia 12 de
março, das 13h30 às 17h30, o Gerente de Administrativo do BRDE Vicente

-

,

Zenon, para consultoria sobre linhas de financiamento, bem como itens I

que podem ser financiados, garantias, exigências mínimas, custo finan
ceiro, prazo de pagamento e documentos necessários. Os interessados já
podem agendar horário. Outras informações com Ana Carolina, no tele
fone 3373-0037 ou administrativo@aciag.com.br.

Audiência Pública
em Massaranduba

A Prefeitura Municipal de Massaranduba, através do Departamento de
Administração e Finanças, convida todos os habitantes do Município,
para a audiência pública, referente as metas fiscais do 4° quadrimestre
de 2007. A audiência será realizada amanhã, dia 27, às 16 horas, no
auditório da Câmara Municipal dos Vereadores da cidade. Outras inter
mações pelo telefone (47) 3379-1223.

Amvali rea liza
evento econômico

A Amvali, através do Colegiado de Administração e Finanças e do Co
legiado de Contadores e Controladores lnternos e Sind icent, promove
palestra sobre a DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento
Econômico), no dia 14 de março, das 8 às 12 horas, no auditório da Unerj.
O objetivo é sanar dúvidas e promover o correto preenchimento dos do
cumentos fiscais visando o registro do movimento econômico, imprescin
dível para a determinação do índice de retorno do ICMS aos Municípios.
O evento será gratuito e as inscrições devem ser feitas através dó e-mail
imprensa@amvali.com.br. Os interessados devem informar o nome, te
lefone e endereço completo e empresa em que atuam.

I
l..

LOTERIANORMAS

Comunicado Celesc
sobre palestra

A Celesc Distribuição, com apoio do Nú
cleo de Instaladoras Elétricas e o SENAI '

de Ja�aguá do Sul, promove palestra
sobre a nova nqrmu de Padronização
de Entrada de Energia Elétrica de Uni
dades Consumidoras de Baixa Tensão,
e convida eletricistas, fornecedores de
materiais elétricos, profissionais do
ramo e demais interessados para pdr
tlclpnr do evento. A palestra será rea

lizada no dia 10de março, às 19 horas.
Informações 3275 -7017, com Leticia.

CONCURSO Nt '.104
---

00 � 05 � Otí
-

� 12
11 • 20 • 23 � _;U �

� 41· 51 $ 52
83 .w r'i
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Celésio Zanghelini começou a .adestrar a cachorra Pitty desde que ela tinha cinco meses

VOCÊ APROVA OU NÃO A LEI DOS PITBULLS?

LAUDECIR PIRES,
38 ANOS, PADEIRO
"Sou contra. Acho que a lei não

prevê boas ações fiscalizadoras,
para saber se os cães estão
sendo criados adequadamente"

JULHANA CARDOZO, 20 ANOS,
VENDEDORA

"Concordo com a lei. Estão
acontecendo muitos ataques
e acredito que o número de
acidentes possa reduzir"

ROSINHA LEONI,
49 ANOS, APOSENTADA
"Não aprovo. A lei deveria se

preocupar em consciéntizar o
dono sobre como adestrar o
animal adequadamente"

EVENY LIBERATO, 21 ANOS,
DONA-DE-CASA

"Sou a favor, pois prevê a

punição mais rigorosa para os

responsáveis. Os Pitbulls têm
instinto perigoso e traiçoeiro"

DALVINO COELHO,
40 ANOS, EMPRESÁRIO
"Sou a favor. O Pitbull é muito
perigoso e deveri'!_ ser extinto,
pois já atacou e provocou a

morte de muitas pessoas"

EVANDRO LUIS STRELOW,
26 ANOS, VIGILANTE
"Não concordo. Já tive um pit
bull e ele era muito doce. Eles
são agressivos somente quando
não criados adequadamente"

SEGURANÇA

O CORREIO DO POVO Ih.TERÇA-FEIRA. 26 DE FEVEREIRO DE 2008

Lei que proíbe
pitbulls ainda

. .

gera polêmico
Veterinário diz q�le texto
foi imp-:' J sem critério

para quem desrespeitar é de
R$ 5 mil. No Rio de Janei
ro, a lei do Pitbull, aprovada
em 2005, também proíbe a

criação e venda no Estado.
Para o veterinário Wal

demar Schweitzer, a lei
foi imposta "sem conheci
mento" e sem a adoção de
medidas eficazes dé fisca
lização. "Se o objetivo é re
duzir o número de aciden
tes, então que se estendesse
a todos os cães de porte
grande, como dobermans,
rotweillers e outros", co

mentou, ressaltando a ne

cessidade de o governo es

timular a guarda ou posse
responsável do animal.

Schweitzer acredita que,
em vez de proibir a venda
de Pitbulls, o texto deveria
prever medidas de preven
ção a partir do momento da
compra, com a fiscalização
dos órgãos de saúde. ''A lei
deveria obrigar as clínicas
veterinárias e a vigilânéia
sanitária a fiscalizar� am

biente que o animal vive.

Alguns cães vivem acorren

tados e subalimentados, e

isso os instiga à agressivida
de", pontuou:

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL

Quem vê a dócil cachor
ia Pitty com o dono, Celé
sio Zanghelini, não ímagi-.
na que ela possa ser alvo
de uma lei estadual que a

considera um cão perigoso.
A pitbull, que hoje tem urn

ano e dez meses, é adestra
da desde os cinco meses de
vida. "Ela é tão tranqüila
que até brinca com meus

dois gatos. Estou pensan
do em demiti-la como se

gurança da casa", brincou
Celésio. Na opinião dele,
as críticas aos pitbulls
são injustas. ''A culpa dos
ataques é dos donos, pois
tudo depende da criação
do cachorro", afirmou.

Sancionada pelo gOV8-I
nador Luiz Henrique da Sil
veira (PMDB) em novembro
do ano passado, a lei que
proíbe à. criação e a comer

cialização de cães da raça
Pitbull e animais de raça
que resultem em seu cru

zamento' ainda causa po
lêmica. O texto, projeto do

deputado estadual Marcos
Vieira (PSDB), exige ainda a

esterilização acima dos seis
meses e proíbe a circulação
desses animais em espaços
públicos. A multa prevista
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Até nos pés?
A moda em Nova York, para as que não dispensam um salto poderoso e n�o
querem sentir dor, é colocar toxina botulínica - o popular Bo��x - nos p�s.
Assim como no face, o substância paraliso os músculos do reglao, o que slg"
ilifica não sentir os pés por mais ou menos seis meses.

'

PESAR
Ainda repercute no cidade o perda do
amigo Jaison Tomazelli, no último sex

to-feira, por ocasião de um ocidente
no cidade Três Borras do Paranó-PR.
Agora Jaison seró sempre lembrado,
com muito carinho, pelo alegria e pelo
pessoa que foi em vida. Oue Deus o

tenho, amigo.

PORTO
Jó estó confirmado, quem assumiró o

diretoria do Porto de São Francisco, no
lugar do Carlos Chiodini, é o também
jaraguaense Eduardo Soter Garcia.

NIVER
Max Pires estó checando todos os ,

detalhes do festa de arrombo poro
brindar seu aniversório, no dia dois de
março, com aquela tropa que ele amo

de paixão.

" Um dos atributos de
uma pessoa sábio é .0
capacidade de não
dor créditos o

/

pensamentos negativos.
Não quer dizer que não
os tenham - todos têm
- mos de não acreditar

neles. É ist? �ue "os torno sébie.
SCHMUEL LEMLE

�iY�p;,af'lWá
Disque..entrega "

3275..168"
'

DIZEM
,

POR AI .••
Que o boa praça Jair
Anocleto gostou tonto
do história de ser sol
vo-vidas, que comprou
um por de pé-de-pute,
uma sunga vermelho, o
copo do Batman, bóio e

trinta metros de corda.
Quer viror herói em
Borro Velho Beach.

OSTIRANOS
O patrão Ninho Demarchi manda
avisar que no dia oito de março
tem fandango dos bons no CTG
Laço Jaraguaense. Também estó
preparando paro os dias 16 o 18
de maio o 27° Rodeio Crioulo Na
ciona� Agendem!

ÊITA!
Mais uma do presidente Lula.
Sapecar no televisão, 00 vivo,
mundo aforo, que o ditador Fidel
Castro é o único "mito" vivo do
mundo, foi, sim, uma tremendo
derrapado. Mito de quê, presi
dente?! Do arrocho do atraso,
do pobreza, do desrespeito aos

Direitos Humanos, do repressão
o liberdade de expressão? A pa
lavra "mito" pelo visto mudou
de significado no dicionório do
marido de dono Marisa Letícia.
Inmbém, pudera!

LEITOR DO DIA
O leifor homenageado de hoje é o

meu querido amigo Nivaldo Bruns,
do Samae de Jaraguó, que sempre
lê esta coluna poro ficar por dentro
dos novidades de nosso sociedade.
Valeu garoto!

EM ALTA
O Juventus:
goleou o JEC no
Joõo Marcatto.

SOCIAL---------.

, loférica Pi....
•
-

AGORA NO SUPERCEmR ANGELONI

3275-2929

A professora Priscilla Souza recebe

cumprimentos hoje pela idade nova

No final de semana todos
os netos do casal Lindolfo
e Agnês'Maba se

reuniram na casa dos avós
para aquela tradi�ional
confraternização

DICA DE TERÇ�
Curtir as delícias da
Pizzaria Don Genaro.

, oh�, o gotinha Ano Cci
arreio; filho de Luiz Co
Oro Buzarello, recebe os mere

CIdos cumprimentos pelo e'stréia .

de mais u'm aniversário.

''Os amigos estão perguntando:
8iba, o que foi aquilo??? Chorar

"'

só porque o "Mono" não estava'
em coso. Não pegou bem; hein?

,

.:Hoje à noite, o radiqlistg,fdlério Gorges obre o mão. �
o janto poro os amigos dofot
Society 7° Divisão, ainda em

comemoração o suo idade novo,
,pcorrida ontem, 25 de fevereiro.

.Amonhã, às 20h30min, no
João Marcotto tem Juventus x

ueirense. Imperdível!

ioqa Campos deixa. a órep
cial do SBl regional e,
e a mesma posto no

nal "O Correio do Povo";

..'O boa gente Mriano Cunho
festejou com os amigos o idade
novo, ontem, 25 de fevereiro.
Aquele abraçor
• Jorge Vieira, do restaurante, '.'l·,
Arweg, promove hoje almoço.P9la.,
lançamento oficial do 4°

'

Noite do Ilha.

• No próximo dia 15 de março,
às 19 horas, acontece no Pequeno
Teatro do Scar o evento
que premio os Melhores do Ano
200!, promovido pelo Acadel}lia
"'do Varejo Marisol.

1
l

ecebi gentil convite do ;

001 bacana do F�tej, paro J
. rticipar no próximo dia 28 de

•.'

fevereiro, às 19 horas, no Auditó2¥
rio Eggon João da Silva, no Cenfro
Empresarial de Jaraguo, do Aula,
·Magna - Semestre 2008.

• Como o amor estó no ar, Edgar
Rabeel e Cíntia Vargas marcaram
d,ata de noivado poro
dia primeiro de março.
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Mailson da Nóbrega
. Burocracia anticapitalista

O anúncio de restrições de acesso ao crédito dito não aprovarão crédito de qualquer espé-
'

.

pelos que descumprirem regras ambientais de- cie" para quem' descumprir normas do meio
monstra mais uma vez os contrastes do gover- ambiente. Diante da piora do desmatamento,
no Lula. De um lado, urna política econômica o governo pronieteu cumprir rigorosamente o

responsável. De outro, visões anticapitalista e decreto. Pode baixar resolução do Conselho
a dificuldade de perceber danos de ações buro- Monetário Nacional, estendendo a exigência a
cráticas ao potencial de crescimento. todas as instituiçôes.financeíras.

O funcionamento adequado do sistema ca-
' O governo falou.grosso, "Não é correto a'

pitalista - único disponível dada a inviabilida- gente ficar financiando coisas que depois nos

de do socialismo - não depende apenas do livre 'dão um prejuízo enorme nacional e ínternacio
funcionamento do mercado. Quem tenha o mí-" nalmente", disse o presídenteLula. "Nenhum
nimo de conhecimento jamais fará essa afirma- tipo, de financiamento .será dado para atívída- .

ção, ao contrário do que dizem a esquerda e as des ilegais ou qualquer tipo de apoio a práticas
viúva do nacional-desenvolvimentismo, que· que levem ao uso insustentável de qualquer
atribuem esse tipo de, raciocínio aos que deno- . atividade econômica na Amazônia"; afirmou a .

minampejoratívamente de "neoliberaís", ministra Marina Silva.
'

O livre mercado não funciona sem as ins- Vi-me assistindo a um filme de horror. de
tituições que garantem direitos de proprie- cinqüenta anos atrás, quando se exigia a apre
dade e respeito aos contratos. São essenciais sentação de certidões do pagamento de impos
um Judiciário eficaz, bons serviços de infra- , tos e outras, para se obter crédito. rural. Nos
estrutura [transportes, co-

- anos' 1960, . quando eu

municações e energia) e· O funcionamento do sistema trabalhava no Banco do
mão-de-obra qualificada, ·Brasil, pedíamos uma cer-

que geram externalidades capitalista nõo depende tidão do Imposto de Ren-

positivas e ganhos de pro- /

da que era emitida apenas
dutividade. O sistema ca- apenas do livre pela delegacia da Receita

pitalista precisa de um Es- Federal em João Pessoa,
tado que disponha de boas funcionamento do mercado distante 500 quilômetros.
regras e as bem execute. Os agricultores perdiam

O bom governo é crucial para o capitalismo, tempo e ficavam sujeitos a custos desnecessá
Ao setor público cabe assegurar o ambiente rios. O Ministério da Saúde tentou certa vez

propício ao investimento, especialmente a pre-' que se exigisse o atestado de vacina, certamen
visibilidade e a estabilidade na área macroeco- te movido por motivos semelhantes aos dos res

ponsáveis pelo meio ambiente nogoverno Lula.
A prática assumiu proporções tais que foi,

preciso vedá-la legalmente, por meio do artigo
37 da lei 4.829, de 1965: '� concessão do cré
dito rural em todas as suas modalidades, bem
como a constituição das suas' garantias, pelas
instituições de crédito, publicas e privadas,

. independerá da exibição de comprovante' de
cumprimento de obrigações fiscais ou da pre
vidência social, ou declaração de bens ou cer

tidão negativa de multas por infringência do
Código Florestal"." '. '

" '.
'

.

Esse sensato artigo uinda 'está em vigor. As
sim, podem ser 'consideradas ilegais as restri

ções ao crédito previstas no decreto 6.321 e as
.

que o governo cogita baixar. Agricultores e lí
deres rurais deveriam recorrer à Justiça contra
as barbaridades.

nômica e no sistema financeiro.
Nosso Executivo tem bons corpos técnicos

permanentes no Itamaraty, na Fazenda, no Pla
nejamento, no Banco Central e nas áreas de

regulação de certas atividades e de defesa da
concorrência, mas ainda não superàmos o pre
conceito anticapitalista que domina segmentos
do setor público.

Os empresários são amiúde surpreendidos
por decisões que dificultam os negócios, criam
custos de transação e reduzem a competitivida
de. O burocrata costuma não se preocupar com
os efeitos negativos das regras que ele cria.

Usar o crédito para punir o desmatamento é
uma conspícua demonstração dessa realidade.
Não é a primeira vez que burocratas, ministros
e presidentes da República buscam suprir as

deficiências da fiscalização mediante transfe
rência de sua responsabilidade para outras áre
as, criando novas ineficiências.

.

Em dezembro passado, saiu o decreto 6.32i, .

'pelo qtiàlvas agêncíasoficíais federais de cré-

* Mailson da Nóbrega é ex-ministro da Fa
zenda e sócio da 'Iendências.Consultoría Integra-
da e-mail: mnobrega@tendencias.com.bi-

.

"
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Setor Têxtil
As empresas do ramo têxtil da, no�sa região no ano de 2007, apa
rentemente apresentaranr resultados' positivos:. Este aparente
mente é em face de todos a's dificuldades que passaram no ano

'

passado. Apesar disso, mOÜas empresas de confecção'cresceram e

contrataram. Mesmo com o fechamento de várias vagas, pratica
mente empatou o nümern de contratações no período. Segundo a

ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, as
atenções do setor também estiveram voltadas ao crescimento das
importações de produtos manufaturados.

. NÚMEROS DE 2007
.
Em 2007, a cadeia têxtil brasileira apresentou déficit em todos os meses,
acumulando US$ 643,3 milhões entre janeiro e dezembro, expressivamen- .'
te maipr que os US$ 40,83 milhões observados em2006. 'Os meieres dé-

. ficits ocorreram nos sefores de filaméntos, fios e de tecidos. Já os setores

'.'
de'fibras têxteis e de confecções tiveram superávits no' acumulado do ano..

,

E pºra aumentar a'dificuldade do setor; o ano de 2008 começou com um

aumento de 10% no valor do algodão, materia prima imprescindível para
confecções..

.
.

AR,ROZ NOSSO DE CADA DIA
Quem passou por Massaranduba e São João do Itaperiú neste final de
semana constatou várias máquinas colheitadeiras trabalhando sem parar.
É o momento da colheita do arroz, item tão importante na alimentação do
povo brasileiro e maisJmportante ainda na fonte de trabalho e riqueza
em nossa região.

RIQUEZA ECONÔMICA E CULTURAL
O Arroz é tão importante para a economia e cultura de nossa região, que
sempre existiu os bailes e festas no interior.para comemorar a colheita.
Temos ainda a Fecarroz em Massaranduba, que transformou-se em um

excelente balcão de negócios e lazer.

GM EM JOINVILLE
Conforme anuncio feito o município contemplado com a fábrica de mo

tores da General Motors é mesmo Joinville. O município é o que melhor
apresenta condiç�es para atender as revindicações e necessidade do fu
tura instalação. E uma pena a fábrica não ser instalada em um município
menor da região, havendo uma melhor distribuição da riqueza na econo

mia regional. Mesmo assim, é uma fato positivo a ser considerado, pois a

fábrica ficou em Santa Catarina.

DÓLAR EM QUEDA
A queda do valor cambial do dólar para patamares nunca imagmavels
está tirando o sono de muitos empresários na região. Principalmente
quem tem como principal moeda de negociações nas exportações. A uma

previsão que o dólar chegue na casa do R$ 1;60, mas os mais alarmistas
já falam em R$ 1,50 caso a crise dos EUA continúe. E, esta grande queda

, tem chance de ocorrer, lá como'aqui; haverá eleições e qualquer idéia
plíra dificultar a vitória do candidato governista sempre é poste em práti-

;( ,
e t a r r e k @ t e r r a . c om. b r

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA

-

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar comercial (R$) 1,704 1,706 0,12%
Euro (em dólares) 1,483 1,483 0;07%,'
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PREjuízo

SANTACATARINA---------

SÃO FRANCISCO DO SUL

O Ministério Público de
Santa Catarina e o Ministério
Público Federal entraram com

uma Ação Civil Pública contra
as empresas responsáveis pelo
vazamento de óleo provocado
por uma barcaça próximo' ao
porto de São Francisco do Sul.
Na ação, a Fatma e o lbama
também são responsabiliza
dos e são consíderados réus

juntamente com as empresas
Norsul (dona da embarcação),
Acelor Brasil, Vega do Sul e

Arcelor Mittal Tubarão pro
prietárias da carga que estava
sendo transportada.

A ação pede, entre outras

providências, a indenização
aos pescadores e a quem teve

suas atividades econômicas

prejudicadas pelo desastre
ecológico, um prejuízo esti
mado inicialmente em R$ 10
milhões.

O Ministério Público pede
às pessoas que foram atingidas
que procurem a Promotoria de

_

Justiça no Fórum de São Fran
cisco do Sul para que os preju
ízos sejam incluídos na ação.
Grande parte da carga de nove
mil toneladas de aço e do com
bustível - 120 toneladas de
óleo - acabou no mar. Segun
do o Ministério Público, um
exemplo da ineficiência dos
acusados em tentar reduzir o

impacto ambiental, descober
to durante as ínvestígações, é
o fato de que 13 dias depois do

acidente apenas 15 toneladas
de combustível (pouco mais
de 10% do total) tinham sido
recolhidas.

O acidente aconteceu no

dia 30 de janeiro e, segundo
a denúncia do Mp,,"o que se

verificou foi um total desca
so das empresas" e o lbama
e a Fatma "não exerceram su

ficientemente seu poder de
polícia" no sentido de cobrar
medidas urgentes e eficien
tes para diminuir os danos
ambientais. As barreiras de
contenção usadas para ten
tar evitar que óleo se espalhe
não são suficientes. O com

bustível atingiu a Baía da Ba

bitonga e todas as .praias de
São Francisco.

Avaliação -

-

Segundo advogados que acompanham o precessu a estratégia do governo a partir de agora é procrastinar, ou seja, adiar
o máximo possível o julgamento usando de todos os artifícios legais existentes. Sendo assim poderá empurrar a decisão
para depois do governo Luiz Henrique. A expectativa do governo é de que seus adversários ingressem com um recurso junto
ao STF pedindo a anulação da decisão do TSE visando ganintir os três votos pela cassação. Não vai acontecer, até porque a

oposição quer uma decisão rápida, e não adiamentos.

E O TEMPO PASSA
O que vai acontecer em relação ao julgamento no TSE
onde está em jogo o mandato do governador Luiz Henri
que? Aguardar a publicação do acórdão que pode aconte
cer na semana que vemtame daqui a dois meses sobre a

citação do vice-governadot Publicado o acórdão as partes,
tanto o governo como a coligação Salve Santa Catarina,
poderão recorrer da decisão, o que deverá protelar ainda
mais o julgamento. Não havendo recurso, o TRE em Santa
Catarina é comunicado para ouvir o vice-governador, o que
poderá levar mais um tempo. Ou seja, isso é assunto para

-

2009 afastando cada vez mais o fantasma da cassação.

CONTRA
O Movimento de Cambate à Corrupção Eleitoral está coil
testando o decisão do TSE referente ao julgamento que
pede a cassação do governador Luiz Henrique. Reprova a

necessidade de ouvir o vice. O posicionamento está sendo
exposto através de uma nota oficial: "Entendemos que a

exigência de notificação do vice nas demandas eleitorais
abre diversas oportunidades para a inaplicabilidade da
lei, já que aumenta ainda mais o número de medidas que
podem retardar o julgamento dos processos eleitorais. De
nada adianta a lei prever sanções para os praticantes de
atos de corrupção eleitoral se os seus intérpretes criam

exigências que impedem a sua correta aplicação."

Descaso ambiental gera Ação Civil
Ministério Público processa empresas envolvidas com vazamento de óleo.

No Praia do Forte, o vegetação de restinga foi atingida pelo vazamento

INFORMAÇÕES
A bancada do PMDB quer reunir-se com o presidente do
partido, Pinho Moreira, e o secretário Ivo Carminatti para
um relato do que vai acontecer a partir de agora com a

citação do vice-governador Leonel Pavon no processo que
tramita no TSE. Muitos parlamentares estão sem informa
ções suficientes para de repente contestar a oposição.

a.
o
o

�
5
O'
o::
«

dia< de muitas homenage manifestações de soli-
ariedode. No Centro Administrat o governador, que com-

pletava 68 anos, recebeu deputados da t�íplice a-liança, pre
feitos, autoridades e funcionários. Politicamente marcou pela
unidade da tríplice aliança, que segundo o senador Raimundo
ColQmbo, fortaleceu d,epois do episódio do TSE. Resta saber
que continuará neste compasso dipOle dos eleiçõ,es munici
pais, que focam 2010.

io lima enfrent
oto. Em'Cricióma Dê

'() risco de torfiar-�e ibeJ.� el com o desfecho.da oçüo
que d tirou da prefeitura do fuunicí�i:o. Dois candidatos em poten
dol com obstácuros delicados.

'JUNTOS
istá praticamente fechada a alian
�

ndidato será,,� petistR Padre
'

�VI� alcºnçq�*
ndq assediado

e PT e PP em São José. O
na eleição passada em
eta ,�;!razer o RTB liP

E,NQUANTO ISSO
_

r
, ...0'P18 �e Florianópolis mantém çonversas. Na sexta-fei
ra ppssodo reuniu-se com o prefeito Dário Berger. Ontem
convçrsou cem lideranças do' PP e h'oje tem encontro .com
�de·mocr'otas César Souza Júniol Integro a comissão do
po;rtidQ,.. Orlando Becker, bispo ftpri, Pastor Cecílio e o ve

reador Jair Miotto.
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Bmsil diz não para Argentinu
Lula diz que país pode oferecer energia, mas sem compromisso
BUENOS AIRES

'

> �
o governo brasileiro e a Pe- d!'V;L�2!JJi,,;i:;:W

trobras ofereceram àArgentina
neste final de semana, energia
elétrica, em vez de gás, porém,
ressaltaram que a oferta é sem

garantias. "Tanto quanto pos
sível, vamos contribuir para
minorar essas dificuldades ,(da
Argentina)", disse o ministro
das Minas e Energia, Edison
Lobão. "Sem repasse de gás,
más com repasse de energia,
se tivermos energia para. for:
necer".

Lobão - após a reunião, em
Buenos Aires, entre os pre
sidentes Luiz Inácio Lula da

•

Silva, Cristina Kirchner, da

Argentina, Evo Morales, da
Bolívia -cdestacou que o Brasil
não cederá o gás boliviano que
consome nem mesmo durante
o inverno argentino. Segundo
ele, a Argentina, teria aceitado
a proposta,brasileira de rece-

-

ber mais eletricidade e pagará,
no futuro, com energia.

Até o ano passado, a Ar

gentina vinha pagando em di
nheiro a eletricidade enviada

pelo Brasil nas horas de emer

gência. Segundo Lobão, o Bra
sil passaria 'a enviar cerca de
200 megawatts de energia- par
hora para o mercado argenti
no, desdê que não prejudique
o mercado interno brasileiro." cúbicos de gás boliviano, dos

O ministro revelou que as 30 milhões de metros. cúbicos
autoridades argentinas chega- que tem direito por contrato,
ram a pedir que o Brasil for- além de energia elétrica.
necesse um milhão de metros - Assessores de Lula que

I,NSS começa a

pagar benefícios
Aposentados e, pensionistas que

recebem até um salário mínimo e têm
cartão de pagamento com finall, des
considerando-se o dígito, recebem hoje
a antecipação do pagamento do INSS. A
partir de hoje, até sexta-feir.a, 29, rece
bem, respectivamente, os beneficiários
com cartão, de pagamento de finais 2,
3, 4 e 5; Os demais segurados - que
ganham até um salário mínimo e têm
cartão de pagamento de 6 a zero, e os "

que recebem mais que o piso nacional
- terõo o pagamento depositado entre
cs dias 3 e 7 demarço. Dúvidas podem

, ser esclarecidas na Central 135.

Presidentes Lula, Cristina Kirchner, da Argentina, e Evo Morales, da Bolívia, em encontro no final' de semana

-

participaram do encontro na

residência presidencial argen-
.

tinaafirmaram que para o Bra
sil está encerrada a discussão
sobre a possibilídade de abrir

mão do gás boliviano para re

passá-lo ao mercado argenti- .

,

no. "O importante é que-se te
nha quantidade de -megawatts
para se .poder relacionar com
os países que necessitem do
Brasil", disse Lula, referindo
se a um aumento na produção
de eletricidade no país. I

Para o presidents, a Bolí
via terá condições, em "médio
prazo", de atender, à demanda
interna de gás e aos contratos'
com Brasil e Argentina, a par
tir de novos investimentos da
Petrobras,

Lula lança pacote
de R$ 7 bilhões
O presidente Lula apresentou ontem

um dos últimos pacotes de ações sociais
,
do seu govl:rno� O 'Territórios da Cidada
nia", planejado pelo Ministério do De
senvolvimento Agrário, pretende tirar do
esquecimento áreas inteiras do País - es

pecialmente naszonàs rurais-, onde água,
'Iu� escola e saúde demoram a chega[ Os
investimentos poderão atingir R$ 7 bilhões
nes. O governo pretende atendet até 2010,

, 38,6 milhões�e cidadãos. Neste ano, o pro
- jeto atingirá só metade dos territórios. São
60 no total, mas o ministério tem mapea
'da a situação de apenas ,30 deles, que
concentram 475 municípios.

'
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Membros da
CPI indicados
BRASíLIA

Termina amanhã o prazo
para os líderes partidários .

indicarem os integrantes da
CPl. do Cartão, Corporativo
que vai apurar írregularida
des no uso de cartões pelo
governo.' Se não indicarem,
o presidente do Senado e do
Congresso, Garibaldi Alves
(PMDB-RN), já avisou que
vai fazer as indicações.

O requerimeRto-' de .

criação da CPI foi lido na

quinta-feira passada, mas

a comissão só será, instala
da depois que forem indi
cados os nomes dos seus

integrantes.
O PMDB já indicou o

senador Neuto de Conto

(PMDB-SC) para a presidên
cia, e o PT escolheu o depu
tado Luiz Sérgio (RJ) para o

cargo de relator. A oposição,
no entanto, quer um desses
cargos. O PSDB já indicou o

senador Jarbas Vasconcelos
(PMDB-PE) para a presidên
Cia da comissão.

Regimentalmente, têm
direito à presidência e rela
toria os partidos com maior
representação na Casa. O
PMDB é o maior partido do

.

Senado, e o PT é o segundo
maior partido na Câmara. O
DEM e o PSDB alegam que,
juntos, são a maior bancada
do Senado, por isso teriam
direito a um dos cargos no

comando da CPI.

ao
CD
'"

f::j-
::J
ao
o
O
Z
�
z
'"

Neuto de Conto já foi indicado
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CONSOLIDAÇÃO

Raúl vai manter socialismo
Mas analistas acreditamnuma abertura política com o tempo
HAVANA

Raúl Castro prometeu man
ter a economia cubana "dentro
do socialismo" e fez uma série
de referências a seu irmão Fi
del Castro durante discurso de
posse no último domingo após
ser escolhido pela Assembléia
Nacional como·novo Chefe de
Estado de Cuba.

Ele pediu autorização do
Parlamento para continuar
consultando Fidel sobre "as
decisões de especial trans
cendência para' o futuro da
nação", especialmente as re

lacionadas à defesa, à política
externa e ao desenvolvimento
social e econômico.

Raúl ressaltou que "só o

Partido Comunista pode ser

digno herdeiro da confian
ça depositada pelo. povo em

seu líder"; e acrescentou que
"Fidel está aí, como sempre".
Raúl prometeu "eliminar
proibições" na ilha, mas re

conheceu o legado de seu ir
mão. O general também afir
mou que vai rever o tamanho
do Estado cubano, tendo por
objetivo tornar sua- gestão.
"mais eficiente".

O discurso de Raúl confir
ma alguns dos prognósticos
de analistas .políticos, que
consíderam o irmão de Fidel
Castro mais pragmático e o

possível artífice de mudanças
na direção de alguma abertura
política e econômica na ilha
socialista, desde a Revolução

Lee coloca condições ao Norte

Nowcomando
III Coréia doSul
SEUL

O novo presidente da Co
réia do Sul, Lee Myung-bak,

.

tomou posse ontem prome
tendo levar prosperidade
não apenas para seu país,
mas também para a Coréia
do Norte, desde que o Es
tado comunista abandone
suas armas nucleares. ''A
retomada econômica é nos
sa tarefa mais premente",
disse Lee em seu discurso
inaugural, depois dé tomar

posse ,oficialmente como o

primeiro presidente con

servador da Coréia '<lo Sul
em uma década.

"Temos de avançar da
era da ideologia para a era

do pragmatismo", afirmou
Lee a cerca de 60.000 pes
soas reunidas na frente
do prédio da Assembléia
Nacional para sua posse,
numa'crítíca aos últimos 10
anos de regime liberal que,
para ele, "nos deixaram
vacilantes e confusos". A
secretária de Estado ameri-

.

cana, Condoleezza Rice, e ó
primeiro-ministro japonês,
Yasuo Fukuda, estavam en

tre os dignitários presentes.
Lee, de 66 anos, defendeu
uma aliança mais estreita
com Washington e pediu à
Coréia do Norte para desis
tir de suas armas nucleares
e se abrir ao mundo. Lee
adiantou que irá promover
investimentos maciços e

projetos de ajuda no norte
comunista a fim de incre
mentar sua renda per capi
ta para US$ 3.000 em uma

década. A Coréia do Norte
não faz comentários sobre
a política sul-coreana' des
de a eleição de Lee.

Raúl Castro continuará consultando seu irmõo sobre i'decisões especiais" com autorizaçõo do Parlamento

trabalhando com o governo
cubano, em coordenação
com nossos sócios da União

Européia", disse o comissá-
.

rio europeu de Desenvolvi"
mento, Louis Michel.

Nos Estados Unidos, repre
sentantes da' comunidade dos
cubanos exilados Iãmentaram
a vitória. "Raúl Castro governa
Cuba junto a Fidel Castro há '

49 anos. Não vemos nada de
novo, somente a continuidade
do regime", afirmou Janisset
Rivero, do Diretório Democrá
tico Cubano.

Cubana de 1959, em que os

Castro derrotaram o dítador
Fulgêncio Batista.

Ontem, a União Européia
ofereceu a Raúl Castro "um

diálogo político 'construti
vo" para "melhorar e apro
fundar questões de interesse
comum". ''A Comissão Euro

péia está disposta a seguir

Palestinos fazem uma corrente humano
Ação foi em protesto ao bloqueio israelense à região; cerca de 50 mil participaram

ISRAEL

Milhares de palestinos forma- RamiAbdu, porta-voz da Comissão
ram uma "corrente humana", on- _ Palestina contra o Bloqueio; cerca
tem, na Faixa de Gaza em um pro- . de 50 mil palestinos participaram

,

testo contra o bloqueio israelense à da corrente humana de 40 quílô
região. Desde a madrugada, os ca- metros, do sul ao norteda Faixa de
nais de rádio e televisão controlados - Gaza. furtá-vozes do Hamas não

pelo partido Hamas começaram a descartaram a possibilidade de que
chamar a população .a participar do o protesto pudesse levar a multi
protesto, pedindo a ''maior corrente dão a se'confrontar com o Exército
humanadahistória". Isrneldeslocou israelense. No entanto, não houve
seis mil policiais para impedir que grandes incidentes. O objetivo era

manifestantes palestinos rompes- mostrar ao mundo o sofrimento da
sem as barreiras militares e entras- população da Faixa de Gaza e a

semno território israelense. crônica escassez de suprimentos
De acordo com a avaliação de vitais.

'"

Protesto centra bloqueio israelense atingiu cerca de 40 quilômetros
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Visto se\15 (oluborad!,lfosWill uRilormos
Ilroduzlcros com fecidos do

.

meís a1tll qUlllidtide.

Para extravasar
Enfim o torcedor pode soltar o grito que estava entalado na gar
ganta. Principalmente pelo bom futebol apresentado no segundo
tempo, já que o primeiro não foi dos melhores. Mas nada de se

iludir. Ganhar do Joinville é bom, mas tem muita coisa pela fren
te. Um time bom é aquele que tem seqüência de resultados. E é
só isso que pôde embalar uma equipe. A vitóFia até traz um novo

ãnimo e veio em ótima hora. Agora é continuar assim.

Frede (2° a direita) foi bem recebido pelos coinpanheiros de Seleção Brasileira, William, Falcão e Humberto

REFORÇO

Ex-pivô·do Joinville
agora é da Malwee
Frede veio por empréstimo até mês de junho
JARAGUÁ DO SUL ressalta que jogadores de qua-

"

AMalwee anunciou ontem lidade são sempre bem vindos
mais um reforço para a.tem- _- e o pivô vem complementar o
poradaO pivô Frede, 28 anos, time. Frede volta para o Cas
artilheiro do [oinville ,em duas' cavel nametade do ano, onde
edições da Liga Futsal, vem" disputa o Campeonato Para

emprestado do Cascavel e per- naense. No início de 2009 ele
manece na Malwee até junho retoma para Malwee.
deste ano. Frede ficou dois
meses sem clube, depois de
ser dispensado do JEC.

O pivô. espera ser aceito e

conquistar lugar no time de

Járaguá. "Estou muito feliz,
acho que eu e o Falcão jogamos
bem juntos. Ele é um cara que
admiro muito", disse Frede; se
referindo ao episódio em que
ele é Falcão se envolveram em

uma briga, na semifinal da
Liga Futsal em 2006.

Quanto uma possível reta
liação da torcida jaraguaense,
o pivô, afirma que espera con

quistar todos com bom' desem

penhá. "Quero.ganhar a torci
da com minhas jogadas e me

firmar na equipe- trabalhando
com o Ferretti, que certamente
pode aperfeiçoar muito o meu

. jogo", observa, Já o técnico
da Malwee, Fernando Ferretti,

SÓCIO-TORCEDOR
Durante o anúncio, a

Malwee lançou também a cam

panha "Sócio-torcedor Malwee
. Futsal". O projeto consiste em

uma carteirinha que dará van

tagens para o torcedor do time.
Segundo o diretor de futsal,
Cacá Pavanello, a intenção é dar
comodidade aos aficionados.

A Malwee deve fazer cerca
"

de 40 partidas em [araguá só
este ano. A carteirinha dá di-
reito ainda a uma camiseta ex
-élusiva, cadeiras numeradas
para toda temporada e uma

vaga cativa no estacíonamen
to da Arena. Para início estão

previstos 1,5 mil lugares, mas
o objetivo é ampliar este nú
mero a cada temporada. Para
quem quer conferir o futebol
de Frede de perto à, oportuni-

"

dade é o jogo contra o Parana
vaí, amanhã às 18 horas, na

Arena [araguá, com entrada
'gratuita.

.

GENIEI;LI RODRIGUES

r' -
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Vitória para lavar a alma ·tricolor
Jogadores acreditam que time terá nova motivação para o returno do Estadual
JARAGUÁ DO SUL

Depois da segunda vitória
no Estadual, os jogadores do
Juventus já começam a focar
o returno. O 3xO em cima do
rival [oinville trouxe novo âni
mo aos jogadores, mas todos
com discurso de manter os pés
no chão. Ontem eles foram
treinar em Cuaramirím, já de
olho no próximo jogo. Ama
nhã, às 21h, o Moleque Tra
vesso enfrenta o Figueirense,
campeão do turno e já garanti
do na final da competição.

"Vínhamos de resultados
negativos e vencer este clás
sico foi importante para todos

. nós. Acredito que ficaremos
ainda mais unidos para dar
mos seqüência no campeona
to", disse o capitão Acássio,
autor do primeiro gol tricolor.
Maciel, que fez o segundo, espe
ra dar continuidade nesta quarta
feira. "Precisávamos da vitória e

conseguimos. Agora é preciso
dar seqüência", avaliou.

O primeiro tempo
- do jogo

foi melhor para o Ioinvílle, que
chegou algumas vezes ao gol
do Juventus, mas esbarrava na

7° Moreílio Dias

[ail, .1!,g�_!'·_Y__
9° Joinville

falta de pontaria de seus atacan
tes. Já os donos da casa pouco
ameaçaram. O principal lance
do primeiro tempo foi aos 18

minutos, quando Edinho foi
lançado e dividiu com o goleiro
Pitol. Este levou a pior e fratu
rou a tíbia da pema direita, dei
xando o campo de ambulância.

O tricolor voltou melhor
depois do intervalo. Principal
mente depois dos 16 minutos,
quando Marlon entrou no lugar
de Jefferson. Quatro minutos

depois, Maciel recuperou bola
na esquerda e cruzou. na cabe
ça de Acássio que, livre, fez lxO
para o Juventus. O segundo gol
era questão de tempo. Mas aos

32 minutos, André Marches fez
falta por trás e foi expulso. Todo
mundo esperava que o time iria
sentir mas, aos 38,Maciel com
pletou jogada ensaiada de falta
com' um belo chute no ângulo
de Vinícius, fazendo 2xO. Nos
acréscimos, .

a zaga do Joinvil
Ie recuou mill a bola eMarlon
aproveitou, driblou o goleiro e

decretou a vitória-

JULiMAR PIVATIO

tOO Juventus 9 11 2 � c-:'6 12 30 -18

-5

Resultados - 11 a Rodada
Juventus 310 Joinville
Cidade Azul 2x4 Guarani
Figueirense 4x2 Atlético
Chapecoense 2x3 Metropolitano
Brusque 0x2 Marcílio Dias
Criciúma 1xO Avaí

Próximos Jogos
1 a Rodada - Returno
Amanhã (27/2)
20h30 - Joinville x .Guarani
20h30 - Atlético x Chapecoense .

20h30 - Criciúma x Mareílio Dias (Premiére)
21 h - Juventus x Figueirense
(Record e Premiére)
Quinta-feira (28/2)
20h30 - Metropolitano x Brusque
21 h45 - Avaí x Cidade Azul (Premiére)

Duplo treino poro estréio no Estadual
. Marcelo e Daniel, do Soletex/FME, se preparam poro o 1° Copo Santo Cata
rina de Vôlei de Proia, válido como etapa inaugural do Campeonato Cotorinense,
que acontecerá nos dias 1° e 2 de março_

.

Vitória (camisa escuro) preciso vencer o América, em Joinville para continuar no competição do Região Nort�

o capitão Acássio (no alto) comemorou o primeiro gol do vitória contra o Joinville junto com o torcido

Rodada sem vitória dos jaraguaenses
Cruz de Malta perde de 5x2 e Vitória empata em IxI pela Copa Norte
JA.RAGUÁ DO SUL

OS times jaraguaenses que
disputam a 5a Copa Norte não
venceram no final de semana.

O Vitória enfrentou o América .

de Joinville em casa e empatou
em lxl. O auriverde do Rio da
Luz saiu na frente aos 25 minu
tos com o zagueiro Gomes, de

O Krona saiu do primeiro tempo
vencendo por. 3x2. No final do
segundo tempo o Krona ampliou
o marcador com mais dois gols,
que desestabilizaram o Cruz de
Malta. O time de Jaraguá precisa
ganhar de 3xO para permanecer
na competição. Os times jaragua-

.

enses só jogam dia 9 de março.

falta.' Os visitantes empataram
na etapa complementar, aos 30

minutos, com Silvio. O time. de
Jaraguá precisa apenas de um

empate com gols para seguir no
campeonato.

Já o Cruz de Malta não teve a

mesma sorte. Eles perderam por
5x2 para O Krona, em [oinville,
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Bebeto confirmo renúncia
Presidente do Botafogo comunicou que mantém a decisão
R,IO DE JANEIRO

A final da Taça Guanaba
ra, vencida pelo Flamengo,
continua dando o que falar
no Rio de Janeiro. Ontem; o

presidente do Botafogo, Be
beta de Freitas, informou em

comunicado oficial através do
clube que deixa a presidência
do alvinegro, conforme havia
anunciado depois do jogo, no
domingo à noite. Freitas ainda
se mostra inconformado com

a arbitragem de Marcelo de
Lima Henrique.

"Bebeto de Freitas estará
a partir de hoje (ontem) fora
do Rio de Janeiro, licenciado
da presidência do Botafogo
de Futebol e Regatas", diz o

comunicado. "Ele não conce

derá entrevistas nesse perío
do e no seu retorno atenderá
a imprensa. Bebeto aproveita
para agradecer as inúmeras

manifestações de carinho en

viadas pela torcida do Botafo
go", complementou.

Querendo esquecer isso
tudo, o time do Botafogo se

concentra agora no próximo
desafio. Amanhã, o alvinegro
joga contra o Rio Branco, no
Acre, pela Copa do Brasil.

No Flamengo, os jogado
res acreditam que o título
pode trazer motivação para a

Libertadores. Sobre a polêmi
ca, Diego Tardelli, autor do
gol da virada, disse que não
se tem corno voltar atrás nos

possíveis erros da arbitragem.

Brasil pode
ficar fora

Confusão depois do primeiro gol do Flamengo resultou em uma expulsão para cada lado; alvinegro reclama

o volante Ibson disse que o

juiz errou para os dois lados.
"Não vi o lance exatamente
no momento do pênalti, mas

na hora da discussão eu es

tava perto. O árbitro precisou
tornar urna atitude e resolveu
punir os dois, que estavam no

meio da confusão. Se ele não
tivesse feito,nada, perderia o

controle do jogo". O rubro-ne
gro se concentra agora no jogo
contra o Cienciano, amanhã

"Se quiserem chorar, 'podem meu gol .e minha. comemo- às zrnso, no Maracanã, pela
chorar à vontade. Nada fará ração voltarem", revelou. Já Libertadores.

Massa promete
vencer Mundial

O judô do Brasil está ameaçado de
ficar foro dos Jogos Olímpicos_ de Pe
quin1. O motivo é uma brigo político en

tre o União Pan-Americana de Judô e o

Confederação Brasileiro do modalidade
que vem se arrostando, e culminou com

uma reunião que será organizado pelo
CBJ esta semana, no Rio de Janeiro. O
presidente do UPJ, Jaime Martines, acu
so o CBJ de tentat junto com o federação
uruguaio, aplicar Ull} "golpe de estado",
paro destituí-lo do cargo na união pun
americana. Martines ameaço 'o Brasil

,

I.de desfiliação, o que acabaria com os

sonhos olímpicos do judô nacional. "--- �-'-'---'- ___'_�"'----''___� _

O piloto brasileiro Felipe Mossa,
do Ferrari, confessou neste domingo ter
alcançado muitos de seus sonhos es-

, portivos, mos disse que ainda resto um

muito importante: conquistar o Mundial
de Fórmula 1. "Realizei muitos sonhos
em minha vida, mos ainda tenho um que
todos sabem, que é vencer o Mundial.
Trabalharei muito para conseguir conquis
tar um sonho que seria muito bonito. Me
empenharei ao máximo poro conseguir
isto", disse Masso. O piloto da Ferrari disse
que se sente um afortunado e que se senti
ria muito orgulhoso de um futuro filho, coso
ele conseguisse 'pilotar na Ferrari.
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CAMPEONATO PAUUSTA
Resultados - 11 a Rodada

Bragantino 2xl Rio Claro
São Caetano lx6 Barueri

Palmeiras lxl Rio Preto

Juventus OxlGuaratinguetá
Ponte Preta OxlCorinthians

São Paulo 2x2 Noroeste

Santos 4xl Ituano

Portuguesa 1 xO Guarani

Marília Oxl Mirassol

Classificação: Guaratinguetá
24, Ponte Preta 22, Barueri 20,
�orinthians 20.

CAM�EONATO CARIOCA
Final da Taça Guanabara
Flamengo 2xl Botafogo

CAMPEONATO GAÚCHO
Resultado - aa Rodada

Juventude 2xO Veranópolis
Intemacional3xO São Luiz

Sapucaiense 1xl Caxias

Esportivo 1 x2 Grêmio
Ulbra 2x5 Novo Hamburgo
Brasil 2xO Guarany
Grupo 1: Grêmio 20, Caxias 14,

Esportivo 13, Ulbra 11.

Grupo 2: Intemacional17,
Internacional de Santa Maria 17,
Juventude 13, São Luiz 11.

CAMPEONATO PARANAENSE
Resultados - 12 a Rodada

Coritiba 6xO Toledo
.

,

Iguaçu 2xl Portuguesa
Rio Branco 2x2 Cascavel
J. Malutelli lxl Atlético

Engenheiro Beltrão 1 xl Cianorte

Londrina lx2 Adap/Galo
Paranavaí 2x2 traly
Paraná 3xO Real Brasil

Classifi�ção: Atléticp 37, Cori
tiba 25, lraly 24, Toledo 22.

CAMPEONATO MINEIRO
Resultados - 50 Rodada

Guarani 2xO lpatinga
Tupi 0x0 Ituiutaba
Uberaba Oxl Atlético
Democrata-GV lxO Rio Branco

Cruzeiro 3x2 Villa Nova

Democrata-SL 3xl Social

Classificação: Tupi 13, Cruzeiro
12, Atlético 9, Democrata-GV 9.
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Daniel Day-Lewis recebeu o

segundo Oscar de su� carreira,
pelo papel de um prospector de
petróleo inescrupuloso no filme

"Sangue Negro"

MElHOR FILME
"Onde Os Fracos Não Têm Vez"

MElHOR DIRETOR

Ethan Coen e Joel Coen
"Onde Os Fracos Não Têm Vez"

MElHORATOR
Daniel Day-Lewis
"Sangue Negro" .

MElHOR ROTEIRO ORIGINAL

"Juno" Diablo Cody

MELHOR DOCUMENTÁRIO
"Taxi to the Dark Side"

)

A francesa Marion
Cotillard recebeu o

Oscar de Melhor Atriz
por sua interpretaçõo

de Edith Piof

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

OSCAR 2008

.

.

Javier Bordem foi premiado como.Melhor Ator Coadjuvante pelo nssasslne de Onde os Fracos Nõo Têm Vez

OS FRACOS
TIVERAM VEZ

Reflexão sobre os valores morais decadentes
faturou quatro estatuetas do Oscar

No total, o longa-metra-
.

gem Onde Os Fracos Não
Têm Vez faturou quatro es

tatuetas na BOa edição do

prêmio 'da Academia e foi o

grande vencedor na madru
gada de ontem. O filme levou
o Oscar de Roteiro Adaptado
e Ator Coadjuvante, para o

espanhol Javier Bardem. Na

categoria de Melhor Filme,
a fita dos irmãos Coen bateu
Desejo e Reparação, Juno,
Conduta de Risco e Sangue
Negro, eles ainda levaram a

estatueta de Melhor Diretor.
Onde Os Fracos Não Têm

Vez é uma reflexão sobre va

lores morais decadentes, apre-

sentada através de uma perse- Bardem foi premiado como

guição sangrenta. Bardem faz Melhor Ator Coadjuvante pelo
um assassino frio e calculista, assassino de Onde os Fracos

que mata suas vítimas com Não Têm Vez.
um arma de abater gado. Bardem é o primeiro ator

Os prêmios principais entre espanhol a receber o prêmio
os atores (Melhor Ator, Melhor da Academia dos EUA. Nasci
Atriz, Melhor Ator Coadju- do em uma família de artistas,
vante e Melhor Atriz Coadju- ele agradeceu ern espanhol-a
vante) foram para europeus: sua mãe ao subir no palco.
o britânico Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard surpre
a francesa Marion Cotillard, endeu e venceu o prêmio de
o espanhol Javier Bardem e a Melhor Atriz por sua inter
britânica Tilda Swinton. pretação da famosa cantora

Daniel Day-Lewis recebeu francesa Edith Piaf, em Piaf
o Oscar de Melhor Ator por � Um Hino ao Amor, enquan
seu papel de explorador de to Tilda Swinton ficou com

petróleo do início do século 20 o Oscar de Coadjuvante por
no longa Sangue Negro. Javier· Conduta de Risco.

MElHOR FOTOGRAFIA
Robert Elswit
"Sangue Negro"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO
"Os Falsários" - "Die Fülscher"
Áustria

MElHOR ATRIZ
Marion Cotillard
"Pint - Um Hino·ao Amor")

MElHOR ROTEIRO ADAPTADO
"Onde Os Frocos Não Têm Vez"
Joel Coen e Ethan Coen

MElHOR ATRIZ COADJUVANTE

Tilda Swinton
"Conduta de Risco"

MElHOR ATOR COADJUVANTE
Javier Bardem
"Onde Os Frocos Não Têm Vez"
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