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ASSINE E ASSISTA

AOS JOGOS
Indique, assine ou renove o

jornal O CORREIO DO POVO e

, ganhe um passaporte para
assistir aos jogos do Juventus

pelo Campeonato Catarinense
no estádio João Marcatto.

Não perca tempo,
ligue 3371·1919 e garanta

ia o seu passaporte.
Veja mais detalhe na página 14,

Dirceu Mattos
tem dúvidas
Treinador do Juventus sofre para es

calar o time com problemas de lesão
e suspensão.

Página 21

Pesquisa realizada em seis países
revela que 64% dos brasileiros se

dizem satisfeitos com o desempe
nhQ de seus chefes. O estudo norte
americano ouviu 16 mil funcioná-

,
rios dos EUA, Brasil, índia, China,
Grã-Bretanha e Alemanha. Na
média, 63% dos entrevistados nes

ses países se dizem satisfeitos éom
os chefes. Os brasileiros ocupam {I
terceiro lugar na lista de satisfação
dos funcionários, atrás apenas dos
Estados Unidos e da índia.

Sala de aula
bem diferente
Alunos da rede municipal de Massaran
duba participam de projeto do Rã-bugio.

Página 6

Roteiro por
Barcelona
Sagrada Família é um dos
pontos turísticos mais visitados.

Página 13

PROFESSORES EM
Cerco de 350 educadores estaduais devem participar da
paralisação na região, segundo sindicato do cntegnrln,
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LEIA HOJE
Vereadores
questionam

decisão do TSE

Pá ina3

Obras do quartel
nas mãos de LHS
A Secretaria de Desenvolvimento
Regional vai encaminhar ao governo
do Estado a estimativa de custos para
construção do quartel de Guaramirim.

Págino6

Câmara não'
sofre alteração
Decisão do TSE, de manter critério
fixado em 2004 sobre número de'
cadeiras, foi criticada pelos
vereadores de Jaraguá do Sul.

Página 4

.

Sonegadores na
mim da Receita
Mega-operação de fiscalização
notificará 37 mil cóntribuintes
até o final do ano. Objetivo é
coibir a sonegação.

, Página 17
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CHARGE

EAVERBA,
SR. PRESIDENTE
,
•

PONTO DE VISTA'

DO LEITOR

Até que enfim!
Muitasvezes os veículos de comunicação e a opinião pú

blica são influenciados por uma enxurrada de informações
desconectadas e que acabam gerando dúvidas e incertezas
na população. Foi o que aconteceu no caso da construção
do novo terminal e implantação do Passe Único. Durante
praticamente dois anos, a CâmaraMunicipal de Jaraguá do
Sul e amaioria de seus vereadores brigou para que essa obra
fosse concretizada.

Nesse tempo, aCâmara foi acusada de estar atrapalhando
o andamento das obras ede dificultar as negociações entre
Viação Canarinho e Prefeitura. Foram diversas matérias pu
blicadas em jornais e transmitidas pelas rádios. Os vereado
res foram acusados de fazer politicagem e o que aconteceu?
Até que enfim, à. prefeitura admitiu como verdadeiras todas
as informações apresentadas pela Câmara.

Mesmo sendo atacada pela Procuradoria do Município,
a Câmara não desistiu. Foi aberta uma Comissão Especial

- de Inquérito (CEI) que confirtnou as irregularidades, inclusi
ve, sugerindo a cassação do prefeito Moacir Bertoldi. A CEI
sofreu inúmeras baixas. Foi impedida de prosseguir com as

sessões de votação para a cassação do prefeito, tentaram con

fundir os integrantes da CEI com a apresentação de diversos
projetos diferentes e foi bombardeada com Projetos de Lei,
de autoria do Executivo, que permitiam que a Canarinho ga-
.nhasse cada vez mais tempo para realizar as obras.

'

Com quase dois anos de atraso para a entrega do Termi
nal, o que se pode ver em Jaraguá do Sul? Alguns pontos de
ônibus novos e mais nada.

A Câmara não desistiu. Mesmo com a divulgação de que
.

a prefeitura vai, agora, cobrar o cumprimento do contrato
com a Viação Canarinho, ainda hámuito chão pela frente.

O prazo dado pelo prefeito Moacir Bertoldi para a entre

ga do Terminal e a implantação do PasseÚnico é o dia 25 de
julho, aniversário do município. Será uma grande festa se

o plano der certo. E os vereadores estarão lá para aplaudir
essa conquista, mas deixando claro que o que passou não foi
esquecido. O relatório da CEl da Canarinho foi entregue ao .

Ministério Público Estadual que deve investigar e punir os
culpados por deixar Jaraguá do Sul esperar por tanto tempo:
A Câmara não pára, E é para isso que estamos aqui. Para
fiscalizar e lutar por uma Jaraguá do Sul mais justa e mais
humana para todos.

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

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

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

' telefone (' não serão publicados).

o afinador de piano e ns lições do Femusc'
acima de tudo, de ensinamentos valiosos. Definindo o que leva uma pessoa a esta

Foi possível perceber, durante as apre.· tarefa, sintetiza coni valores que precisam tam

sentações dos jovensmúsicos, dos renomados bém fazer parte em qualquer outra atividade:
maestros e de toda a equipe envolvida no festi- é necessário aliar ao dom muita dedicação e

val, que um trabalho deve ser desempenhado . senso de disciplina. Saber ouvir (no caso, o ins
com seriedade, disciplina e muito altnúsmo, trumento individualmente e quando em uma

para que, a exemplo de uma orquestra, os acor- orquestra), do mesmo modo que, se remetes
des sejam perfeitos e a sinfonia não desande, semos para o nosso dia-a-dia, prestar atenção
Com todas as Jímítaçôes técnicas de um local naqueles que possuem mais experiência e

como a Arena Jaraguá, foi isto que vimos, urn .Ó: buscar sempre a compreensão do trabalho

grupo demúsícos que deixaram de lado suas em grupo.
vaidadespararealizarum concerto que acabou .

. Tão simples, que às.vezes não nos damos
encantando a platéia, reconhecendo o esforço conta. Mas sempre válido para percebermos

. individual e o empenho coletivo. que algumas lições nos são passadas através
VoltandoaoDonizete,percebiaalegriacom de um espetáculo cultural, e que podemos

que se dedica ao trabalho e, mais ainda, a feli- aplicar nas nossap rotinas. Fazer bem feito é
cidade de ver a profissão sendo abraçada pelo muito mais fácil do que parece. Quem sabe

filho'quejáoacompanhanoseventosaondeé não seja um bom momento para 'afinar-
chamado a intervir. mos' nossas atitudes.

RONALDO CORRÊA,
PROFISSiONAL D�

. AH�OflIA DE
IMPRENSA

Durante o Femusc, conheci o afinador de
pianos Donizete Bonifácio, que aprendeu o
ofício de maneira autodidata e hoje tem seu

trabalho reconhecido por alguns dos mais

importantesmúsicos do País.
De uma rápida conversa-mâs' de muito

mais tempo observando-o no seu trabalho
.

antes dos concertos, pude deprender o quan
to é importante a harmonia no trabalho para
que se alcance o;> �tado� desejados, Esta
foi umadas.impurtantés liçõesdeixadas pelo
Femusc, um festival não só de música, mas,

o CORREIO DO POVO
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FALA Aí!

" Por vezes é melhor
ficar quieto e deixar
que pensem que você

é um, idiota."
ANONIMO.

" É terrível o
ofício dos que
dependem do
opinião público. "
ULISSES GUIMARÃES,

político brosileiro.

" Entre o certo
e o errado há

sempre espaço para
erros maiores. "

TANCREDO NEVES,
político brasileiro.

.

Em pauta
Três projetos que podem virar lei em Pomerode, todos de iniciativa da Câ
mara de Vereadores. 1- Ficam proibidos placas, cartazes e faixas de pro
paganda, publicidade comercial, promoção de eventos de propaganda
política e eleitoral, e ainda de outdoors e front lights em locais e espa
ços públicos, como passeios, pontos de ônibus, praças e postes da rede
de energia elétrica e também em áreas e prédios que integram o patri
mônio histórico; 2 -Pessoas vítimas de acidentes decorrentes da má con

servação de ruas ou de obras realizadas pelo município nas vias públicas
sem sinalização, considerados de pequena monta, serão indenizados
até o máximo de R$ 1 mil, com correção anual pelo IGMP. A partir daí a

discussão se dá na justiça comum; 3 - Entidades hospitalares, filantró
picas e públicas deixam de pagar água até o limite da média mensal do
ano anterior e de coleta de lixo. Com o perdão dos débitos existentes.

ÁLCOOL
Com votos contrários do PT e PTB,
moção do deputado Moacir Sopelsa
(PMDB) foi aprovada pela Assem
bléia legislativa pedindo a revisão
da Medida Provisória 145, que pro
íbe a venda de bebJdas alcoólicas
em rodovias federais? Alegam que
alguns restaurantes não têm pú
blico exclusivo de motoristas, mas

também festas e casamentos. Agora,
com grandes prejuízos.

DIVÓRCIO
Quando ainda PH, os hoje Demo
cratas abraçaram a candidatura de
luiz Henrique da Silveira (PM DB).
Agora, nos principais colégios
eleitorais do Estado, andam mais
que afastados na composição de
alianças às majoritárias para pre
feito. Tucanos também voam lon
ge do antigo ninho e Jaraguá é o

maior exemplo disso.

O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA. 6 DE MARÇO DE 2008

REAÇÃO
Vice-prefeita Rosemeire Vasel (PC do
B) garante que vai à Justiça contra
aqueles que, entende, a prejudi
caram durante as investigações de
denúncias de irregularidades na

terceirização da merenda escolar.
Contrato que ela, na interinidade do
cargo de prefeito, assinou. Diz que
vai usar o relatório arquivado pela
Câmara como prova de lisura no pro
cedimento.

NAMESMA
Paro as eleições proporcionais de 2008 continua valendo o critério
ad�,odo em 2004 pelo IS):, mo -se o mesmo número de ve-<'

rett'ifores na esmagadora maiori s municípios. Em Santo Cata-
rina, só sete vão somar apenas mais um parlamentar: Blumenau,
Flo(ianópolis,Joinville, Indaial, Ngvegantes, São José e. Camboriú,
de acordo com o crescimento pó'pulacional. Jaraguá' não muda,&&
fica com os onze atuais.

PRESSÃO
A União dos Vereadores de Santa Catarina entrou com mondado de
segurança no Tribunal Superior Eleitoral. Contestando a resolução do

ue reg��1 os procCc�so�,.d� pe�da de monlg�o RO[ infidelido�
dária. A!tfnstituiç�o'iiocha que os Tribunais Regionais Eleitorai
têm co ência PO((J julgar.

Quem tem algum processo em fase de onólise no:prefeitura de Jaraguá
ompa;ll!1or as re

._

�i!�00� 01 do Contribuint
Qu á se reunindo te uma por semana devid
ao acúmulo de cerca de 100 processos. Informações pel� telefone
2,���8221 .! •...

;i1�.4t

SCHÜJZENFEST
Soçiedades ira e o. CCll da Sch�enfest, .'

luero, um d jetivos dos clubes, já estão c éias d (mç
nesse ano. Uma delas já definido, com só cinco dias de festa. E mão
de obro voluntário. Mas é preciso definir logo uma nova área. Se a

pre,feiture comprar o Pa�qu�,de Ev;�ntos, ser.ó�ip�eciso umiJ�\�mpla If
coro reformo dos pavilhões. Todos muito desconfortáveis.

'

SAÚDE.
Massaranduba entro paro<Consórcio Intermunicipal de Saúde criado
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NA PRÓXIMA LEGISLATURA

POLíTICA----------

Câmara fica com 11 vereadores
Parlamentares avaliam decisão do TSE de manter critério fixado em 2004
JARAGUÁ DO SUL

A Câmara de Jaraguá do
Sul continuará a ser compos
ta por 11 vereadores na próxi
ma legislatura. Isto porque p
TSE (Tribunal Superior Elei
toral) decidiu manter o crité
rio fixado. em 2004, quando
o legislativo do município
perdeu oito cadeiras. Para ter
direito a mais uma vaga, [a
raguá do Sul deveria ter uma

população de, no mínimo,
142.858 habitantes. Faltam,
portanto, 13 mil e cinco ha
bitantes, de acordo com o

último censo realizado pelo
IBGE, em 2007, que apontou
população de 129.850.

No exercício do quar
to mandato, Pedro Garcia

(PMDB) é o único vereador
do município que teve a

oportunidade de participar
da Câmara em três situações
distintas: com 15, 19 e, de
pois, 11 cadeiras. Ele avalia
que, em termos financeiros,
a manutenção das 11 vagas
gera menos despesas, mas

considera o número ínsu
ficiente, se comparado a

municípios com população
bem inferior, e que podem
ter nove representantes.
"Para melhor representar
todos os bairros e os muní-·

cipes, o ideal seria 15 vere

adores", defende.
Mesma opinião tem o ve

reador Dieter Janssen (PP),
para quem as decisões no Le-

gislativo seriam mais demo
cráticas se fosse 15 o número
de parlamentares, também
levando em conta a popula
ção e o número de bairros.
"Trabalhar com 19 é muito
difícil, mas 11 é pouco, já
que com cinco ou seis votos

pode-se decidir questões im
portantes", discorre.

Também favorável ao au

mento do número de vagas, o
tucano Eugênio Garcia lem
bra que a função do verea

dor é fiscalizar a Prefeitura.
Entretanto, disse que suas

atribuições vão muito além,
devido às cobranças da po
pulação, "que não distingue
o Executivo do Legislativo".
"Quanto maior a Câmara,
mais a comunidade estará re

presentada", avalia.
Já o vereador Terrys da Sil

va (PTB) acha que o municí

pio perde em representação,
e traça um comparativo com

passado recente. "Em 2000, o
censo apontou população de
109mil habitantes, e tínhamos
19 vereadores. Agora, com

130 mil, são 11. Eu lamento,
e considero injusta a decisão,
mas ainda tenho esperanças
de que mude", comenta, refe
rindo-se às PECs (Proposta de
Emenda Constitucional) que
tramitam no Congresso e que
alteram o número de cadeiras
nas Câmaras.

CAROLINA TOMASELLI

Para Eugênio Garcia, quando mais vereadores, maior a representaçõo

Com experiência de quatro mandatos, Pedro Garcia. defende 15 vagas

Terrys lembra que votaçõo das PECs no Congresso podem mudar cenário Dieter Janssen diz que maior número torna as decisões mais democráticas
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Buracos incomodam moradores

Ruo asfaltado
é prioridade
GUARAMIRIM

Uma rua com buracos e

condições de uso restritas.
É por causa disso que os ha
bitantes da Germano Friede
mann, no Bairro Progresso,
se dizem abandonados pela
administração pública mu

nicipal. Segundo o morador
Hercílio Buzzi, o local não
recebe qualquer tipo de me

lhoria há anos.

A indignação também
acomete aqueles que preci
sam transitar pela via para
chegar ao trabalho. "O acesso

é praticamente impossível",
diz Gilmar Camargo. Con
forme o gerente de Recursos

Humanos, parte da manu

tenção da estrada é feita por
funcionários de uma empre
sa sediada nos arredores.

O prefeito Mario Sergio
Peixer explica que a recolo

cação do asfalto nesta e em

outras sete ruas do muni

cípio só depende do Legis
lativo. "Temos os recursos

e a obra já licitada. Agora
estamos na dependência da

aprovação do orçamento
pela Câmara de Vereadores.
A Germano Friedemann é

prioridade para nós", enfa
tiza. No total, a pavimen
tação vai custar R$ 1,3 mi
lhão aos cofres públicos e

deve iniciar ainda no mês
de março.

CONSCIENTIZAÇÃO

O CORREIO DO POVO IIQUINTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 20011

Rã-bugio coordena trilha
Projeto contempla a educação ambiental de sete mil alunos
GUARAMIRIM

"Olha isso que legal!". Esta
foi uma das frases mais ou

vidas durante a visita de 43
alunos da Escola de Educação
Básica Felipe Manke, de Mas
saranduba, ao Instituto Rã-bu
gio, instalado em Guaramirim.
Árvores, rãs, sapos e o serele

pe, espécie de esquilo, fazem
sucesso graças à trilha organi
zada pela entidade e oferecida
a cerca de sete mil estudantes
da rede de ensino da micror

região.
A integração é tanta que as

incessantes perguntas feitas

pelos jovens ambientalistas
costumam se unir a brincadei-

.

ras e risos, tudo para chamar
atenção à preservação do meio
ambiente. Nomes antes nun

ca ouvidos como embaúbà,
tucaneiro e capororoca, por
exemplo, surpreendem, mas

no mesmo instante passam a

integrar o vocabulário infan
til e uma mudança de postura
acontece. "Muitas pessoas des
matam e poluem as florestas.
Essa gente é má e não deveria
fazer isso", ensina Guilherme
Winter, de apenas oito anos,

logo após o término de uma

caminhada explicativa por
dentro da mata.

Para João Paulo Stol, 9, o

passeio foi simplesmente "le

gal". Com os dedos, mostra o

número de árvores que des
truiu, apesar da pouca idade.
Dois mamoeiros cortados a

Estudantes se surpreendem com os mistérios encontrados em meio à floresta e se mostram protetores do natureza

facão, a partir de agora, são

exemplos de uma atitude pre
judicial à natureza. "Não vou

mais repetir isso porque po-

demos ficar sem água". A re

lação entre as árvores e a ma

nutenção dos lençóis freáticos
e nascentes de rios faz parte

dos ensinamentos repassados
pelo acadêmico de Biologia e

estagiário do Instituto, Renan
Krawulski.

Segundo ele, uma rápida
passagem pelo local acaba
sendo capaz de transformar
as noções ambientais de
cada um dos alunos. ''A flo
resta é um direito que está
sendo tirado deles. Estamos

plantando sementes aqui. Se

algumas nascerem, ótimo",
comenta.

KELLY ERDMANN

Centro de Ensino com inscrição aberta
Extensão do Senai oferece cursos de profissionalização em diferentes áreas

Local possui 1.813m2 de área

SCHROEDER

Inaugurado no dia 14 de
fevereiro, o Centro de Ensi
no Técnico Werner Ricardo
Voigt, em Schroeder, está em

pleno funcionamento. Apenas
no Naes (Núcleo Avançado de
Ensino Supletivo), instalado
no segundo piso da entidade,
mais de 700 pessoas já fre

qüentam as aulas na busca do
diploma equivalente ao Ensi
no Fundamental ou Médio.

Outra área que segue esse

exemplo é a habitada pelos

estudantes da Sociesc (Socie-
.

dade Educacional de Santa
Catarina), também abrigados
no local. Só quem pretende
ingressar no campus extensivo
do Senai precisa esperar mais
um pouco. São cerca de dez
modalidades diferentes que
ainda têm inscrições abertas.
Os mais procurados são os de
Informática Básica e Aprendi
zagem Industrial. Este último,
sem custo algum aos interes
sados em participar.

Os demais possuem matrí-

cula de R$ 10 e mensalidades
de R$ 15. Esta lista inclui os
cursos de Eletricista Instala
dor Industrial ou Predial, Sol
dagem, Mecânico Industrial
Básico, Costura e Modelagem.
A data de início das aulas de
pende da formação de turmas,
assim como os horários. Os
cadastros são feitos nos perí
odos da manhã, tarde e noite,
no próprio Centro de Ensino
Técnico, que fica na Rua Ma
rechal Castelo Branco, 3.905,
no Centro.
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Projeto vai poro governador
Expectativa da SDR é de que construção comece em julho
JARAGUÁ DO SUL

A SDR (Secretaria de Desen
volvimento Regional) entregou
ontem os projetos complemen
tares para construção do quartel
de Guaramirim ao comandante
do 14° Batalhão de Polícia Mi
litar, César Nedochetko, e ao

comandante da 2a Companhia
do 14° Batalhão, Rogério Vonk.
Na oportunidade, a secretária
de Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi, anunciou que
a estimativa de custos da obra
será encaminhada ao governa
dor Luiz Henrique da Silveira.
O objetivo é incluir no orça
mento deste ano o valor neces
sário para a construção, orçada
em R$ 350 mil.

Até o momento a Secretaria
de SegurançaPública assegurou
R$ 150mil para a estrutura, que
deverá contabilizar 353 metros

quadrados de área construída.

Segundo Niura, a expectativa é
de que as obras iniciem ainda
em julho deste ano, com previ
são de término no prazo de seis
meses. O terreno, localizado na
Rua 28 de Agosto, Centro, foi
doado há cerca de dois anos

pela Prefeitura de Guaramirim,
que também fez a terraplana
gem. Hoje, a 2a Companhia da
Polícia Militai: - que atende os

municípios de Guaramirim,
Schroeder e Massaranduba -

funciona numa casa de 252 me
tros quadrados no Bairro Avaí.

Junto com a estimativa de
custos para o quartel, a SDR
também encaminhará ao gover
nador e ao secretário de Segu
rança Pública, Ronaldo Bene

det, um documento referente à

construção de um muro no Pre
sídio Regional, para que o local

possa ser ampliado futuramen
te. O custo da obra ainda está
sendo orçado pelo Conselho
Comunitário Penitenciário.

De acordo com o diretor
do presídio, Ivo Ronchi, seria
preciso construir em torno de
40 novas celas para absorver o
número crescente de presidi
ários. Hoje, o espaço que tem

capacidade para 76 detentos
abriga 195, ou seja, tem mais
do que o dobro do número de

presos do que deveria.

DAIANE ZANGHELlNI Niura entregou projetos complementares do quartel à Polícia Militar

Ônibus teria atingido a traseira do caminhão, que acertou dois carros

Acidente com quatro veículos
deixa dois feridos na BR-280
GUARAMIRIM

Um acidente entre um

ônibus, um caminhão e dois
automóveis deixou duas pes
soas feridas e provocou cerca

de dois quilômetros de con

gestionamento na BR-280 na

manhã de ontem. A colisão
aconteceu perto do Posto
Guaramirim.

De acordo com a Polícia Ro-
o doviária Federal, o ônibus pla
ca MDR-8520, de Navegantes,

teria batido na traseira de um
caminhão, atingindo também
urn Renault Clio e urn Citroen
Picasso que estavam à frente

O motorista do caminhão,
Reginaldo Bento, 27 anos,
teve uma lesão na coxa, e uma

passageira do ônibus, Eveline
Ribeiro Oliveira da Silva, 26,
sentia dores no pescoço. Eles
foram encaminhados para o

Hospital Santo Antônio com

lesões leves.

Samae procura
por vazamento
JARAGUÁ DO SUL

Há cerca de uma semana, o

aposentadoAntônioDaniel Bil
ck, 56 anos, pouco vê a água da
torneira de casa. "Quando não
falta água, ela vem com pouca
pressão", comenta o morador
do Bairro Água Verde. Ele é um
dos usuários que enfrentam

problemas no abastecimento,
causado por um vazamento.

Desde sexta-feira, o problema
atinge principalmente os bair
ros Czerniewicz, Vila Lalau,
Baependi, Centenário, João
Pessoa e Água Verde.

Segundo o diretor-geral do
Samae (ServiçoAutônomoMu
nicipal de Agua e Esgoto), Luís
Fernando Marcolla, a equipe
está trabalhando para localizar
o vazamento, que está baixan
do o nivel da água no reserva

tório do Centro. "Esperamos
normalizar o abastecimento o

mais rápido possível", disse.
O diretor também lembra

da importância do uso racional
da água e alerta para que, neste
momento, as pessoas evitem
lavar calçadas ou carros com

mangueiras, aumentando ain
da mais o consumo. ''Nossa

captação é suficiente, mas com
o vazamento e picos de consu
mo háum prejuízo no abasteci
menta", pontuou.
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GREVE NO ESTADO
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Professores decidem pela greve
60 educadores da região estiveram naassemhléia que culminou na paralisação
JARAGUÁ DO SUL

Cerca de três mil trabalha
.dores em educação estiveram
reunidos em assembléia, ontem,
em Florianópolis e decidiram
pelo início da greve da categoria.
Segundo o Sindicato dos Traba
lhadores em Educação (Sinte),
60 profissionais da região estive
ram no encontro, mas a estima
tiva é de que cerca de 350 tra
balhadores "cruzem os braços"
nesta quinta-feira.'

A greve estava deflagrada
desde o ano passado, mas a ca

tegoria aguardava uma nova po
sição do governo, que manteve
a proposta inicial. As principais
reivindicações dos trabalhado
res são a incorporação do Prê
mio Educai ao salário e a equi
paração do piso salarial com os

demais servidores do estado.
O governo restringe o abono

de R$200 pago em duas parcelas
somente aos especialistas e pro
fessores em sala de aula. Mas o

sindicato pede a incorporação
do benefício também para téc
nicos e servidores em licença
ou aposentados. Já quanto ao

piso, eles querem que o valor

corresponda ao praticado para
'"

os demais servidores estaduais.
"Nas outras secretarias, o pro
fissional com ensino superior
recebe o piso de R$1050. Nós,
mesmo com graduação, entra
mos na rede estadual com um

piso inicial de R$838 para uma
carga horária de 40 horas", re
vela o conselheiro do Sinte, Se
bastião Camargo, que participou
da assembléia, ontem. Ainda de
acordo com o Sindicato, o piso
salarial do professor é o Imenor

entre os servidores do Estado e

o quarto pior do país.Por outro
lado, eles dizem enfrentar pro
blemas antigos como a superlo
tação das salas de aula, a falta de

. infra-estrutura nas escolas e as

cargas horárias excessivas.

Após a assembléia, os traba
lhadores realizaram ato público
em frente à Assembléia Legisla
tiva contra o projeto que privati
za aPrevidência Social da classe.
Para a Secretária de Desenvolvi
mentoRegional, NiuraDemarchi..
pode haver possibilidade de ne

gociação com o governo.

DEBORA VOLPI

Atividades complementares
no MARISTA

Tendo sua proposta pedagógica pautada
essencialmente na formação integral da pessoa, o
Colégio Marista São Luis', oferece aos seus
alunos uma série de atividades complementares
ao turno escolar; sendo elas:

culturais: teatro, dança e PJM (Pastoral
Juvenil Marista)

espo.rtivas: futsal, bàsqueteevoleibol
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
experimentais.
A quaHdade do serviço prestado pode ser

comprovada pelo excelente trabalho realizado
pelos profissionais especializados que atuam nas

diversas atividades, desenvolvidas como forma de
valorização e demanifestação da personalidade.
As atividades complementares não visam apenas
competições, mas sim um objetivo maior: a

formação integral, buscando proporcionar
autodisciplina. maior concentração, integração e

soclatízação de alunos, professores e familiares.
Tais atividades alongam o turno da aula dos
educandos 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

Em 1odo (I Estado, cerca de 750 mil estudantes podem ficar sem aula por tempo indeterminado

O QUE OS PROFESSORES QUEREM: Reflexo da paralisação já é
sentido em algumas escolas

Ontem, a situação na

escola Holanda Marcelino
Gonçalves era atípica para
um dia normal do calendário
escolar. As crianças estavam
em sala de aula, com o mate
rial em dia e os livros sobre
as carteiras. Mas o cenário
estava incompleto. Diante.
do quadro e do giz, não exis
tiam professores. No lugar
do conteúdo tradicional, os

.

estudantes receberam ativi
dades físicas ou exercícios

complementares.
Parte dos 40 professores

da escola aderiu ao movi
mento do Sindicato dos Tra
balhadores em Educação,
que resolveu "cruzar os bra
ços" por não entrar em acor

do com o governo. Apenas
um professor da instituição
viajou à capital para partici
par da assembléia, mas mes

mo assim, a maioria não deu
aula em apoio à mobiliza-

ção. "O colégio está parado.
E nós estamos reunidos para
estudar o Estatuto do Ma

.glstério .. Já explicamos aos

alunos a situação, eles estão
em sala de aula, mas aula
normal não tem", explica o

professor de biologia, Adair
Keski.

Só nesta escola, mais de
mil alunos foram afetados
pela paralisação dos profes
sores. Em pelo menos outras
12 escolas da região, parte
dos educadores tem o mesmo

posicionamento. "Estamos
lutando para valorizar nossa
profissão. Queremosmelhores
condições de trabalho", argu
menta a professora de Língua
Portuguesa, Priscila Valenti
no Santos. Ela lembra que a

carga horária é alta, as salas
estão cheias, muitas escolas
não possuem infra-estrutura
adequada fi o Prêmio Educar
não agrada a categoria.

• Aumento do piso salarial
• Incorporação do
Prêmio Educar ao salário

• Melhores condições de trabalho
• Revisão da carga horário
• Eleição direto para diretoria

O QUE O GOVERNO PROPÕE:
• Prêmio proporcional a cargo horiíria
• Hora atividade cumprido nn escola
• Alteração da lei de licitações para
terceirização de merenda, limpeza e

vigilância
• Municipalização dos eEls - centros
de Educação Infantil e Pré·escolar

• Privatização da Previdência Social

"Queremos valorização", diz Priscila
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SÁOJOÁO MASSARANDUBA

Moradores pedem
melhorias em ruas
Os moradores de São João do Ito
periú e Luís Alves pedem melhorias
00 longo dos estrados do Bairro
Rio Novo, que ligo os municípios.
Excesso de buracos, ocidentes e

poeira, ou lama quando chove, são
alguns dos problemas. Popul'ares
querem uma atenção especial do
secretario de Obras.

BARRA VELHA

Boca da Barra

passa por obra
Deverá ser publicado hoje no diário
oficial de Borro Velho, o licitação
número 2/2008 referente o obras de
abertura e fixação do borro do Rio Ito
pocu. A intenção é aumentar o canal
de Borra Velho oferecendo mais estru
turo aos moradores e turistas com lim
peza, ampliação do orlo, dentre outras
melhorias.

.

ESPAÇOS DISPONíVEIS
PARA COMERCIALIZAÇÃO

A Prefeitura de Massaranduba comunico que os espaços poro comer

cialização de produtos poro o 110 Fecarroz (Festa Catarinense do Arroz)
estão disponíveis aos interessadós. Afesta se realizará de 30 de abril o
4 de maio e o telefone para contato é o (47) 3379-1223 ou através do
celular 9653- com Elaine ou Juliano.

GUARAMIRIM

Mais queimadas
Os Bombeiros Voluntários de Guanimirim atenderam duas ocorrências de queimados no terça-feira)lo múnicípio. A pri
meiro foi no Estrado Vicente Bernardes, no Bairro Bananal do Sul. Agricultores atearam fogo em bambuzal potà limpar
terreno, às 19h15. O segundo foi no rodovia BR-280 o 700 metros. do trevo com o BR-l 01, em propriedade particulat por
volto dos 22h54. Os Bombeiros pedem �autela aos agricultores e proprietários de terrenos e que se utilizam deste artifício
poro limpar o local. A prático afugento animais, inclusive cobras, que acabam indo poro o área urbano do cidade.

"T

VALE DO ITAPOCU

4mvali promove palestra'sobre DIME
'1\ Amvali, através do Colegiado de Administração e Finanças e do Colegiado de Contadores e Controladores Internos, e Sin-·'·
dicont promovem pa!estra sobre o DIME - .Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico, no dia 14 de março,. �.

. dos 8 às 12 horas, no auditório do 4perj. O objetivo é sanar dúvidas e promover o correto preenchimento dos documentos
fiscais visando o correto registro :do":: ril'ovimento econômico, imprescindível poro o determinação -do 'índice de retorno do
ICMS 1I0S municípios; Poro mois:info'rmações-Í) t�léfofie é,3370-7933 .

.

" ;.
.

JARAGUÁ DO SUL SCHROEDER

IPTU com desconto
até o dia 10

Marisol doa

prédio
O prazo poro o contribuinte jaroguaense A empresa Marisol, de Sehroeder
que quiser obter 18% de desconto no po- doará no dia 11 de março o prédio
gaménto à visto do IPTU encerro no próxi-' onde funciono o 'Creche Girassol poro
mo dia lO, mesmo doto do vencimento do o ·Prefeitura Municipal. A creche fico
primeiro mensalidade daqueles que opto- próximo à empresa e já foi mantido
rem pelo parcelamento em até oito vezes. pelo Marisol que repassou o entidade
O percentual descontado não incide sobre 00 município. Ontem os secretários de
Taxas de Serviços Públicos e Umpezo Urba- - Educação do Vale estiveram reunidos
no. Já no coso de quem preferir parcelat o no Gerad (Gerência Regional de Edu-
valor do prestação não pode ser inferior o cação) de Jaraguá do Sul. A reunião
35% do UPM - Unidade Padrão Municipal, era poro trotar de investimentos em

� que equivale o R$ 96,98. educação:
z

:;

JARAGUÁ DO SUL

ENCONTRO'DOS BAIRROS
A primeiro edição do Encontro �os Bairros, promovido pelo Fundação Munici
parde Esportes, acontecerá neste d,omingo,.dio9 de março, no Associação de
Moradores do Três Rios do Norte, lócalizada no 'Rua Oreste.s Tecilla, próximo
00 Supermercado Amizade. O evento englobará,também os bairros Amizade e

Czerniewicz. O evento está marcado para começar às 8h do manhã e terá, entre
outros atrativos, campeonato de vôlei de areia, futebol de areia e de 48 (bocha).
Às 1 Oh acontece o cerimônia de inauguração do área de lazer do bairro. Durante
todo o dia haverá serviço de bore cozinho, inclusive com almoço .

. CORUPÁ

o
,«

�
s
::J
>
a! '-

. PREFEITURA DE CORUPÁ E CEFET
FIRMAM CONVÊNIO PARA CURSOS

A Escõla Técnico Federal (Cefel) de Jaraguá do Sul e o Prefeitura de Co- /
rupá·estão firmando convênio poro cursos profissionalizantes nos áreas
de informático básico e desenho técnico mecônico poro alunos acima
de 18 anos. O curso de inform,ática básico será no Escola Municipal
Aluísio Córvalho de Oli.veira no período noturno. Pcsterlermente haverá
curso de desenho mecÔniC(f-fiO Cefetde Jaraguádo Sul, poro o qual o
Secretario de Educação oferecerá traosporte gratuito: Serão aproxima-"
damente 25 vajJas. _

.
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Mais uma história de época no TV
A Globo já começou a produzir Ciranda de Pedra, a próxima novela das 18h
De olho na concorrência, a

emissora dos Marinho preten
de cativar o público com uma

história densa e recheada de
romance e intrigas familiares. É
sabido que as histórias de épo
ca; com seus costumes e figuri
nos característicos, agradam ej
desta vez, o cenário não pode
ria ter sido melhor escolhido: a
São Paulo dos anos 50 ..

Vem aí a nova versão de
"Ciranda de Pedra", a qual já,
entrou em fase de' produção.
A história do autor Alcides

Nogueira é inspirada no livro
homônimo, escrito por Lygia
Fagundes Telles.A trama já foi
exibida pela Globo, entre abril .

e' outubro de 1981; na época, '

a história foi adaptada por Tei
xeira Filho e dirigida por Wolff
Maya (grafado assim mesmo) e

Reinaldo Boury, .

Elenco, produção e equipe
de direção de "Ciranda de Pe

,

dra" , que tem estréia prevista
para maio, na faixa das seis da
tarde, se reuniram para conver
sar com o autorAlcides Noguei
ra e assistir às palestras sobre o

cenário social, político e econô
mico do Brasil na década de 50

e sobre a vida cultural de São

Paulo, com imagens da época
em que a cidade já era a décima
maior do mundo. O autor Alci
des Nogueira aproveitou pata'
explicar que sua história é uma
nova versão de "Ciranda de Pe
dra" e não um remake. "É uma

obra igualmente inspirada no

livro de Lygia FagundesTelles,
Rossa grande. dama da literatu
ra brasileira", ressaltou ele.

O folhetim se passa em 1958
.

e sua trama central gira em tomo
da abastada familia Silva Prado..
A socialite Laura (Ana PaulaAró-

. sio) e Natércio Silva Prado (ator
a ser escalado) formam um dos
mais.bonitos e invejados casais .

da sociedade de São Paulo. Na
tércio é um advogado conceitua

do, de prestígio nacional, e ávido
para seguir uma vitoriosa carrei
ra no mundo jurídico. Law-a é
uma belíssima mulher, elegante
e culta. O casal tem três filhas:
Bruna (Anna Sophia Foch), Otá
via (Ariela Massoti) e Virgínia
(Tammy di Calafiori). A família
mora em um imenso casarão do
Jardim Europa. Virgínia, desde
o nascimento, sempre foi mui
to apegada à mãe, e esta à filha
caçula, o que despertou o ciúme
das duas irmãs.

Na primeira
versõo de
"Ciranda de
Pedra", José
Augusto Branco

interpretou Alceu
e agora o ator
volta à história,
mas na pele do

_ personagem
Silvério

Luxo, brigas e traição
Apesar de viver no luxo e cerca

da dê muito conforto, a Família Silva
Prado guarda seus segredOs. Loura, há
anos, sofre de distúrbios emocionais
que o foz ter crises constantés. Oro é

tranqüilo, simpático; oro é irascível,
nervosa. Desde que ficou doente, vem
sendo trotado pelo atencioso médi
co Daniel (Marcelo Antony), que é o

oposto de Natércio, sempre ocupado
demais até mesmo paro dor um

beijo de boa noite no esposo. Para
fugir da falto de compreensão de
seu marido, Louro sempre busco o

apoio de seu médico. Apesar de não

manifestar; ele é profundamente
apaixonado por elo e se esforça para
sublimar esse sentimento. Não su

portando mais conviver com o tirania
do marido, Lauro decide acabar seu

casamento. Natércio, completamente
foro de si, mondo internar o esposo
como louco. É Daniel quem consegue
resgatá-lo do sanatório e levá-Ia para
morar em sua caso, um sobradinho no

bairro da Vila Mariano.
A partir daí, o tramo .segue re

cheado de outros personagens e

outros enredos que acabam se cru

zando no decorrer do história. Ana Paula Arósio será a protagonista de "Ciranda de Pedra",
interpretando arica Laura Silva Prado

Depois de curtirem uma

temporada de férias, Bruno
Gagliasso, Cleo Pires e

Leandro Leal voltam em

mais uma novela global

Marcello Antony será o.

Dr. Daniel, o grande amor e

grande apoio na vida d.e Laura
Silva Prado (Ana Paula Arósio)
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALiSTA

...uma prosa,
um papo-cabeça ...

Olhos nos olhos. De repente eles se encon

traram no meio da multidão e as mãos se jun
taram, os lábios se tocaram e ninguém mais

pode fazer nada para separá-los. O que Deus
uniu, o homem não separa, dizia o padre na

capelinha do Bairro San Cristóvan,
.

dois me

ses depois' do encontro casual.
De short e camiseta verde, sentado no sofá

no domingo à tarde, ele vivia a vida a dois.
Ela, de camisola preta e decotada passeava
em frente ao aparelho de tv ligado no jogui
nho de futebol Palmeiras x Corinthians. A
cada passo dela, os mesmos olhos que a dese
jam ver ao longo daqueles encontros casuais,
apenas queriam que fosse ainda mais magra e

mais baixa, podendo assim ver os 22 homens
correndo atrás de uma bola, como pensava
ela nos momento de fúria.

Na segunda-feira, ela levantou cedo, to
mou banho, o café e saiu. Nenhuma palavra
pronunciada, nenhum olhar encontrado. A
porta da cozinha bateu, os pneus do carro

fizeram barulho e ele
não entendeu nada.
- Deixa prá lá, deve
ser TPM!, argumentava
para si mesmo.

À noite, ele queria
sexo. Ela, amor no dia
anterior. Dor de cabe
ça, enxaqueca terrível,
vira-vira na cama, os

rostos para lados opos
tos: os dois acordados
a madrugada inteira.

De manhã, ele levantou cedo, bateu as portas
com força, não comeu o mamãoque ela havia

preparado e foi trabalhar. - Deve ser a reunião
feedback de logo mais com os funcionários,
respondia comoum mantra para si mesma.

Na hora db jantar, a gata de estimação que
ria colo dela e ração dele. Os dois tiveram de
se olhar, as mãos se encontraram entre o pêlo
farto de Tatá, que fazia do corpo uma trança
em volta das pernas de ambos.

- A TPM passou? perguntou ele.
- Tem jogo hoje de novo? indagou ela.
Como em um toque de mágica, ou pela

varinha de condão da fadinha Tatá, os dois
se olharam e trocaram as palavras certas, de
pois da passagem de nove intermináveis dias.
Ele descobriu qu.e a TPM tinha vindo e ido
há três semanas e não era assim tão perigoso,
bastava abraça-la e exemplificar a beleza da
"baixinha". Ela percebeu que durante o fu
tebol podia vestir um short e -uma camiseta
e deitar' no colo do "xuxuzinho", era só não

passar na frente da TV e ganhava até beijos na
hora do intervalo.

• kellyerdmann@gmail.com

NOVELAS

VARIEDADES-'��������-

Inseticida, filme
"ada assustador

Prepare-se para a diversão. Inseticida é
um filme com muita gosma e litros de
sangue falso. Os atores são meio amado,
res, a maquiagem dó na cara e os insetos
- que ficaram gigantes depois de uma

experiência - foram desenvolvidos por
computadores. São os ingredientes de
um filme trash hilariante.

E o palhaço
o que é?

fazer literatura muda é uma façanha.
Sem uma palavra sequer e com um be
líssimo roteiro de ilustrações, Guto Lins
consegue entreter e prestar homenagem
a um dos personcqens' mais famosos ao
mundo: o palhaço. Por ser divertido, ado
rar o Arrelia e o Pimentinha, e se achar
um pouco palhaço, Guto conta suas histó
rias com uma mistura de aquarela e efei
tos digitais, com muita cor e bom humor.

DESEJO PROIBIDO
Henrique diz o Chico que deseja que Miguel
veja loura em seus braços de novo. Henrique
revela a Cândida sobre as duâs acusações que
recebeu deTrajano. Trajano tento descobrir com
loura os motivos pqm Henrique querer preju
dicar Ana. louro conta com o testemunho de
Tonha e Valdenor a seu favor no processo de

anulação do casamento. Cândida repreende
Chico por ter denunciado Henrique. Cândida
fico desconcertada ao saber da gravidez de Ra

quel. Ana insinua gue foi Cândida a respensével
pelo atentado a Chico.

BELEZA PURA
Guilherme e Renato discutem. A polícia cerca a

barca e mando os seqüestradores se entrega
rem. luiza, Anderson, Klaus e Fernanda entram

. em pânico. Raul e Suzy quase se beijam, mas
o elevador volta a funcionar. Anderson, luiza e

Fernando são levados à delegacia de proteção
. à criança e adolescente. Adamastor diz o Sheila
e a José Henrique que Olavo tem um parente.
Norma atende um telefonema do professor An
tunes paro Guilherme, remarca o encontro dos
dois em outro lugar e não avisa ao engenheiro.

DUAS CARAS
Maria Paulo pede a Ezequiel que ele vó à festa
de Renato. Rudolf pede que Ramona não revele
nada até conversar com ele. Júlio se anima para
trabalhar no finalização do filme e Evilósio con

corda. Bernardinho leva bolinhos de bacalhau

poro Bernardo e se irrita com o fingimento de
Amara. Alzira diz aos filhos que vai se separar.
Renato diz à mãe que, se ele pedir ao pai, os
dois podem voltar o ser um casal. Mario Paulo
fico abalada com a converso. O sufocador per
segue Alziro e Juvenal a salvo.

AMOR E INTRIGAS
Valquíria dó o prozo de uma semana para Bru
no comprar o apartamento de Rafaelo. Jurandir
amarro Alexandra e se preparo paro amorda

çó-Ia. Alexandià cospe no rosto de Jurandir e

ele reage lhe dando um topa. Alice conto paro
Janaína sobre a foto de Felipe e Volquírio e diz
ter certeza de que a irmã estó fazendo tudo de

propósito. Paulo ofende Neide e elo fica arra

sada. Valquíria fala paro Bruno sobre o plano
paro enganar Rofaela. Felipe pensa em Alice.
Débora e Sérgio se despedem de Joyce e vão

paro o Rio.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Toti fico com medo que ac�nteça algo com

Marcelo e diz que iró protegê-lo com seu pen
samento. Eric e Fernando ficam hipnotizados

. pelo canto da' sereia e Juanita diz que deve ser

algum feitiço. Os dois caminham em direção
o praia e Juanita tento impedi-los. Simone e

Paolo ficam surpresas ao saber que Helga tem
medo de ser morta por Eric. Ernesto recebe um

telefonema e descobre que Marlene sumiu após
marcar uma entrevista com Taveira. Medusa se

irrita com os gritos de Silvana e lança raios dos
olhos contra a moça.
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---------VARIEDADES

Interpretação
de si mesma
A socialite Paris Hilton será a

protagonista no retomo da série de
televisão "My Name Is Ear!", que volta
à grade do canal "NBC" no dia 3 de
abril. Paris interpretará si mesma. É
o primeiro capítulo inédito exibido
depois da greve dos roteiristas que
afetou Hollywood. Durante o episódio,
o personagem principal, Earl (Jason
lee) está desmaiado ti Hilton é uma

das suas alucinações.

SUDOKU.

Kaká diz que não

�k���o��e��P.�orço do
revista RG Vogue e afirma em entre
vista que "não são todos (os jogado
res de futebol) que são mulherengos
e querem sair por aí pegando todas as

mulheres". "Nunca sofri preconceito
no meio do futebol por ser como eu

sou", afirmou ele. Kaká é casado com

Carolina Celico há dois anos e espera
seu primeiro filho, que deve nascer

em abril.

,

Iris Stefanelli diz
que falta Alemão
Iris Stefanelli (a Siri), que formou
com Diego Alemão e Fani Pacheco um

dos triângulos mais famosos do BBB
7, disse que assiste à atual edição do
reality show e que, em sua opinião,
falta um Diego Alemão para alegrar a
casa. "Alemão agitava amulherado.
Ele era animado, colocava fogo na

casa. Não é somente eu quem acho,
não. Nossa edição foi muito mais,
animada do que essa!", acredita Iris.

Novo Escritório
Aquele jovem advogado, recém
formado, montou um luxuoso
escritório. No primeiro dia de
trabalho, chegou bem cedo. Meia
hora depois batem à porta. Ele
apanha o telefone do gancho e

simula uma conversa:
- Sr. Mendonça, o juiz já deu pare
cer favorável! Sei... Como? Meus
honorários? O senhor pode pagar
os outros 50 mil na semana que
vem! Sem problemas! Obrigado,
um abraço!
Bate o fone no gancho e vai abrir
a porta:
- Pois não, o que o senhor deseja?
- Eu vim instalar o telefone!

DIVIRTA-SE

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e viciante. O obietivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

PREVISÃO DO TEMPO

SOLUÇÃO
Presença de sol e calor em todo o lstnde.
Temperatura elevada. Umidade do ar mais
alta no leste. Vento noroeste a sudoeste
fraco a moderado .

., J�lragllá do Sule Região

HOJE

MíN; 18° c
MÁX: 33° C II, I
Sol com pancadas
de chuva

NOVA CRESCEllTE

SEXTA

MiN.: 20· C
MÁX: 34°C,� _.,#

Sol com pancadas
de chuva

MÁX: ss- C I·!:-,"',�""'··
So! com pancadas
de chuva
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"I ÁRIES

4,�I' (20/3 a 20/4)

.� -, A posição da Lua

.\. � em seu mapa
indica um encontro

com uma pessoa próxima, que
vai lhe fazer muito bem. Você
terá a chance de sentir o quanto
é ,admirado e querido. É possível
ainda que alguém interessante
se aproxime de você.

lOURO
(21/4 a 20/5) .

O charme e gostei .

requintado do iau-
.

. rino, sempre foram
atributos da sua personalidade.
Hoje é um dia em que você deve

explorar essas qualidades.
Esteja com amigos, pois eles
darão uma energia amorosa que
se espalhará ao seu redor.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
P�este bem a ate�
çao na sua manel

. ra de agir e de se

expressar para o mundo. Você
tem chance hoje de ser muito
admirado. Então, procure estar
ciente de suas qualidades e se

valorizar ao máximo. Cuide de
seu visual e suas atitudes.

� LEÃO

�,.:) (22/7 a 22/8)
� ') O cosmos lhe

....., u--: sugere que procure
se entregar aos

sentimentos que estiverem lhe
rondando. Mesmo que algo lhe

pareça estranho e fora de contro
le, encare-o, para ver a realidade.
Perceba que o mergulho no novo,

pode 1he trazer o sucesso.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
O céu estimula
todos os assuntos

que tenham rela

ção à sua rotina e organização
diária. �ncare-os com muita
harmonia e aproveite o dia para
sair com quem gosta. O dia su

gere paqueras, diversões e tudo

que lhe traga benefícios.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Procure ter mais
cuidado ao se

� ""
CÂNCER

�.� (21�6 a 21/7)
'-:;"_"�:' .Voce se encontra
: 'num bom momento

para avaliar sua

relação .afetiva. Faça isso, para
encontrar novas alternativas
de viver com quem ama. Você

precisa ter a perspectiva de
melhorar tudo em sua vida. É
bom observar seu interior.

expressar com as

pessoas de sua família. Pode ser
necessário algum entendimento
se quiser melhorar o relaciona
mento. O tempo que passar em
casa, devem ser bem aproveita
dos lhe trazendo paz.

ESCORPIÃO
'(23/10 a 21/11)
Bom dia para você
revolucionar os
padrões antigos
em relação aos

romances. Aproveite também para
conversar abertamente com quem
ama e �ar a ela novas idéias sobre
a realidade atual. ludo isso deve
ajudá-lo a ser mais feliz.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Com a Lua estimu
lando seus amores,

.

, você sentirá que
sua vida afetiva ganha um tom

especial. É o momento para
aproveitar as oportunidades, e .

organizar as coisas pessoais, de
modo que fique disponível para
curtir os bons momentos.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Paree avalie
seus critérios de
escolha. Veja se

tem seguido o que considera ideal

paro ;jua vida. Faça as mudanças
necessárias para alcançar melho
res oportunidades de cresci
mento. Devagar. você sabe que
chegará onde realmente quer.

AQUÁRIO.
(21/1 a 18/2)
Você tem chance.f\. hoje de rever o va-
lor que tem dado

às coisas e pessoas à sua volta.

Faça isso com senso crítico, pois
é hora de saber como expressar
aquilo que quer. O que tiver que
ser falado, neste sentido, tem
que ser respeitado.

PEIXES

... (19/2 a 19/3)
•• O dia está favorá-
�.., vel para aperfei-

çoar tudo que se

relacione às suas expectativas
diante do mundo. Centre-se mais
em si mesmo e coloque-se como

centro. Procure perceber melhor
quais são suas qualidades pes
soais. É um ótimo exercício.
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-Por r(

R(c,qrdo
U�N\eL freis

Hoje no coluna, Scharles Ed�ardo Siewert, mais conhecido como DJ
Xalinho, junto à namorado Aline Schulz.

- -

No nes do noite:' DJ Igor Limo, Pépe Narloch e Rioo Brattig em

bolado no Momma Club

SJUA DO FEUÃOmCOM-ARROI
Anote na agenda: ago'ra toda quarta-feira, a partir das 19h, rolam noites de culiná
ria exótica no restaurante do Hotel Saint Sebastian. O ótimo buffet fica ao mesmo

preço de um rodízio de pizza (R$18) e olho o boa: chef Rafael Porto já adianta que
para semana que' vem �ogita entre colunária grega ou holandesa para a noite ...

"
• ;"fqça co.ntato pela 5275 7500 e ímpressione o par com um jantar interessante.

CHECKLIST - VIDA NOTURNA
Como todos têm acompanhado, o ano começou atribulado
na cena jaraguaense, com cosas fechando, outras
confirmando abertura e muitos boatos no ar. Passando a

limpo as informações oficiais, eis o que pode-se esperar:
- Deep Choice Club vai mesma fechar. A princípio a data de
despedido será dia 29 de abril, indo nessa também o 115

Lounge. Já com planos para reabertura, iniciam-se logo
obras em novo endereço, que trarão para Jaraguá do Sul
uma grande estrutura para entretenimento. Caso tudo
corro dentro do previsto o público poderá conhecer o novo

point par volta do mês de julho.
- A ComBat cerrou portas, mas aleatoriamente promoverá
eventos "avulsos". Chico Piermann já adianta que para
abril rolará balada na cidade, em ponto o ser definido. Já o

London Pub, seu empreendimento na Reinaldo Rau, ganha
possível dato de abertura mais ao final do mês de abril.
- A Licoreria pós-reformasvai muito bem, obrigado. Enfim,
Jaraguá têm um point ref.erêncio aos domingos.

'

- AChoperia Bierbude também prometenovida�es, porém
o público deverá esperar um pouco'mais paro conferir
Possivelmente na metade do segundo semestre deste ano

sêo Amarildo vai dar um upgrade no 'ponto" que até lá
promoverá uma grande festa pormês. ','

,

- Fabrício Santana, da The Bell Eventos, está com endereço
quente disponível no centro ao cidade, e promete para
abril e maio duas baladas temáticas de primeira
categoria, com drinks e música exótica.

- E como já anunciado aqui semana pessadn,
posshelmente em maio teremos como altetnaUva o novo

bar Estação do Tempo, ainda em obras no endereço da
antiga revistaria Sebu 's .

.

- Esqueçam o que têm sido dito sobre réstaurante
mexicano, o pOSsível proprietário desmentiu tudo e disse
que o que pretende abrir na cidade é uma choperio.

MAIS' PRA FRENTE
Criando grande expectativa, temos com o fechamento da
Deep e do 115 a expansão do Shopping Center Breithaupf,
que vai ocupar praticamente uma quadra inteira. Sabemos
que com o obra haverão então duas praças de alimentação
no shopping; interessimdo grandes franquias a aterrisar
na cidade. Além dessa, ainda vão pintar no endereço uma

ou duas ótimas novidades no quesito entretenimento. Dá
,

muita vontade citar nomes, mas é melhor esperar
confirmação.

KANTAN DELIVERY
Já operacional o delivery do Kantan Sushi Lounge! Agora
aos domingos (e somente aos domingos) pode-se ligar
para 8834 1434 ou 33711584 e solicitar entrega em casa

dos ítens dlsponlblllzades no cardápio, da casa. E para
quem ainda prefe�ir va'riedade, o Kimtan também oferece
no delivery' opçõijs�de 'mcssas e tanl.es ,da', culinária
contempórâneGim��nàéiónot ,',"

, ','
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II O (ORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2008 VEíCULOS-'------------

R$ 42.000 R$ 42.000 R$ 42.500

COMPlElO, 1006 COMPlETA, 1004 COMPlElA, 1004

Entrada + saldo. em até 60 meses

com taxa a partir de 0.99% am.

Entrada + saldo em até 60 meses

com taxa a partir de {},99% a.m,

Entrada -+ saldo em até 60 meses

com taxa a partir de" 0,99% a.m.

R$ 40.000 R$ 52.000

206 SENSATION1.0
COMP�ETQ, 1004COMPlEIO, COURO, CAMB, AUl. , 2004

307 RALLYE 2.0
COMPlETO, COUI1(l, CÁMB, AUT" 2005

Entrada + saldo em até 60 meses

com taxa a partir de 0,99% am.

Entrada + saldo em até 60 meses

com taxa a partir de 0.99% s.m.
#

'R$ 29.000
Entrada + saldo em até 60 meses

com taxa a partir de O,99%'a.m ..

R$ 34.900 R$ 32.800

COMPLETO, 2005 COMPlETO,2007
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---------------vEícULOS

VEíCULOS
3275-0045

CORSA SEDAN 1.6 2005 COM opes

FIESTA CL�SSI4P 1999 C. OH + OPCS

SIENA STILE 1.61999 COMPL. + GNV

O CORREIO DO POVO DQUINTA·FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2008

.....�",,_,�'���;����11%'1!J���_
Di(l�teiro G�30126 DIANT/TURBO
+ 'Yrasei.ro 6B[1119/21013 TRAS/TURBO,

www.giovaneveiculos.com.br
* Escolhe 1° veto março ou abril você escolhe ...........r�

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

ESCORT GL 1.81998 C. OH + OPCS

FIESTA PERSONALITE 1.0 2003 C. OPCS

TWISTER 2005

FIESTA 4P GL 2000 COMPLETO

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

UNO MILLE SX 4P 2000 COM OPCS

CLIO SEDAN 2006

VECTRA GLS 1999 COMPLETO

EMAIS ...

BLAZER DLX 2.2 GNV 98
CHEvm 93
MONZA SUE 2P compl 87
PARATI G1II1.8 4P cornplets 01
POtO 1.6 completo + rodas 03
GOL 1.0 94
GOL Cl 1.6 GNV 92
PAllO WEEKEND CITY 1.5 8v compl 99
STRADA WORKING 00
FUSION completo 06
ECOSPORT XlT 1.6 campI. +ab-ecouro 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 compí + rodas 93
PEU. 307 feline aut. + couro 04
2061.6 2P completo+GNV+rodas 00
SCENIC RT 1.616V COMPLETA 02.
CLIO SEDAN RN i.o 16V completo 03
XT 600 04
TWISTER 07
CG 125 Cf PARTIDA 00
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Rua Walter Marquardt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do sur- SC Fone: (47) 3370-7500

Vectra GL 1998 branco
COMP+RLL

·:Y":'N·I,I,-

Uno ELX 4p 1995 R$10.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 29.500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idt/aq!te prata R$ 26.800,00
Escort L 1.6 GNV 1994 R$ 10.900,00
Escort GL Zetec 1997 ac/dh/kit R$14.9DO,00
Pampa 1.8 1996 clopc R$ 11.000,00
Fiesta GL 1.0 4p 1996 R$ 12.500,00
Vectra GL 2000 completo R$ 28.800,00
Vectra GLS 1997.RS19.900,00
Ford Ka 2001 el kit + cd painel. RS 16.BOO,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 23.000,00
Golí 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Palio Fire 4p GNV. R$ 19.900,00 "

Santana 4p 1988 GLS completo. R$ 7.900,00
Fiorino FUI'gão 1.5 1898 R$15.500,00
Go11.6 1988 RS 6.800,00
Escort GLl1985 R$ 10.500,00
Celta 1.02005 cl opcionais azul R$ 21.500,00
Fiorino Furgão 1.51984 c/ GNV R$ 10.500,00
Gol MI 1997 c/ ac1dh/te R$ 14.500,000
Gol CU1.81995 R$12.300,00
Audi A4 1.8 completa+couro 1996 R$ 28.500,00
Tipo 1.6 4p 1985 RS 8.500,00

.

Palio Fire 4p 2001 branco R$ 17.500,00
Ford Royalle 1993 c/ kit GNV R$ 10.500,00
Corse Sedan MN 2003 trio/ao R$ 26.800,00
Santana 1.8 4p 1996 R$ 13.500,00
Clio Sedan 2002 completo - dh R$ 22.900,00
Uno EP 4p R$1l000,00
Escort GL 1988 R$ 5.500,00
Kombi 1.6 MI 2006 Escolar R$ 29.500,00
Gol GII12001 4p R$17.900,00
Scenic RXE 1.6 2002 GNV R$ 35.900,00
Santana Evidence 1987 R$ 16.500,00
Corsa Sedan Classic 1.6 2005 R$ 23.900,00
Ka 2005 Rf18.000,000
Palio 1.6 4p completo. R$ 16.500.00
Fiesta 4p 1998 R$ 12.900,00

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



-------;---------�vEícULOS O CORREIO DO POVO I:JQUINTA·FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2008

MUIT� OPÇÕES EM UM SÓ LUGAR
VEíCULOS SEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCIL

� MENORES TAXAS, DO MERCADO
ÓTIMA VALORIZAÇÃO DO SEU USADO
PRAZO DE ATE 60 MESES PARA PAGAR

SEU CARRO ESTÁ NA

11 ane« de tJuulição- e gwuuúia
Você que exige veículos de qualidade, procedência garantida

revisão preventiva e urna negociação transparente, venha nos visitar

Corolla X1.116VVT AUT. • 2003· Preta· (AQ / AD / Celta 1.0 • 2004 - Prata- (AQ / AL I VE I Dl / Scenic Expression 1.6 16V - 2005 - Bege
AL/RE/FH/VE/DT IOR/AC/RLL/TE -4PI AC I LT ITE - 2P) (AC IDH I VE /TEl ABI ar I LT· 4P)

www.ditrentoautomoveis.com

FORD
ECOSPORT 4WD 2.0 - 2004 - PRATA - 4WDI AO I AL I VE I DT I
OH I AC I LT I TE
ECOSPORTXLS 1.6-2004- BRANCA-ACI DH/VE/TE/LT lOT I AL
ECÜSPORT XLS 1.6 L - 2005 - PRETA - AC I OH I VE I TE I DT I RE
ESCORT 1.8 16V - 1999 - BRANCA - AO I DT I OH ILT I TE
ESCORT SW 1.6 - 2001 - PRATA - AO I AL I VE I DT I OH I AC I LT
/TE
ESCORT SW 1.8 - 1998 - AZUL - AC I OH I VE I TE I DT I LT
ESCORT SW 1.8 - 1997 - VERMELHA - OH I LT I DT
ESCORT SW GLX 1.8 -1998 - AZUL - AC I OH IVE I TE IDT I RLl
FIESTA 1.0 8V - 2005 - BRANCA - AO I DT I LT
FIESTA 1.0 HATCH - 2004 - PRATA - DT I LT'
FIESTA 1.0 HATCH - 2004 - BRANCA - DT I LT
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - BRANCA - IT I DT
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - PRETA - LT I DT I AO
FIESTA HATCH 1.0 8V - 2005 - PRATA - DT I LT I TE
KA 1.0 8V - 2002 - PRETA - AO I DT I LT I TE
KA GL IMAGE 1.0· 2001 - CINZA - AO I VE IDT I OH I
CHEVROLET
CELTA 1.0 - 2004 - PRATA - AO I AL I VE I DT I AC I IT I TE
CORSA SEDAN - 2003 - CINZA - AC I TE I DT
CORSA SEDAN 1.0 - 2001 - VERMELHA - AO IDT
CORSA SEDAN 1.0 - 2004 - BEGE - AO I DT I LT
CORSA SEDAN 1.0 - 2002 - CINZA - ,AO I DT I LT
CORSA SEDAN 1.0 - 2001 - VERMELHA - AO I DT I IT I TE
CORSA SEDAN 1.0 - 2002 - BRANCA - DT I TE
CORSA SEDAN 1.0 MILLENIUN - 2002· BRANCA - AOI DT I AC
CORSA WIND 1.0 8V - 2001 - PRATA - AO I DT
CORSA WIND SEDAN 1.0 e- 2001 - BRANCA - AO I Al ! DT
MERIVA - 2006 - CINZA - VE I TEl AL/DT I LT I AC I RlLI CO I AO
VW

GOL G4 1.0 16V • 2006 • GRAFITE - AO IDT ILT I TE
GOL G4 1,0 8V - 2006 - CINZA - AO I DT I LT I TE
GOL PLUS 1.0 16V - 2001 - PRETA - LT I DT I AO
GOL PLUS 1.0 16V • 2001 - CINZA - TE I VE lAO IDT I LT
Gal SPECIAL 1,0 - 2002 - BRANCA - BÁSICO
PARATI1 ,O 16V TOUR - 2002 - CINZA - AL I VE I DT I OH I LT I TE
SANTANA 1,8 - 2001 - PRATA - AC IDH I VE I TE I RE I DT
FIAT
FIORINO 1,5 FURGÃO IE - 1997 - BRANCA - BASICO
PALIO 1,0 - 2001 - AZUL - AL I DT I LT I TE
PALIO EDX - 1997 - VERMELHA - BASICO
PALIO EDX 1,0 -1998 - CINZA - AO I VE I DT AC I LT I TE
PALIO WEEKEND 1,6 16V - 1998 - VERDE - AO I AB I AL I RE I FN
I VE I DT I OH I AC I LT I TE
SIENA 1,0 16V - 2002 - AZUL - AO / AL I VE I DT / OH I AC I Rll I
TE

.

SIENA FIRE 1,0 - 2007 - CINZA - AO I AL I VE DT OH I AC / TE
STllO 1,8 8V - 2005 - VERDE - AL I AO / RE I VE I DT I OH I AC /
CD / LT ITE
UNO CS IE 1,5 - 1995 - VERDE - AO I DT I LT
UNO MILE - 2001 - AZUL - AO I VE / DT / TE I LT
UNO MILLE SX - 1998 - VERMELHA - VE I DT / AC I LT I TE
UNO MILLE SX 1 O - 1997 - VERMELHA - AO I DT I LT
RENAULT.
CLIO AUTHENTIC 1,0 16V SEDAN - 2005 - PRATA - TE / AO IDT
CLIO HATCH 1.0 16V - 2004 - BRANCO - AO / AB I AL / VE lOT I
DHI LT ITE
CLIO HATCH AUT 1.0 8V - 2006 - CINZA - DT I LT
CLIO HATCH EXP 1.0 16V - 2004 - PRATA - AO I AB I VE IDT I OH
I AC I LT!TE
CLIO HATCH RL 1.0 8V - 2001 - PRATA - AO I AB I VE I AC
CLIO PRIVilEGE 1.6 16V SEDAN - 2005 - VERDE - AC I OH I VE

/TE I AB 10T I LT I RE I RLL I CO
CLIO RL 1.0 8V - 2001 - BRANCO - AO I AC I RLL
CLIO SEDAN 1.0 16V - 2006 - VERDE - AC I OH I VE /TE I AB I DT I
LT
CLIO SEDAN 1.0 16V - 2006 - VERDE - AO I AB I AL I RE I VE I OH
/TE/DT
CLIO SEDAN AUTENTIC 1,0 16V - 2004 - PRATA - AO! DT I LT
CLIO YAHOO 1.0 - 2003 - PRETA - AL I DT I TE
SCENIC 1.6 16V - 2002 - CINZA - AO I AB I RE I FN I VE I DT I OH I
AC I RLL I CO I LT /TE
SCENIC 1.6 16V - 2001 - BRANCA - AO I AB I VE I DT I OH I AC I
LT ITE
SCENIC 1.6 16V - 2004 - PRETA - AO I AB I RE I VE IDT / OH / AC
I LT ITE .

SCENIC 1.6 16V - 2001 - BRANCA - AO IAB / VE IDT I OH I 'AC I
IT ITE
SCENIC EXPRESSION 1.6 16V -.2005 - BEGE - AC I OH I VE /TE I
ABI DT I LT
SCENIC EXPRESSION 1.6 16V - 2005 - CINZA - AO I AB I AL I RE I
VE I DT I OH / AC I RlL I LT I TE
HONDA
CIVIC LX 1.7 - 2006 - PRATA - AO I AB I Al / RE / FN I VE lOT I OH
lAC / RLL I CO I LT I TE
TOYOTA

.

I COROLLA XEI 18V VT - 2003 - PRATA - AO I AB I AL I RE I FN I VE
I DT I OH I AC I RlL I TE
COROLLA XLI 16VVT AUT. - 2003 - PRETA - AO I AB I AL I RE I FN
I VE I DT I OH / AC I RLl I TE
PEGEOUT
206 SW 1.616V - 2006 - VERMELHA - AO I AB I AL I RE I VE I DT
I OH I ACI RLL ICD I LT I TE
206 1.0 SENSATION - 2004 - CINZA - AO I AL / VE IDT I LT I TE
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CELTA - Vende-se, 04. R$21.500,00
ou Troca-se por Strada ou courrier. Tr:
9604-9676

3276-2124, FIORINO - Vende-se, 98. R$
12.000,00. Tr: 3275-0767 ou 9914
1500.MONZA - Vende-se, 94, GLS, GNV, 4

portas compí. R$12.800,00 Tr: 3275
-3538. PÁLIO - Vende-se, 06. Flex. compl. -

AR. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.

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

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

CELTA - Vende-se, 03, 20.500,00. Tr:
9186-8386.

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

CORSA - Vende- se, 06, 1.8 flex. Tr:
3372-0011.

VECTRA - Vende-se, 94, GLS,
Compl,GNV. R$16.000,00. Tr: 9128-
8100.

PÁLIO - Vende-se, 98, 4 pts, cf ar, te.
R$13.800,00. Tr: 3276-2136

CHEVROLET
CORSA - Vende-se, 98, 1.0 MPFI, 4
portas,LDT,AQ,TE,AL. R$14.800,00.
Tr: 8434-7317 (Após 18h.).

CORSA-Vende-se,gg, 1.0. Tr:3371-0424. STiLO - Vende-se, 1.8, 16v,
completo, 2003. Impecável. Tr:
8406-4447.

FIAT
SIENA - Vende-se, 98, compl. R$
17.900,00. Tr: 3379-1102.

ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pts,
flex. R$ 30.000,00. Tr: 3273-0775 cf
Milton. MONZA - Vende-se, 89, cf GNV. Tr:

FIORINO - Vende-se, 02, furgão, cf4
pneus novos. Tr: 9184-1330.

CELTA 2008 COM PREÇO DE 2007 A PROlTA EITREGA

CElTA 1.0 LIFE 2P�
ÍI,isto

• Now frente-e ROIl tnlseirl earn

24 990da.iga ..&usta
• ::":�::': .a painel da toda.

1$ II1II
• Novo painel de instrumentos
mais mode... e mai, completo O MElHOR DESEMPENHO DA CATEGORIA.

entrada

+&0
parceJasde

399
livredelOF

MONTANA 1.4 CONQUEST�
ÇOM paUTETOR,DE CAÇAMBA

.

' ImDbmmdnr eletrônico
·Arq..nte
'limPJdor da para·bri..
-cum: b,tmporiunioF
• OneriJh'yoder de vidní t.....i..

'==:__ CO�lrolà

UNHAS10�
• A••lerador Eletriaíco
• Alarme SQIIQf'D de Jaríis acesos e

• A::n':fi��:�intelridO frie/qBute
livre de CIC

• Cal... de dÚ'l!çlIo regol...1 em altura
• Sistema di imobilização da momr pM
chave alatrôni•• IImmabililar SVslllm]

a partir de

1$5&II1II890

STRADA - Vende-se, 05/06, ar. R$
28.000,00. Tr: 3373-1043 ou

99322555.

TEMPRA - Vende-se, 96, cf GNV. Tr:
3370-8526.

UNO - Vende-se, 88, álcool. R$
5.000,00. Tr: 9913-1782.

UNO - Vende-se, 88. R$ 5.000,00.
Tr: 3276-3077 ou 9171-6159.

UNO - Vende-se, 93, 4 pts.R$
4.000,00 + pare. Aceita-se moto. Tr:
3376-1532 ou 9180-2485.

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

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

UNO - Vende-se, 01. Tr: 9980-6554.

APOLO - Vende-se, 91. R$ 7.200,00.
Tr: 3273-1798 ou 8826-2502.

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

por moto. R$ 2.400,00. Tr: 8424-
2073.

FUSCA - Vende-se, 81, azul, original.
R$ 3.000,00 neg. Tr: 9953-6747.

GOL - Troca-se, 02, carro de menor

valor. Tr: 9993-2962.

GOL - Vende-se, 01, 1.0, 16 v, cf aq,
ai, 4 pts. R$ 19.000,00. Tr: 8421-
8356.

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

GOL - Vende-se, 88, CL cf RE, TR,
som, AL. R$6.500,00. Tr: 8841-
8509.

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

GOL - Vende-se, 96, 1.6. RS
13.000,00. n. 8807-0261.

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

GOLF - Torra-se, .01, 2.0,
compl+couro, automático,
emplacado 08. R$ 29:900,00. Tr:
9191-6333.

GOLF - Vende-se, 96, 1.8, 4 pts, cf
dh. R$12.800,00. Tr: 3370-8352.

KOMBI- Vende-se, 00, furgão cf GNV
R$ 17.500,00. Tr; 3275-0767 ou

99141500.

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

PARATI - Vende-se, 98, GNV. RS
16.500,00. Tr: 9937-5984.

RENAULT

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

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

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

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

MOTOS

BIZ - Compra-se, pf assumir

prestação Tr: 3273-6433.

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

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

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

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

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

CG - Vende-se, 01. R$ 3.300,00. ou
troca-se por material de construção
Tr: 9166-7580.

CG - Vende-se, 04, ks 150. R$
4.500,00 Tr: 3376-0244.

DT - Vende-se, 180, pf trilha. R$
1.500,00. Tr: 9183-7373.

.

DT 180 - vence-se, 89, p!1rilha. RS
1.500,00. Tr: 9968-9296.

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

HONDA - Vende-se, 97. R$1.500,00.
Tr: 3371-1098.

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

SHADON - Vende-se, VT 600. 02 .

chumbo. cf 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:
3370-7424 ou 8412-0888.

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

TORNADO - Vence·:;., 07, 250, + 2

capacetes.RS 1. .c.,)](). Tr: 3273-.
2372 ou 9995-702a.

AUTOMECÂNICA DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

® � gllllJll

Venha conferir nossos seraiçosl
(047) 3376-0251

.

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul - SC
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r:gwww.circuitoveiculos.com
'V'

Rua Reinoldo Rau, 355 I Centro I Jaraguá do Sul

(47) 3371 9333

�circu"
Auto Center

Ao lado da Circuito Veículos

Fox 1.0 • 2004
2P

.
Focus 1.8·2001

Completo I CO I RLL I EC
Celta VHC - 2004

ARILOTIAQIRLLITEIAL
Fiesta Personalite - 2005

LOTITE
Uno Mille SX Young - 1998

.

LOTIAQ
Corsa Sedan Classic Life - 2005

OTIAQITE .

EcoSport XLS 1.6 - 2004

Completo I EC
Celta 1.0 - 2002

OHILOTIAQ
Zafira 2.0 CO - 2002

Completo I RLL
Palio Weekend ELX 1.6 - 1999

OHILOTIAQITEIRLL
Clio Sedan Expression - 20D3

Completo I AB
Celta VHC - 2004

LOTIAQI RLL

Corsa Hatch - 2000
LOT IAQ ITE

Clio Sedan RN - 2003

ARIOHITEIOTIAQIAB
Vectra 2.2 GLS -1999

Completo I RLL
Scenic RT ALIZE 1.6 - 2003

Completo I RLL
Meriva1.8 - 2004

Completo
Fox 1.0 - 2004

VEITEILOTI AQIOHIAL
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(47) 3370-3015
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO' NOVO ...

CONSULTE-NOS

Rua Presidente EpitácioPessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 • Centenário

v e i e u t o e

3370-3113
Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 4040 • Centenário - Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Picasso Exclusive 2003 R$ 39.990,00

COMPRA - VENOE - TROCA - FINANCIA

R. Marina Frutuoso, 433 - Centro

3371-4789 I 8816-6666

•
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MOTOS
XT - Vende-se, 08, 660 Yamaha. R$
11.700,00 +45 x 314,00. Tr: 8848-
1838 ou 9953-2627.

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

OUTROS
CARRO·- compra-se pi assumir pare.
valoraté R$ 350.00. Tr: 8444.0027.

CARRO - Compra-se, finane. pi assumir
'pare. Tr: 3276-2123.

JEEP - Vende-se, 62, 6Ce original, 4x4. '

R$15.000,00. Tr: 3371-6243 ou 8404-
1636.

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

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99, campi,
sênior, c/ linha, ci 24 lugares. Tr: 9654-
5380.

MITSUBISHI - Vende-se, 93, L200,
cornpl., 4X4. R$ 30.000,00. Tr: 9128-

. 8100

SPORTAGE - Vende-se, campI. Tr:
8422-1462.

VENDE-SE- 8205 XLT ,00 ,campI. c/ bc
.R$ 57.00,00, Tr:3273-1798 ou 8826-
2502.

APARELHO - Vende-se, de som,
p/carro, pianner. RS 180,00. Tr: 9115-

3370-7942

vEícULOS------------
7672.

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

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

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

PROMOÇÃO íZ'� 7ett.,
A CADA R$50:° EM COMPRAS
VOCÊ RECEBERÁ UM CUPOM PARA

CONCORRERA

DE R$100,OO
EM DINHEIRO

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

RODíZIO DE PIZZAS .. MASSAS ..

CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

PFiONlOçAO
.......

DiSM Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30

Rua Barão do Rio Branco, 1000 • Jaraguá do Sul • se
(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)
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Tr:9604-4275 ou 3448-1198. SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende

se"Jardim Sayonara,442m2, 200m

da praia. Tr: 3373-0764.

SCHOEREDER - Vende-se, c/650m2.
R$ 50.000,00. Tr: 9183-8081.

c/ 03 suítes. Tr: 3373-0098 ou 9181-
1355.

lagoas. Tr: 8807-4849.

RIO BRANCO - Vende-se, c/3D

morgãos , 2 ranchos c/t 00 mts. Tr:

9912-7750.

GUARAMIRIM - Vende-se, c/
1061m2. Tr: 9183-8081.

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

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

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

GUARAMIRIM - Vende-se,
comercial, cf868m2. Tr: 9912-7750.

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.Creei 11831

ITAPOÁ - Vende-se ou troca-se por
um terreno em Jaraguá. Tr: 9183-

6363 ..

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

LOCA ÕESVENDE-SE - c/380m3• Tr: 3373-

0098.

VILA LENZI - Vende-se, 406m2. Tr: CASA - Procura-se, p/ alugar em

3275-2773.
Guaramirim. Tr: 9609-6437.

GUARAMIRIM - Aluga-se. Tr: 3373.-
2063.

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

NOVABRASíLIA - Vende-se, de alv, c/3
suítes. Tr: 3373-0098 ou 9181-1355.

PRÓX. MALWEE - Área indl, cl
89.747 m2. Tr: 9137-5573.

RIO MOLHA - Vende-se, de alv. R$
30.000,00. Tr: 3273-6646.CORUPÁ - Vende-se, c/2 sI. com. na

frente.4 qtos. 4 bwe 2 pisos. Tr: (47)
3375-2798 ou 9905-9850. SÃOWIZ- Vende-se, R$ 45.000,00,

.
neg. Tr: 9187-1114

CORUPÁ - Vende-se, el 23.942 m2•
R$ 200.000,00. Tr: 9941-5855 ou

8445-2370. tl11!1,jtdWIUU'kl

CASAS CHÁCARAS
PROCURA-SE - SI comi pi alugar

MASSARANDUBA - Vende-se. Tr: próx. Weg II. Tr:32730900
3379-1119.

AMIZADE - Troca-se, de alv, cf
200m2, por apto próx. Centro. Tr:
9137-5573. PROX.CENTRO - Procura-se, casa pf

alugar. Até R$ 500,00. Tr: 91 02-61 00.CZERNIEWICZ - Vende-se, de 2

pisos, cf 189m2, e/3 qtos, suíte. R$
240.000,00. Tr: 3376-4534.

PUTANGA - Vende-se, cf 44.800m2,

lagoa, casa de mad. Tr: 3373-0098.

RIBEIRÃO GRANDE - Vende-se, cf 2

ED. TERRA BRASILIS - Vende-se, cf
2 qtos+suíte, churrasq., cf 104m2.
Tr: 8404-3001.

RIO DA LUZ - Vende-se, próx. Seara.
R$l 0.500,00. Tr: 9979-5507.BARRA - Vende-se, imóvel

comercialHesi, c/400m2, terreno

600m2. Tr: 8407-7567.

QUITINETE - Procura-se. Tr: 9996-

6657.
FIGUEIRA - Vende-se, de alv.,
e/239m2,murada. Tr: 9912-7750 ou

3373-0098.

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

VENDE-SE - 82m2, Sacada c/ chur.
R$125mil, tratar 9128 81 00.BARRA DO SUl- Vende-se, 30 mt da

lagoa.Tr: 8406-5606.

BARRA DO SUL - Vende-se, 800m da

prala, R$12.000,00. Tr: 3371-1635.

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

JARAGUA 84 - Vende-se, 115

m2,alv.garagem pra dois carros. R$
45.000,00. Tr: 3276-0949.

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

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

SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende

se, Jardim Sayonara, 1375m2• Tr:

3373-0764.

VILA NOVA - Vende-se, no Jardim

das Mercedes. R$ 90.000,00. Tr:

9944-8771.

BARRA DO SUL - Vende-se, de alv.

terreno cf150.000m2.R$ 50.000,00.

JARAGUÁ 99 - Vende-se, 70m2 alv.

R$ 45.000,00. Tr: 9655-5632IIlllllll!M TERRENOS ALUGA-SE

QUITINETES
E QUARTOS
MOBIJ.IADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

Reserve também na praia.
3370-3561 cf proprietário

JOAO PESSOA - Vende-se, 14x25. Tr:
9104-8542._��eC«lá . , ,

DJr�1ff)�):� ��,&lrtMVa�iS ,

[OCOOoCt r�iJe(oci1e1o lra:);'�efsleiriS

fõrJ�)�&dill _�tes

� (��es�h
rn�ld� lffiearrf!tos(Th'�

li: Wi�a1nlf1 \ICllSlin . Bac )10m lm·l1011�lo4·ml

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

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

COMPRA-SE - Terreno ou casa p/
assumir financiamento. Tr: 3273-

0211.

MAFRA - Vende-se ou troca-se por

Jguá Tr: 3376-1675.

NOVA BRASíLIA - Vende-se, de alv.,

FIGUEIRINHA - Vende-se, de alv, c/
239m2, terreno cl 514 ,50m2• Tr:

9912-7750 ou 3373-0098.

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

?iFI1SMal 3370-0022 LA
� M O V f S WWW.PRISMAIMOVEIS.CO M - Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi

HTO

2 quartos - Sala de Estar
.

Cozinha - Lavanderia - BW� Social

Sacada cf Churrasqueira
1 Vaga de Garagem

�Qt?Shsendo 1 Suíte - Sala de Estarozm a - Lavanderia - BWC SocialSacada cj Churrasqueira
1 Vaga de Garagem
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CHEGOU
O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

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

juros com cheques ou 3x sem juros
com cartão de crédito. Consulte I VISA Iparcelamento em até 6x no cartão !\Will

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 2a à 6a das 8h às I2h e

das I3h30 às I8h.
Aos·sábados das 8h às I2h.

TellFax: (47) 3370 1155
graFfyar/iaragua@/erra.com.br

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

Use o crediário TELPAR
*Envie mensagens
e fale por apenas

Nokia 6070
c/câmera
Apenas

R$199,OO
1+11

R$ 24,00

<'

Motorola C139
Apenas

R$ 79,00
1+11

'R$ 9,90

Sony Ericsson W200
cf câmera, Mp3 e rádio
Apenas

R$ 249,00 /

1+11

$ 29,00

Motorola V3
cr eômerc
Apenas

R$ 399,00
1+11

R$ ,90

AUXILIAR DE

ENFERMAGEMwww.JaragUaShOp.com.b. Se oferece para cuidar
de idosos à domicílio,
tem disponibilidade de
morar no local do

trabalho. Fala o idloma
alemão. Tr: 3376-0135

.,

cf Noemi

o Primeiro Shopping
Virtual de Jara uá do Sul

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

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

pelo e-mail rh@businesstim.com.br.
,
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Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Fone: (47) 3275-8400

Pós-Graduação

Gestão Estratégica de Pessoas

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

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

Centro Politécnico
Geraldo Werninghaus

Cursos Técnicoscepeg
"Seja um profissional competente, faça um Curso Técnico no CEPEG"

Email:cepeg@cepeg.org.br Fone/Fax: 3273-5267

Veja programação de cursos especiais no site www.cepeg.org.br

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

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

Fone 1471 3371-4311

Fax 1471 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 0,20 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)
.

- T�CNICO DE INFORMATICA (8864/8896) -

- CO�!ADOR (8753) - Superior Completo/Com Suporte técnico e manutenção de equipamentos
Experiência. (hardware) de nossos clientes, instalação de redes,
- CORTADOR DE TECIDOS (8899) internet e tudo que envolve a informática, condução
- ESTAMPADOR (8899) própria.
- ELETROTÉCNICO (8856) - TÉCNICO ELETRÔNICO (8802) - Montagem de
- ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursando Secretariado Placas SMD, precisa ter conhecimento em solda.
Bilíngue ou Executivo (com boas noções em Inglês - TÉCNICO EM VENDAS (8839) - Acessórios para
ou Espanhol).

.

Veículos.
- ELETRICISTA (8875/8898) - TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO (8867) - CLP
- ENGENHEIRO MECÂNICO (8855) - TÉCNICO DE SEGURANÇA 00 TRABALHO (8871)
- FUNILEIRO (8859) - Com experiência em RH.
- FRESADOR (8813) - TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR (8889)
(8810/8887) - VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de
- M E C A N I C O O E MAN IJ TE N ç Ã O D E materiais elétricos em geral.
EMPILHADEIRAS (8873) - VENDEDOR EXTERNO (8775) - Alimentos
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE -VENDEOOR(A) EXTERNO(8819)-Móveis.
COMPRESSORES (8873) - VENDEDOR EXTERNO (8849) - Material de
- MECÂNICO DE ÔNIBUS (8879) construções/Acessórios.
- MARCENEIRO E AUXILIAR (8843/8885) - VENDEDORA EXTERNA (8874) - Publicidade
- MONTADOR DE MÓVEIS (8866) - VENDEDOR INTERNO (8854)-Material deConstrução

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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À VISTA R$ 2.099,00

NOTEBOOK

ACER ASP 4520-3485
- Processador: AMO Turion64 X2 - 2.2Ghz
- Memória RAM: 1 Gb DDR2 667MHz PC5300
- Disco Rigido (HOD): 160GB
- Drive óptico: OVDRW (Lê e Grava CO e OVO)
- Tela: LCD 14.1" WIDESCREEN (1280 X BOO)
- 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
- Enlradas & Saídas: 03 x Portas USB 2.0
01 x Porta RJ-11 (modem)
01 x Porta RJ-45 (rede I 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

GATO - Vende-se, filhole de gato
persa. Tr: 3370-0974.

GELADEIRA - Vende-se, cf 340L. R$
250,00. Tr: 3376-3670 ou 8419-
2710.

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

ANIMAIS - Vende-se, filhotes beagle,
cf 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

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

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.

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

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

CARRO - Vende-se, de cachorro

quente cf engate. R$ 300,00. Tr:
3374

CAVALO - Vende-se, crioulo, pi laço.
Tr: 3376-05200u 8817-3296.

CENTRíFUGA - Vende-se, de roupas.
R$ 200,00. Tr: 3371-1098.

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

VEícULOS------------

MICROCOMPUTADOR
PROC. INTEL CELERON 420
MB MSI 945GCM5-F
VGA INTEGRADA 128MHZ
MEM ODR2 1 GB 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

À VISTA R$ 1.399,00 AMDl1

J{iml�wn

GELADEIRA - Vende-se, duplex. R$
300,00. Tr: 3276-0949

CERCA - Vende-se,de ferro, 12m. HUB - Vende-se, 8 portas. R$ 50,00
R$700,00. Tr: 9604-9676. Tr: 9917-3771.

JANELA - Vende-se, 10 campI. R$
1.500,00 Tr: 3376-001 O.

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

LAVADORA - Vende-se, de roupa, R$
180,00. Tr: 3371-1098.

LOJA - Vende-se, de moda feminina,
cf estoque. Tr: 9193-0802.

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

LOJA - Vende-se, de roupas, na

Barra, cl estoque, clientela. Tr: 3371-
0148.

Equipe formada por
técnicos qualificados e

certificada pelos melhores
fabricantes de hardware e

software possibilitando uma

confiabilidade nos serviços
e na assistência.

OVO - Vende-se, LG, leitura divix. R$
200,00. Tr: 3275-2012.

ESTEIRA - Vende-se, elétrica. Tr:
9197-2309.

FARMÁCIA - Vende-se, cf ótimo
ponto, convênios e clientela
formados. Tr: 3372-2747.

FILHOTE - Compra-se, pastor
alemão macho. Tr: 3371-7965 ou

3372-0816

FILHOTE - Vende-se, chow chow. Tr:
9197-2309

FILHOTE - Vende-se, collie. R$
50,00. Tr: 3376-0632.

FILHOTE - Vende-se, de dobermann .

Tr: 9979-0403.

FILHOTES - Vende-se, de york shire e

rotweiller. Tr: 3376-0179 ou 9918-
7210.

FOGAO - Vende-se. R$ 150,00. Tr:
273-0779.

GAIOLA - Vende-se, p/sablá ou

trinca-ferro. Tr: 8407-7567.

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

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

MAQUINA - Vende-se, corta
debrum,1 faca. Tr: 3370-8954.

MAQUINA - Vende-se, de roçar
grama. R$1 00,00 Tr: 273-0779.

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

MÁQUINA - Vende-se, HP, financeira
12C. R$ 280,00. Semi-nova. Tr:
8843-5751.

LEADERsmJLGROUP
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mormaii. R$ 400,00. Tr: 9604-9676.

MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES
r

'

JOGOS, ACESSORIOS E CONSERTOS EM GERAL.

VENDE-SE
SOFÁ - Vende-se, 7 lugares. Tr:
3371-6725(após 15h)MÁQUINA - Vende-se, overlock. R$

500,00. Tr: 3376-0500.
.

TíTULO - Vende-se, candeias
.Tr:9993-5363.

Ambiente agradável 51 bebidos.
Ganhos acima de R$ 3.000,00.

A melhor e único cosa de
São Benlo do Sul.

MÁQUINA - Vende-se, overlock. Tr:
3370-8954.

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

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

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

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

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

..

Aceifo ligaliio o cobrar.
9918-2372

(24 horas)TOLDO - Vende-se, 17m em 3 partes
x1 ,5. R$ 900.00 .Tr: 3370-5123.

TUBOS - Vende-se 7 80 cm 'fi
3372-0409.

" . r:

MAQUINA - Vende-se, pi recarga de
cartucho. R$ 550,00.Tr: 9654-0999.

ShoW BarMESA - Vende-se, de sinuca pi
criança. R$150,00. Tr: 3370-7995. encontro lIos amigos e casaiS

ShoW I>e streeP tese.
com maiS lie 15 moo,eres

TV - Vende-se, 21", plana. R$
500,00. Tr: 3275-2012.

VIOLÃO - Vende-se, gianini estudo .

R$160,00. Tr: 8825-2449.

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

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

PANIFICADORA - Vende-se, compl.,
.

em Santa Luzia. Tr: 3274-8695 ..

- 11.1;
�tk -�---

Rua Bertha Weege, 525, 811 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: planelagame@hotmail.cGl1

Aberto de Segunda a Sexta.
Horãrío: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula. 1
Chico de Paula
Tel. 3273-2347 I 8853;971COMPRA-SE

9936-4341.

eninas MariazinhaGATA - Doa-se, siamesa. Tr: 3276-
0190 -Ó,

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

8408-3633.
PLAY STATION - Vende-se, 2
controles. R$ 500,00. Tr: 8412-0888.

PASTOR AlEMAO - Doa-se. Tr:
9609-6168.

CHIP - Compra-se, da Brasil
Telecom, promoção 09/10. Tr: 8408-
3633. DIVERSOS

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

formada, centro de Jaraguá do sul. Tr:
3372-3474.

AULA - Aula Particular de
SolidWorks. Tr: 9607-2022.

FILHOTE - Compra-se, pastor
alemão macho. Tr: 3371-7965 ou

3372-0816
PRANCHA - Vende-se, pró ilha 6'3.
R$ 350,00. Tr: 9604-9676.

PROCURA-SE - local pi montar
lanchonete. Tr: 9169-2092.

FARMÁCIA - Vende-se, convênios e

clientela formadas. Tr: 3372-2747.MÓVEIS - Compra-se, pi loja. Tr:ROUPA - Vende-se, de borracha,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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0111 �
PET SHOP [ii

HOSPITAL � CLÍNICA VET/ERUNÁRJA � PET SHOP � CANIL

O maior centro de serviços para cães e gatos agora num só endereço
Ruo Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 809 (00 lodo do Rede Feminino)

Fone: 3274-8944 - PLANTÃO 24 HORAS

CONSULTÓRIO

PROMOÇÃO GOLOEN BOX �

�
.'"

i'i
f:f.
�
:-:i
o

3275-3560 'i
Rua Waldemar GIUt�l, 1389 ' \lil� Bªfpentli HOSPEDAGEM

BANHO&TO$A
CONSULTÓRIO VETERINÁRIO

Viaje tranquilo ... Séu (ãozinho ficará em boas mãos HI
HOTELZINHO PARA CAES

,��.��\} ,,3311-2340 3275-1881'
faça já a'sua reserva' '--'c/\!�r�", RuaRobenoDemann.2156-AmlZade

RAIO-X

ClíNICA VETERINÁRIA

. Rua Bernardo Dornbusch, 2181 • Vila Laláu '

INTERNAMENTO

CE.NTRO CIRÚRGICO

VENDE-SE PET SHOP
com sala de banho e tosa
38 canis para hospedagem

, '

_

e criação.
Clientela formada há 13 unes:

Tra�iàr no fone'992'1-3158
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TURISMO

BARCELONA
A capital da Cataluny

Barcelona é a segunda cidade
espanhola em tamanho e impor
tância, também um dos portos
mais importantes de todo o Me
diterrâneo, conhecida por sua

notável arquitetura modernista,
incorporada acima de tudo pelas
obras desconcertantes de Anto
nio Gaudí.

Batizada de Barcino pelos
romanos, em 133 A.C., passou
para os mouros e francos nos

séculos seguintes. Após muitas

guerras, a Catalunya tornou-se

independente. A rivalidade en

tre os catalães e o resto do país
teve início na Idade Média.

Mas afinal, o que tem em Bar
celona?

Montjuic, a montanha mági
ca; ali se tem a visão panorâmi
ca da cidade. É neste bairro que
está o Estádio Olímpico, sede dos
Jogos Olímpicos de 1992 e tam
bém o Poble Espanhol, uma vila
com reproduções de edifícios de
todo o país; foi construído em

1929 para a Exposição Universal
de Barcelona e no total são 117

, prédios representando a Espa
nha dos Séculos X ao XX.

O Museu de Arte de Cata

'lunya abriga amelhor coleção do
mundo de arte romana e medie
val, arte catalã e outras escolas

peninsulares e européia, desde a

Idade Média até o Século XVIII.
Este museu fica no Palácio Na
cional.Um passeio interessante
é andar de teleférico, cruzando a

partir do Montjuic o cais do por
to até a Marina Port VeIl.

, Em Montjuic a noite é muito

movimentada, com bares e res

taurantes para todos os gostos.
Imperdível também é a Fun

dação Juan Miró, que reúne
obras do pintor catalão feitas
entre 1914 a 1978.No lugar da
via férrea que separava a cida
de do mar, foram construídos
modernos shoppings, hotéis,
bares, restaurantes e casas no

turnas. Resultado: o lugar está

sempre lotado de turistas que
ainda aproveitam quilômetros
de praias restaurados.

O Bairro Gótico é um labirin
to de ruas estreitas e vale a pena
conhecer os inúmeros sebos e lo

jas de antigüidades. É ali que fica
o Museu da Cidade e o Museu
de Arte Contemporânea. Conhe
ça ainda a Catedral Gótica que
fica próxima à Praça Catalunya;

.

concebida nos fins do Século

XIII, suas torres completadas no
Século XIV e sua fachada não se

completando até o Século XIX.
O Museu Marítimo na Avenida
Drassanes é o único no mundo
com arsenal medieval, inclusive
com a réplica da nau Santa Ma
ria, aquela pilotada por Cristo
vão Colombo quando descobriu
a América.

Um passeio de barco (golon
drinas) que sai próximo ao mo

numento de Colombo dá uma vi
são do cais do porto e da cidade.
Atravesse a Ponte Rambla del
Mar para conhecer o Aquário de
Barcelona que fica na Marina de ,

Port Vell, no Bairro de Barcelo
nete. Imperdível também é uma
visita ao Shopping Maremag
num, onde há noite acontecem
shows interessantíssimos.

Suba em uma das torres da
Catedral da Sagrada Família e te
nha uma das melhores vistas da
cidade concebida em 1882 por
Antonio Gaudí, a personalidade
artística mais original do final
do Século XIX.

'

A Catedral da Sagrada Famí
lia em Barcelona merece uma,

atenção à parte. Gaudí iniciou o

projeto quando tinha 31 anos e

dedicou os seus últimos 40 anos
de vida a ele. A obra foi paralisa
da em 1936 por causa da Guerra
Civil Espanhola. O templo foi

projetado para ter, três grandes
fachadas. A "Fachada da Nati
vidade", quase terminada pelo
próprio artista, a "Fachada da
Paixão", iniciada em 1952, e a da
"Glória", ainda a ser feita. A Ca
tedral da Sagrada Família ainda
encontra-se em construção, com
final previsto para 2025.

JARAGUÁ TURISMO O MELHOR
LUGAR PARA VOCE IRI

Tel: (47) 21Q,6-3977 F�:(4�)12106-3900

A construção do Catedral do
Sagrado Família foi iniciado por
Gaudí em 1883 e foi paralisado
em 1936 devido à Guerra Civil

Espanhola. Atualmente, o projeto,
continuo em andamento e tem seu

término previsto poro 2Q25 '
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DUAS COISAS QUE VOCÊ
",

,

PRECISA SABER HOJE!

Eliminatória do
Festival da Música

Dos 700 músicos inscritos poro o etapa Grande Florianópolis do 2°
edição do Femic (Festival do Músico e Integração Catarinense), 36
foram selecionados poro o eliminatório que acontece nos dias 11 o

13, em Florianópolis. Os selecionados devem procurar o organização
do festival poro os detalhes do apresentação. Neste ano o prêmio é
de R$ 15 mil poro o primeiro lugar, R$ 7 mil poro o segundo e R$ 3
mil poro o terceiro.

Programação do
Círculo Italiano

No programação do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul está o "Noite do
Sócio", agendado poro o dia 14 de março, às 2.0 horas. Os ingressossão
limitados e podem ser adquiridos no secretario do Círculo, com reservo

antecipado. O próximo encontro será dia 28 de março, no Jantar Mensal.
Telefone poro contato 3370-8636.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul 1 SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN,

Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul 1 SC, torna público pelo pre
sente edital, que REINALDO KRUTSCH, CI RG
n' 907.696-4-SESP-SC, CPF n" 466.230.359-

15, aposentado casado com ANITA BUTZKE

KRUTSCH, CI RG n
e

4/C-3. 231.276-SSP-SC,
CPF n" 920.886.609-25, do lar, pelo regime da
comunhão universal de bens, anterior á vigência
da Lei 6.515177, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Roberto Ziemann n"

4.020, 'Bairro Três Rios do Norte, nesta cidade, requerem com base no art. 18 da
l.ein" 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua Emilio
Butzke, Bairro Três Rios do Norte, perímetro urbane de Jaraguá do SuI/SC, abaixo
éaracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuI/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-
O. O desmembramento é de caráter resldencial possui a área total de 17.080,98m2,
sendo constituído de 1 (uma) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da
data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito pe
rante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro
'da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE FEVEREIRO DE 2008.
AOFICiALA

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca

de Jaraguá do Sul/ SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Ofi

ciala do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul/ SC, torna público pelo pre
sente edital, 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 n'248,794.529-04, 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 sin', 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 Jaraguá
do Sul/Se, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jara

guá do Sul/SC, conforme certidão n" 394/2006, expedida em 15.12.2006, assi
nando como responsável técnico, o técnico em .aqrimensura Antônio Carlos da

Silva, CREA n" 47483-8, ART n" 2561141-8. O desmembramento é de caráter
residencial possui a área total de 4.315,42m2, sendo constituído de (quatro')
oarcetase remanescente.

'

O prazo 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.
'Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraçuá do Sul/SC

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

.DESMEMBRAMENTO- l� RJ05 OO.5Ul
1"ROt". ROGERJOfRSQ'!IWG >JAAAGli1.00"5Ül,?C.

VITRINE----------

FALECIMENTOS

Faleceu às 11 h do dia 4/3, o Sr..
com idade de 44 anos,

o sepultamento foi realizado dia 5/3,
com saída do féretro da Residência
no Rua Erich froehner em Schroeder,
seguindo para o cemitério Municipal
de Schroeder.

LOTERIA

CONCURSO N° 637

Primeiro Sorteio
., U�

Segundo Sorteio
-06-

.Gestão financeira'
Com o objetivo de implantar uma gestão
financeiro e elaboração de controle de coi
xa e banco, inicio dia 10 curso "Controles
Rnanceiros Essenciais", em Blumenàu.
Inscriçães pelo telefone (47) 3321-5617,
no COL de Blumenau.
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SOCIAL-----

BOLA BRANCA
Nem mesmo deixou a cadeira, já se comenta que a gestão do empresário
Paulo Chiodini como presidente da Acijs revestiu-se de pleno êxito pela ma

neira simples e objetiva dos seus atos. Fazendo jus à dinastia dos "Paulos"
perante o comando da entidade, Paulinho participou ativamente dos debates
e encaminhamentos possíveis ao seu alcance e do interesse socioeconômico
da microrregião, como a duplicação da BR 280, o fim da CPMF, a diminuição
da carga tributária e outros temas de grande valia.

-

PEGANDO FIRME
O aperto no fiscalização em bares e boates com relação aos

menores está dando o maior olívio o muitos pois do cidade. A
maioria não consegue resistir aos apelos e termino assinando
o alvará de soltura. Outros, nem procuram saber o destino
do crio. Só colocam o bocão no pipocar dos flashes quando o

estrago já está feito. E não é por falto de advertência, não.

ISO
9(101
2000

" Uma mulher que
chora é poderoso,

uma mulher que choro
bem e com beleza é

onipotente "
MONTEGAZlA .

HOJE É?
Que data é hoje, gente? 6 de março de
2006. Ou seja, não é o mesmo dia de on
tem. Pode ser mais uma quinta, mas não
a mesma quinta da semana passada, não
é? Hoje não é mais um dia, mas sim um

dia a mais! Um dia a mais em que pode
mos fazer a diferença, coisas diferentes,
mudar padrões negativos ou limitados.
Então, vamos à luta.

�il�P8fl"a
Dilque..entrega

3275..1681

PARABÉNS
Um amigo especial, que terá hoje o

seu telefone tocando a cada minuto
em razão da idade nova que come

mom, é o figurão, Francisco Taranto,
o popular Chico. Aquele abraço!

LEMBRANDO
Como era mais do que esperado,
Glória Maria está concluindo o livro
sobre tudo o que viveu, aprendeu e

presenciou ao longo de sua carreira
na Rede Globo� "A realidade da mi
nha vida é tão extraordinária que pa
rece ficção", diz a jornalista. O título
será mantido em segredo até o limite
do possível. Essa tem história!

DEVOLVE Aí...
Olha esta: o Ministério Público gaú
cito quer obrigar dez ex-vereadores
de Cambará do Sul, que aumentdram .

seus salários em 1996, a devolver R$
254mil.

PARA AGENDAR
Olha que legal, com o intuito de
promover a consciência ecológica,
o Shopping Center Breithaupt está
apoiando o Projeto "Cominhos do
Vale". Este projeto visa a realiza
ção de caminhadas mensais com o

objetivo de fomentar a prática de
atividade física saudável e propor
cionar aos cidadãos da nossa região
a possibilidade de conhecer locais de
rara beleza natural, educando para a

sensibilização ecológica e turística e

incentivando o conhecimento históri
co e cultural do Vale do Itapocu. En
tão, agendem: a próxima caminhada
será dia seis de abril, com saída do
Bela Vista até a Casa de Recuperação
Padre Aluisio, em Nereu.

Daiane Regina Pasold, feliz da vida comemorando com o namorado Charles
Sérgio Pereira sua colação no curso de Engenharia Ambiental, pela Univille

AMISTOSO
Hoje à noite, às 19 horas, acontece no campo do Seleto, em Guaramirim, uma
esperta "pelada" entre o combinado de Dego Peixer (entre eles Luizinho Spézia
e Mineiro) contra "üs amigos da Vila" (que tem ex-craques como Tato, Gariba,
Jair Anacleto, Nego Di, Paraguai e, de lambuja, Celso Nagel). Depois do amistoso
vai ter festerê na chácara do empresário Luizinho Spézia, que, aliás, mandou
comprar umas dez baterias de foguetes. Ele quer ensurdecer a cidade.

LEANDRO
Para comemorar os 157 anos de Joinville, a prefeitura da cidade traz

para mega-apresentação, no domingo às 20 horas, o cantor Leonardo,
de "Corpo e Alma". O evento acontecerá no Cau Hansen e é uma reali
zação da Heat Promoções e Eventos. Ingressos R$ 10 e R$ 5.

Karina Müller,
ao lado do
pai Tati Müller,
durante
a solenidade
de posse em

Florianópolis
como a mais
nova Juíza

. Substituta do
Tribunal de '

Justiça de
Santa Catarina

f·. Ga��érios de pla�tão, fiquem
li;gado$! .Dia oito de março, sába
<d(qem Os Tiranos no erG Laço
Jaraguaense.

�3 {(

Curtir us delícias do
Confraria do Churrasco.
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. .
Cargo Tributário .

.

A ReceIta Federal publicou em dezembro, o Ato Declaratório Interpretativo nO 20/2007, com a finalidade de prestar esclare
cimento acerca do recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o lucre Líquido. As
conseqüências da interpretação desse Ato são consideradas graves na medida em que ampliam e elevam a carga tributária
para as empresas que realizam serviços antes considerados industrialização por encomenda.

PLENÁRIA
O assunto ocupou a plenária da Acijs e Apevi desta semana e foi
tema de reportagem do O Correio do Povo. O advogado Ricardo
Meyer, da equipe que presta assessoria jurídica às entidades,
relacionou os efeitos do Ato Interpretativo, considerando que
seriam tidos como serviços o que antes era considerada a indus
trialização por encomenda, nas hipóteses em que há preponde
rância dos insumos fornecidos pelo encomendante. Isto signifi
ca que grande parte das operações realizadas hoje no mercado
deixaria de serem conceituadas como industrialização por en
comenda, para serem serviços.lsso teria grande repercussão na

medida em que aquele que beneficiou o produto industrializado
passaria a ser considerado, para fins legais, prestador de serviço.

NA REGIÃO
Na região de Jaraguá, existem muitas empresas nesta situação,
segundo o Ricardo Meyer. No seu entendimento, a interpretação -

deve demandar ações jurídicas e a implicação está envolvendo
o Sindicato dos Contabilistas e a própria Apevi, considerando
que para fins de tributação, a empresa beneficiadora dos bens
seria considerada prestadora de serviços caso recolha seus tri
butos através da sistemática �o lucro presumido.

INDICADORES ' CÂMBIO

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA:, 6 DE MARÇO DE 2008

MERCADO REGIONAL

BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo ao contrário de ser determinada pela aplica
ção do coeficiente de 8% sobre a receita bruta da atividade será
determinada pelo coeficiente de 32%. E com isso, também, ha
verá acréscimo significativo em relação à tributação do imposto

de renda pessoa jurídica e da contribuição
social sobre o lucro líquido. Se a empresa
for optante do Simples Nacional, o recolhi
mento dos tributos deverá ser feito com o

Anexo III da Lei Complementar 12/2006.

CONSEQÜÊNCIA
O assessor jurídico da Acijs e da Apevi alertou, também, que a interpretação em ques
tão ensejará reflexos em relação à tributação municipal, na medida em que, como

prestador de serviço, o ex-industrial teria que se inscrever como prestador de serviços
perante o município e recolher sobre estas operações o ISS. Para piorar a situação
o leão federal, poderá npllcor a imerpreteçãe de forma retroativa, ou seja, poderia
retroagir aos fatos geradores dos últimos cinco anos. Ricardo Meyer disse que com -

esse entendimento, a fiscalização poderá atuar mais forte. "Esta matéria é polêmica e

poderá haver demandas na justiça", comentou.lsto posto, é certo que haverá aumento
substancial do IRPJ e da CSLL em razão da mudança da forma de tributação das em
presas que realizam serviços antes considerados industrialização por encomenda.

VARIAÇM
1,53%

___________' ÍNDICE
IBOVESPA

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)IMPOSTO DE RENDA

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,669 1,671' -0,89%
1,526 1,527 0,32%

Receita vai atrás de sonegadores
Megaoperação de fiscalização notificará 37mil contribuintes até o final do ano
BRASíLIA

A Receita Federal anunciou
essa semana uma

_ megaopera
ção de fiscalização para recupe
rar os impostos não recolhidos.
A partir da próxima

-

segunda
feira, 2.634 pessoas físicas vão,

receber uma notificação para
justificar divergências nas in

formações de rendimentos de
tectadas pela Receita.

Porém, até o fim do ano, a

operação abrangerá 37 mil con
tribuintes que apresentaram indí- .

cios de omissão de rendimentos
em suas declarações de Imposto
de Renda ou não entregaram a

declaração, mas têm
_

uma ele
vada movimentação fínanceíra.

Segundo o secretário-adjunto da

_
Receita Federal, Paulo Ricardo
Cardoso, os primeíros.z.ôôd con

tribuintes foram: selecionados
por apresentar ás. inalares valores
de imposto a pagar. Eles deverão
gerar para a Receita um crédi
to tributário de R$ 1 bilhão em

'imposto devido, juros e multas.
Além de cobrar tributos atrasa

dos, a Receita também espera
que a operação ajude a inibir a

sonegação de impostos na decla
ração de Renda deste ano. "Nos
so foco é mostrar que existe uma

ação fiscalizadora e resolver a

dúvida de quem não sabe se co

mete ou não uma irregularidade
na declaração dê 2008", ironizou.
Para o secretário, o programa de

fiscalização também serve para

aumentar a percepção de risco
do contribuinte.

Quem quiser c-orrigir alguma
divergência nas declarações dos
'últimos cinco anos poderá fazê-lo

_ pelosítedakeceita.Masacorreção
'sópoderá ser realizada até o recebi
mento da notificação da Receita.
A pessoa que cair na ação de
fiscalização, além do imposto
devido, terá de pagar juros pela
taxa Selic retroativos ao ano da
declaração e multa de 75% ou

de 150% (se for detectada frau
de) sobre o imposto devido. Se
a correção for voluntária, an

tes da notificação da Receita, a
multa 'é de 20%.

AGÊNCIA ESTApO

Fonte: Ronaldo Corre0 - Texto Livre.

Segundo Paulo Cardoso, notificações serão-entregUes a partir de 2a-feira
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MEIO AMBIENTE

SANTACATARINA---------

de regras diferenciadas até para
serem viáveis economícamente.
Emborao setorprodutivo evite di
zer que o código irá se contrapor
à legislação federal, Onofre Agos
tinho, secretário de Desenvolvi
mentoSustentável de SC, explica:
"Não podemos ser regidos por lei
federal porque somos um Estado
com caractêrísticas específicas".
O código, quando aprovado,
substituirá uma coletânea de
leis. Também está sendo articula
do junto aos deputados federais
catarinenses que estes trabalhem
em busca de autonomia do Es
tado para legislar nas questões
ambientais para que o código es

tadual tenha valor.

VALOR ECONÔMICO

Greve
Diferente do que previam os alquimistas do governo houve sim mobilização e unidade. A assembléia dos professores lotou
as dependência do Clube Doze em Florianópolis. Dá para afirmar que lá estavam mais de quatro mil profissionais. A prin
cipal reivindicação é a incorporação do abono de R$ 100,00 ao salário. Outras exigências estão agrupadas na insatisfação

. da categoria, inclusive, mais segurança aos professores hoje alvo de violência dentro da sala de aula. Agora resta saber se
o governo vai entrar numa queda-de-braço ou dialogar com a categoria.

menos de 10 metros de largu
ra. Já o código estadual propõe
redução para até 10 metros
de mata para rios com largura
inferior ou igual a 10 metros.

"Hoje, está sendo aplicada a

mesma legislação a todos, inde
pendentemente do tamanho das
propriedades.

Não se pode comparar e apli
car as mesmas regras para pro
priedades doMato Grosso do Sul
(de grande porte) e de Santa Ca

.

tarina", diz Neivor Canton, presi
dente da Ocesc (Organização das
Cooperativas de Santa Catarina).
Ele afirma que o código é mais

compatível com a realidade cata
rinense porque Estado abrigapre
dominantemente pequenas pro
priedades rurais, que precisam

OTIMISTA
Na reunião do PSDB, que aconteceu na última segunda-feira
em São José, o deputado Gervásio Silva demonstrou tranqüi
lidade relatando aos colegas que não acredita que perderá o

mandato que está sendo reivindicado junto ao TSE pelo De
mocratas. Gervásio deixou o partido para tornar-se tucano.ESPERANDO

"Nunca neguei que gostaria de ser candidato a

prefeito em São José, mas nosso candidato é Fer
nando Elias," disse o deputado tucano José Natal
que ·não descarta a possibilidade do PSDB fechar
com o PP ee PT, caso Elias não dispute a eleição.

COMUM
Não é mais novidade a presença do ex-governador Amin no almoço
da bancada do PP QS terças-feiras. Quando aparecia por lá chamava
a atenção da imprensa na busca de uma informação privilegiada.

se estuda regras mais flexíveis
Código Ambiental foi elaborado por organização do setor e precisa ser aprovado

o
'<c

5?
9
::>
>
Õ

Neivor Canton, da Ocesc, afirma que código atenderá realidade do Estado

DEPOIMENTO
Durante quatro horas Jorge Lorenzetti depôs na CPI das ONGs explicando
o aplicação de repasses de R$ 18 milhões poro o Unitrabalho e outros
RS 3�.lllilhões à Novo Amafrutas,1�nt1d.g�.e� que foi dirigente. Negou-se
o assinár um documento 'autorizando ai�uébra de seus sigilos bah�ório
e fisc�1 dos últimos cinco anos. DefenH.�u-se. dizendo que todo ô seu

sigilofoi quebrado pelo Polícia Federal�'pelo;tonselho de Controle dos
Atividades Hnenceíms.e nado foi enc o.

c,
u
o

§;
5
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a::
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PARABÉNS
Gostaria de iniciar a coluna de hoje destacando o

trabalho idealizado no ano passado pelo Certtro de
Apoio do Infância e do Juventude do Ministério Públi
co do Estado com o apoio do Secretaría de Educação
do Estado. A bem do verdade é uma componha con

tra a corrupção envolvendo mais de 500 mil alunos.
No próximo segundo-feira em Florianópolis serão
premiados três trabalhos de alunos do ensino funda
mentai e do ensino médio do rede pública estadual.
"Cuidado! Não Vendo Seu Voto"; "O que Transformo
o Noção Brasileira, num Simples País Brasil" e o

terceiro"O que você tem o ver com o corrupção." Co
meça a ser plantado uma semente visando um futuro
mais promissor, onde a lei deverá ser respeitado e

aplicado sem o monto do impunidade e de manobras.
Jovens que no formação estão aprendendo e exerci
tando o cidadania. Que bom ...

FLORIANÓPOLIS
Organizações do setor pro

. dutívo de Santa Catarina, sobre
tudo do agronegócio, decidiram
elaborar com o governo do Es
tado um código ambiental, de
formá a organizar o conjunto de
leis existentes e flexibilizar algu
mas das exigências em vigor. O
projeto, entregue essa semana

à Assembléia Legislativa, traz
entre as mudanças mais signifi
cativas a proposta para diminuir
o tamanho das áreas de preserva
ção permanente (APP) na proxi
midade de rios ou cursos d'água.
A resolução do Conselho Nacio-

, nal do ,Meio Ambiente (Cona
ma), datada de 2002, estabelece
mínimo de 30 metros de mata

çiliar para cursos d'água com

o Tesouro Nacional, os t
éntos em san6dme
,

Idomêsde
no ordem de R$

'.

CONTRAPONTO'
As acusações do democratas Darci de Mattos sobre os outdoors do deputa
do nedv Nunes ( foto) espalhados por Jojnville foram rebatidos: "O PPS

ntou contra mim e o TRE indef�rip_ Eu sou jornalista formado e con-t

r uma televisão. Não estou. indQ o lei como no caso a
.

de Mottos,:� at�ro vi�pçian�o qU\ p�
o, mos de respeito mbote à impunidade.,

co ;

. ��g o deputado Clésio Salvaro tudô in�ico que a gestão de AnderJ
-,

Anton�.1i em Criciúma não é o 'ideal. Argumento suo suspeito com bas
nu dé�l.stência de Antonelli de disputgi q reeleição, com a avól do p�rti·
do deJi�, o PMDB. Sendo assim, Salvaro sêntencia afirmando que o jeito
�

..

buscar um novo projeto, ,já que foi sqpultada o continuidade.
"j,
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Encontro reúne 400 mulheres

Manifestação
das mulheres
FLORIANÓPOLIS (CNRjADI)

Perto de 400 mulheres do
interior do Estado estão mo

bilizadas em Florianópolis
até o dia de hoje, com apoio
de diversos sindicatos, em

manifestações que marcam

a semana em que se celebra
o Dia Internacional da Mu
lher. Na manhã de ontem,
elas se mobilizaram na Praça
Pereira Oliveira; em frente à

Superintendência do INSS
do Estado. Depois de audi
ência com a superintenden
te Eliane Schmidt, o grupo
seguiu em passeata para o

Cepon/Hemosc para protes
tar contra a privatização os

serviços públicos relativos a

banco de sangue e tratamen
to do câncer. Diversas parti
cipantes fizeram doações de

sangue durante o ato. Hoje à
tarde acontece uma audiên
cia pública na Assembléia
Legislativa.

As manifestações foram
comandadas pelo Movimen
to de Mulheres Camponesas
e o Movimento das Mulheres
Trabalhadoras Urbanas, com
apoio de diversos sindicatos
e do PT. Diversos manifes
tantes do Sintespe se uni
ram às mulheres, vestindo
camisetas contra o projeto
do novo fundo previdenciá
rio do Estado, que tramita na

Assembléia.

REFORMA TRIBUTÁRIA

O CORREIO DO POVOmQUlNTA·FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2008

Relator pode ir contra texto
Leonardo Picciani deve contrariar unificação do ICMS
BRASíLIA'

O deputado Leonardo Pic
ciani (PMDB-RJ), relator da
proposta de reforma tributária
na CC] (Comissão de Consti

tuição e Justiça) avisou que vai
considerar inconstitucional
qualquer ponto do projeto que
signifique ameaça à autono
mia dos Estados. Ele disse que
o ICMS (Imposto sobre Circu

lação de Mercadorias e Servi

ços) é de responsabilidade dos
Estados, a quem cabe legislar
sobre a questão. A unificação
do ICMS, acabando com a

chamada guerra fiscal, é um

dos pilares do projeto entre

gue pelo ministro da Fazenda,
Guido Mantega, ao Congres
so na quinta-feira passada.
"No País federativo a guerra
fiscal faz parte do jogo. Unifi
car o ICMS é tirar competência
dos Estados, a quem cabe fazer
a legislaçãó (desse imposto)",
afirmou Picciani. "Quero ver

como a proposta está escrita
no projeto. Vamos ter de en

contrar uma forma sem ferir
essa questão constitucional".

O relator disse que não ce

derá. "Vou ser rigoroso. Não
vou aceitar propostas que fi
ram o pacto federativo, que fi
ram a autonomia dos Estados."
Bacharel em direito, 28 anos, e

deputado de primeiro mandato,
Picciani tem conseguido funções
importantes na Câmara. Ele é

responsável por outros dois pro
jetos que mexem com interesses

Relator da proposta de reforma tributária na CCJ, deputado Leonardo Picciani prevê parecer em 30 dias

do governo: é o relator da comis
são especial que estuda limites e

mudanças na edição de medidas
provisórias pelo presidente. da
República e do projeto que es

tabelece as novas regras para as

agências reguladoras.
O relator da reforma tribu-

tária afirmou que vai definir se

pedirá ou não a realização de au
diências públicas depois de ler
o texto do projeto. "Se a redação
que foi dada resolver essa ques
tão (do pacto federativo), apre
sento logo meu parecer", disse.
Caso contrário, Picciani vai pe-

dir que a comissão ouça alguns
constitucionalistas e osministros
da Fazenda, GuidoMantega, e da
Justiça, Tarso Genro. Ele prevê
que seu parecer estará pronto no
prazo de um mês.

AGÊNCIA ESTADO

Indústria mantém perfil de crescimento
Expansão do setor em janeiro ante dezembro do ano passado é de 1,8%, diz IBGE

RIO DE JANEIRO

O crescimento da indústria
brasileira no início de 2008 man
tém o perfil do ano passado, com
a liderança na produção do setor
de bens de' capital (máquinas e

equipamentos) e de bens durá
veis, segundo o coordenador de

� indústria do IBGE, Silvio Sales.
� Em janeiro, na comparação com

� igual mês do ano passado, a pro
� dução de bens de capital cresceu
� 14,7%, enquanto a de bens durá
� veis aumentou 15,7%.

Veículos puxaram expansão de 1,8% Segundo Sales, o resultado

da produção total de janeiro,
que mostrou expansão de 8,5%
na indústria ante igual período
do ano anterior, apresentan
do ganho de ritmo em relação
ao quarto trimestre de 2007

(7,9%), pode revelar estoque re
duzido nas empresas no início
do ano. "É provável que haja
um movimento de recuperação
de estoques", afirmou.

A expansão de 1,8% na pro
dução industrial em janeiro ante
dezembro foi puxada especial
mente por veículos automoto-

res, com alta de 9% na produção
nessa base de comparação, após
uma queda de 7,5% apurada em
dezembro ante novembro.

Os outros destaques de cres
cimento em janeiro ante de
zembro, em termos de impacto
na taxa total, foram, nessa or

dem, os setores de alimentos
(3,9%), outros produtos quí
micos (5,7%), outros equipa
mentos de transporte (35,3%)
e edição e impressão (6,4%).

AGÊNCIA ESTADO
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CRISE DIPLOMÁTICA

INTERNACIONAL---------

Segredos no laptop dos Fore
Rafael Correa entrega a Lula CD com 'imagens do massacre'
BOGOTÁ

O presidente do Equa
dor, Rafael Correa, chegou
na manhã de ontem, dia 5,
no Palácio do Planalto para
o encontro com o presiden
te Luiz Inácio Lula da Silva,
corri o objetivo de obter apoio
na ação contra a Colômbia,
que invadiu território equa
toriano para combater tropas
de guerrilheiros das Forças
Armadas Revolucionárias da
Colômbia (Farc). Ao entrar
no gabinete, Correa entregou
a Lula um CD que, segundo
ele, contém "imagens do mas
sacre", referindo-se a invasão

promovida pela Colômbia. A
conversa de Correa com o

presidente Lula é a segunda
etapa da viagem do presiden
te do Equador em busca de
apoio na sua disputa com a

,

Colômbia.
Na Colômbia, Alvaro Uri

be garante que os documentos
- eIicontrados num laptop no

acampamento das Farc - pro
vam que o presidente da Ve

nezuela, Hugo Chávez, apóia
e financia as Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia
(Farc), que o Equador sabia
da presença dos guerrilhei
ros em seu território e que a

guerrilha pretendia comprar
urânio para produzir uma

"bomba suja".
O Equador e a Venezuela

afirmam que os documentos
são forjados. As mensagens
no laptop são assinadas,
em elétrons, não a tinta.
Se autênticos, os documen-

Presidente equatoriano chega para reunião no Planalto para buscar apoio brasileiro em crise diplomática

tos indicam que Chávez,
tentando elevar o perfil
das Fare e tirá-la da condi

ção de pária internacional,
compartilha o objetivo do

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sui I SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN. Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul I SC. torna público pelo pre
sente edital, que DOMINGOS SAVIO TIRONI, CI RG n° 2/R-
767, 409-SSI-SC, CPF n0351.174.609-44,· industrial e sua '-/

esposa JANICE CISZ TIRONI, CI RG n° 19/R-1. 135.685-SSP
SC, CPF W 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 domi
ciliados na Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira n° 1232,
apart" 203, nesta cidade, requereram com base no art. 18
da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado nas Ruas 601-Manoel Francisco da Costa e 624-Gustavo Lessman, Bairro
Vieira, perimetro urbano de Jaraguá do SuIISC, 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 Geo
vani Satler, CREA n079664-3, ART n° 3120892-0. O desmembramento é de caráter
residencial possui a área total de 22.548,31m2, sendo constituído de 1(uma) parcela,
sistema viário e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze)
diás, contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresen
tada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.
Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE FEVEREIRO DE 2008.
AOFICIALA

grupo de isolar o desacre
ditado presidente Uribe.
Uribe tem se empenhado
como nenhum presidente an

terior da Colômbia para der-

rotar as Farc, tendo contado
com uma ajuda militar anual
de cerca de US$ 600 milhões
do -presidente dos Estados
Unidos, George W. Bush. As
sim, numa das mensagens as

Fare discute a intenção de
fazer Uribe ceder uma zona

desmilitarizada aos rebeldes
para conversações.' "Uribe
vai ficar mais isolado, junto
com seu patrão do Norte",
diz a mensagem, numa clara
referência a Bush.

AGÊNCIA ESTADO

EDITAL 'RESIOENCIA!. 'tREI'ITI,." .JAAfo3uJÚ';;'
Jft.�ro�Ul5.C.

Registro de Imóveis da Comarca

de Jaraguá do Sui I SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala
do Registro de Imóveis da Comarca

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 Expe
dicionário Gumercindo da Silva n° 119, nesta cidade, requer com base no art. 18

da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado RESIDENCIAL

TRENTlNO, situado na Rua502-Bertha Wef)ge; Bairro Jaraguá .99, perimetro ur

bano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Mu

nicipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Decreto n06.058/2007, expedido· em
08.05.2007, assinando como responsável técnico, engenheiro civil Allan Eduardo

Stark, , CREA n° 57137-1, ART n° 2576942-7. O loteamento é de caráter residen

cial possui a área total de 22.114,76m2, sendo constituido de 24(vinte e quatro)
lotes comercializáveis, A.U.P.E., área verde e sistema viário.

O prazo 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. Marechal
Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, .Jaraquá do SuilSe

JARAGUÁ DO SUL, 26 DE FEVEREIRO DE 2008.

AOFICIALA

Hillary sugere
união democrata

WASHINGTON

A senadora Hillary Clin-'
ton sugeriu ontem, após
vencer prévias decidivas e

ganhar fôlego na disputa,
que pode compartilhar a

nomeação presidencial de
mocrata com o rival Barack
Obama. Eleitores decidiriam

quem encabeçaria a chapa
e conseqüentemente seria o

candidato à Presidência dos
Estados Unidos e o vice pelo
partido. A declaração foi fei
ta após o republicano John
McCain garantir delegados
suficientes para a nomea

ção e abrir a possibilidade
de focar a disputa final, em
novembro.

A pré-candidata demo
crata Hillary Clinton con

seguiu duas vitórias vitais
contra Barack Obama nas

prévias de Ohio e Texas, o

que manteve vivas as pre
tensões da ex-prime ira
dama de obter a indicação
democrata para as eleições
de novembro, embora o ri
val ainda lidere no número
de delegados conquistados.
Agora, os republicanos se

unirão e concentrarão a

campanha na disputa pela
sucessão de Bush e para
assegurar mais quatro anos

no cargo."Talvez o proces
so aponte para esse senti
do, porém devemos decidir

quem encabeçará a chapa",
disse Hillary. ''Acredito que
o povo de Ohio afirmou
claramente que deveria ser

. eu".

COMUNICADO
Miguel Abreu

Filho, Comunica
que era

proprietário
da empresa Mafi
Renovadora

Uda, que foram
extraviadas as

Notas Fiscais
de ISS de

numeração
801 a 900, .

conforme
boletim de

ocorrência n°
00050-2008-

00631.

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



----------ESPORTE
LESÕES E SUSPENSÕES

Juve com problemas
no setor defensivo
Dirceu Mattos não sabe quem escalar no setor
JARAGUÁ DO SUL

Com jogadores machuca
dos e suspensos, o técnico do
[uventus, Dirceu Mattos, não
sabe quem escalar na zaga
para o jogo deste sábado, às
16h, contra o Brusque. O ca

pitão e xerife Acássio está

suspenso. Amauri não treinou
nos últimos dois dias por um

problema no dedão do pé es

querdo. E André Freitas con

tinua sentindo o tornozelo e

também está fora. Ontem, no
treino realizado no campo do

Spezia, Jovane, Marcão e Eri
velton atuaram na posição.

"Estou quebrando a cabeça
para montar o time. Ainda não
sei como vamos jogar", decla
rou Mattos. Os meias Palácio e

Vanderson foram liberados para
treinar com bola, mas ainda não
estão prontos para jogar. Além de
Acássío, quem também está sus

penso é o meia-atacante Jaime
e o centroavante Edinho. "Nos
sa única necessidade é vencer.

Não podemos pensar em outra

coisa", disse ainda o treinador,
procurando esquecer os proble
mas. O jogo é de suma impor
tância. Se vencer, o Moleque
Travesso abre seis pontos de
diferença para o Brusque, que
também briga para não cair.

Jogo de seis
pontos sábado

Mattos prevê um jogo equi
librado. "Pode até ser uma par
tida nervosa. Tem de trabalhar
o lado psicológico dos joga
dores porque temos de fazer

prevalecer o fator. casa", co

mentou o treinador. O volante
André Marches assimilou bem
o discurso do comandante.
"Sabemos que nossa situação
é difícil, mas só nós podemos
mudar isso. Pelo que ouvimos
falar deles (Brusque), é um

time que sempre incomoda
e faz jogos difíceis", afirmou.
"Temos de ter confiança e su

perar tudo o que vier", finali
zou o jogador.

Atacante Edinho é um dos desfalques do Juventus para o jogo de sábado

O CORREIO DO POVO HIQUINTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2008

Vista seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos da
mais alto qualidade.

Mais de 20 equipes já procu
raram o FME poro se inscrever
no Campeonato Varzeano. Mos
apenas o Amaury Motos já pa
gou o taxo. Segundo os orga
nizadores, isso é normal. Todo
mundo deixo poro se inscrever
no último hora. A competição
chego, no 26° edição e promete
abrir com chove de ouro o ca

lendário do tutebol amador ja
raguaense. É o hora dos heróis
anônimos entrarem em ação.

:A �ada jogo o tricQlor ht2 em tOSO, o site juvel1!�sjaragua,ç�n1.br ,

instiga o curil)Siijode do torcedl)F e coloco orno tolo' histórico, f{líendo
..

perguntas sdbre deferminados'personogensqoe tem seu n'omegrava
do no João Marcatto. Os melhores e mais rrÓpidos ganham'

,

resses

po jogos. Odesta semana é alguém ealmenfê dei auda-
'de indo é lembrado por muito gent o dii o gUio fut�bol,
�e uita 'viúva�, dele Joraguá do

; e s P ,o r t e @ o c o r r e ! 9 d o P, o v o , c om. b r '
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MAIS PRAZO

ESPORTE----------

Pista de atletismo ainda em obras
Colocação das placas não foi feita por causa da chuva, informa Leutprecht
JARAGUÁ DO SUL

O primeiro prazo para a

inauguração da pista de atle
tismo era o [asc (Jogos Aber
tos de Santa Catarina), de
pois passou para março deste
ano, agora a inauguração está
marcada para abril. Com pra
zos cada vez mais esticados,
a tão sonhada pista sintética
deve ser entregue no mês que
vem. A garantia é do presi
dente da FME (Fundação Mu
nicipal de Esportes) de [ara
guá do Sul, Jean Leutprecht.

.

Para a finalização da pri
meira etapa falta apenas a

colocação das placas de bor
racha. O material, que veio
do Ministério dos Esportes,
orçado em R$ 1 milhão, deve
ser colocado nos próximos
dias. Leutprecht explica que
para colar as placas sintéti-

cas precisa de vários dias de
tempo firme. "Nos últimos
tempos choveu muito e a co

locação deve ser feita de uma
vez só e não pode molhar",
esclarece.

A segunda fase, que será
a arquibancada e vestiários,
deve ficar pronta depois dos
Jabs (Jogos Abertos Brasi

leiros). Para o evento, será

providenciada uma estrutu
ra provisória. A etapa está

orçada em R$ 400 mil. A
terceira, que deve custar R$
2 milhões, é o Ginásio Polies
portivo, esse terá que esperar
mais, a previsão é de que as

obras iniciem em 2009. "Ago
ra faça chuva ou faça sol a
primeira etapa terá que ser

terminada", observa.

GENIELLI RODRIGUES FME corre contra o tempo para deixar primeira etapa da obra em dia para os Jogos Abertos Brasileiros

COPA GUARANI

João Pessoa organiza torneio de suíço
Campeonato continua neste fim-de-semana com início da segunda fase
JARAGUÁ DO SUL

Já começou no João Pessoa
o Campeonato de Futebol Suí
ço 2008. A primeira fase termi
nou no último final de semana

e compreendeu na disputa pelo
primeiro lugar das chaves A, B,
C e D. Amizade e Borracharia Se
nem conquistaram três vitórias
nos três jogos disputados, mar
cando quatro gols e não sofrendo
nenhum. Ambas se classificaram
em primeiro lugar nas suas cha
ves, C e D, respectivamente. Em
segundo lugar ficaram as equipes
Auto Posta Salomon (Schroeder)
e Camisa 10/Motel Garden, tam
bém pelas chaves C e D. Já nas

chavesA e B, garantiram vagas o
Vitória e Decorações Barrabaxo,
na chave A, e Associação Schro
eder I e Tio Patinhas/Caneri pela Segundo organização, disputas foram pautadàs pela parte disciplinar

. ChaveB.
O artilheiro do campeonato é

o jogador John da Silva, da equi
pe Tio Patinhas Caneri, com cin
co gols. Até o momento o Vitória
de Schroeder é a defesa menos

vazada. Segundo o coordenador
de futebol, Donizete Gonçalves,
o destaque da rodada ficou par
conta da disciplina dos atletas.
A segunda fase do campeonato
acontece sábado, dia 8 de março.
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Treinador vetou o levantador Ricardinho às vésperas do Pan-Americano e já falo em retorno do jogador, mos sem garantir o convocação dele

OLIMPíADAS

Ricardinho tem portas abertas
Técnico da Seleção disse que o levantador pode voltar

RIO DE JANEIRO

Bernardinho nunca escon

deu o quanto lhe custou cortar
o levantador Ricardinho às vés

peràs do Pan-Americana do Ria
de Janeiro. E, embora os moti
vos pelos quais tomou tal deci
são nunca tenham sido lOO%
esclarecidos, o treinador acena
com a possibilidade de ter no

vamente o jogador sob seu co

mando. Para isso, quer que o

atleta faça um contato com ele,
mostrando que ainda deseja de
fender as cores do Brasil.

'l\s portas da seleção brasilei
ra sempre estiveram abertas para
ele. Eu só quero que ele mostre

que ainda quer fazer parte do

grupo. Ele joga com mais quatro
brasileiros e, se quiser, não terá
dificuldades de chegar até mim.
.Mas não estou prometendo que
ele vai voltar para a seleção ou

não. Tudo vai depender do que
for conversado", afirmou.

Desde que foi cortado do
Pan, Ricardinho não voltou
mais a disputar uma competi"
ção oficial pela seleção. Mesmo
assim, vários de seus compa
nheiros fizeram homenagens
ao levantador, inclusive na final
do Pan. Atualmente, Ricardi
nho vive um inferno-astral em
seu clube, c Modena, da Itália.
Segundo o site 'volleyball.it', a

diretoria da equipe estaria pen- .

sando em dispensar o jogador.
Os rumores ganharam força de
pois da elimínação do Modena
na Copa da Itália.

- C.,el'Ó$Q .�"$tim",nll)$<::eriímico$
erõc - Glauco C. Fernandes - Plural.eg Corretora de Seguros

. finlz:>n"" i re - Juron(!l.SellMacedo • I,,�jituto de EducoçiíoFinon"",iro/UF$C
Direi",. de C"l"'dt<>s:õ" -Jete.....,;, AlexandreVieiro -Legalizo Informática
Dir,A�, d"Ç"mvni""""" - PlegoQuevedo -Grupo ,ltí�S
OketoI' daC"m""do - HerculanoMartlft$ - HOM Be.sin"$$ SQlution
Diretor de """a"5"" eAssoci",l,,& - LulxGu.úuvoVallotl - First S.A
[JiniJ"r ti"Mu,k"';"1I'RIcardoRaabe - Bresil Teleeom
Direlo r de I'roie1,," "Copl<!¢,,· PabloGa«ia - TEse - Terminal Sonia Calarino
Oireiar de r"crdog;a - Diogo KJeinubing - D2KWeb Sv.ine...
D"'eto,Jurtdicc > RafaelBorba - Sorho, Poffe, Hemo&Reg'ntltloAdvogado.�dQdos
Pir<*<>r<l de Eye"1,,••MarloCoroUna Linhares.Nee l.ínhores/Kornba recndogia

- I

Oato,06/0312008
Hcroriu� 19h30min
Lceel: Cenfro deEverrtos da FIESC

Audi16rio Egon Freitag
EB.d(l::f(H;o� Rod, AcmcrGbr1%dgo. 2765

n"acorubi ... FlpríanópoHs - se

O CORREIO DO POVO rnQUINTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2008

Resultados
Porto (1) 1 xO (4) Schalke 04
Real Madri tx2 Roma
Chelsea 3xO Olvmpiakos

COPADAUEFA
Oitovas·de-final (jogos de ido)
Hoje
15h - Anderlecht x Bavern M.
16h45 - Olympique x Zenit
16h45 - Fiorentino x Everton
17h - B. Wonderers x Sporting
17h - G. Rangers xWerder Bremen
17h05 - T. Hotspurs x PSV
17h05 - B. Leverkusen x Hamburgo
17h30 - Benfica x Getafe

IA\> llBERTAOORES

Resultados
Danúbio 1 x2 Estudiantes
São Paulo x Audox*
Fluminense x Arsenal*
Hoje
19h - Nacional x Flamengo
20h20 - Boca Juniors x Atlas

,

23h - A. Nacional x S. Luqueno

Resultados
Juventus (SP) 5x1 Coruripe (AL)
Sport (PE) 4x1 Imperatriz (MA)

.

Guarani (SP) OxO Chapecoense (SC)
Bragantino (SP) 2x1 Democrota (MG)
Criciúma (SC) 2XO Baroúnas (RN)
Fortalezn (CE) 4XO América (SE)
River (PI) 1 XO Jaguaré (ES)
Remo (PA) Ox1 Centrol (PE)
ABC (RN) x Madureira (RJ)*
Bahia (BA) x lcasa (CE)'"
Brosiliense (DF) x Ulbro (RS)**
Hoje
201130 - Atlético (PR) xCorinthians (AL)

Hoje
19h30 -Ituano x Rio Preto
Amanhã
19h30 - Paulista x Barueri

Resultados
J. Malucelli 1XO lroty
Portuguesa Ox1 Toledo
Paraná 2x1 Rio Bronco
Londrina 0x2 Coritiba
Adap 3XO Iguaçu
Cascavel 3XO Eng. Beltrão .

Cianorte 1 x3 Real Brosil

UGAFursAL

Resultados
Petrópolis 6x1 Colegial
Umuaroma 1x1 São Caetano
Hoje
20h15 - Proia Clube x Atlântico
20h15 - Cabo Frio xJoinvilie
Amanhã
20h15 - Vasco x Colegial
* Jogos não encerrados até o

fechamento
** Jogo odiado
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DE BEM COM A BOLA

E 18

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

IN I
Time campeão estadual não possui estrutura para treinar

\

JARAGUÁ DO SUL

Elas apresentam um currículo
extenso. Já somam 172 vitórias e 26
títulos' de campeãs. Participaram
de 229 jogos em diversas cidades
e no ano passado, se consagraram
campeãs estaduais. Mas o talento
não é suficiente para as meninas
do Olympya. A principal barreira
encontrada pelas atletas não tem

-

sido a goleira de time adversário e

sim, a falta de incentivo.
, Durante os treinos, elas precí

sam driblar uma estrutura inade
quada, a falta dematerial esportivo
e o preconceito. Em um campo
pequeno, molhado, sem unífor
mes e sem ajuda de custo, elas se

reúnem todos os finais de sema

na para ensaiar as jogadas que as

tomaram conhecidas no Estado.
Não recebem nada por isso, mas o
clima de paixão pelo futebol e de
amizade entre as atletas é visível
dentro de campo.

As 32 meninas com idade aci
ma de 14 anos não possuem um

patrocinador fixo. Segundo Tânia

Ersching, presidente de honra do
time, a cada torneio ou campeona
to que surge, elas enfrentam uma

luta para conseguir auxílio finan
ceiro.

O treinador, Luiz Henrique
Vieira, 46 anos, trabalha em unia.

•

financiadora til nas horas livres se

dedica ao time. Elemesmo é quem
limpa e cuida do campo cedido '

pelo vizinho, com pouco mais de
40 metros de extensão. Ele con-
ta que o maior sonho do grupo é

,

conseguirum local adequado para'
jogar. Outra dificuldade é que as

próprias, atletas precisam. bancar
.

gastos com combustível quando
'

se deslocam para outras cidades.
''E a cada final de semana chegam
mais meninas para jogar. Não te
mosmais estrutura para isso", afir�
ma Vieira. Quem quiser coníríbuír
com o time, pode entrar em conta-

.

to pelo tele�one: 9177 2138.

DEBORA VOLPI Meninas não têm local para'treinar e tdmbém enfrentam falta de' patrocínio

OS NÚMEROS DO OLYMPVA
• 229 jogos • 172 vitórias
• 24 empates • 33 derrotas
• 26 vezes Campeti-
• 8 vezes vice-campeãs
• 1262 gols

Gol contra
-

Fernando Caroline Beck tern

apenas 17 anos, mos já demonstro
intimidade com e bolo. Elo jogo
futebol desde os 10 e sonhHom
uma carreira em um grondé clube,

. mos já percebe os dificuldades que:
enfrento em campo. "Eu orno jogar.
É o que eu quero poro o meu futu-
ro. Mos o fútebol feminino é muito
desvalorizado. Tem menino de dez

.

anos que jogo em time gran�e e .

ganho mais de'R$l O mil. Poro us � ,

meninos, os salários sõo bem me- " '

neres. Muitos jogam e nõo ganham
nadu", argumento.

.

C.araguá Auto EU.te-
Uma relação de confionçc.
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