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Projeto prevê
mais vereadores
Se aprovad.a, a Proposta de Emenda à

Constituição pode valer esse ano.

Página 19

Estudo do Reino Unido mostrou que
as crianças e adolescentes, entre
7 e 16 anos, têm papel cada vez

mais importante dentro de casa,

graças à sua familiaridade com a

tecnologia. Mais da metade dos
pais entrevistados, 57%, disseram
pedir conselho para as crianças na

hora de usar'o computador e 33,7%
afirmaram acreditar que os filhos
sobem usar o máquina melhor do
que eles.

-

Carne ganha·
.

sabor especial
Veja delicioso receito de picanha com

bacon, cogumelo e molho madeiro.
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Cenário de flores
e muita beleza
Orquidário Alvin Seidel recebe visitan
tes atraídos)lela vàriedade de plantas.
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Câmara arquivo relatório
do CEI da merendo escolar
Presidente da comissão, Ronaldo Raulino, enviará documento ao TCE, MP e Polícia Federal.
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LEIA HOJE
Desmatamento,

.

crédito e

incentivos

Quartel sem data
para a conclusão
Estruturo está orçado em RS 350 mil,
mos apenas RS 150 mil estão assegu
rados pelo Secretario de Desenvolvi
mento Regional.
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Escolas podem
-

ficar sem aulas
Dirceu de Mattos
prepara a equipe .

Técnico do Juventus terá uma semana

poro treinar o time antes do partido dê'
sábado, contra o Brusque. Mattos diz
que vencer em cosa é essencial.

Páglna21

Cerco de 70 professores estaduais do
região devem ir o Florianópolis ama

nhã, poro assembléia geral da catego
ria, que ameaço entrar em grevê.
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PONTO DE VISTA

Aul,a de história
Pensava em meu gerente, desgra

çado, que me .tíranízava até o início
da noite e depois continuava lá, fe
chando tudo para ir pra casa mais
tarde ainda. Sexta à noite, ia para a

pós e só voltava pra loja sábado de

pois das seis, fechando às dez: Re-
O professor falava sobre o perí- clamava que não tinha tempo pra

ado medieval. Dizia que a nobreza família, mas pelo menos passava a

vivia em seus castelos e permitia noite de sábado bebendo e comendo

que o povo trabalhasse em troca de o que quisesse.
comida e proteçãovEu pensava que, O professor falava em como sofria

- amanhã, trabalharia no shopping do ri povão no medievo, meus colegas,
início da manhã até o início da noi- faziam comentários interessantes:
te. Depois voltaria para a, escola. No - Ainda bem que tudo isso aca-

fim de semana, meu turno seria me- bou ...
nor e poderia ir para casa mais cedo, Eu pensava cá com meus botões:

depois das seis. Domingo, estudar e QUéJ.ntas vezes deixei de ver a namo
fazer os tr·àbàlhos escolares:

' ..

rada;"'-que 'vir'oú ex, para trabalhar

DO LEITOR

Respeito aos animais
é fundamental

Quem não gosta de ter um animal de estimação por
perto para dar e receber carinho incondicionalmente?
Pode ser um cachorro, um gato ou até mesmo um pas
sarinho, nada substitui aquele olhar pedirido um afago,

.

Há uma grande cumplicidade entre nós, as pessoas, e
nossos companheiros fiéis, os animais (de estimação).

Muito mais importante do queter este companheiro
ao nosso lado, é fazê-lo se sentirIivre, pois nenhum
animal de estimação ou silvestre deve se sentir preso,
acorrentado, enjaulado. Animais têm o espírito livre, .

alguns até podem ser domesticados e aprenderem a

conviver com as pessoas; Outros são domesticados e

têm um "quê" de selvagem, corno o gato que se olha no

espelho e vê um leão imponente. Ainda, têm aqueles
que não se adaptam a convivência humana e vivem li
vres na natureza, os animais silvestres.

Estes últimos, os animais silvestres, como a arara, o

jabuti e o mico, não devem ser criados em casa. O lugar
destes animais é na natureza, em seu habitat natural.
Ter animais silvestres como bichos de estimação é ile

gal e, em alguns casos, até mesmo imoral .

.

Pessoas que gostariam de ter contato com estes

animais, têm a opção de adotar tais bichinhos em

instituições voltadas para a conservação da natureza
ou de readaptação à vida selvagem. Existem muitos
casos na nossa região de apreensão de animais por
tráfico e de captura de animais que perderam seu

habitat natural. E em todos estes casos os animais

precisam ser reintroduzidos na natureza, mas para
isso dependem de auxílio de instituições e pessoas
especializadas. Assim, quem adota ou contribui para
estas causas têm um papel fundamental para que es

tes animais voltem à natureza,
Enfim, animais silvestres são muitos bonitos e inte

ressantes, no ambiente certo. E os animais domésticos,
nossos populares bichinhos de estimação, podem viver
harmoniosamente conosco desde que isso ocorra com

muito respeito.
Portanto, lembre-se sempre: Respeito aos animais é

fundamental.
.

EVELISE.GARCIA PARHAM FARO, BIÓlOGA

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 certa para a

Rua Procopio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx, Postal 18, Lobngatório
informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* nõo serão publicados),

e garantir algo parao nosso futuro,
Ela não compreendeu que o mercado
é competitivo, que eu sou um filho
da plebe. Trocou-mepor um filho da
nobreza local, de' um dos donos do

shopping em que trabalho.
O professor continuou falando da

'infinidade de doenças que as pes-.
soas tinham naquela época. Hoje é
mais raro morrer alguém por conta'

daquelas doenças. As modernas são
muito mais letais,

Finalmente o professor falou das
cruzadas, explicou que as pessoas
daquela época guerreavam por reli- ,

, gião. Terminou a aula. Fui pra casa

pensando no sofrimento daquele
povo. Tudo aquilo foi há muito tem

po, Graças a Deus.

PABLO VARELA

BRANCO,PROFESSOR
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"

Na edição de sexta-feira, 29, esta coluna publicou informações de caráter no
mínio duvidoso, sob o título "Bumerangue paraguaio". A prefeitura de Jaraguá
do Sul repudln tal atitude, que tem como objetivo confundir a população. Des-

" tacamos que o conceito da campanha foi realizado através de estudos feitos por
Não podemos agência de publicidade e propaganda que tem competência, conhecimento e ex-

deixar nossos J.ovens
periência de mer�ado para exerc.e� tal função. A� critic�� o "mote" de campanha,
prova desconhecimento da publicidade e do objeto utilizado, que vem a ser um

expostos (o doenças)." símbolo universal de retorno.

ADA DE LUCA (PMDB),
DIREITO DE RESPOSTA 2

FALA Aí!

" A região preciso
cobrar ações
mais firmes do

governo. "
EDGAR MAlUTTA,

PRESIDENTE DA ACIAG,
sobre o projeto de duplicação

do BR·280.

DEPUTADA e autora
de projeto de lei que proíbe

colocação de piercings
em menores de 16 anos.

"As doenças do
coluna vertebral
transformaram-se
em um problema

crônico do sociedade
moderno. "

DARCI DE MATTOS (DEM),
DEPUTADO e autor de

projeto que instituiu o Semana
do Boa Postura do Coluna
nos escolas do Estado.

Gentilezas
"Se um dia chegarmos lá, todos serão recompensados, não com empregos,
mas com trabalho." Discurso do pré-candidato a prefeito pelo PPS, Gilda
Alves, diante de seleta platéia de filiados e simpatizantes, sábado. E com

presença de dirigentes de outros partidos que atenderam convite endere

çado a todas as siglas Representantes do Pp, PV, PSDB e PRB, entre outros

partidos, foram recepcionados com um risoto de frango.

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 200ã

IP1U 1
'tor : "tlamentável que o

'

to da FOienda Alexandre Alves
público dizer que fec c�rco de R$ 24 mil

"'

a ativa, quando não proposta para que

tribuinte,s façam a quitação dos entro das possibilida
financeiras, Estou em dia com IPTU s havia feito um parcela-
mento de dois anos anteriores. DevidorQ!situação financeira e doença
na fomília não tive condições de pagar o parcelamento. Recebi, então,
uma. notificação em novembro de 2007 e fui imediatamente ao Setor
de Tributação para renegociar.

mente me disseram .qu� n com� fazer isso e que e

� guardar uma notific�9õ9 j I. dRde, ao dar uma entr
en poderiam renegociar. Imagl quantos casos idênticos que
poderiam ser resolvidos diretamen ·tí começar a entrar dinheiro
no caixa da Prefeitura. Se falta uma lei específica, então que criem
essa lei. Lá estão os vereadores para' imediatamente aprovar. O que
nõo pode é o contribuinte ir na prefeituro para acertar e voltar decep-

.

ado." Jairo Correia, contribui
.

DIREITO DE RESPOSTA 1

"Quanto às afirmações sobre o uso do recurso do IPTU, por obrigação dos arts.
212 e 198 (Emenda 29) da Constituição Federal, 25% e 15% são repassados
para a Educação e para a Saúde, respectivamente. Quanto ao uso dessa receita

para salários, é público que os impostos são as únicas fontes de recursos para a

folha de pagamento, sendo o limite legal de comprometimento com a folha 54%
da arrecadação, enquanto que a prefeitura de Jaraguá compromete 46,09%. A
afirmação de que quase a totalidade da arrecadação de impostos é utilizada

para o pagamento da folha dos servidores serve tão somente para denegrir a

imagem dos mesmos, pois sem empenho dos servidores públicos municipais de
nada adiantariam os demais investimentos em obras, educação, saúde, infra
estrutura, etc." Carlos Alberto Chiodini, chefe de Gabinete de Comunicação.

DIREITO DE RESPOSTA 3
Quanto ao pagamento de salários, a coluna afirmou que "quase a totalidade,
senão toda a receita com esse imposto... ", o IPTU, vai para encargos e não que
"a totalidade da arrecadação de impostos...", da prefeitura tem essa finalida
de, como interpretou o secretário. Quanto a denegrir a imagem do servidor na

abordagem sobre o destino do IPTU, o conceito não é da coluna. Tanto quanto o

trabalhador da iniciativa privada, o salário do servidor público também é sagra-
dQ, seja qual for a fonte de recursos.

.r
.

QOS
j>9yanello, presidenteld
'�tm se encontrardln o

e eleições, ao contrário, foi em sa

é reu em processo movido pera petisto.

-Beputado Di61lfi�
• Nao para UIn(J'�Õ
udiências do Fórumi'C

ais informações omOllhã.

REPASSE
Antes de se licencior por trinta dias, o vereadorMarcos Mannes (PSDI!) co-
bro epasse de R$ 100 mil para a do centro cirúrgico do Hos-

nto Antônio. O tucan ubro de 2006
ixer (OEM) sanciono Jlia ver�� do!
da Câmara: As obra e enfãói.

"

O eSldente estadual do PMDB e do CeJesc, Eduardo Pinho Moreir
(E3; tem uma dívida milionária com o Besc por conta da folência de
uma. revendedora de automóveis onde o ex-governador era sócio. O

é�Aeputado e ex-líder do governo esembargador João Henriq
PMOB), um amigo de,lol1 indicado como re

que corre no Trib
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Arquivado relatório da merenda
Texto da relatora, mais emendas da oposição, recebeu cinco votos contrários
JARAGUÁ DO SUL

Por cinco votos a quatro, a'
Câmara de Vereadores arquivou
o relatório produzido pela CEI

(Comissão Especial de Inqué
rito) que investigou denúncias
de irregularidades no contrato

de terceirização da merenda
escolar, a cargo da empresa SP

Alimentação. Mesmo com o re

sultado desfavorável, o relatório
será encaminhado ao Ministério
Público e Tribunal de Contas, a

quem recomenda que seja feita
auditoria. Isto porque a comissão'
constatou que o número de refei
ções computadas pela empresa
e, conseqüentemente, díscrimi
nadas na nota fiscal enviada ao

órgão público, não foram efetiva
mente servidas.

O presidents da comissão,
Ronaldo Raulino (PDT), também
vai encaminhar o documento à
Polícia Federal porque, segundo
ele, foram constatadas pelo me

nos 21 irregularidades. "Não po
demos nos calar diante de tantas

irregularidades, mas esta Casa

preferiu colocar mais uma vez

panos quentes", lamentou o vere
ador, acrescentando que, por ter
ceirizar a merenda, o município

está gastando entre R$ 800 mil a
R$ 1 milhão a mais por ano".

O relatório produzido por'
Maristela Menel (PT do B), que
não participou da sessão porque
está afastada para tratamento
de saúde, recomenda '8.0 poder
público proceder o ressarci
mento e reembolso de 30% das
refeições, que foi pago a mais

para a SP Alimentação. Tam
bém recomenda à Prefeitura

que apure a qualidade dos ali
mentos servidos nas refeições,
"príncípalmente em relação ao

cardápio que muitas vezes pos
sui deficiência em proteínas e

rico em gorduras, favorecendo
a obesidade infantil".

A relatora também requer que
sejam cumpridas as cláusulas do
contrato que define 30 gramas
por refeições servidas aos alunos
das escolas, e "as refeições não

poderão ser cobradas quando da

repetição damesma", Porúltimo,
recomenda ao município provi
dências imediatas para análise do
contrato de terceirização, "quan
to aos aspectos legais e adoção de
controles rígidos".

CAROLINA TOMASELLI

Audiências em Brasília
Comitiva liderada pelo prefeito Moacir .Bertoldi, na condição de presidente do
Consórcio das Águas, está em Brasília, onde cumpre agenda de audiências até
amanhã. Na ANA (Agência Nacional de Águas), hoje, pretendem alinhar os pro
jetos relativos ao consórcio, naquele que é o órgão máximo regulador das águas

.
no país. Também terão audiências nos ministérios da Indústria e Comércio; Turis
mo; Agricultura; Desenvolvimento Agrário; Meio Ambiente; Integração Nacional;
Transportes e Dnit Ferroviário.

COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DE JARAGUÁ DO SUL

CNPJ 03.855.214/0001-38

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do Sul, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 42 § III do Estatuto Social, convoca todos os

Cooperados da Cooperativa para participar da Assembléia Geral Ordinária, a ser

realizada no CPL - Centro dos Profissionais Liberais, à Rua Donalda Gehring,
nO. 175 - Jaraquá do Sul - Estado de Santa Catarina, às 17h30min do dia 25' de
Fevereiro de 2008, em primeira convocação, com no minima dois terços dos Coo
perados, em condições de votar; às 18h30min, em segunda convocação, com no

mínimo a metade e mais um dos Cooperados; ou ainda, às 19h30min, em terceira
e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, onde
será discutida a seguinte:
ORDEMDO DIA
1. Apresentação da Consultoria - Planejamento Estratégico.
OBS: O número de Cooperados, para efeito de cálculo de "quorum" de instalação, .

é nesta data, de 150 (Cento e Cinqüenta).
Jaraguá do Sul, 3 de Março de 2008.

Dr. Ademar Nardelli - Presidente

Sessão de ontem foi destinada exclusivamente à apreciação e votação do documento

Algumas dos hregularidades apontados i
Vereadores da oposição incluíram complementaçôes ao texto original

Ao texto produzido pela re
·latora Maristela Menel (PT da

B), foi acrescido um requeri
mento com complementações,
por sugestão dos vereadores
da oposição que integraram
a comissão - Dieter Janssen
(PP), Eugênio Garcia (PSDB)
e Ronaldo Raulino (PDT). Este
foi o motivo alegado pelo líder
de governo para votar contra o

relatório. "Sou a favor do que
produziu a vereadora Mariste
la, mas sou contra esta com

plementação", disse.
O requerimento solici

ta que fossem incorporados
ao relatório aspectos sobre a

inobservância da autorização
legislativa para a terceiriza

ção e dos requisitos essenciais

para o funcionamento da SF
Alimentação, como alvará de
localização e recolhimento de
ISS. Também considerações
sobre a identificaçâo de crime
no processo licitatório.

• Ordem de serviço foi assinada pela prefeita interina, Rosemeire
Vasel, em setembro de 2006, mas o projeto só foi aprovado na

Câmara em fevereiro de 2007.

• A SP Alimentação prestou serviço durante um ano e meio sem

alvará.
.

J,"'_

• Cardápio inapropriado, por vezes rico em gorduras e deficiente
de proteínas.

• Contagem de duas refeições por aluno, quando este repetia o prato.
Pelo contrato, a refeição deverá ser contabilizado por aluno.:
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Neste ano, saldão é no Arena

. Feira reúne
comerciantes
JARAGUÁ DO SUL

Ainda na estação mais

quente do ano, não são pou
cas as lojas de Jaraguá do Sul
que começam a investir em
vitrines cheias de produtos
de inverno. Por causa disso,
a época costuma ser propí
cia para quem se interessa
em comprar roupas, acessó
rios e calçados com preços
inferiores aos encontrados
há semanas.

Uma iniciativa da Epis
teme Eventos, em parceria
com a CDL (Câmara de Di

rigentes Lojistas) da cidade,
vai juntar cerca de 100 co

merciantes exatamente para
isso. A segunda edição da
Feira Saldão de Verão tem

como objetivo acabar com os

estoques dos estabelecimen
tos participantes e, ainda,
oferecer boas oportunidades
de compra aos clientes.

Marcada para acontecer
nos dias 15 e 16 de março,
ela já tem 90% dos estandes
vendidos. A maioria deles
foi locada por lojistas estabe
lecidos no município e filia
dos à CDL. Parte do dinheiro
arrecadado na ocupação dos

espaços será revertido ao Ro

tary Club e, depois, ao Novo
Amanhã, comunidade que
auxilia dspendentes quí
micos. Quem ainda quiser
se integrar deve entrar em

contato pelo telefone 3371-

6757. O aluguel tem custo a

partir de R$ 450.

Ônibus coletivos estarão

disponíveis ao transporte do

público até a Arena Jaraguá,
local da Feira ...A passagem
custará R$ 1 e os veículos
vão sair de hora em hora do

Terminal, no Centro.

PÁSCOA

O CORREIO DO POVOHTERÇA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2008 .

Cheiro de chocolate no ar
Comércio se enfeita e aguça o lado consumista dos clientes
JARAGUÁ DO SUL

Bonecas, chaveiros, rádios
e até games. Esses são alguns
dos produtos que devem servir
de chamariz a quem pretende
investir na compra de ovos de
Páscoa para presentear as crian
ças. Já os adultos, podem apro
veitar cascas preenchidas com

sabores diferenciados, recheios
trufados e itens personalizados,
novidades do comércio jaragua
ense com o intuito de garantir
as vendas relacionadas à data.

Apenas em uma loja es

pecialidade da cidade, foram
derretidos cinco mil quilos de
chocolate. Até o próximo dia
23, porém, a proprietária da

empresa, Giovana Hornburg,
estima transformar outros dois
mil quilos em guloseimas pas
cais. Segundo ela, a expectativa
é lucrar 10% mais do que em

2007. Por isso, o trabalho co

meçou ainda no mês de janeiro
com direito, inclusive, a contra
tação extra de funcionários.

Em uma das maiores redes
de supermercados de Jaraguá
do Sul; a empolgação é seme

lhante. Faltando 20 dias para a

Páscoa, cerca de 100 mil ovos

já enfeitam o estabelecimento.
Em volume, isso representa de
10% a 15% de. acréscimo refe
rente ao ano anterior. Mas, para
descontentamento dos clientes,
os preços seguiram o exemplo e

subiram5%.
O reajuste não agradou Le

odarcia Krause dos Santos, 29.
Mãe de dois meninos, ela quer
desembolsar menos de R$150
na aquisição de chocolates ..

Comerciantes investem em produtos diferentes poro atrair os consumidores e garantir o lucro de Páscoa

"Está tudo muito caro, vou re

duzir a quantidade", enfatiza a

dobrade ira que, por enquanto,
só pesquisa os valores. "Vou
deixar para comprar na última

semana, do contrário, eles (os
filhos) acham e comem antes
da hora", conta.

Na opinião de Lurdes So
ares, 45, os preços não subi-

ram muito e estão parecidos
.

com aqueles praticados na

Páscoa passada. Em contra

partida, como a família é

composta por seis pessoas,
os gastos serão controlados.
"No máximo R$ 50", aler
ta. Para agradar os clientes
econômicos, a· comercian
tes Adriana Zardo resolveu
manter os preços e garantir o
lucro na quantidade. "Quero
vender 40% mais", diz.

KELLY ERDMANN

Páscoa pode resultar em contratação
Vagas temporárias abrem espaço para novos empregados, que podem ser efetivados

Flávio aproveito oportunidade

JARAGUÁ DO SUL

Desempregada desde de
zembro passado, Flávia Bar

bosa, 26, aproveita a Páscoa

para injetar dinheiro extra no

orçamento. Ela vai trabalhar
durante 20 dias em um super
mercado de Jaraguá do Sul na
reposição de ovos de Páscoa
e na abordagem de possíveis
clientes. Ontem, nas primeiras
oito horas de serviço, já estava

equipada com brindes vindos

nas embalagens dos chocola
tes e próprios para chamar a

atenção das crianças. "É tudo
novidade", explica.

Assim como Flávia, Tatia
ne Maia, 18, também se em

polga com o emprego que, por
enquanto, ainda é temporário.
Ela nunca havia trabalhado
na fabricação das guloseimas,
mas afirma que não se arre

pende de ter aceitado a pro
posta. "Dá vontade de comer

o tempo inteiro. Sou chocóla
tra", brinca.

SegundoGiovanaHornburg,
proprietária da loja, as chances
da jovem ser efetivada após
o domingo, 23, são grandes e

só dependem dela mesma. Ao
lado de Tatiane, outras duas
pessoas também foram contra
tadas para auxiliar na venda e

transformação de até sete mil

quilos de barras de chocolate
em ovos de Páscoa.
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Encontro reúne 180 servidores

Cap,acitação
de .servidores

Cerca de 180 servidores
públicos participam ontem,
da Escola de Gestão Pública

Municipal, que acontece no

auditório da Unerj. O curso é
uma promoção da Federação
Catarinense dos Municípios
(Fecam) e tem como foco as

preocupações que cada ad
ministração deve ter com o

encerramento de mandate.
Na manhã desta terça-fei

ra, o debate será sobre a ad
ministração pública em ano

eleitoral. O assessor jurídico
da Fecam, Marcos Fey Pro
bst, . é um dos palestrantes e

explica que o cuidado para
evitar crimes eleitorais não
cabe somente aos prefeitos;
e sim, a todos os servidores.

Probst lembra que desde .

l°de janeiro, está vedada a

distribuição de bens, valo
res e benefícios pela admi
nistração pública. Esta lei
existe desde 2006, portanto,
ainda gera dúvidas entre os

servidores, que devem fi
car atentos. Segundo ele, a

maioria das restrições passa
a valer somente a partir do
dia 5 de julho. Neste perío
do, ficarão proibidas as pro
pagandas institucionais e

as contratações.Até mesmo

os servidores aprovados em

concurso público só poderão
ser nomeados se o concurso

for homologado antes desta
data. Ele alerta ainda que o

dia 8 de abril é a data limite

para a revisão geral da admi
nistração.

EDUCAÇÃO

GE�L------------------�

Professores ameaçam parar
Cerca de 13 escolas da região podem ficar sem aula amanhã
JARAGUÁ DO SUL

Amanhã não é feriado, mas
alunos de pelo menos 13 esco

las estaduais podem ficar sem
aula. É que professores da rede
estadual participam de assem

bléia nesta quarta-feira, em

Florianópolis, para decidir se

iniciam ou não a greve da ca

tegoria, que já está deflagrada
desde o ano passado. Segundo
o coordenador do Sindicato
dos Trabalhadores em Educa
ção (Sinte), Rodrigo Guidini,
cerca de 70 professores da re

gião vão à capital amanhã. Mas
no total, são 350 profissionais
envolvidos na mobilização.
Ele explica que muitas turmas
vão ficar sem aula nesta quat
ta-feira, já que os professores
estarão em assembléia. Outros
funcionários não viajam, mas

. também não vão estar nas es

colas, como forma de apoio ao

movimento. ''A mobilização
está forte na região. Pedimos
a compreensão dos pais e dos
alunos, mas tudo agora vai de
pender de um acordo com o

governo", afirma.
Guindini alerta que se a

decisão da categoria for pela
greve, as aulas podem estar

suspensas, por tempo inde
terminado, já a partir desta

quinta-feira.As principais rei

vindicações .da classe estão
relacionadas às horas de ati

vidade, ao número de alunos
¢ em sala de aula e ao Prêmio
Educar, um abono de R$200,
que deve ser pago em duas
parcelas.

Na Escola Básica Valdete

Alu'nos da rede estadual podem ficar sem aula amanhá, mais de 300 professores da região ameaçam greve

instituição; Para ela, é válida'
a particípaçâo dó sindicato e

.

da população no debate de
assuntos relacionados à edu-

. cação. Mas consídera "a para
lisação um ex-tremo de uma

reivindicação". Além disso,
lembra' que á ação' pode .pre
judicar o andamento do ano

letivo. "Sei que os professores
também estão preocupados
com as aulas. Mas flco.triste.
com posicionamentos como

esse.", revela.Piazera Zindars, os profes
sores não aderiram ao movi
menta. A diretora da unidade,

Alvina Boshammer, explica
que na quarta-feira, as au

las seguirão normalmente na DEBORA VOLPI

EDITALEDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul I SC

. ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sui I SC, torna público pelo presente edital, que DOMINGOS
SAVIO TIRONI, CI RG n" 2/R-767. 409-SSI-SC, CPF n"351.174.609-44, in
dustrial e sua esposa JANICE CISZ TIRONI, CI RG n" 19/R-1. 135.685-SSP
SC, CPF N" 459.222.419-15, bancária, brasileiros, casados, pelo regime
da comunhão universal de bens, na vigência da Lei 6.515/77, cujo pacto
antenupcial acha-se registrado nesta serventia sob n" 1.974, ficha 01, Livro
3-RA, residentes domiciliados na Rua Coronel Procópio Gomes de Olivei
ra n" 1232, apart" 203, nesta cidade, requereram com base no art. 18 da
Lei n' 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMB�AMENTO, situado nas Ruas
601-Manoel Francisco da' Costa e 624-Gustavo Lessman, Bairro Vieira, pe-

. rímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme certidão n' 192/2007,
expedida em 15.06.2007, assinando como responsável técnico, o arquiteto
e urbanista Geovani Satler, CREA n'79664-3, ART n' 3120892-0. O des
membramento é de caráter residencial possui a área total de 22.548,31 rn-,
sendo constituído de 1 (uma) parcela, sistema viário e remanescente. O pra-
20 de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da
última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito

perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Mare
chal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE FEVEREIRO DE 2008.
A OFICIALA

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul I SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Ofíciala do Registro de Imóveis da Co

marca de Jaraguá do Sul I SC, torna público pelo presente edital, que
CENTRO IMÓVEIS LTDA, CNPJ sob n' 04.636.57010001-23, estabelecida
na Rua Expedicionário Gumercíndo da Silva n' 119, nesta cíd�j.,8 requer
com base no art. 18 da Lei n' 6.766/7,9, o REGISTRO DO LC o,vlENTO
denominado RESIDENCIAL TRENTINO, situado na Rua502-Beit.la Wee

ge, Bairro Jaraguá 99, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo

caracterizado, aprovado pela Prefeiturà Municipal de Jaraguá do Sul/SC,
conforme Decreto n'6.058f.2007, expedido em 08.05.2007, assinando

como responsável técnico, engenheíro civil Allan Eduardo Stark, , CREA

n' 57137-1, ART n' 2576942-7. O loteamento é de caráter residencial

possui a área total de 22.114,76m2, sendo constituído de 24(vinte e qua

tro) lotes comercializáveis, A.U.P.E., área verde e sistema viário.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, con
tados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apre
sentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço
da Serventía: Av. Marechal·Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá
do Sul/SC

JARAGUÁ DO SUL, 26 DE FEVEREIRO DE 2008.

A OFICIALA
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Sem data para o quartel funcionar
Obra está orçada emR$ 3SO mil, mas apenas R$ ISOmil estão assegurados
GUARAMIRIM

Sem data para sair do papel.
Essa é a atual situação do Quar
tel da Polícia Militar de Guara
mirim. Até o momento, a obra
conta apenas com o terreno de
oito mil metros quadrados na

Rua 28 de Agosto, Centro, doa
do pela Prefeitura de Guarami
rim há cerca de dois anos. A es

trutura, que deverá contabilizar
353 metros quadrados de área
construída e está orçada em R$
350 mil, ainda não foi iniciada
por falta de verba, Enquanto
isso, a população de Guarami
rim, Schroeder e Massaranduba
- municípios que fazem parte da
Comarca de Cuaramirim - con

tinua recebendo atendimento
numa casa de 252 metros qua
drados, no Bairro Avaí.

O comandante da 2a Com- .

;: panhia do 14° Batalhão de Po
lícia Militar, Capitão Rogério

.. Vonk, comentou que a terrapla
nagem e o projeto arquitetôni
co do quartel foram feitos pela
Prefeitura, e que os projetos
complementares, de responsa
bilidade da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) es-

tão sendo finalizados. Por en
quanto, o quartel tem R$ 150
mil garantidos pela Secretaria
de Segurança Pública. O asses

sor da SDR, Ilton Piram, infor
mou que o órgão busca incluir
mais recursos para a obra no

orçamento do próximo ano.

Vonk disse também que a PM

pretende fazer uma parceria com
a Prefeitura de Guaramirim para
agilizar a construção do espaço. O
secretário de Planejamento, Valé
ria Verbinem, estava em Brasília
ontem e não foi encontrado para
conversar sobre o assunto.

Outra reivindicação se refere à
necessidade demaior efetivo para
o quartel, que deveria ter em tomo

de 90 policiais. Hoje, a 2a compa
nhia conta com 60 soldados, que
atuam nos três municípios que
fazem parte da Comarca. O 14°
Batalhão espera que, pelo menos,
dez soldados sejam contratados

para atuar inicialmente no quar
tel, através doConcurso da Polícia
Militar. A prova objetiva acontece
no próximo dia 16 e as inscrições
encerram hoje.

DAIANE ZANGHELINI

Atividades complementares
no MARISTA

Tendo sua proposta pedág6gica pautada
essencialmente na formação integral da pessoa, o
Colégio Marista São Luis, oferece aos seus

alunos uma série de atividades eompíementares-'
ao turno escolar; sendoelas:

culturais: teatro, dança e PJM (Pastoral
JuvenilMarista)

esportivas: fulsal, basquete e voleibol
tecnológica: robótica educativa

Todos alunos inscritos já tiveram o primeiro
contato com a modalidade escolhida e outros que
ainda estão conhecendo estão inscritos nas aulas
experímentaís.
A

.

qualidade do serviço prestado pode ser

comprovada pelo excelente trabalho realizado

pelos profissionais especializados que atuam nas

diversas atividades, desenvolvidas como forma de
valorização e demanifestaçãoda personatldade.
As atividades cornplementares não visam apenas
competições, mas sim um objetivo maior: a

formação integral, buscando
.

proporcionar
autodisciplina, maior, concentração, integração e

soctalízação de munos, professores e familiáres.
Tais atividades alongam o turno da aula dos

educendos e permitem uma maior convivência no

ambiente escolar, tornando o Colégio uma

extensão de sua casa.

Aulas para a vida. valores para sempre.
33710313 - www.marista.org.br

Terreno fica no Centro do município, facilitando o acesso à população

Agressão à mulher, tráfico,
jogos de azar e moeda falsa
JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM

Agressão à mulher e apre
ensão de máquinas caça-ní
queis, moeda falsa e drogas
foram algumas das ocorrências

registradas neste fim-de-sema
na. O caso de violência contra
a mulher aconteceu na noite
de sábado, na Rua Guilher
me Tomelim, Bairro Caixa D'

Água, Segundo a Polícia Mi

litar, a vítima apresentava di
versos arranhões pelo corpo e

.

reclamava de dores nas costas.

O companheirodela, acusado
de agressão, acabou detido.

.

O flagrante de tráfico de

drogas aconteceu na Rua João
Doubrava, Bairro Czerniewicz,
na madrugada de domingo. Pri
meiro, a PM apreendeu quatro
pedras de crack portadas por
três usuários, que informaram à

polícia quem era o traficante. Na
casa do traficante foram encon

tradas 19 pedras de crack, cerca

de R$ 230 em dinheiro, papel
alumínio, três celulares e outros
eletroeletrônicos sem procedên
cia comprovada.

A apreensão de caça-níqueis
incluiu 12 máquinas e cerca de
R$ 1.060 em dinheiro que esta

vam dentro dos equipamentos,
As apreensões aconteceram
nas ruas Jorge Czerniewicz

(Czerniewicz), Waldemar Rau

(Vila Rau), Martin Stahl (Vila
Nova), e Ezídio Carlos Peixer

(Figueirinha) .

A Polícia Militar também
atendeu uma denúncia de mo
eda falsa numa casa noturna

da Vila Lalau, na madrugada
de sábado. Segundo a PM, o

denunciante informou. que
AZ, '26 anos, teria tentado pas
sar uma not'! falsa de R$ 50 e

foi detido por seguranças. O
acusado disse à polícia que te
ria recebido a nota como troco
num táxi.

.

Pólvora,é
apreendida
A Prefeitura de Jaraguá

do Sul entregou ontem, para
a Polícia Civil cerca de dez
quilos de carvão em pó e

outros componentes usados

para fazer pólvora, apreen
didos na Vila Lalau, perto da

Weg it 9 material seria uti
lizado por uma construtora

para explodir uma rocha,
que queria construir uma

garagem,
A empresa foi notificada

porque não tinha as licenças
para executar o serviço, como
os alvarás da Prefeitura, da
Polícia Civil e do Exército. A
construtora tem 30 dias para
conseguir a documentação ou

será multada.
A apreensão aconteceu

,

graças a uma denúncia. O fis
cal de posturas Mauro Mahfud
disse que o material não ofere
cia risco de explosão porque os

componentes não haviam sido
combinados.
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BARRA VELHA

Família�procura
ossada roubada

A família CaetanQ, residente no Bairro
Medeiros, em Barra Velha, está a pro
cura da ossada de uma parente sepul
tada no cemitério local em 1936. De
acordo com lindamir Maria Caetano,
a ossada desapareceu e no lugar foi
sepultada outra pessoa em dezembro
de 2007. A administração do cemité
rio alega não saber o paradeiro dos
ossos.

BARRA VELHA:

Denúncias contra'

Hospital Municipal
Deverá ser protocolada na Comara de
Vereadores de Barra Velha esta sema

na, uma denúnéia contra o Hospital
Municipal. A denúncia é resultado de
indignação de' diver-sos usuários que
afirmam terem sido mal· atendidos no

local. Falta de atenção, falta de me

dicamentos, como anticoncepcionais,
são algumas das queixas.

SÃO JOÃO

Ponte está
deteriorada

A ponte sobre o Rio Itajuba, por onde
passam regularmente veículos de car

ga e ônibus de transporte de passagei
ros, pode colocar em risco a vida das
pessoas cnte .o avançado estado de
deteriorização das colunas de susten

tação da estrutura. Técnicos contrata
dos pela Prefeitura de São João com

provaram a necessidade de obras de
manutenção d'as colunas para evitar
uma tragédia.

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

SCHROEDER

Três novas salas de aula
A SDR (Secretario de Desenvolvimento Regional) entregou ordem de serviço 00

governo do Estado poro a construção de três seles de aula na escola Luiz Delfino
com investimento de R$ 144 mil. Serão 216 metros quadrados de área construí
do. O prazo de execução será de quatro meses.

TERCEIRA IDADE
A construção 'do novo Ccrl (Centro de Convivência do Terceira Idade), .

orçado em R$ 493.842 mil, no Ruo Marina Frutuoso, no Centro, de
verá levar oito meses. O contrato para início dos obras foi assinado
no último sexta-feira pelos autoridades responsáveis. Participaram da
cerimônia os grupos de terceiro idade do município.

CORUPÁ

,

Matrículas para curso de alemão
A Secretaria Municipal de Educação de Corupá obre matrículas. para aulas
de alemão. Podem inscrever-se alunos a partir de 7 anos e pessoas da co

munidade. As aulas serão gratuitas e começam dia 15 de março no Salão
Pnroquial Católico. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Educação
até 12 de março. Vagas limitadas.

MASSARANDUBA VALE DO ITAPOCU

Bombeiros em
alertá

Capacitação
pessoal

Os Bombeiros Voluntários de Massaran
duba permaneceram em alerta durante
todo'o final de semana por conto da
ameaça de chuva forte. A intenção, afir
mam osVoluntários, é se adiantar 00 mau
tempo e precaver possíveis cheias como

as do final de fevereiro que chegaram o

arrebentar pontes e provocar enchentes
em algumas localidades. O Rio Itapocu
está sendo monitorado.

O Setor de Capacitação Empresarial
da Acijs (Associação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul) promove
no período de 3 o 5 de abril no Cen-
.tro Empresarial de Jaraguá do Sul, o

Workshop "Redescobrindo pessoas,
Inovando êmpreses". O objetivo é ca

pacitar os participantes em todos os

fundamentos do' üiatividade, do ino

vação, entre outros teniáticas.
.

GUARAMIIIM

QUARTEL. SEM PREVISÃO
O novo quartel do Polícia Militar de Guaramirim, orçado em aproximada
mente R$ 350 mil, não tem previsão poro sair do papel. O motivo é a falto
de verbo, pois até agora o Secreterín de Segurança Pública do Estado incluiu
no orçamento deste ano apenas R$ 150 mil. O restante da verbo deverá vir
de emendas do Câmara de Vereadores e do Prefeitura de Guaramirim.

JARAGUÁ DO SUL

A Academia Impulso acompanha,ndo as n�vas tend�ncias!

en Abdominal
CO Aero�Fight

«.
::J A�ongamento

Pllates'
-

A primeiro reunião dó Acij$ (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) realizado no mês de março,
Fone: {47J 3275-1862 � E-mail: fmpulso@ímpulsoacaoemía.com.br .

aC.onteceu.ontem à noite e foramdebatiJlos os seguintes temos: aumento do cargo tributário e o impacto no Vale,
;.

. . .

WlIliw:impulsoacademia.corl1.br - �;.; ;Qlçm"-a�c�melll'opaçpo d&s'3Zono.s;do Unerj (C"enrro Universitário.de Joraguá do·Sul).
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REGIANE ALVES VOLTA COM TUDO
Vivendo sua primeira protagonista na Gl�bo, a atriz quermostrar talento

BELEZA PURA

A novela "Beleza Pura" en

tra em sua terceira semana de
exibição e, assim, a sua história
começa realmente a tomar for-

. ma. A trama da autora Andréa
Maltarolli traz algumas reve

lações, entre elas a estréia de
Maria Clara Gueiros corno atriz
de novelas e Ísis Valverde que
mostra todo o seu talento a pele
da sonhadora Rakelli.

"

No entanto, quem promete
sucesso, mais uma vez, é Re

giane Alves, desta vez. com a

responsabilidade de convencer
como protagonísta na Globo. A
sua personagem é Joana, que
fora abandonada num orfanato e

ali cresceu .. Lutadora e otimista,
conseguiu formar-se em Medici
na e sempre acalentou o sonho
de encontrar a mãe. Talvez para
fugir do seu próprio infortúnio,
Joana criou uma imagem positi
va de sua situação, acreditando
que a mãe a abandonara por um
motivo muito forte e que a mes

ma teria passado a vida tentando
reencontrá-la. Ela nem imagina
que sua mãe, Sônia (Christiane
Torloni) é - ou era, afinal a per
sonagemmorreu na trama - uma

mulher fútil e nem um pouco
preocupada realmente com seus

filhos. Joana tem dois irmãos,
Klaus (Rafael Cardoso) e Domini
que (polliana Peixoto), que cres-

ceram ao lado de uma mãe sem

pre ausente e mostram isso em

seu comportamento no dia-a-dia.
.Eles vivem mais no apartamento
do vizinho, Guilherme (Edson
Celulari) e são carinhosamente
cuidados por Meu Bem (Letícia
Isnard), a empregada da casa.

Joana tomou conhecimento
damorte damãe antes de ter tido
a oportunidade de conhecê-la
e a partir daí desenvolve laços
afetivos com os irmãos. Quan
to a Guilherme, o telespectador
já assistiu que ele apaixonou
se por ela e não tem coragem
de desfazer a imagem positiva
e amorosa que a moça tem da
mãe;' apaixonados eles come-·
çam uma nova vida. Mas o Gon
to de Fadas vai durar pouco.

Determinação e sorte
Poro interpretar o médico derma

tologista em nB�leza Puro", Regiane
Alves conto que freqüentou uma clíni
co de estético e acompanhou o rotina
do local, além de ter contado com os

dicas de suo próprio dermatologista. E
falando em beleza, o atriz conto que
foz massagem duas vezes por semana,
cuido do pele do rosto e do corpo e não
tomo sol. Ainda por causo do novelo,
o visual de Regiane mudou, elo está
com os cabelos mais claros. Aliás, o

resultado final do mudança em suas
.

madeixas não poderia ter sido melhor.
.

A trajetória artístico de Regiane
Alves mostro que, no vida real, elo é

parecido com suo personagem no ficção
quando o assunto é determinação. A
atriz não pode reclamar do sorte, em
reconhecimento 00 seu trabalho, tem
contrato com o Globo até 2010.

E falando ainda em vida real e ro
mance, o atriz vive um namoro-casa

mento com o músico Thiago Antunes. Regiane Alves é protagonista de "Beleza Puro". Sem dúvida, uma dos melhores interpretações
dela foi a malvada Dóris, no novela "l\1ulheres Apaixonadas" (foto 00 lodo)
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CRÔNICA

Vestida paramater �

.

Ela vestiu a saia e ao relaxar apostura, um
"créc" desagradável se fez ouvir. Lá se foi o
zíper da saia. Tirou, costurou, suou, prague
jou e recolocou a saia. A blusa era lindíssima,
mas ao se olhar no espelho deparou-se com

um grupinho de miçangas rebeldes, logo no

seu ombro, teimando em descascar e destoar
� das demais. Um lápis de olho resolve. Tira a

blusa, pinta as miçanguinhas, as bolinhas, as
desgramadinhas, sua mais um pouco e reco

loca a blusa, rezando pra não pingar qualquer
gota d'água ou coisa do tipo sobre' a pedrinha
camuflada.

Corre até o banheiro, refaz a maquiagem,
borrada, suada, escorrida. Refaz a chapinha,
tentando baixar o que pareciam fios de pia
çaba. Coloca um colar, cujo remendo ficará
sob seus cabelos de forma que ninguém há de

perceber. Um anel discreto na mão direita de
unhas perfeitas ... Perfeitas? Oh céus! Que las
ca era aquela, enorme, no seu esmalte? Onde
conseguiria um esmalte naquele tom? Quase
em prantos, busca um band-aid e o coloca
cuidadosam'ente sobre o esmalte descascado.
Engole o choro e diz pra si mesma que agora
sim, está tudo bem.

Só faltam as sandálias. Prateadas, altas,
elegantes. Ficaram lindas nos seus pés. Uma
última olhada no espelho. Mais animada, se
gue o corredor de lajotas do prédio em dire
ção à saída. Gostava do som dos seus passos
quando usava salto. Tee, toe, tee, toe, tee,
toe ... Foi parando devagar. Por Deus, o que era

aquilo agora? Olha abismada para o solado da
sandália, descobrindo que uma delas não ti
nha o "taquinho"!!! Sentiu um nóna garganta.
O que fazer? Procurar o taquinho fugitivo ou

expulsar o taquinho solitário? Decidido: Ar
ranca o taquinho rio dente. Experimenta no

vos passos. Tee, tee, tee. Bem melhor. Quem
olharia a sola de sua sandália pra verificar a
ausência de taquinhos? Ao chegar à portaria
o namorado a espera. Ao vê-la, diz inocente-

. mente: "Está bonitinha, amor!" Ela arregala
os olhos. Bonitinha!?

Não foram à festa. Porque o salto sem ta

quinho realmente fez um estrago feio na testa
do namorado.

'NOVELAS

VARIEDADES---�-----

Reviravolta em

Quatro Estrelas
Aos seus vinte e poucos anos. o belo
Fronssou tem um trabalho maçante como

professora de inglês e· um namorado
muito enfadonho. Suo vida mudo quando
ela herda 50 mil Euros. lmedlatemente,
Fronssou vai sozinho para Cannes. Essas
não eram os férias imaginadas. mos elo
se divertiu bastante.

A Elegância
do Ouriço

À primeira visto, não se nota grande mo

vimento no número 7 do Rue de Grenelle:
o endereço é chique, e õs moradores são
gente rico e tradicional. Poro ingressar
no prédio e poder conhecer seus perso
nagens, com suas manias e segredos,
seró preciso infiltrar um agente ou uma·

agente ou - por que não? - duas
agentes. Dando voz o zeladora Renée.
uma observadora bem refinado.

.

DESEJO PROIBIDO
Henrique recebe uma citação informando do

processo de anulação do casamento com leu
ra. Chico denuncio Henrique por ter atentado
contra Ano. Trajano promete cuidar do nssun

to o mais depressa possível. Henrique ameaço
denunciar Lázaro por ter abandonado Loura

quando bebê. coso ele não cancele o processo
de anulação de casamento. Lázaro não se deixo
abalar. Louro e Miguel ficam aflitos 00 desco
brir que Henrique sobe tudo sobre o pessedede
Lázaro e Regina. Diogo levo um presente poro
Raquel. que o esnobo.

BELEZA PURA
. Raul explica que Guilherme quer proviu suo

inocência antes de contar tudo o Joana. Norma

promete que não vai revelar nado à dermatolo
gista. Joana diz o Betão que vai fazer o exame

de DNA poro requerer o tutelo dos irmãos. Nor
ma decide ficar amigo de Joana. Norma se

consúlta com Joana. Betão se desculpo com He
lena pelos ameaças de Sanguessuga. Os paren
tes dos vítimas se reúnem com José Henrique.
Hugo entra no laboratório de Mateus e desmaio

depois de. sem querer, cheirar uma dos fórmu
las secretos do poL

DUAS CARAS
Sílvio quase ·entra no quarto. mos o chegado
de Sabrina o impede. Mario Paulo garan
te o Renato que jornais se reconciliará com

Ferraço. Ferraço pede que Mario Paulo prepare
uma listo de tudo o que necessito para o festa.
Benoliel fico arrasado 00 negar empréstimo o

um cliente endividado. Eva. Romano e Bruceli
seguem Rudolf. Carlão tento conversor com

Bernardinho. Alzira pede que Juvenai"não faço
nado contra Dorgival. Renato ouve Sílvio dizer

que enganou Mario Paulo. Juvenol pede que
Alzira venho morar com ele.

AMOR E INTRIGAS
Telmo conto. para Silvio que recebeu contado
de um homem refinado e que Anselmo ficou '

com ciúmes. jurandir entro no escritório de
Alvarenga e deleta os arquivos do computador
enquanto Jurandir quebro tudo.Pedro ligo poro
o celular de Alvarenga. Um policial atende e diz
que Alvarenga foi ossassinado.Maria levo Silvio
poro suo coso e pergunto se elo quer voltar o

morar com ele. Elo diz que ainda é cedo. Juran
dir diz o Petrônio que o crime teve muím reper
cussão e que ele vai sumir por um tempo.

ÇAMINHOS DO CORAÇÃO
Agata vê uma lancho e reconhece o mulher: Jú
'lia. Aquiles percebe que o lancho está indo poro
outro direção e Iara diz que irá atraí-lo poro
perto do jangada. A sereia conto. Júlio. Eugênio
e o segurança olham no direção do jangada.
Eugênio e Júlio pegam o binóculo e vêem Te
ófilo. Ágata. Aquiles e Iara. Eugênio diz que irá

ajudá-los e mondo o segurança se aproximar do
jangada. Morcela. Mario. Lúpi,"Hélio e Toni avi
sam que não irão desistir de ir poro ilha. Gór diz
que ml!nterá César acorrentado no como.
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----------VARIEDADES

Promessa em

Hollywood
Quem pensa que Hollywood é apenas
um mundo de magia, glamour e de astros
intocáveis está enganado. Fernanda An
drade, atriz brasileira de 23 anos que mora

nos EUA desde os 11 anos e faz sucesso
em Hollywood, desmitifica: "Posso dizer
que todo mundo é igual. Eles saem para
dançat tomar café e dividem os mesmo

sonhos". Fernanda quer se aperfeiçoar
como atriz e pessoa e diz que ser latina
não atrapalha a profissão.

SUDOKU

Atrizes experientes
ganham destaque
Atrizes acima dos 40 anos ganham
força e vencem barreiras que eram

ultrapassadas apenas pelos galãs.
Se antes, nessa faixa etária, só os per-:
sonagens masculinos tinham direito
a grandes conflitos amorosos, hoje
a situação é diferente. "As mulheres
acima de 40 hoje em dia têm vida
própria. São jovens, produtivas e de
sejáveis", defende Andréa Maltarolli,
autora de Beleza Pura.

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

repelir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repelir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

.

GI ÁRIES

\�I' (20/3 a 20/4)
IV Hoje o dia se apre-

� l senta muito positivo
para você criar

atividades originais que dê um
.

novo rumo ao que andava meio

parado. No entanto é necessário
evitar conflitos entre seu senso

de realidade e o desejo que se

iludir com um sonho.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Os dias estão me
lhores e mesmo que
você sinta cjue seus

desejos estão mais difíceis de .

serem realizados� continue firme
nos propósitos. Sua carreira pro
fissional está em alta, se souber
o que realmente quer, e lor em
busca destas metas.

Jeito extrav_agante
de ser Madonna
Quando a gente pensa que a cotade
excentricidades das celebridades já foi
esgotada, vem alguém com mais uma

extravagância. A artista da vez é Madonna,
que acaba de comprar seu pub predileto
em Londres. A cantora e o marido, Guy
Ritchie, teriam pago, segundo o site
"Fametastic", mais de 2,5 milhões de
libras (mais de R$ 8,4 milhões) pelo The
Punchbowl. Tudo isso porque Madonna diz
simplesmente adorar o lugar.

PREVISÃO DO TEMPO
.

o sol aparece em todas as regiões de se, mas a
. influência de um sistema de baixa pressão no Sul do � fases da Ilia

----.--�--.----�-------�-------

Brasil, forma áreas de instabilidade que provocam NO\lA

pancadas isoladas de chuva com trovoadas.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE 6MI�: 18°C
MAX: 33°C
Sol com nuvens

)(
GÊMEOS .

(21/5 a 20/6)
O geminiúno hoje
deve pensar melhor
a respeito de algu-

ma viagem que pretende fazer.
O dia está bom para elaborar

planos, mais ainda precisa fun
damentá-los, o que solicita mais

dedicação de sua parte. Procure
agitar seu cotidiano.

,., '"
CÂNCER

�.� (2.1/6 a 21/7)
.

,-;::.•_*.-;;, O Ideal a fazer hOle,
: l é inverter tudo

do que costuma
ser habitual. Desprenda-se de
questões familiares. Pratique o

desapego e o perdão. Verá que
esta atitude funciona como um

ritual mágico que só pode ajudá
lo a se sentir mais leve.

QUARTA ÔMí�: HOC
MAX: 34QC
Sol com nuvens

1J� LEÃO

�;:l (22/7 a 22/8)
:. '} Procure avaliar,

r'3 \"I..--; com 'carinho, até
onde quer se envol

ver com quem quer que esteja.
Saiba o quanto sua liberdade
está sendo tão importante na

sua vida, pois você também
sabe, melhor do que ninguém,
como lhe é importante o amor.

QUINTA
MIN: 19° C
MÁX: 35° C
Sol

Saideira
No enterro de um grande pé de cana,
todos os amigos estavam lamentando
a morte dele, quando um teve uma

brilhante idéia:
- Deveríamos abrir um bar neste
cemitério. Só assim poderíamos nos

despedir dos amigos como se deve!
Um sóbrio que estava presente
pergunta:
- E como se chamaria o bar?
- A Saideira!

�-----------------------------------------------------------------

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Sua rotina deve'
mudar de cara e

tornar-se bastante
diferente do trivial. Saia para
passear com quem gosta, res
pire ar puro e aceite convites
inesperados que surgirem na

última hora. Nem tudo na vida

precisa ser tão planejado.

#
LlBRÁ
(23/9 a 22/10)
Prepare-se para
as novidades que
podem acontecer

na sua vida amorosa. Se você
não está namorando, aproveite
o dia para paquerar, sem se

preocupar com o que pode vir a
acontecer no futuro. Deixe que
o destino se encarregue.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
As mudanças em
casa hoje serão
bem vindas. É im
portante evitar se

indispor com sua mãe, para não

brigarem sem um motivo que
realmente justifique o estresse.
Está na hora de inventar algo
novo para fazer em família.

SEXTA

MIN: HOC
MAx: 34° C I r:�,'"�

Sol com pancadas
dechuva

.
.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Observe bem
que as energias
cósmicas podem

inspirá-lo com idéias criativas
e originais. O importante é que
você saiba como aproveitar e
possa elaborar um projeto. Você
precisa sempre ter metas para
correr atrás e ter sucesso.

CAPRICÓRNIO

� (22/12 a 20/1)
At/. Você precisa dar

mais atenção às
suas qualidades e

valores pessoais. É importante
W uma visão humanitária e

saber que você é apenas uma

parte de um todo. Tudo que
conquistar por seu merecimen
to pode ser complÍrtilhado.
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ANIVERSÁRIOS .

.

3/3
Adõo A. Martins
Adelino Priebe
Ademir Cioatto
Airton Drews
Allan Patriki Cordeiro
Álvaro Joõo Bertoldi Neta
Ana paula Vicini
Charles Rosa

. Cíntia Spézia
s

Deise Maffezzolli
emilson Amaral
ardo Yegi
nanda Ma

raciell, Rosano dos
Guilherme Gabriell(ru
Gustavo Kruger
Heelor Cláudio MontibeJler
Ingo Karsten

.

Jonathan Rafael Ribeiro
Karin Mathias Boxchordt

. tutia Beodorn
•

arlos Feiler
EberPiott

lono Boeng
Mônica Moriles Paupitz
Nair Draeger
Nilton Richter
Nilza Tavares

, Obedio Rodrigues Neves
Ondina feltrin
Regina Feustel
Rudiberto Sasse

� Salete ferréira Hering
�. Sigmar Schuster
Valério F. Laube
Volmir Ramos de Lima
Wndir E Skalee

DIVIRTA-SE

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Apesar de mostrar
todos sempre esse

jeito aéreo. muitas
vezes isso acaba atrapalhando
você. pois o impede de observar
as coisas físicas que acontecem
no mundo material. Tente desen
volver a atenção no presente,
olhando para si.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
•• O pisciano vive um

�f*' excelente dia para
ficar mais na sua,

isolado do movimento diário
que acaba o tirando do eixo. O
dia está bom para descansar
da correria. Uma música suave,

podem ser ótimas experiências
num dia como este.
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AREAVIP----------4IfII"I.,...__----

areavip@ocorreiodopovo.com.br

AGENDE-SE
Essa semana está prometendo. A quin
to-feira começo com aquele pagode no

115. No sexto, os shows predominam
no Estado, Armandinho arraso com

suo turnê de maior sucesso Semente,
no clube Carambas, em Indaial. Já nos

terras blumenauenses, o duplo Victor
e léo agito o Vila Germânico. E no

sábado, o Bando Eva se apresento no

Rancho Moria's em Balneário Cambo
riú. Haja fôlego!

"Há três métodos para
ganhar sabedoria: primeiro,
por.reflexão, que é o mais

nobre; segundo, por imitação,
que é o mais fácil; e terceiro,

por experiência, que é
o mais amargo."

COl fúCl6

ARRASANDO
O empreendimento recém inaugurado
pelo empresário Fábio leier conto com

espaço amplo e moderno no conceito
imobiliário, e ainda pessoas capacita
dos poro um bom atendimento. Vale o

peno passar lá e conferir.

PARABÉNS
Quem completou ontem, mais um ano

de vida foi Cíntia Spézia.

Nadilma, proprietário do Hotel
. Estância Ribeirão Grande, esbanjo
simpatia e competência

_Verão 2008
Depois do verão do píer, do loto e do apito, este pode ser considerado o Verão do Créu. A múslen animou famosos

,
nos camarotes do Sapucaí - quem não se lembro de SuzanaViera requebrando até o chão dançando o créu? O funk
também foi contado pelos musas do axé Ivete Sangalo e Cláudio leite. O Flamengo comemorou o Taça Guanabara
dançando o créu. No festa .do filho do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o créu entrou no trilho sonoro.

E até Russo, lendário assistente de palco do TV Globo, aprendeu o danço do Mulher Melancia. Goste ou não; o funk
de MC Créu é ou não é o hit do verão?

- .

APLAUSOS
O Instituto Rã-bugio está fazendo um' projeto maravi
lhoso com estudantes do região. É uma trilho ecológi
co, onde os alunos são alertados sobre o preservação
do meio ambiente e o aquecimento global. Informações
pelo telefone 3274-8613.

r��!�!�90, dia 9 de março, será dedicado aos músicos
'

do cultura alemã em Santo Catarina. Em Jaraguá do Sul, apro
ximadamente, 150 músicos sobem 00 palco do Botafogo Fute
bol Clube, poro homenagear os 184 anos de imigração alemã
no Brasil e 179 anos de imigração alemã em Santo Catarina.

o casal de namorados Marcello
Heidmann e Francine Stinghen,
em coquetel do Colcci

MAIS ADRENALINA·
A menos de um mês do partido
de Beto Carrero, o Porque de
Beto Carrero confirmo o compro
de mais duas montanhas russos,
dentre elos o primeiro invertido
do Brasil! Em montanhas russas

convencionais os carrinhos COf-
.

rem sobre os trilhos, mos nos

invertidos, como o nome diz, o

trilho é invertido e vai PO( sobre
os pessoas, deixando os pernas ,

soltos no ar e tornando o brin
quedo ainda mais emocionante.
Fonte: Replay mídia.com.

CEGONHA
Voltando 00 assunto daquele pre- ,

feitó que vai ser papai, só poro
'

aguçar o curiosidade, o criança
pode ncscer dentro do prefeitu
ra. É cloro, pai e mãe são de lá!
Já fizeram os opostos?

SOLIDARIEDADE
A Associação des Promoções
Humanos Religiosas,-comanda
do pelo empresário Ano Moret-

.
ti, junto com o Hovan, promove
uma rifa em prol do associação.
Comprando um número, você
concorre o um ovo de páscoa
gigante. A cartela pode ser ad-

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

BARRA - Vende-se, imóvel comercial + resi,
cf400m', terreno 600m'. Tr: 8407-7567.

BARRA DO SUL - Vende-se, 30 mt da
lagoa.Tr: 8406-5606.

BARRA DO SUL - Vende-se, 800m da
prata R$12.000,ÕO. Tr: 3371-1635.

BARRA DO SUL - Vende-se, de alv. terreno
c/150.000m2.RS 50.000,00. Tr:9604-
4275 ou 3448-1198.

BARRA VELHA - Vende-se, 15x20.600 m

da praia R$7.000,00. Tr: 3273-4086.

CASA - Assume-se financiamento. Tr:

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

45.000,00. Tr: 3276-0949.

JARAGUÁ 84 - Vende-se, cl 115m', de alv,
c/4 qtos, R$ 50.000,00. Tr: 3370-91 04 ou

3376-4001.

JARAGUÁ 87 - Vende-se, 100 m2, de mad.
R$ 32.000,00. Tr: 3276-0949 .

JARAGUÁ 88 - Vende-se, cl 115m', de
mad. R$ 32.000,00. Tr: 3370-9104 au

3376-4001.

JOAO PESSOA - Vende-se, 14x25. Tr:
9104-8542.

COMPRA-SE - Terreno ou casa pi assumir
financiamento. Tr: 3273-021 i.

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

PRÓX. MALWEE - Área indl, cf 89.747 m'.
Tr: 9137-5573. .

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

RIO MOLHA - Vende-se, cf 319.000m', cl
mata virgem. R$150.000,00. Tr: 3370-7570.

JOÃO PESSOA - Vende-se, geminada, RIO MOLHA - Vende-se, cl 83.000m2. R$
nova. R$ 79.000,00 neg. Tr: 9987-1004. 300.000,00. Tr: 3370-7570.

_oo�eCntle!o " . . "
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3273-0211.

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

CASA - Compra-se. R$ 60.000,00 ou

70.000,00. Financiada pela caixa. Tr:
9182-2327.

CASAS - Vende-se, 5 , de alv, próx. Unerj
cf escritura. R$140.000,00. Troca-se por
casa até 50.000,00. Tr: 3371-6069.Creci
11831

CORUPÃ - Vende-se, cl 2 sl. com. na

frente. 4 qtos. 4 bwc 2 pisos, Tr: (47)
3375-2798 ou 9905.9850.

CORUPÃ - Vende-se, cf 23.942 m'. R$
200.000,00. Tr: 9941-5855 ou 8445-
2370.

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

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

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

NOVA BRASiLIA - Vende-se, de alv., cf 03
suítes. Tr: 3373-0098 ou 9181-1355.

RIO CERRO - Vende-se ou troca-se,
15x30. R$15.000,00. Tr: 3275-6475.

RIO MOLHA - vende-se, cf 450m2, cf casa
de mad., ou troca-se terreno. Tr: 3370-
3690.

RIO MOLHA - Vende-se, de aív. R$
30.000,00. Tr: 3273-6646.

SÃO LUIZ - Vende-se, R$ 45.000,00, neg.
Tr:9187-1114

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

TERRENOS

COMPRA-SE - Medindo 50x200. Tr: 9137-
5573. Creci 11831.

SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende-se,
Jardim Sayonara, 1375m'. Tr: 3373-0764.

SÃO' FRANCISCO DO SUL - Vende
sa.Jardím Sayonara,442m', 200m da
praia, Tr: 3373-0764,

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

tl'®tjtd®lijnll�t
ED. TERRA BRASILIS - Vende-se, cl 2
-qtos-s suíte, churrasq., cf 104m'. Tr:
8404-3001.

VENDE-SE - 82m', Sacada cf chur. R$
125mil, tratar9128 81 00.

VILA NOVA - Vende-se, cf 3 qtos, alto
padrão. Tr: 9118-7983 ..

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

CHÁCARAS
MASSARANDUBA - Vende-se, Tr: 3379-
1119,

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

O���,���)�'�Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.

EDIFíCIO PROF3 MARIA EDITH
- Ótima localização na ILha da Figueira
- Aptos de 2 dormitórios (1 suíte) 95m2
- Preço de lánçamento .

CZERNIEWICZ - Vende-se, de 2 pisos, cl
189m', c/3 qtos, suíte. R$ 240.000,00. Tr:
3376-4534,

FIGUEIRA - Vende-se, de alv.,
c/239m2,murada. Tr: 9912-7750 ou 3373-
0098,

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, de alv
Liberada pI financiamento. RS
120000,00, Tr: 8843-5751.

JARAGUA 84 - Vende-se, 115
m',alv,garagem pra doís carros. R$

3376-0679
Av. Pre!. Waldemar Grubba, 1674
Baependi

Barão do Rio Branco, 620 - Centro

NÇA ENTO

- 2 quartos - Sala de Estar
,

: Cozinha - Lavanderia - BW� Social

Sacada cf Churrasqueira
1 Vaga de Garagem

Plantão de Vend�'s:
8429-0167 :: 8429-0166

��!�nSh�e_n�o 1 Suít� - Sala de Estar
S

avandena - BWC Socialacada cf Churrasqueira1 Vaga de Garagem

Jaraguá esquerdo
Rua Christina Enriconi Marcatto

Vendas Exclusivas

_�1iI
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--�-�--=---------- CLASSIMAIS
LOCA ÕES

ALUGA-SE - Quarto pi moça. Tr: 8412-
7594.

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

CASA ,- Procura-se, pi alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437.

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

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

PROCURA-SE - SI comi pi alugar próx.
Weg II. Tr:32730900

PRÓX.CENTRO - Procura-se pi alugar. Tr:
3370-1764.

PROX.CENTRO - Procura-se, casa pi
alugar. Até R$ 500,00. Tr: 9102-61 00.

QUInNETE - Procura-se. Tr: 9996-6657.

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

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

DOErIVES
PARTICOURES

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

Tr: 3370-1929 I 9931-9138
detetivelori@yahoo.com.br

JOGO DE AMORTECEDORES PALIO
,

�*"'4\' .;m".+�"""'''''''''''''''''''����1f<(7J'�".�mm**ihl*'''iii�._�.
Dian,téiro 6P30126 'DIANT/TURBO

..:+ Traselfil';6BL1119/21"U3 TRAS/TURBO..

CHEVROLET

O CORREIO DO POVO DTERÇA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2008

R$13.200,00. Tr: 337.6-2247 (meio-dia).

MDNZA - Vende-se, 94, GLS, GNV, 4

portas cornpl, R$ 12.800,00 Tr: 3275 -

3538.

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

VECTRA - Vende-se, 94, CO. Troca-se por
moto. R$ 15.000.00. Tr: 3372-1578 ou

9166-3800.
.

VECTRA- Vende-se, 94, GLS, Compl,GNV.
R$16.000,00. Tr: 9128-81 00.

FIAT
ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pts, flex. R$
30.000,00. Tr: 3273-0775 cfMilton. FIESTA - Vende-se, 98, 4 pts, 1.0. Tr:

3371-6480.
CELTA - Vende-se, 04. R$21.500,00 ou

Troca-se por Strada ou courrier. Tr: 9604- FIORINO - Vende-se, 02, furgão, cl 4
9676 pneus novos. Tr: 9184-1330 .

CELTA - Vende-se, 2p, branco, 2004, FIORINO - Vende-se, 98. R$ 12.000,00.
excelente estado. Tr: 91 02-2008. Tr: 3275-0767 ou 99141500.

CORSA- Vende- se, 06, 1.8 flex. Tr: 3372- PÁLIO - Vende-se, 00, clldt. Tr: 3370-
0011. 4810ou8803-7468.

CORSA - Vende-se, 01, 4 pts, wind. Tr: PÁLIO - Vende-se, 06. Flex. campI. - AR.
9903-0941. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.

CORSA - Vende-se, 96, cl ar, te. Tr: 3273- PALIO - Vende-se, 97, 1.6, 16v, campI. R$
5015 após 14hs. 17.500,00. Tr: 9128-8100.

CORSA - Vende-se, ·97, wagon, campI. Tr: PÁLIO - Vende-se, 98, 4 pts. cl ar, te. R$
8824-9919. i 3.800,00. Tr: 3276-2136

CORSA - Vende-se', 98, 1.0 MPFI, 4 SIENA - Vende-se, 98, campI. R$
portas,LDlAQJE,AL. R$ 14.800,00. Tr: 17.900,00. Tr:3379-1102.
8434-7317 (Após 18h.).

STILO - Vende-se, 1.8, 16v, completo,
CORSA - Vende-se, 99, 1.0. Tr: 3371- 2003.lmpecáveI.Tr:8406-4447.
0424.

TEMPRA - Vende-se, 96, cf GNV. Tr: 3370-
MONZA - Vende-se, 87, 2.0. R$ 5.500.00. 8526.
Tr: 8819-5949.

TIPO - Vende-se, 96, 1.6. R$ 5.000,00.
MONZA - Vende-se, 89, cl GNV. Tr: 3276- Com avarias no motor. Tr: 9606-.4259.
2123.

UNO - Vende-se, 88, àleeol. R$ 5.000,00.
MONZA - Vende-se, 96, 4 pts, compl-ar. Tr: 9913-1782.

Honda Biz 125

R$ 115,61 mensais

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

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

CONSÓRCIO MOTOS'

Confira outras

MOTOS e valores

Yamaha Fazer 250

R$ 218,08 mensais

Honda CBX 250 Twister

R$ 210,15 mensais

Honda XR 250Tornado

R$ 229,88 mensais

MESES

2'1989

256,54 MESES MESES
293,'19

38'1 4930.00000 . 324 "17
329,84

445,0735.000,00 378,20
40.000,00 508,66 486,26
50.000,00 635,82 540,29

7629860.00000 64834
890 "IS70.00000 75640

80.000,00 "1.0'17,3'1 .·864,46
'1.'1444890.00000 9725"1

"1.27'1 64 '1.08057
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FIAT APOLO - Vende-se, 91, R$ 7,200,00, Tr:
3273-1798 ou 8826-2502,

Tr: (46) 9104-8134,

GOl- Vende-se, 96,1,6, R$13,000,00, Tr:
8807-0261,

FORD,
FIESTA - Vende-se, 02 ,1,0, sedan,
completo, cf MP3, R$ 22,000,00, Tr:
9973-5090,

OUTROS

UNO - Vende-se, 88, R$ 5,000,00, Tr:
3276-3077 ou 9171-6159,

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

GOl- Venae-se,H6, prata, Tr: 9951-0081,

COURIER - Vende-se, 05, 1,6, R$
22,500,00, Tr: 9987-6692, FIESTA - Vende-se, 97,1,0, 4p, cf LOT, mp3,

NFemanuaL R$ll ,900,00, Tr: 9611-83!)0,

CARRO - compra-se pi assumir pare.
valoraté R$ 350,00, Tr: 8444-0027,

FUSCA - Vende-se, 81, azul, original. R$
3,000,00 neg, Tr: 9953-6747,UNO - Vende-se, 93, 1,0, R$ 7,500,00, Tr:

3370-8415 ou 8809-7256 após 17h,

UNO - Vende-se, 93, 4 pIs,R$ 4,000,00 +

pare. Aceita-se moto, Tr: 3376-1532 ou

9180-2485,

ESCORT - Vende-se, 88, conversível. Ou
troca-se pormoto, Tr: 3370-0760,G,OLF - Torra-se, 01, 2,0, compl+couro,

automático, emplacado 08, R$ 29,900,00,
Tr:9191-6333,

'

GOL - Troca-se, 02, carro de menor valor,
Tr: 9993-2962, "

GOLF - Vende-sé, 96, 1,8,4 pts, cf dh. R$
12,800,00, Tr: 3370-8352,

F-l000 - Vende-se, 91, R$ 22,000,00, Tr:
3376-0500 KA - Compra-se, até 00, Tr: 9167-4497,

KA - Vende-se, 00, Tr: 33700992 ou 3275-
2500,

UNO - Vende-se, 96, 4 pts, azul, compt, Tr:
9184-1330,

GOl- Vende-se, 01, 1.0, 16 v, cf aq, al, 4
pIS, R$19,000,00, Ti: 8421-8356,'

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

KOMBI - Vende-se, 00, furgão cf GNV R$
17.500,00, Tr; 3275-0767 ou 99141500, F·l000· Vende-se, 94, super cap, diesel.

Tr: 33'16-2275 ou (45) 9916-9415,
RANGER - Vende-se, 98, campI. Tr: 3379·0092,

VERONA - Vende-se, 92, 1 ,6, LX, Tr: 3275�
3993,

UNO - Vende-se, 99, GNV, Tr: 9184·1330,

CARRO - Compra-se, finane, pf assumirFIESTA - vende-se.sê, 4 pts, Tr: 3371-
_

•

pare Tr: 3276-2123,
6480, "

. F-l000 - Vende-se, 92/00, Tr: 3371-1030
ou 8404-9615,

GOL - Vende-se, 88, CL cí .RE, TR, som,
AL RS6,500,00, Tr: 8841-8509,

PARATI - Vende-se, 00, compi, 1,6, 4 pts,
azul. R$ 21.000,00. Tr: 8402-2527,

PARATI - Vende-se, 98, GNV, R$
16,500,00, Tr: 9937-5984,

F-250 - Vende-se, 99, 4 pts X�T Iropi
campo, 6ce diesel. Tr: 3371-9157 com

Nilson ou Fábio, VERONA - Vende-se, compL R$ 7,800,00,
Tr: 9183-7373,

MITSUBISHI - Vende-se, 93, L200,
compl., 4X4, R$ 30,000,00, Tr: 9128·
8100GOL - Vende-se, 95, R$ 8,300,OO+parc,

JEEP - Vende-se, 62, 6,Cc original, 4x4, R$
15,000,00, Tr: 3371-6243 ou 8404-1636,

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99, c/ 19
lugares, Tr:,3370-11888,

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

(47) 3370-3015
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO s e

CONSULTE-NOS

Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - .Jaraquá do Sul - Santa Catarina

VEíCULOS
3275-0045

CORSA SEDAN 1.6-2005 COM OPCS

FIESTA CLASSI 4P 1999 C. OH + OPCS

www.giovaneveiculos.com.br

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

ESCORT GL 1.8 1998 C. OH + OPCS

FIESTA PERSONALITE 1.02003 C. OPCS

FIESTA 4P GL 2000 COMPLETO

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

UNO MILLE SX 4P 2{100 COM OPCS

CLIO SEDAN 2006

VECTRA GLS 1999 COMPLETO

E MAIS... ,

BLAZER DLX 2,2 GNV 98
CHEVETT 93
MONZA SLjE 2P compl 87
PARATI GIII1.84P completa 01
POLO 1,6 completo + rodas 03
GOL 1.0 94
GOL CL 1.6 GNV 92
PAllO WEEKEND CITY 1 ,58\ ,," 99
STRADA WORKING 00
FUSION completo 06
ECOSPORT XLT 1,6 compí +ab+couro 04
FOCUS GL 1,8 completo 01
FIESTA 4P trava e alarme 97
ESCORT ZETEC 4P GL 1 ,8 completo 97
ESCORT L1 ,6 2p· 92
VERONA GHIA 4P cornp], + rodas 93
PEU, 307 feline aut.+ couro 04
2061.6 2P completo+GNV+rodas 00
SCENIC 'RT 1.6 16V COMPLETA 02
CLIO SEDAN RN 1.0 16V completo 03
XT 600 04
TWISTER 07
CG 125 Cf PARTIDA 00
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RENAULT

CLIO - Vende-se,Ol, 1.0 8V ,01
Compl. c/ abg. R$ 20.500,00. Tr:
3275-0767 ou 99141500.

SCENIC - Vende-se, 01,2.0, RXE, c/
GNV. R$ 35.000,00. Tr: 3371-8153
ou 9936-1304.

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

TWINGO - Vende-se, 00/01, 1.0, TE,
VE, AC. R$ 17.000,00. Tr: 9135-
8601.

OUTROS
SPORTAGE - Vende-se, cornpl. Tr: 8422-
1462.

VENDE-SE - S205 XLT ,00 .compl. c/ bc
.R$ 57.00,00. Tr:3273-1798 ou 8826-
2502.

MOTOS
BIZ - compra-se. Tr: 8408-3633.

BIZ - Vende-se, 02, ES. R$ 3.500,00. n:
9941-6011.

BIZ - vende-se, 05, ES. RS 4.000,00. Tr:
3370-4260.

BIZ - Vende-se, 05, ES. R$ 4.000,00. Tr:
3375-2861.

BIZ - Vende-se, Consórcio contemplado.
Tr: 9161-1 094.

se por material de construção Tr: 9166-
7580.

CG - Vende-se, 04/05, ks, R$ 4.900,00. Tr:
8403-4076.

.

CG - Vende-se, 05, 150. R$ 4.000,00. Tr:
3376-02230u8411-8497.

CG - Vende-se, 150, KS. Tr: 3371-1758.

DT - Vende-se, 89, p/ trilha. R$ 1.500,00.
Tr: 9183-7373.

DT 180 - Vende-se, 89, pi trilha. R$
1.500,00. Tr: 9968-9296.

GARElE - Compra-se. Tr:· 332750945
(após 2:30h. ).

RX - Vende-se, 125, pi trilha. Tr: 3376-
0520.

SHADON - Vende-se, VT 600.02. chumbo.
c! nota.c/ 7,450Km. original. Tr: 9157-
3000 ou 9118-3000.

SUZUKI - Vende-se, 95,DR 650. R$
11.000,00. Tr: 9941-5855 ou 8445-2370.

TORNADO - Vende-se, 03. Tr: 3371-1335
ou 9953-1446.

TORNADO - Vende-se, 05, vermo R$
9.500,00 ou Troca-se por XR 200. Tr:
3370-74240u 8412-0888.

TORNADO-Vende-se, 06. Tr: 3274-8133.

TORNADO - Vende-se, 07, 250, + 2
capacetes.R$ 10.300,00. Tr: 3273-2372
ou 9995-7028.

YOR- Vende-se, 05, 125. Tr:9918-2567.

PEUGEOT
COR - Vende-se, 900 RR. R$ 38.000,00.
Tr: 3372-0071. 504 - vende-se, 96. R$ 15.000,00 cl

capota. Tr: 3374-1049 c/ Ademar.
CG - Compra-se, 125. Tr: 8408-3633.

PEUGEOT - Vende-se, 95, AR, TRIO. R$
CG - Vende-se, 01. R$ 3.300,00. ou troca- 8.500,00. Tr: 9128-81 00.

COMPUTADOR - Vende-se, cornpl.' Tr:
9171-4626.

COMPUTADOR - Vende-se, campI. R$
.650,00.Tr:9157-7173.

COMPUTADOR - Vende-se. R$ 250,00. Tr:
3370-0277 (noite) ou 8424-2138.

PLACA - Vende-se, captura de vídeo. R$
130,00. Tr: 9607-2022.

MULTI(][)M
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e AssistênciaTécnica

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

INSTALAMDS ALARMES NAS PRAIAS

Rua José Narloch, 1456, São Luis
multicom. jgs@brturbo.com.br

Equipe formada por
técnicos qualificados e

certificada pelos melhores
fabricantes de hardware e

software possibilitando uma

confiabilidade nos serviços
e na assistência.

ACER ASP 4520-3485
- Processador: AMO Turíon64 X2 - 2.2Ghz
- Memória RAM: 1 Gb DDR2 667MHz PC5300
- Disco Rígido (HDD): 160GB
- Drive óptico: DVDRW (Lê e Grava CO e OVO)
- Tela: LCD 14.1" WIDESCREEN (1280 X 800)
- Rede (LAN): 10/100 Ethernet LAN (RJ-45 conector)
-VGA GF 7000M 256 MB REAL
- Fax Modem: Integrado 56kbps v.90/v.92
- leilor de Memória Digital: Sim
- Conexão sem fio (WiFi): Sim 802.11 big
- WebCam embutida: Sim
• Entradas & Saídas: 03 i< Portas USB 2.0
01 x Porta RJ-ll (modem)
01 x Porta RJ-45 (rede / LAN)
01 x Monitor Externo
01 x Entrada AC-In (Energia)
01 x S-Vídeo
01 x Suporte. pi Express Card
- Bateria: Lithium Ion Recarregável

MICROCOMPUTADOR -

PROC. INTEL CELERON 420
MB MSI 945GCM5-F
VGA INTEGRADA 128MHZ
MEM DDR21GB 667MHZ KINGSTON
HARD DISK 80GB SATA samsung 7200RPM
GRAVADOR OVO lG
GABINETE WISECASE PADRÃO PRETO
TECLADO ABNTII PS2 PADRÃO PRETO
MOUSE OPTICO PS2 PADRÃO PRETO
CAIXA DE SOM PRETO
ESTABILIZADOR 300VA
MONITOR LCD 17" LG L177WS WIDESCREN

'Financiamentos sujeitos a aprovaçâo cadastral. 'Imagells de cunhomeramente ilustrali'l3S. Confira de perto div9mas ofertas imperdlveis.

À VISTA R$ 2.099,00

À V1STA R$ 1.399,00e
.��
sxxr:

fIIII'JP

AMD�

KjmN�.m

DR.HAN< .(1

3275.0761 / 3372.0081

Para a Dream Car, todo dia é dia de fazer amigos.

Jaraguá do Sul - Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - B_ Ilha da Figueira
3372.0676

Aberto de Segundo a Sexto-feira dos 8:30hs os 19:00hs � Sóbodos até os 12;00hs
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VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua da Haspitall

Cx, Postal 200 - CEP 89255·000

Fone (471 3371-4311

Fax (471 3275-1091

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

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS - - MONTADOR DE PAINEIS ELETRICOS (8884) -

Não exige escolaridade - Para Empresa de Para Guaramirim
Alimentos. (Vagas Efetivas-1°, 2° e 3°turno). - OPERADOR DE CNC (8813)
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Serviços - OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8862) -

gerais- Residirno Bairro Garibaldi ou proximidades. Carteira de habilitação C
- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763/8878) - - PEDREIRO E AUXILIAR (8845/8846/8883)
Técnico em química ou alimentos. - PREPARADOR DE PASTAS - ESTAMPAS (8895)
- AGENTE DE VIAJEM - SOLDADOR (8774/8857/8898)
_ CALDEIREIRO (8860)

- TO�NEIRO MECÂNICO (8�13)
.

. - TECNICO DE INFORMATICA (8864/8896) -

- CON_TADQR (8753) - Supenor Completo/Com Suporte técnico e manutenção de equipamentos
Experíêncla. -

(hardware) de nossos clientes, instalação de redes,
- CORTADOR DE TECIDOS (8899) internet e tudo que envolve a informática, condução
o ESTAMPADOR (8899) própria.
o ELETROTÉCNICO (8856) - TÉCNICO ELETRÔNICO (8802) - Montagem de
- ESTAGIÁRIO (A) (8807) o Cursando Secretariado Placas SMD, precisa ter conhecimento em solda.
Bilíngue ou Executivo (com boas noções em Inglês o TÉCNICO EMVENMS (8839)::" Acessórios para
ou Espanho!). Veículos.
- ELETRICISTA (8875/8898) - TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO (8867) - CLP
- ENGENHEIRO MECÂNICO (8855) - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8871)
o FUNILEIRO (8859) - Com experiência em RH.
o FRESADOR (8813) o TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
o MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR (8889)
(8810/8887) - VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de
- M ECAN ICO D E MAN UTE N çÃO DE materiaiselétricosem geral.
EMPILHADEIRAS (8873) o VENDEDOR EXTERNO (8775) - Alimentos
- ME.CÂNICO DE MANUTENÇÃO DE -VENDEDOR(A) EXTERNO (8819)-Móveis.
COMPRESSORES (8873) - VENDEDOR EXTERNO (8849) - Material de
- MECÂNICO DE ÔNIBUS (8879) Construções/Acessórios.
o MARCENEIRO E AUXILIAR (8843/8885) o VENDEDORA EXTERNA (8874) o Publicidade
-'MONTADOR DE MÓVEIS (8866) - VENDEDORINTERNO (8854)-MaterialdeConstrução

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Fone: (47) 3275-8400

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

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

Centro Politécnico,
Geraldo Werninghaus
Cursos Técnicos

Email:cepeg@cepeg.org.br Fone/Fax: 3273-5267
Veja programação de cursos especiais no site www.cepeg.org.br

Consultores de vendas externas para Telefonia Móvel E!'lpnisarial para Jaraguá do Sul e Região.

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

pelo e-mail rh@businesstim.cortl.br.

r ,............
.

,

IConcurso Público
I Polícia
I
I .

I� PONTOCOM Maiore� Informações:
.

l� TREINAMENTO EM INFORMÁTICA Fone.30SS - 2021 ' :.��
.

Rua: Epitádio Pessoa, 85· Centro (Em Frente ao Corpo de Bombeiros�
................................................................................................................................. _ � , , J
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350,00. Tr: 9604-9676. GATA - Doa-se, siamesa. Tr: 3276-0190.

• COMPRA-SE
ANTENA - Compra-se, parabólica. Tr:
8408-3633.

9197-2309 LOJA - Vende-se, noCentro. Tr: 8802-9963.

FILHOTE - Vende-se, ilhasa apso, MÁQUINA - Vende-se, corta debrum,l
desverminado. R$ 450,00. Tr: 3372-1589 faca. Tr: 3370-8954.
ou 8826-3586.

MÁQUINA - Vende-se, de lavar roupas, 4
FILHOTES - Vende-se, de ilhaza apso, kg, Brastemp. R$ 400,00. Tr: 9157-7173.
desverminado. Tr: 3371-6986 cl Maria.

MAQUINA - Vende-se, de roçar·grama. R$
FILHOTES - Vende-se, de york shire e 100,00 Tr: 273-0779.
rotweiller. Tr: 3376-0179 ou 9918-721 O.

MÁQUINA - Vende-se, de tear. R$
FOGAO - Vende-se. R$ 150,00. Tr: 273- 6.500,00. Tr: 9924-4767.
0779.

MÁQUINA - Vende-se, HP. financeira 12C.
GAIOLA - Vende-se, p/sabiá ou trinca- R$ 280,00. Semi-nova. Tr: 8843-5751.
ferro. Tr: 8407-7567.

MÁQUINA - vende-se, overlock. Tr: 3370-
GATO - Vende-se, filhote de gato persa. Tr: 8954.
3370-0974.

nova. R$ 500,00. Tr: 3370-0099 clBeti.

BICICLETA - Vende-se, infantil, aro 16,
semi nova. R$ 120,00. Tr: 3370-4134 ou
9973-8955.

BRINQUEDOS - Precisa-se de doação. Tr:
3370-5123.

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

CAIXA - Vende-se, 2, pi moto. R$ 120,00.
Tr: 3376-1338.

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

CAPACETE - Vende-se. R$25,00. Tr: 3371-
9682.

GÁS - Vende-se, kit, 2 cilindros. R$
2.000,00. Tr: 3370-1856.

CHIP - Compra-se, da Brasil Telecom, CAVALO - Vende-se, crioulo, p/laço. Tr:
promoção 09/10. Tr: 8408-3633. 3376-0520 ou 8817-3296.

FILHOTE - Compra-se, pastor alemão CERCA - Vende-se, deterro. R$ 700,00.
macho. Tr: 3371-7965 ou 3372-0816 Tr: 9604-9676.

MÁQUINA - Vende-se, pi fabricar sacolas.
GELADEIRA - Vende-se, cf 340L. R$ R$3.000,00. Tr:9164-9917.
250,00. Tr: 3376-3670 ou 8419-271 O.

MAQUINA - Vende-se, pi recarga de
GELADEIRA - Vende-se, duplex. R$ cartucho. R$ 550,00.Tr: 9654-0999.
300,00. Tr: 3276-0949

PLAYSTATION - Compra-se, II. Tr: 8408-3633.

MÓVEIS-Compra-se, p/loja.Tr: 9936-4341. DOAÇÃO - Aceita-se, de roupeiro. Tr:
3370-7236.

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

'

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

ANTENA - Compra-se, parabólica. Tr:
8408-3633.

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

AR CONDICIONADO - Vende-se, 10.000 BTUS.
R$350,OO.Tr:337()"8160ou9104-2118.

. ARCO E FLECHA - Vende-se, pí tiro ao alvo.
Equip. campI. RS 250,00. Tr: 8424-2073.

BALANÇA - Vende-se, comi, até 15kg,

DOAÇÃO - Precisa-se, berço, carrinho, HUB - Vende-se, 8 portas. R$ 50,00 Tr:
roupas,p/bebê.Tr:3276-06560u9991-1051. 9917-3771.

OORMITÓRIO - Vende-se, de solteiro, JANELA - Vende-se, 10 campI. R$
tabaco cl bco, de canto. R$ 400,00. Tr: 1.500,00 Tr: 3376-001 O.
8838-2957.

LAVAÇÃO - Vende-se, ou troca-se. Tr:
OVO - Vende-se, LG, leitura divix. R$ 3273-6525.
200,00. Tr: 3275-2012.

LOJA - vende-se ou troca-se, de
OVO - Vende-se, pf carro, si tela. R$ cosméticos e acessórios. R$ 18.000,00.
300,00. Tr: 3370-3688. Tr: 9651-8571.

ESTEIRA - Vende-se, elétrica. Tr: 9197- LOJA - Vende-se, de cosméticos. R$
2309. 20.000,00 neg. Tr: 9935-7643.

FARMÁCIA - Vende-se, cf ótimo ponto, LOJA - Vende-se, de moda feminina, no
convênios e clientela formados. Ir: 3372- . Centro. Tr: 8835-1263 ou 8835-1248.
2747.

. LOJA - Vende-se, de moda feminina, cf
FilHOTE - Compra-se, pastor alemão estoque. Tr: 9193-0802 .

macho. Tr: 3371-7965 ou 3372-0816

FILHOTE - Vende-se, chow chow. Tr:
lOJA - Vende-se, de roupas, na Barra, cf
estoque, clientela. Tr: 3371-0148.

Use o crediário TELPAR
*Envie mensagens
e fale por·apenas

Nokia 6070
cf câmera
Apenas

R$199,00
1+11

R$ 24,00

su ERPR

revenda

o fPRÉPIIGO

Apenas
R$ 79,00
1+11

R$ 9,90

�:::::;:'" Sony Ericsson W200
cf câmera. Mp3 e rádio
Apenas

R$ 249,00
1+11

R$ 29,00,

-

Motorola V3
c! câmera
Apenas

R$ 399,00
1+11

R$ 45,90

3634.0406"Oxford - 3633-6660 Centro I S nto do Sul
3644.5465 .. Rio Negrinho .. 36�2 ..30Q4· Mafra .. 3273-0888 Jaraguá do Sul

ROUPA - Vende-se, de borracha, mormaii. PIZZARIA - Vende-se, cf clientela formada,
R$400,OO. Tr: 9604-9676. centro de Jaraguá do sul. Tr: 3372-3474.

SALÃO - Vende-se, de cabelereiro. Tr: PROCURA-SE - local pi montar
8404-8523. lanchonete. Tr: 9169-2092.

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

SOFÁ - Vende-se, 7 lugares. Tr: 3371-
6725(após 15h) Meninas Mariazinha
TELEFONE - Vende-se, fixo, transferivel.
Tr: 3371-4284.

MÁQUINA - Vende-se, overtook. R$
500,00. Tr: 3376-0500. TíTULO - Vende-se, candeias .Tr:9993-5363.

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

TíTULO - Vende-se, Patrimonial, do Acarai.
Tr: 3275-2500 ou 3370-099i

TOLDO - Vende-se, 17m em 3 partes xl,5.
R$ 900.00 .Tr: 3370-5123. (47) 9963·5544

MP4-Vende-se, lGB.R$100,OO.Tr.8813-2235. TV - Vende-se, 21", plana. R$ 500,00. Tr:
3275-2012.

OFICINA - Vende-se, mecânica, compl, C/
clientela e ponto pi garagem. Tr: 3371-4284. VENOE-SE - Churrasqueira elétrica, sauna

pi bwc, câmera digital. RS 300,00.Tr:
OFICINA - Vende-se, mecãnica. BR 280. 3370-3688.'
Tr: 3370-6588.

ShoW Sàr
Encontro ees amigos e casaiS

ShOW J)e streer tese.
com maiS I>e 15 mUlheres

VIOLÃO - Vende-se, gianini estudo. R$
PANIFICADORA - Vende-se, campI., em 160,00. Tr: 8825-2449.
Santa Luzia. Tr: 3274-8695.

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

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

Tel. 3273�2347 I 8853-9716

AULA - Aula Particular de SolidWorks. Tr:
PRANCHA - Vende-se, pró ilha 6'3. R$ 9607-2022.

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

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

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

�, I....
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'_ DENTISTA

OralMe3'
Clínica Odontológica /'

SAÚDE BUCAL

Dr. Kleber Lisboa Araújo
Cirurgião Dentista
CRO - SC 5270

CENTRO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E
CIRURGIAS AVANÇADAS

I' SAÚDE BUCAt ." CllNICA

I �ºP
! .. Pfletes .. NUlrlçao .. Persona! Trainer

I .. Fisio Estética ti Condicionamento Cardia Vascular

Agende uma aula expertmental!
473371-4531

Rua Erich Mielke, 80 - Centro

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. COM ESPECIALISTAS DE TODAS AS ÁREAS EM UM SÓ LUGAR

Fisioterapias:
Convencional e especializada
Pilates
Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional

Clínica SorriDent
Acupuntura
Drenagem Linfática

SC·EAPO·711

Dr. rrlíiago :Monseff (]Jore[a
D.w;:rc· SAlI

I �cstrt em Imp{ant(ldolll-ia
!£.rpcâalijta em [IIIphllltoáoutia
Especialista em (Pen·oáon.tia
Clínica gerar
Pr"ótejes Tel.: (47) 3055-2796

Rua João Marcato, 103· Centre- Jaraçuá do Sui
E�mall: dinicasorrident@superig.çom.br Rua Bernardo Grunha. 6Zr.�371:6022 "

SEM MEDO DO DENTISTA
Chega a Jaraguá do
SuI a Analgesia
Inalatória, técnica
odontológica que

tranqüiliza pacientes
fóbícos e ansiosos.

Procedimento
utilizado com

freqüência a mais de
40 anos, nos'

consu I tórios

odontológicos nos

Estados Unidos e na

Europa e que foi recentemente regulamentado e autorizado para uso

no Brasil por cirurgiões-dentistas com curso de capacitação
profissional preconizado pelo .cPO - Conselho Federal e Odontologia.
A técnica é chamada de Analgesia Inalatória, mas também é
conhecida como sedação consciente, sendo uma expressão mais

correta, tendo em vista que ela tranqüiliza o paciente, sem anestesia,
porém m-antém o paciente acordado; lúcido e participativo, apenas
relaxado o suficiente para se submeter ao tratamento, sem que.
nenhum trauma necessite ser imposto. Relata Dr. Kleber, que durante
o procedimento utilizamos, uma máscara nasal para ser inalado uma

mistura de óxido nitroso e oxigênio, na qual a mistura dos gases é

transportado pelo sangue até o nível cerebral, onde produz suave

FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO' ; �: :,$ SAÚDE BUCAL
-'

depressão, possui odor
agradável e adocicada,
não sendo
metabolizado no nosso

organismo, sendo
imediatamente

eliminado, não
deixando qualquer
resíduo no organismo
e nenhum efeito
colateraL
É indicado para a

,
maioria dos pacientes,

crianças, adultos e idosos saudáveis e portadores de doenças tais
corno: diabetes, hipertensão, cardiopatias e outros, sob controle.

Segundo especialista, Dr. Kleber comenta que a Analgesia Inalatória
em odontologia é uma técnica com altíssimo grau de segurança e

praticamente sem riscos, já que o paciente recebe suprimento de
oxigênio e monitoração constante durante todo o tempo.

Dr. Kleber Lisboa Araújo
, Cirurgião Dentista, especialista em implantes de�tários.
, Professor de emergências médicas em odontologia.
, Provedor ACLS (Advanced Card. Life Suporte)
, Habilitação para uso de óxido nitroso e oxigênio pelo CFO.

.. PSICÓlOGA : ��

.

Chás - Ervas - Grãos - Cereais
, Granolas - Sucrilhos - Light-diet
, Temperos - Cápsulas - Condimento

I fo",(47) 3275-2450
: M.n;,doMunic;p,t
, A,. G,tulio V'rgas, 503 - c.ntm . Jar,gu; do Sill
, ,·ma;l, cm-naturat@bol.com.br

O-----aJM :- Dr. Kleber Usboa Araújo
r eu C:rurçiao êenssta

;;lcaOdontol�_ CflO-SC5270

CENTRO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E
<, CIRURGIAS AVANÇADAS

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

Ce�t�g ����g6���J�Ptg�� (27)��;g�ló36
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• 2- bolas.de:sorve.te de baunilha; .

• calda de chocolate; marshmallow, chantilly e
,

ép�tanba�de�cliíu a gosto. �

l�Numa taça,próprja ppra;.Sundae, coloque um

pouco de -calda d.e, cheeeléte no fund'o e nas la
terais. Coloql,le as b�las'�e sorvete.

_ �, _- 2- Cubra com um pouco mQis de calda, coloqué o

,"j marshmal_lo\l[,' o ch,antiHy e, finalmente, salpi-
Paraolandledetodasasllucmls j qúe com us cà,stóti�iJS picadas.

: 3� ,Se :9uiser, substitl,la. o '�orvete de baúnilha por
! ' outro sabor de suó preferência. Você também
,j '.

-

: .

_ poderá mescla-r calda de chocolate com calda
, , f : '_ ',de,c�r�meJo ou de�Íl!orango:.

__ If.,I(IliIIill_�<lIltiI<D�'- ,
__ ,'_'

•

'--:
"

_.
" .".'

Picanha Sail'll Sebastian

C'1

� M�DO DE ���PARO. �. ,_. _

_

1 - Grelhar a picanha. Reserve. 2 - Na mesma frigideira coloque o bacon para dourar, em seguida acrescente a

cebola e o cogumelo paris. 3 - Ouando tudo estiver macio, coloque o molho madeira e deixe aquecer 4 - Em outra

panela cozinhe as tiatatas em água. Ouando estiverem macias, escorrer e em seguida s�ltear com manteiga e ervas.

5 - Coloque as fatias de piconha, acrescentar o molho. Colocar as batatas ao redor da plcanha.

GASTRONOMIA

. Delícia fácil
de preparar

, , '

Sundae'é o queridinho
,das sorveterias e já ganhou,

" :. ' _"""

van-as versoes

Classificada corno urna' so

bremesa tipicamente americana, "

contam que o Sundae foi criado
no final do Século XIX corno

urna alternatíva para substituir
a soda com água carbonatada, a _

qual foi proibida de ser ingerida
aos doniingos pelos moralistas.
Enfim; verdade. ou não, 'O fato é

que _á combinação é deliciosa e

vai bem todos os dias-da sema

na. O Sundae fa�
-

parte do nos-
,

so dia-a-dia. É o querídinho das
sorveterias e ganhou várias ver

sões,
-

'príncípalmente nos fast-

food.�O melhor é que pode ser

preparado em casa com muita, .

muita calda de chocolate:

_ '11-
Saint Sebastian
RESTAURANTE

Rua Jorge Czerniewicz, 99
47 3275-7500

www.;;;aintsebast:ian.com.br -

. Torta', de Bombom
A Torta de Bombom -PQd�' ser preparada com antecedência e é

urna boa opção de sobremesa para o almoço de Páscoa
.

.

Creme:
.4 gemas; .

• 1 lata d'e leite condens�do, ,

• a mesma medida de I�Ite;
• 1 colher (sopa) de maisena.

1- Misture todos os ingredientes e leve ao fogo.
.

2- Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Se quiser. perfume o creni'e c(fm gotas de baunilho.
3- Coloque numa travessa rasa e leve ao congelódor durante 15 minllios. ,

.

4- Pique bombOilS tipo Sonho de Valsa em rodelas e coloque em. címa do creme, cobrindo toda a

superfície, Reserve.
'

.

5- Misture '1 xícara (chá) de achocolatado; 1 xícara (chá) de leite; 2 colheres (sopa) de açúcar e leve
ao fogo e deixe ferver. Espere esfriar e coloque em cima dos bombons.

b- Leve ao congelador novamente por aproximadamente 30 minutos.
7- Para decorar: Bota 4 claro_s em neve com 8 colheres (sopa) de açúcar. misture 1 lata de creme de

leite sem o soro e decore a torta a gosto. Se quiser. complete a decoroçóo com: bombons picados.
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w O CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2008

QUATRO COISAS QUE VOCÊ
PRECISA SABER HOJE!

Workshop ajuda
inovar empresas

o Setor de Capacitação Empresarial do Acijs promove no período de 3 o

5 de abril, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, o Workshop "Redes
cobrindo pessoas, Inovando Empresas". O programo objetivo capacitar os
participantes em todos os fundamentos do criatividade. Voltado o profis- ;

sionais de todos os áreas, o treinamento será ministrado por Ari Piove
zani, especialista com PhD em Transformação Humano e Organizacional
e mestrado no área de criatividade e inovação, ambos pelo Universidade

.. Estadual de Novo Iorque. Informações e Inscrições pelo telefone 3275-
7017 e pelo e-mail capacitaca02@acijs.com.br.

!

I, Exposição sobre

relação humana
Como numa tecelagem, o emaranhado de fios represento os relações hu
manos poro o artista plástico Denise Patrício. Com o exposição "Hendel
rn", no Galeri.!l Municipal de Arte Victor Kursancev, em Joinville, Denise
reúne seus trabalhos poro integrar com os festividades de aniversário

, do cidade. A exposição fico aberto 00 público até o dia 4 de abril, de
segundo o sexto-feira, dns 8 às 12 horas e dos 14 às 20 horas. A entrado
é gratuito.

Inscrições para
Bolsa de Trabalho

Amanhã é o último dia poro se inscrever no Programo Bolso Trabalho
-

poro Estudantes do Ensino Médio, do Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul. O programo oferece uma ótimo oportunidade de aprendizado e

qualificação prpfissional aos jovens. üs interessados devem acessar o

site www.jaraguadosul.com.br. imprimir o ficho de inscrição e levá-lo
preenchido, junto com os outros documentos solicitados, il Secretario de
Educação, com o auxiliar administrativo Mario de Lourdes Bordin. O valor
do bolso é de R$193,.80, com contrato de trabalho por um ano, podendo
ser renovado por mais 12 meses.

Curso Sebrae sobre
pesquisa de mercado

Inicio amanhã, o consultoria coletivo sobre "Pesquiso de Mercado", no
Sebrae/Joinville. Os temos abordados são;. habilidades que permitem co

nhecern importância de pesquiso de mercado, os princípios básicos e

o identificação de pesquiso poro necessidades específicos. O curso será
, realizado no Coso do Empreendedor de Joinville, às 13h30, no valor de

�$5. Informações mais detalhados no telefone (47) 3433-4654.

. , LOTERIA

CONCURSO N° 948 CONCURSO N° 806

22, - 41 -: 44 - 46 - 52 - 54 04 - 08 - 14 -17 - 26
28 - 34 - 38 - 42 - 43
44 - 52 - 60 - 61-12
19 - 88 - 90 - 95 - 98

-

TlMEMANIA

CONCURSO N° 1

24-31-51-51�63-11-80
Time do Cortiçfio: Pl.lImas/TO

DUPLA SENA

CONCURSO N° 636

Primeiro Sorteio
10 - 26 - 30 - - 31- 43

Segundo Sorteio
18 - 39 - 41 - - 45 - 4'7

CONCURSO N° 1870

20 - 42 - 56 -15 -16

FALECIMENTOS

VITRINE.----------

Faleceu às 7h15 do dia 1/3, o

Sr. Oswlillh» Ih:iun�, com ida
de de 51 anos, o sepultamento
foi realizado dia 2/3, com saída
do féretro da residência na Ro
dovia SC 413 km 10, seguindo
para o cemitério de rio branco
em Guaramirim.

Faleceu às 3h15 do dia 2/3, a

Sl'�. Otm� E�'sthi�g
com idade de 83 anos, o sepul
tamento foi realizado dia 2/3,
com saída do féretro da capela
Mortuária Maria Leier, segUindo
par� o cemitério Municipal do
Centro.

Faleceu às 11 h45 do dia 2/3, o
Sr. f@l'hlfl@h� com idade
de 86 anos, .e sepultamento foi
realizado dia 3/3, com saída do
féretro da residência na Estrada
Guarani-açu em Massaramduba,
seguindo para o cemitério Mu

nicipal,da mesma localidade.

CULTURA

o Nipo-clJ.Jariiten�� e o FQpdaç(ló CatarinensW4 .f' ,"o"" ,

Q promovenDo espetáculos com artistas vi
mente Japãp, já em comemoração 00 Centenário da I ração
Japonesa no Brasil, que acontece em junho. Entre os dias.l O e 19
de ma�ço, vórias cidades catarinenses recebem o grupofolclóri
co pQpq!ar de canto 6);dodça ''Araumaza''t: que tem por 09J�tivo a

apresentação das arte. ullura popula'lWjaponesa cOITllj'6'taikô,
a dança e a música e a es cênicos. A apresentação mais próxi- .

ma acontece em Joinville, no dia 16.
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---------COMUNIDADE

O empresário Daniel Cardoso deséonhecia completamente as novas regras impostas à telefonia móvel

O QUE VOCÊ ACHAS DAS NOVAS REGRAS?

MARILÉIA FOGULARI,
32, BALCONISTA.

"Para mim é indiferente
porque eu uso o celular
somente para receber ligações
e raramente para efetuar
chamadas".

. "'

RICARDO AMARAL, 23,
OPERADOR DE PRODUÇÃO.
"Na minha opiniõo, o ponto
forte desta nova lei é referente
ao desbloqueio do celular que é
algo muito interessante".

.

JONATAN FELIPE BERSCH,
20, VENDEDOR.

"As novas regras sõo be
néficas aos consumidores
com certeza, o problema é o

transtorno que causaram no

momento da venda".

ANA CRISTINA, 16. ESTUDANTE.
"Em minha casa todos usamos

aparelhos com a mesma ope
radora, no entanto eu já tenho
interesse em desbloquear e
utilizar outro chip".

FRANCIELI BORGES,
20, ATENDENTE.

"Ótimo, estou pensando em

desbloquear meu celular nos
próximos dias e comprar um
chip de outra operadora para
aproveitar as promoções".

KEITE ENGEL, 18,
. ATENDENTE.

"Eu nem estava sabendo das
novas regras e acredito que
na minha vida não afetará de
maneira alguma".

TELEFONIA

Mudanças
ainda geram
dúvidas
Detenninação da Anatel sobre
celulares completa 20 dias hoje

vas regras é o preenchimento
do cadastro quando o cliente
requer alguns dos serviços
obrigatórios. "Caso o cliente
queira o desbloqueio do ce

lular, nós preenchemos um

cadastro para encaminhá-lo a

assistência técnica autorizada
para realizar o procedimento.
O tempo que levará para efe
tuar o desbloqueio depende
rá do número de clientes em

espera na assistência", afirma
[onatan,

Na prática, a possibilida
de de usar o chip de qualquer
empresa de telefonia móvel
no aparelho ainda é .restríta,
Isso porque, se. o aparelho for
adquirido a preço subsidia
do, numa promoção, o des
bloqueio só é possível após
o cumprimento do prazo de
carência do contrato, ou pa
gamento de multa. Ou seja,
somente aparelhos vendidos a

preço de mercado podem sair

desbloqueados das lojas ou se

rem encaminhados à assistên
cia técnica para efetuar o des
bloqueio. Os demais, somente..
com pagamento de multa ou

após o período de carência.

OSNIALVEs

JARAGUÁ DO SUL

A determinação da Anatel
(Agência Nacional de Teleco

municações) sobre novas re

gras para o uso de celulares
completa 20 dias hoje, 4 de

março. A lei passou a valer no
dia 13 de fevereiro, porém os

consumidores ainda estão se

adaptando às regras.
Segundo o diretor do Pro

con de Jaraguá do Sul, Sérgio
Félix, ainda não há reclama
ções registradas, somente pe
didos de informação quanto
às determinações. 'Acredito

que não haverá maiores pro
blemas, até porque o Procon
e o Departamento de Defesa
do Consumidor já fiscaliza
vam o desrespeito e falta de
transparência". Félix informa
que a multa mínima para ope
radoras que transgredirem as

regras é de 200 Ufir, o que cor
responde aproximadamente o a

R$ 215, de acordo com lei mu

nicipal. As multas baseadas
em leis federais e aplicadas
pelo Departamento de Defesa
do Consumidor costumam ser

ainda mais pesadas.
Para Ionatan Felipe Bersch,

vendedor de celular, o único

problema acarretado pelas no-
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'JUVENTUS
Olha a dimensão da coisa: Vavá Marques, técnico de futsal no estado da Califór
nia, nos Estados Unidos, num tête-ü-tête por telefone com Cacá Pavanello, man
dou avisar que acompanha lá da terra do TIo Som todos os jogos televisionados
do Campeonato Catarinense, inclusive o do Juventus. Comentou também sobre o

, jogo Juventus x-Figueirense: "não dá para entender como o time está tão baixo na

tabela, o grupo tem garra, joga bem, merecia estar na ponta".

NOVA REGRA
Fiquem ligados! Uma das mais novas

e importantes regras de etiqueta é
nunca ir a um coquetel 'ou festa de
confraternização com calça preta e

camlse branca, pois, se o fizer, .cer
tamente será confundido com um

garçom. Foi o que aconteceu com o

vice-prefeito de Massaranduba, Mário
Femando Reinke, no último sábado,
na escolha da Rainha da Fecarroz. Ele,
que é gente do bem; empresário e can

didato a prefeito, ao circular por entre
as mesas do recinto da festa com uma

cerveja e um copo nas mãos, foi con
fundido com o garçom, e era só gente
com tíquetes de cerveja gritando: "hei
garçom, traz uma cerveja pro nós". A
eenefel hilária.

FÉRIAS
E o prefeito de Schroeder, Felipe Voigt,
tira nesta semana alguns dias de folga
do Paço Municipal para descansar e

cuidar dos negócios da sua bem-suce
dido empresa. Felipe, candidato nato
à reeleição, pretende, na volta, tomar
decisões importantes quanto ao seu

futuro político.

PESQUISAS
Coméçou a temporada de pesquisas.
Como ocorrera em outras, eu fui es
colhido novamente o melhor Colunista
Social e Apresentador de lV. Porém,
não considero este tipo de avaliação
correta, pois caso você, não aceite as

regras recomendadas .pela instituição
pesquisadora (tipo pagar um valor X
para jantares e outros quesitos) a sua

comenda passará automaticamente
para as mãos de outro e assim suces

sivamente. Por isso, estou fora. Pesqui
sas têm que ter critério.

Ar;�pánita
Disque ..entrega

3275..1689

CONFRARIA
Uma belezura de se

ver o grupo seleto de
pessoas que estavam
no sexto-feira, cur
tindo um momento de
confraternização no

Confraria do Chur
rasco. Até no minha

amigo Bernadete Ba
rato, que hó anos não
via, pude dor aquele
abraço.

"
-

'filé,,", Ping" logo
•

..........

A bonita Esteio Devalier foi eleita no sábado, em Massaranduba,
a Rainha da 11° Fecarroz - festa que acontecerá entre os

dias 30 de abril e 4 de maio
.

,, A vida sempre nos npresentnni desafios e desconfortos.
Você se sentiró rejeitado e ofendido. O que você pode fazer
poro aprender suo lição é seguir em frente. Digo: próximo!

E vó em frente, sem medo de ser feliz. "SHMUEL LEMLE

Numa pose exclusiva para a coluna, o garotõo Leandro Machado, _

jogador de futebol americono e uma promessa do basquete jaraguaense

DICA DE HOJE
Tomar um chopinho

esperto no Meu Boteco.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é minha querida
amiga e cabeleireira Bituta, que

. sempre lê esta coluna para ficar
por dentro das melhores novida
des de nossa sociedade. Valeu
mesmo!
<'

VIIilIXI MAINHA
Li num jornal que o pugilista baia
no Acelino Popó de Freitas disse
que não descarta a possibilidade
de entrar para a política e já pensa
com muito carinho na idéia. Deixa
eu adivinhar...ele vai dizer que pre
tende lutar pelo povo?

EM ALTA,
O povo de
Mossorandubo,

'

que sobe receber
muito bem.

.' O apaixonado Carlos Sintro �stá
! curtindo muuuuito o namoro ,có!fl
� Jessica Frutuoso. Sempre jy�
, no maior love.

• Não é só brasileiro que tem
lá as suas manias. Os chineses já
co.municaram a data da abertura
dos'Jogos Olímpicas em Peqyim �e
2008. A dato é pro lá de cabalística
e, dizem, foi escolhido por causa de

f i al9um� superstiçó9: às 8
.,noite, do dia 8 d�.ogo�!!�

>
;� .'

.Há. cQm�ntórios ha urbe sQrrisõ
que uín dos mais importantes em
presários do cenório joraguaen�

,

e de Santo Catarina está de molas

I prontos poro morar cam o família
I no Austrália. Ouem viver, verá!

• A CVV - Centro de Volorizaçóo
do Vida - convido para participar
do Cursa de Seleção e Capacitação
poro novos voluntários. O evento
acontecéró dia 15 de março, às 14 "

horas, no Fatej. Mais informa�esé
pelo 3275-1144.

• Os elogios do semana vão poro
os irmãos Pablo Maciel e Henry
Carlos Enk�, do empresa Premier

. Soluções Humanos (Recrutamento e

Seleção), que fazem um belíssimo
trabalho em Jaraguó. Bolo bra�ca.- �;

f--'�'
-

I
�tboriiO
I
I www.lablenzi.com.bl.._----- ,_---- "'-. .- ----_ .. _---_._-.
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2000

I
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Mailson da Nóbrega'
Desmatamento e incentivos
Meu artigo de domingo passado, em que me

manifestei contra a criação de restrições, ao cré
dito para quem não cumpre regras ambientais,
mereceu alguns elogios, mas a maioria das men
sagens foi de' condenação. Eu estaria defendendo
os interesses dos bancos e o crescimento à custa
do desmatamento. Houve insultos e um'leitor
sem -argumentos, recorreu à inflação mensal de
84% do tempo em que saí do governo.

Volto ao assunto para esclarecer melhor mi
'nha 'posição. Assinaleique .as restrições transfe
ririam ao crédito a responsabilidade pela fiscali
zaçãodas respectivas normas. Seria um retorno
a regras dos anos 1960 (já revogadas), pelas quais
se exigia a apresentação de certidões negativas de
obrigações fiscais para conceder crédito rural.

Para muitos, faz sentido cortar o crédito dos
que desmatam além do permitido. Como justi
ficar, dir-se-ia, o fornecimento dos meios para
destruir as florestas? Levado o raciocínio ao

extremo, caberia proibir
'

a venda de motocicletas Permitir o acesso ao crédito
para coibir assaltos e mor-

tes provocados por moto- somente aos que seguem
queiros criminosos.

Nem todos os burocratas' OS regras ambientais, como
estão preparados para lidar
com questões complexas quer o governo brasileiro,
como a de estabelecer regras é pU n°I r todosde preservação ambiental e
dos recursos naturais. Erros
semelhantes foram cometidos em países desen
volvidos, como nas, n<?rmas para evitar a pesca
intensiva e predatória, que ameaçava a extinção
de espécies.

' ,

As saídas foram proibir a pesca, restringi-la a

certos períodos ou limitar o número de barcos na
atividade, Nenhllina funcionou. Pior, na limita
ção'periódica, houve muitas mortes, pois os pes
cadores iam ao mar com qualquer tempo.

,

A melhor solução foi conceder direitos de

propriedade aos pescadores, buscando preservar
os cardumes via mecanismos de mercado. Cria
ram-se quotas ge pesca mediante leilão. Novos
entrantes precisavam comprá-las no mercado.

Permitir o acesso ao crédito somente aos que
seguem as regras ambientais, como quer o gover
no brasileiro, é punir todos, bons e maus cida-

.; dãos, Todos terão que buscar certidões' e incorrer
em novos custos de transação. O potencial de
corrupção certamente aumentará. Dada a essen

cialidade do crédito para manter e aumentar a

produção, em especial na agricultura, as restri

ções poderão resultar em menos renda, produto,
e emprego. Será bom apenas para quem seesta-;
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Ações no primeiro
bime'stre _

,

_

Na coluna de hoje começo abordandO sobre �uais iJ� ações que
o.presentaram os melhores e os piores resultados nos meses de ja
neiro e fevereiro. Como as ações estão se tornando uma aplicação
mnis popular, apresentartais informaçõ'es é tão importante quanto
às variações da poupança como se fazia antigamente.

belecer como despachante:
Ninguém de bom senso pode ser a favor de

uma lei da selva para a exploração dos recursos
florestais (sem trocadilho). Mesmo na China,
onde' havia deliberado. objetivo, de privilegiar o
crescimento em relação a tudo o mais, o recente
congresso do Partido Comunista anunciou que
doravante o governo buscará o desenvolvimento
"limpo". Os nos�os burocratas bem que pode
riam estudar a teoria dos incentivos; pois assim

poderiam fazer regras que evitassem danos eco-
' COSAN NO TOPO '

nômicos e sociais maiores do que os benefícios
que imaginam gerar para o meio ambiente. O
certo seria premiar o comportamento adequado
e não punir todos.

'

O Banco Real costuma-cobrar juros mais bai
xos dos clientes que apresentem projetos viáveis

.

de "sustentabilídade". É uma estratégia inteli
gente, pela qualo banco ganha duplamente. Pri
meiro, corre menos risco (daí a taxa menor de ju-

ros], Aexperiêncía diz que
quem age corretamente em

relação ao meio ambiente
tende a cumprir também

regras para o bom anda
mento de seus negócios.
Segundo, contribui para
a preservação ambiental e
melhora sua imagem pe
rante o público.

O governo poderia fazer
algo semelhante. Em vez de adotar o critério
da punição, restringindo o acesso ao crédito,
preferiria o da premiação. Concederia um sub
sídio ou uma vantagem fiscàl que implicasse
redução dos juros par?- quem,cumprisse as re-

gras, considerando que 'isso gera maiores, cus- "

tos e menor,ret.o��o privado. A�m�sm? tempo, "� ENTREGA DO IR
.

,

o retorno público -: a preservaçao ambiental -, é ,

"

'.. ,

-

superior ao privado: " ',�, '
.
,'Imclou ontem, as 8h a entrega da declaração do Imposto de Renda PesSoa

Haveria íncentívos para o bomcomportamen- , F!sica 2008, a�o-base 2007. A Receita Federal receberá a documentação pelo
to ambiental:A produção continuaria guiada pe- ".' " �Ite (www.recelta.fa�enda.gov.b.r), pelos Correios, na Caixa Eco�ômica Federal

los sinais de mercado e não pela burocracia. ,

..
'

e no Banco do BrasIl. A data fmal de entrega da documentação é dia 30 de
Esses benefícios poderiam gerar corrupção e

abril. Todos aqueles que tivera� rendimentos brutos tributáveis acima de RS
desperdícios, exigindo mecanismos eficazes de 15.764,28 no ano passad� precisam prester comas 00 Fisco, podendo escolher
fiscalização e controle. Mesmo assim, seria uma entre duas formas de faze-lo: pelo modelo completo ou simplificado.
saída bem melhor do que a decisão adotada pelo
Conselho Monetário, quinta-feira passada, de

obrigar os bancos a exigir certidões para a con

cessão de crédito rural. A resolução institui in-
,

centivo equívocado. INDICADORES CÂMBIO
��,---��-------------------------

MOEDA
Dólar cemerdul (R$)
Euro (ém dólares)

,

*Mailsonda Nóbrega é ex-ministro da Fazen
da e, sócio da, 'Iendêncíás-Côfrsultoria Integrada
(e-mail: mnobregaéatendencías com.br)

IBOVESPA
O Ibovespa acumula, no ano, uma leve variação negativa, mas 'algumas
ações chamam a atenção do investidor pela valorização expressiva no pe
ríodo, que chega a superar os 40% neste primeiro btmestre. Os papéis de
Cason, Telemar Norte Leste, Telemar, Usiminas e CSN figuram no topo do
índice. êmsennde contrário, os ativos de' GOL, Duratex, ALL, TAM e NET"
apresentam os piores desempenhos.

Depois de conquistar o título de pior desempenho no ano passado, as
ações do grupo sucroalcooleiro Cason voltaram a subir. A possível compra
da Brasil Telecom pelo grupo Oi foi o principal fator para a expressiva
valorização acumulada dos papéis da Telemar e da Telemar Norte Leste.
Apesar do aumento da sua principal matéria-prima, o setor siderúrgico
brasileiro possui uma peculiaridade: algumas empresas possuem os pró
prios ativos de mineração. Este é o caso da CSN, com a Casa de Pedra, e a

Usiminas, que comprou recentemente a mineradora J.Mendes.

GOL VOA BAIXO
Penalizadas pelas incertezas do setor, as ações da GOL lideraram o lado
negativo. Analistas ressaltam que a companhia tem elevado muito os

custos operacionais. A TAM, sem muitas projeções diferentes, também
figura no ranking. Afetadas por resultados abaixo do esperado, as da
ALL aparecem entre as perdedoras do ano. As ações da Duratex têm sido
pressionadas por uma forte pressão vendedora. Já, as ações da NET, de um

modo geral, têm sido penalizadas pelas incertezas no setor.
'

NOVO MíNIMO CONFIRMADO
,O novo valor de RS 415 do salário mínimo foi confirmado e começou
a vigorar a partir do sábado l°de março no país. A decisão foi tomada
pelo presidente Luiz Inócio Lula da Silva, no dia 29 de fevereiro.

etarrek@terra.com.br

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,670 ,1,672', -1,18%
1,519" 1,5'19 -0,10%.
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QUEDA DE AVIÃO

em depoimento que a torre de
controle teria tentado avisar ao

piloto sobre a fumaça, mas não t

obteve resposta.
A polícia e a Anac estão •

investigando se houve falha
"

mecânica ou humana, e um

laudo preliminar do caso deve
ser divulgado em 30 dias. O
laudo complementar deve sair
em 90 dias.

O monomotor, que caiu no

terreno de uma concessioná
ria na Avenida das Américas,
era do empresário catarinense

[ocí Martins. Além do pilo
to Frederico Carlos Xavier de
Tolla e do empresário, estavam
também no avião o empresário
Gilmar Sidnei Toni e o fazen-
deiro Sílvio Pedro Vanzella. Laudo da investigação do acidente deve ser divulgado em 10 dias

SANTACATARINA---------

FLORIANÓPOLIS seguia para Florianópolis, em
A causa de queda do mo- Santa Catarina, e teria ficado

nomotor modelo Cirrus SR22, parada durante uma hora em

que deixou quatro mortos no Jacarepaguá para abastecer.
início da manhã de domingo, De acordo com, testemu
na Barra da Tijuca, pode ter nhas, o monomotor já teria
sido falha de abastecimento. decolado com fumaça, e .apro
De acordo.com o delegado Car- ximadamente três minutos
los Augusto Nogueira Pinto, depois ele caiu. A Anac (Agên
da 16a DP (Barra), a aeronave cia Nacional de Aviação Civil)
foi abastecida com querosene afirmou que o piloto Frederico
no Aeroporto de Jacarepaguá, . Carlos Xavier de Tolla teria avi
o que seria proibido. No do- sado a torre de controle do ae

mingo, o superintendente do roporto que havia fogo no avião

aeroporto havia negado a pos- durante a decolagem, e que ele
sibilidade de a aeronave ter retornaria. O delegado Alessan
sido abastecida com combus- dro Thiers, também da Barra da
tível trocado, mas a compro- Tijuca, no entanto, afirmou que
vação foi feita pelo delegado o superintendente do Aeropor
através de notas fiscais no to de Jacarepaguá, Luís Fernan
valor de R$ 960. A aeronave do de Menezes Marques, disse

/

, Pr�servação'e desenvolvimento
Agora o anteprojeto vai passar pela bancada governista para que seja encaminhado depois à Assembléia. Pelo menos foi o
que garantiu o governador Luiz Henrique 00 receber o projeto que abordo o Código Ambiental do Estado. A bem do verdade
vão ser os deputados que irão ajustá-lo e aprimorá-lo. Segundo o peemedebista Edison Andrino troto-se do mais impor
tante projeto que entrará em tramitação no Legislativo, mais do que o do Previdência que atinge apenas os servidores.O
evento foi prestigiaóo pelo setor produtivo, técnicos e políticos que lotaram o Teatro Álvaro de Carvalho em Florianópolis.
A proposto é fornecer uma determinado tranqüilidade jurídico que falto ao setor, como também romper com os obstáculos
que atingem o desenvolvimento sustentável. Mos há controvérsias. Foi bem recebido, provocou vários discursos repetitivos,
mos internamente existem insatisfações e desencontros. Cortes em propostas da Fatma abortadas do Código pelo Secre
tario do deputado Onofre Agostini ainda não foram digeridos, apenas diplomaticamente aceitas. Caberão aos deputados
os devidos ajustes.

PROTEÇÃO
Durante a prestigiada solenidade de entrega do ante

projeto do Código Ambiental o governador Luiz Henri
que destacou a importância da-inspeção veicular, que
viso manter os automóveis dentro dos padrões de com
bate à poluição. Em Santiago do Chile, onde os níveis
de poluição são elevadíssimos, a inspeção veicular é
uma determinação legal. Desde que foi adotado houve
o redução dos índices de poluição do ar.

Acidente aéreo será investigado
Delegado diz que avião que caiu na Barra daTijuca foi abástecido com querosen�

ATENTO
Durante o discurso no cerimônia de entrego do Código
Ambiental, o prefeito Dário Berger, em componho elei
toral explícita, atirou afirmando que Florianópolis foi
uma cidade que nunca teve um plano de governo ape
nas um plano de poder, e que ele está mudando essa

triste realidade. De repente se deu conta que estavam
na platéia dois ex-prefeitos da Capital. Rapidamente

� tentou recuperar-se:"Edison Andrino e Sérgio Grando
nunca fizeram parte desse grupo de poder." lu quase
cometendo uma gafe.

ALIANÇAS'
"Fortalecer a tríplice aliança é o nosso desejo, mas

em alguns lugares vai ser impossível," adiantou o se

nador Raimundo Colombo, enquanto que o deputado
Paulo Bornhausen destacava .que em Florianópolis não
vai ser surpresa se o Democratas for de chapa pura.
Quanto o alianças disse "que está difícil de jogar o

sinaleira para a direita."

PRESTíGIO
.

� mil 'pessoas compar�pera tn promovido p.elo D2S e'n).
opolis. Dá poro afirmar'que n1ro de maior e�pressbô até;

o !11ento entre os partidos polí catarinenses. Lá estavam candi-
datos a prefeito e vereador além de liHerqnças·de todo o Estado. Poro os

democratas o partido vive um grande momento. O deputado Júlio 6arcia
�.estacou que não tem como prever quantos prefeitos serão eleitos em

outubro, mos garante que o Democratas fará o maior número de votos de '

suo história no Estado. Em 2004 foram 94:cundidatos sendo eleitos 43. Desta
v� serõo 197.

'AME�TO
.'

..... ;.11
t�fÇa�feiru será lançado o ent�o nome do ex-deputado'lvo �o:iw
aro disputar o p'refeitura de Jaraguádo Sut:As faixas no evento do D25
que "Jaraguá do Sul quer de volta o experiência e o trabal�o de Ivo

Konell."
.,

IRREVERSíVEL
No sábado último o prefeito de Criciúma, Anderley Antonelli, comunicou 00

presi�ente do Assembléia, Júlio Garcia, que nõo disputaria a reeleição. No
afirmou que não tem

'

quem comente,que a saído d
�u a in,dicaçã an.de. por paFlç
minatti está 1 limpar a flrea.
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24,5 mi devem declarar IR

Declaração de
IR já começou
BRASíLIA

A Receita Federal começou
a receber ontem. as declarações

· do' Imposto de Renda Iessoa Fí-.
·

sica (IRPF) 2008, ano-base 2007.

·

Os contribuintes têm até 30 de
.
abril para fazer a declaração.
Entre as novidades' na declaração
deste ano, a Receita passou a exi

gir dos contríbuíntes o número
do recibo da declaração do ano

passado.São obrigadas a apresen
tar o documentoas pessoas físicas

que receberam mais do que R$
15.764,28 durante o ano de 2007.

Também são obrigados a

declarar os contribuintes que
tiveram rendimentos isentos,
ou não-tributáveis, de pelo
menos R$ 40 mil, ou quem
teve receita bruta de atividade
rural superior a R$ 78.821,40.
Quem realizou, no ano pas
sado, operações em bolsa de
valores, de mercadorias e de
futuro, . também está na lis
ta. Os contribuintes que ti

nham, no fim de 2007, R$ 80

mil em patrimônio também
estão obrigadas a declarar .

As pessoas físicas que passa
ram à condição de residentes
no Brasil, ou que participa
ram de quadro societário de

empresa como titular, sócio
ou cooperado, também são

obrigadas a declarar IR.
Até final de abril a Receita

espera receber cerca de 24,5
milhões de declarações.

CARTÃO CORPORATIVO

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 200ã

Governo cria novas regras
Uso irregularmotivou queda de ministra e criação de CPI
BRASíLIA

Entraram em vigor ontem,
as novas regras que limitam
os saques em dinheiro com

cartão corporativo do gover
no federal. De acordo com o

decreto que detalha as novas

regras, os saques poderão ser

feitos em situações específi
cas, desde que com autoriza

ção de umministro. Os saques
permitidos nunca poderão ser

superiores a 30% do total da
despesa anual do órgão.

O uso do cartão será res

trito à compra de materiais e

contratação de serviços con

siderados como suprimento
de fundos. Antes, o cartão
servia também para paga
mento de despesas realiza-'
das com diárias de viagem de
servidores, para pagamento
de empresas prestadoras de

serviço de cotação de preços,
reservas e emissão de bilhe
tes de passagens. Para este

caso, o governo ainda estuda
conceder diárias de viagens
para ministros. O valor esti
mado seria de R$ 450.

O objetivo das novas regras
é dar mais transparência ao

uso do cartão após as denún
cias de abuso nos gastos que
resultaram na queda da ex

ministra da Igualdade Racial
Matilde Ribeiro e facilitar a in
vestigação no uso dos cartões

corporativos do governo. O

governo ainda planeja divul

gar os gastos feitos com saques

Saques em dinheiro com o cartóo corporativo devem ser autorizados por ministro responsável pela pasta

no portal da transparência na

internet, mas ainda não foi
marcada uma data para isso.

Na última sexta-feira, 29,
assessores diretos do presiden
te Luiz Inácio Lula da Silva se

reuniram com secretários exe

cutivos dos ministérios para
alertá-los sobre as novas regras.
O encontro serviu ainda para

.

orientar os servidores sobre o

uso de carros oficiais e outros

tipos de suprimentos, como au
xílio-moradia. Além disso, a

Controladoría Geral da União

(CGU) prepara uma cartilha:
com orientações sobre o car
tão. O governo qller evitar no
vos casos de mau uso por des
conhecimento das regras.

AGÊNCIA ESTADO

Número de vereadores pode ser elevado
Se aprovada a Proposta de Emenda à Constituição pode valer nas eleições desse ano

Congresso analisa a questóo

sÃO PAULO

O esforço realizado pelo
TSE (Tribunal Superior Eleito
ral) em reduzir o número de ve
readores de todo o País, através
da resolução 21.702 de 2004,
pode ser reduzido a pó caso o

Congresso Nacional aprove este
ano a Proposta de Emenda à

a: Constituição (PEC) na 333. Esta

� emenda, que tramita'na Casa

5 desde 2004, se for aprovada irá
� aumentar o atual número de ve-
o

� readores brasileiros de 51.875

para 59.514 mil.

Ou seja, haverá um incre- a autonomia do poder legisla
menta de mais de oito mil va- tivo municipal em todo o País.
gas, praticamente o mesmo Amatéria vem sendo tratada no
número de cadeiras municipais Congresso Nacional sem muito
legislativas que o TSE reduziu. alarde, até mesmo por causa

No dia 26 de fevereiro, o de- da repercussão negativa que
putado Vital do Rego Filho poderá ter na opinião pública,
(pMDB-PB) encaminhou re- num ano eleitoral e coin os ex

querimento (na 2329/2008) ao cessas de gastos públicos em

plenário da Câmara solicitando foco. Caso a PEC 333 seja mes

a inclusão, na ordem do dia, da' mo aprovada, a medida poderá
PEC 333/2004. Na justíficativa, entrar em vigor ainda nessas

o parlamentar disse que esta é eleições.
uma matéria de interesse na-

cional e que deverá fortalecer AGÊNCIA ESTADO
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DISPUTA Relação entre
Equador e Fare

INTERNACIONAL---------

Israel retira tropas de Gaza
Hamas comemora vitória, mas israelenses prometem continuar
JERUSALÉM

Israel retirou na manhã de
ontem, dia 3, seus tanques e

blindados do norte da Faixa
de Gaza após uma ofensiva de
seis dias e na qual o movimento
Hamas se considera vencedor.
Segundo fontes médicas pales
tinas, após a marcha das tropas
israelenses sete palestinos esta
vam mortos ao leste da cidade
de Jabalya, no norte de Gaza.
Quatro deles foram vítimas de
ataques aéreos, enquanto os

corpos dos outros três foram
encontrados entre escombros.
No total, 116 palestinos morre
ram (cerca da metade civis) e

350 ficaram feridos nos cons

tantes ataques aéreos e terres
tres lançados por Israel desde
quarta-feira contra casas e pré
dios do movimento islamita
Hamas, segundo o responsável
do serviço de emergências em

Gaza, Moawiya Hasanin. Ape
sar ao desequilíbrio de forças
e baixas, o Ramas se vê como

vencedor da batalha, na qual
dezenas de milicianos enfren
taram os soldados israelenses.
"Gaza será sempre o túmulo das
forças de ocupação", disse um

de seus dirigentes, Sami abu
Zuhri. O movimento islamita
convocou ontem manifestações
populares em Gaza para "cele
brar a derrota do Exército de
ocupação israelense", enquanto
seu rival Fatah protestou na Ci-

Ofensiva de seis dias deixou 116 palestinos mortos e a retirada de Israel ainda não traz promessa de paz

Apesar da retirada, o go
verno israelense afirmou que
as operações militares con

tra o lançamento de foguetes
palestinos vão continuar. O

primeiro-ministro israelense,
Ehud Olmert, advertiu que a

operação não acabou, mas que
seu Governo agirá com duas
mãos, uma estendida para
a paz e outra para "bater no
Ramas". Olmert alertou:

dade de Gaza contra a ofensiva.
Os ativistas palestinos come

moraram a retirada militar isra
elense com o lançamento de um

foguete Grad - com um alcance
de 18 a 20 Km, ao contrário dos
Qassam que vão até 12 Km
contra a cidade de Ashkelon. AGÊNCIA ESTADO

r'

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O COMITÊ de Gerenciamento da Bacia Hidro
gráfica do RIO ITAPOCU vem a público comu

nicar que estará aceitando Propostas de Ade
são de entidades representantes de Usuários
da Água e da Comunidade, para fazerem par
te do referido Comitê, preenchendo vagas em

aberto. As propostas de adesão poderão ser

apresentadas formalmente ao Comitê Itapocu,·
em Assembléia Ordinária a ser realizada em 13
de março de 2008, às 14hOOmin no auditório
da Amvali, sito à Rua Arthur Gumz, nO 88 - Vila
Nova - Jaraguá do Sul - SC_ As propostas de
adesão serão analisadas e votadas pelos mem
bros durante a Assembléia Geral.

Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu (Amvali)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOÃO DO ITAPERIÚ-SC
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LlCITATÓRIO N. 2/2008 - FMS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N_ 1/2008 - FMS

Para Registro de Preço
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Aquisição deMedicamento e Materiais Medico Hos
pitalar. Regimento: Lei Federal 10.520/2002 c/aplicação sub
sidiária da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. DATA,HORA
E LOCAL para �ntrega dos Envelopes: Até às 08:30h do
Dia 14 de Março de 2008, no Departamento de Compras e li
citações, sito à Rua José Bonifácio Pires, 45 - Centro de São
João do Itaperiú - SC. O CREDENCIAMENTO e abertura dos
envelopes serão às 09:00 horas do mesmo dia, no mesmo

endereço. INFORMAÇÕES: Pelo telefone (047) 3458 0010.
A integra do Edital poderá ser obtido no endereço acima, ou
através do e-mail compras.lene@terra.com.br. São João do
Itaperiú, 3 de Março de 2008..

MARIA ELEONIR PASTERNAK

Pregoeira

BOGOTÁ
Equador e Venezuela fecha

ram, no domingo, suas embaixa
das emBogotá e enviaram tropas
à fronteira com a Colômbia, ele-
vando a crise diplomática inicia
da com uma operação militar
colombiana em território equa
toriano, que matou um líder das
Fare no sábado. O governo da
Colômbia acusou o presiden
te equatoriano, Rafael Correa,

.

de ter compromissos com as

Fare e revelou documentos
que mencionam o interesse de

Quito de manter relações com
a guerrilha.

Os documentos foram en

contrados em um dos três com
putadores pertencentes ao nú
mero dois das Fare, Raúl Reyes,
morto sábado no Equador. Um
dos documentos diz que Reyes
havia se encontrado com o mi
nistro da Segurança Interna do
Equador, Gustavo Larrea, e que
eles haviam discutido o interesse
de Correa em "manter relações
oficiais com as Fare". O outro,·
diz que um emissário de Correa

expressou o desejo do presidente
de ter uma reunião pessoal com
líderes das Fare emQuito.

''Nós não queremos guerra,
mas não vamos permitir ao im
pério (Estados Unidos) nem a

seu cachorro, que é o presiden
te (da Colômbia, Álvaro) Uribe,
que venham nos debilitar", disse
Chávez. Presidentes de outros

países do continente, incluindo
Luiz Inácio Lula da Silva, estão
em contato com os governos en
volvidos para tentar evitar o iní
cio de um conflito bélico.

ç

Forças sauditas
detêm terroristas

Um total de 56 supostos terroristas
da AI Oaeda supostamente envol
vidos com o "número dois" dessa
organização, Ayman al-Zowahiri, foi
detido em uma grande operação po
llclal, informou ontem o Ministério
do Interior saudita. O Ministério
afirmou que os forças de segurança
seguiram os movimentos dos supos
tos terroristas, como a "coleta de

.

fundos de caridade". Esta campa
nha contra membros da AI Oaeda é
o último de uma série de operações
contra o rede terrorista desde que a

organização dirigida por Osama bin
laden começou uma ofensiva terro
rista neste país, em maio de 2003.·
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Juventus, do meia Jaime (com a bola), terá uma semana para se concentrar no jogo contra o Brusque

Tempo de reflexão
no João Morcotto
[uventus quer colocar casa em dia até sábado
JARAGUÁ DO SUL

Depois da derrota contra a

Chapecoense o clima no João
Marcatto é de reflexão. O time,
que vinha invicto no returno,
terá uma semana para colocar
as idéias no lugar e treinar
muito para a partida contra o

Brusque sábado, às 16 horas,
em casa. O jogo é considerado
a mais importante da equipe
na Catarinão, já que uma vi
tória pode afastar o tricolor da
zona de rebaixamento e abrirá
seis pontos de vantagem sobre
o time do Vale do Itajaí.

Conforme o técnico Dir
ceu Mattos, é a primeira vez,
desde que assumiu, que terá

tempo para colocar a casa em

dia. "Teremos que aprimorar
muito a marcação, a posse de
bola, trabalhar o psicológico,
para 'que possamos repetir o

que foi feito contra o Joinville
e o Figueirense. Não podemos
mais perder pontos dentro de
casa na competição", observa
o treinador.

Antes mesmo da partida, o
técnico Dirceu Mattos terá di
ficuldades. Acácia e Edinho
estão fora, pois levaram o ter

ceiro cartão amarelo. Mattos
ainda não sabe os nomes dos
substitutos, informa apenas
que os treinos serão intensos.
"Não será fácil porque o Brus-

6e S6 P.6

1° Criciúmo 6 2 O 7

i2ó Atletico
3° 4 2 1 O 3 2 26

"4Ó O 28 ,

5° 1 17

,6° -2 14

7° Juventus 3 2 1 O 1 1 3 -2 12

o 8

4 -1 9

22

3 -4 14

·3
...

P - Pontos, J - Jogos, V - Vitórias, E - Empates, D - Derrotas, GP - Gols Pró, GC - Gols Contro, SG - Saldo de Gols, PG - Pontuação Geral (somo dos dois turnos)

que está na mesma situação
que a gente. Agora temos que
fazer o resultado", informa.

Na análise do jogo con

tra a Chapecoense, o técnico

aponta o gol tomado aos seis
minutos como o motivo para
a má apresentação do time. O
alviverde pressionou o tempo
todo e conseguiu golear o por
3xO, com três gols de Eder.
"Vou conversar com os joga
dores para que tenhamos mais
equilíbrio fora de casa. Nós
temos que ter um comporta
mento diferente para sair da
zona de rebaixamento".

GENIELLI RODRIGUES

Resultados - 2" Rodada

Figueirense 4 x o Joinville
Brusque 2 x 3 Atlético de Ibirama
Criciúma 2 x 1 Metropolitano
Atlético Tubarão 2 x 2 Marcílio Dias
Chapecoense 3 x O Juventus
Guarani 1 x 2 Avaí

Próximos jogos
3" Rodada - Returno
Sábado
16h - Juventus x Brusque
Uh - Atlético de Ibirama x Criciúma
20h30 - Figueirense x Guarani
Domingo
16h - Joinville x Chapecoense
16h - Metropolitano x Cidade Azul
-16h - Mardlio- Dias x Avaí

O CORREIO DO POVO HITERÇA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2008

Reforce o imagem do sua empresa!
Vista seus colaboradores (Om uniformes
produzidos com tecidos da
mais alto qualidade.

Em Chapecó
Perder para o Chopecoense, em pleno índio Condá, nõo é nenhum
resultado foro do comum. Mos perder do formo como o Juven
tus jogou, aí sim. Pareceu o mesmo postura contra o Atlético, em
lbiromo. Apático, sem poder de reoçõo e tomando gols que pode
riam ser facilmente evitados. Agora contra o Brusque é só vencer.

Nado mais interesso. Abrir seis pontos de vantagem é um grande
posso poro fugir do zona de rebaixamento.

'OMECA OiB
O técnico �enotoVi�iro; do equipe Molwee/FME sub-20, com
o ano. Representa"do o equipe do Juventude, de Rio do Sul, cam

peõo do tradicional Torneio Brejeiros do Madrugado, que acontece
noquelà cidade. Venceu, na final. Ituporanga, que foi represe"tado
pelo time adulto de Concórdia. De quebro foi ainda o treinador dêsta-
que e teve o ortilhei 'Mcom 11 gols) e o destaque (Íder),

md
peõo do turno, v
campeonato. O AV01
dendo como o esper
vir por fora. E sõo estes

$ '; ./'�
.

'

ve bons moment
pois o outro.Agora o Figu
o forço e elenco capaz de eon r o
m bom grupo, mas nõo vem cqrr�spon
r de ainda ter chances. O Criciúwa pode
devem disputar o título.

'

"MAIS REFORÇ
Ouerendo sair,ga i

.

jfu '(efqrços.OlltemJÔi
� 'onôs/e quem vem'

c?m maior investimento
; '.

etiçõo, graços a pafcefió
dérley luxemburgq. Mos íiõ�o consegue engrenar na COI11j)�tiçõo.

BOA SURPRESA
Com exceçõo do Crul de M
:IS jaroguoenses. Mas
Estreante em competi
.Verije de Pomerode
bem, batendo o to
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LIGA FUTSAL

ESPORTE----------

Malwee sofre, mas vence na estréia
Time jaraguaense teve dificuldades para furar a forte marcação dos paulistas
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee teve uma parada
dura na estréia da' Liga Futsal
2008. Jogando na Arena Jaraguá,
ontem à noite, os jaraguaenses
venceram o São Caetano por
4xl, com dois gols de Ari, um
de Lenísio e um de Tiago. Agora
a equipe se prepara para a deci
são da Libertadores da América.
O primeiro jogo será sexta-feira
(7/3) às 19h15. Osegundo seráno
dia seguinte, às 15h15 e, se tiver
necessidade, o terceiro será do
mingo, às t íh, O adversário será
o Bello Jairuby, da Colômbia.

O time jaraguaense começou
muito bem o jogo e parecia que
iria golear com facilidade. Aos
36 segundos, Lenísio recebeu de
Falcão e abriu o placar, fazendo
o primeiro gol do time na com

petição. Não demorou muito e,
aos �'33", novamente Falcão fez

ajogadae, desta vez, deixoupara
Ari fazer 2xO. A partir de então
o São Caetano adiantou a marca

ção e dificultou as coisas para os

donos da casa. Os paulistas des
contaram aos 9'52", com Binho.

No segundo tempo, os visi
tantes voltaram com a mesma

proposta, marcando a saída de
bola da Malwee e tomando a

iniciativa. Faltando 6'30" para
terminar, Francis entrou como

goleiro-linha. Mas a marcação
dos jaraguaenses funcionou
bem e, aos 18 minutos, o golei
ro Tiago chutou por cobertura.
Logo na seqüência foi a vez de
Ari. Ele chutou par cima de
Francis e fez 4xl. "Sabíamos
que seria difícil. Nosso time
ainda não está bem, mas vamos

'

melhorando durante a competi
ção", disse o camisa 10 Lenísio,
depois do jogo.

Quatro vitórias jaraguaenses
na abertura da Taça Pomerode
JARAGUÁ DO SUL

No geral, os times jara
guaenses se deram bem na

primeira rodada da Taça Po
merode, principal torneio de
futebol amador da região. As
partidas aconteceram no do
mingo à tarde. Os garotos do
Noite A Fora bateram o Água
Verde de Pomerode com três

gols de Luizinho. Já o Vitória
venceu com placar apertado
o Vera, Cruz de Testo Central,
com apenas um, gol marcado
por Robson.

Placar que se repetiu na

partida Atlético ENEC e Bo-

tafogo de Wunderwald. O
time jaraguaense conseguiu a

vitória com o gol de Weltona.
O domingo também foi um
dia de sorte para o Flamen
go, o rubro-negro ganhou do
Floresta por 2xl, gols de Ma
rinaldo e Edivandir. Somente
o Cruz de Malta não teve tan
ta sorte e perdeu de goleada
(4xl) para o Tupi. Na catego
ria aspirantes o Atlético [ara
guá empatou sem gols com o

Botafogo. f, próxima rodada
da Taça Pomerode acontece
no próximo domingo, 9 de
março, às 15h30.

asdfasdfasdfasdf O pivô Frede sofreu com a marcação do time paulista, que valorizou muito a derrota ontem na Arena

SUPER LIGA

£�"t�.lllí;',m, "ii�:.\x-�IIL�=á>l,;\;:'��\,"tR"",G�,::jtU!!_= ,�,,§�.
1 ° C. BARBOSA 6 2 2 O O 8 5 3 1,600

UlBRA'
'

8 "6""j'i:;r-1,333��!j
3° ATLÂNTICO 3 O O 5 1

Wi

4 5,000"
4° MALWEE 3 1 1 O O 4 1 3 4,000
5° SÃO CAETANO 3 2 O 4 5

xg:r>;11'RÕPóLis��=�':M="m ,

7° PRAIA CLUBE O O 2

9° BANESPA 2 O 8 9 -1

11° COLEGIAL

mom jQlilLLE
,

f""""""""

13° ALVARES

O O

� 17° O ,O
(!J'
<{
a::

o
a::
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Resultados
Sexta-feira
Joinville lx3 Carlos Barbosa

Sábado

Colegiall x3 São Caetano

Ulbra 4x4 Banespa
Atlôntico 5xl Álvares
Praia Clube 2x2 Minas

Cabo Frio 6x7 Petrópolis
Ontem
Ulbra 4x2 Álvares
Malwee 4xl São Caetano

Carlos Barbosa 5x4 Banespa
Próximos Jogos
Amanhã

20h15 - Petrópolis x Colegial
20h15 - Umuarama x Sijo Caetano

Quinta-feira (6/3)
20h 15 - Praia Clube x Atlôntico
20h 15 - Cabo Frio x Joinville
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DESVIO DE VERBAS

Ministério rebate denúncia
Ministro divulga nota oficial contestando reportagem da Veja
BRASíLIA

O Ministério. do Esporte di
vulgou ontem nota em reposta
a reportagem da revista Veja

. desta semana, que afirma que
o programa Segundo Tempo. é
alvo de denúncias de desvio
de dinheiro por meio de orga
nizações não-governamentais
ligadas ao PC do B, partido do
ministro Orlando Silva.

.

O ministério alega que
prestou todos os esclareci
mentos solicitados, em diver
sas ocasiões, e mesmo assim
foi publicada matéria em tom

agressivo, que não dá aos leito
res oportunidade de conhecer
a verdade sobre os questiona
mentos feitos ao ministério.

Ao contrário, ao. suprimir
questões essenciais para a

compreensão. do histórico de
implantação e o atual estágio
de organização do programa
Segundo Tempo, (a revista)
priva o leitor de avaliar critica
e autonomamente a questão,
diz o texto.

O Segundo Tempo ofere
ce aulas de reforço escolar,
esporte e alimentação no

contraturno escolar, ou seja,
quando os alunos não estão
em sala de aula.

A nota diz, entre outras

coisas: "O Ministério do Es

porte recebeu durante quase
um mês os jornalistas da Re
vista Veja para prestar todas
as informações necessárias

para esclarecer dúvidas sobre

Ministro Orlando Silva responde acusações de Revista Veja sobre o progr.ama Segundo Tempo

gabinete por quase duas ho
ras, o editor e o jornalista que
assina a matéria, a fim de diri
mir quaisquer dúvidas". ( ... )

.

A respostas foram pron
tamente enviadas. Assim
nenhuma pergunta ficou
sem ·resposta, tendo inclusi
ve sido entregues relatórios,
planilhas e gráficos que sus

tentam as informações pres
tadas, uma vez que o Minis
tério entende que é dever de
um gestor público prestar
todos os esclarecimentos im

prensa e sociedade.

o Programa Segundo Tempo.
Os repórteres enviaram dois

questionários, que foram pron-

tamente atendidos. Na última
semana, o ministro Orlando
Silva Junior recebeu, em seu

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

.

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/ SC, torna público pelo presente edital, que
REINALDO KRUTSCH, CI RG n° 907.696-4-SESP-SC, éPF n° 466.230.359-

•

15, aposentado 'casado com ANITA BUTZKE KRUTSCH, CI RG n
e 2/C-3.

231.276-SSP-SC, CPF n° 920.?86.609-25, do lar; pelo regime da comunhão
universal de bens, anterior à vigência da Lei. 6.515/77, brasileiros, residen
tes e domiciliados na Rua Roberto Ziemann n° 4.020, Bairro Três Rios do

Norte, nesta cidade, requerem com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o

REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua Emilio Butzke, Bair
ro Três Rios do Norte, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo

caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC,
conforme certidão n° 168/2007, expedida em 24.05.2007, assinando como;
responsável técnico, o arquiteto e urbanista Carlos Alberto da Silva, CREA
n° 61723-2 ART n° 2608471-0. O desmembramento é de caráter residencial

possui a ár'ea total de 17.080,98m2, sendo constituído de 1 (uma) parcelae
remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, con
tados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apre
sentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da
Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do

Sul/SC

EDITAL -

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Súl / SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis

da Comarca de Jaraguá (lo Sul / SC, torna público pelo presente edi
tai; que ROGÉRIO ERSCHING, CI RG N° 235.514-0-SESP-SC, CPF n°
248.794.879-53, E SUA ESPOSA MARLI GRÜTZMACHER ERSCHING, CI.
RG n° 19R/597.285-SSI"SC,CPF n0248.794.529-04, escriturário e auxiliar
de escritório, brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de
bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 5-
Prefeito José Bauer s/n°, nesta cidade, requereram com base no art. 18
da Lei n° 6.766/79, . o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas

Ruas 1239-Sem Nome e 5- Prefeito José Bauer, Bairro Três Rios do Sul,
perímetro urbano de Jaraçuá do Sul/Se, abaixo caracterlzado, aprovado
.pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme certidão n°
394/2006, expedida em 15:12.2006, assinando como responsável técnico, o
técnico em agrimensura Antônio Carlos da Silva, CREA n° 47483-8, ART n°
2561141-8. O desmembramenío é de caráter residencial possui a área total
de 4.315,42m2� sendo constituído de (quatro) parcelas e remanescente.
O prazo de lmpuqnação pçr terceiros é de 15(quinze) dias, contados da
data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrlto perante aOficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Áv.
Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC
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O CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA. 4 DE MARÇO DE 2008 �

ABERTO DE FUTSAL - SCHROEDER

la Rodada
AADF/Posto Cidade5x3MagicWorld
Vitória 0X2 Kiferro
Tio Patinhas 2x2 Cival
2a Rodada - Hoje
f9h15 - Tio Patinhas x Borges
20h15 - DiversOs x Noite a Fora
21h15 -SodedadexNic:opeLfannareis

Resultados - 12° Rodada
Rio Preto 2xO Rio Claro

Guaratinguetá 1xO Marília
Noroeste OxO Paulista
Barueri 3xl Bragantino
Ituano OxO Juventus
Sertãozinho lxO Santos
Guarani OXO São Caetano
Corinthians Oxl Palmeiras
Mirassoll x2 São Paulo
Ponte Preta lx1 Portuguesa
Classificação: Guaratinguetá 27,
Barueri 23, Ponte Preta 23 e São
Paulo23.

CAMPEONATO CARIOCA

,'''sultados -1 ° Rodada Taça Rio
Ma� �.rreira lxO Macaé

:Botatogo 1 xO América
Flumil1ense 3xl Cabofriense
Duque de Caxias 1 xO Americano
Cardoso Moreira 1x2 Friburguense
Vasco 4xO Boavista

Flamengo 4x2 Resende
Volta Redonda 3xl Mesquita
Classificação
Grupo 1: Flamengo 3, Fluminense 3,
Volta Redonda 3 e Duque de Caxias 3.
Grupo 2: Vasco 3, Friburguense 3,
Botafogo 3 e Madureira 3.

Resultados - 9° Rodada
Novo Hamburgo lxl 15 de Novembro
Inter-SM 3x2 Brasil
Grêmio 4xO Ulbra
Caxias 2xO Esportivo
Veranópolis 2x2 São José

Guaranv Ox6 Internacional .

São Luiz 4xO Juventude

Clássificação
Grupo A: Grêmio 23, Caxias 17,
Esportivo 13 e Ulbra 11.

Grupo B: Inter 20, Inter-SM 20, São
. Luiz 14 e Juventude 13.

Resultados - 13° Rodada
AtlétiC(l4xl Toledo
lraty 1 xO Eng. Belti'ão
Rio Branco lxO Real Brasil
Cianorte 4xO Portuguesa
Adap 1xl Paraná

Iguaçu 1 x3 J. Malucelli
Cascavel Oxl Coritiba
Paranavaí.1xl Londrina

Classificação: Atlético 40, Coritiba
28, lraty 27 e Toledo 22.
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FLORES E PLANTAS

NTE

CONTRA-CAPA---�-----

,

RIO DE CORES E BELE A
Orquidário está na quarta geração e projeta metas de ampliação para este ano
CORUPÁ

O Orquidário Alvin Sei
del, de Corupá, foi fundado
em 1906 por Roberto Seidel e
está há 102 anos em ativida
de. A empresa está na quarta
geração dos filhos e atual
mente é adminístrada por
Donato Seidel Junior. Dona
to, que trabalha em meio há
1.200 espécies de orquídeas,
se diz satisfeito 'por dar se

qüência aos negócios da fa
mília Seidel. "Eu fui buscar

especialização em Florianó

polis onde me formei como
agrônomo, sempre na inten

ção de continuar o trabalho
dos meus familiares, pois eu,
coino meu avô, sou apaixo
nado por esta atividade e não
me vejo fazendo outra coisa",
disse.

'

O viveiro da empresa con
ta com 800 mil mudas de or

quídeas e 300 mil mudas de
bromélias. Donato' explica

que em um pacote com um

quilo de semente existem 1,7
milhões de grãos de muda.
Para cuidar de tanta beleza,
o orquidário mantém doze
funcionários que se dedi
cam ao manuseio das flores
e plantas. A empresa atende
mais de 90 países no atacado
e iniciou, por iniciativa de
Donato, a atender no varejo
no ano de 2007.

''Abrimos o orquidário
para a comunidade e para
os ínteressados. que queiram
conhecer as espécies e cons-.
truímos um ponto de ven-'
das. Fizemos contatos com

paisagistas de todo o, Brasil '

e pretendemos particípar de
workshops e exposições",
afirmou o empresário.

O orquidário recebe en
tre 15 e 20 visitantes por,
ano vindos da Argentina,

. Rússia e Estados Unidos.
'A empresa confeccionou,

como forma de atender o

varejo, catálogos ilustrados
que auxiliam o cliente na

escolha da planta.
Para a Arábia Saudita são

exportadas sementes de plan
tas' exóticas, como várias es

pécies de. palmeiras. O perí
odo' de, floração das plan:tas é
'na primávera entre os meses

'de setembro, outubro, novem
bro e dezembro, quando local
'é invadido pelo colorido das
flores, o que é capaz de co

mover ao mais .insensível dos
homens.'

-

OSNIALVES

SERVIÇ� .

. A empresa mantém um site
para os clientes e interessados que
é (» www.seidel.com.br. Quem quiser
conhecer o orquidário, o endereço
é na Rua Roberto Seidel, 1981, em
Corupá. O telefone é 3375-1244.

Caraguá Auto Elite,
Uma relação de confiança;

',-
'"

Donato caminha entre as mais de 800 mil mudas de orquídeas no vivéiro
,
... ,

Nrv SeHt£{JUÚ .:M�
J)tti�;;

Durante a semana da mulher (03 a 08 Março), na compra de um

veículo a Caraguá Auto Elite dará de presente a você mulher um
,

tratamento de beleza.

"
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