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Jovem morre

afogado em rio
luís Corlos Marques dos Santos, 22

anos, se afogou no Rio Itapocu, no

Bairro Amizade.
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Saber cozinhar é uma das principais
qualidades de uma boa esposa, se

gundo uma pesquisa realizada com

homens britânicos. Apesar desse
dado, o levantamento revelou uma

mudança no perfil desejado pelos
homens nos últimos 50 anos. Se
gundo o estudo, 84% dos homens
acreditam que as tarefas domés·
ticas devem ser divididas entre os

cônjuges e 69% admitem procurar
esposas que tenham habilidade
para gerenciar os finanças do coso.

Juventus busca
uma vitória fora
Depois de veneer o Brusque, Moleque
Travesso enfrento hoje o líder Criciúma.
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Mais um troféu
c para a galeria

Malwee ainda comemoro o libertadores,
mos se prepara poro jogo contra UCS.
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Projeto proíbe consumo de
bebida alcoólica nas ruas
Texto já foi aprovado em Guaramirim e será alvo de audiência pública em Jaraguá do Sul.
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LEIA HOJE
Reforma tributário,
o grande chance

de lula .

Categoria define
rumos da greve
No tarde de hoje, os professares se en

contram em Florianópolis para discutir
o manutenção da greve e reivindica

ções da categoria.
Página5

Região em alerta
com leishmaniose

Lula quer votação
do Orçamento
o presidente fez um apelo à "respon
sabilidade" dos parlamentares 00 pe
dir ontem a votação do Orçamento de
2008 ainda nesta semana.

Página 19

Neste ano, o vigilância epidemiológico
confirmou um coso do doença e outros

quatro estão sob suspeito. Em 2007,
foram 15 cosas positivos no região.

Página 6
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REFORMA
,

TRIBUTARIA

PABLO VARELA BRANCO,
PROFESSOR

Um barulhinho diferente na roda
dianteira. Preciso ir até a oficina para
ver o que está acontecendo.

"Nada de mais, só o amortecedor
que precisa ser trocado". O mecânico
me diz isso com uma tranqüilidade
de dar inveja. De fato, não é nada de
mais, só que eu já conheço essa histó-

.

ria que está só no início.
Marcamos para o dia seguinte, ele

me faz um orçamento, OK, está den
tro do meu orçamento. No outro dia,

,:E como defende oMinis
'

'F Público do Es-
fado, apenas a educaçã nscientízação
o eficazes para corrupção,
"O qu� v9pê com a Cor-
çãot! foi' cr atingir prin-

cip as crianças e

adõleso ,mas acabou
sensibilizândo as diferen
tes camadas da população
em Santa Catarina, Estado
onde a campanha nasceu,
em 2004. A aceitação da

mensag!'llll, .ql\e inicialmen
te era 'VeicM�ada apenas no

mUllic�iio)i.(ll'l,: Cha�ecó, se

devt;) Jusllp:mente a cons-

cientização de qu� a corrupção não 'é um
problema apenas da classe política ou da
administração pública, mas sim de todos.

contra corr�pção
pretende mobilizar,
todo a sociedade

brosHeiro

CHARGE

"

PONTO DE VISTA

Na oficina
quando deixo o carro lá novamente,
peço que ele não faça nada sem me

avisar. E, principalmente, sem me

passar o valor.
Vou para o trabalho, desligo o ce

lular como se espera em uma reunião
com a diretoria. Fim da reunião, duas
chamadas não atendidas. Adivinha de
onde? Claro, só pode ser da oficina.
Retorno.

"Olá, senhor, era só pra avisar que
as pastilhas de freio estavam gastas,
mas já trocamos".

Eu penso em reclamar, dizer que já
havíamos combinado que nada fariam
sem minha autorização. Mas, conve
nhamos, freios são importantíssimos.
Fico calado, só ouvindo.

"Por falar nisso, notamos também

DO LEITOR

Desmatamento
continua

Constantemente, a Amazônia, está nas manchetes
.
do mundo todo.

E, não faltam motivos para isto, pois esta que é a

maior floresta tropical do mundo é apontada como o

grande pulmão do mesmo.

Infelizmente é um pulmão cheio de fumaça uma

vez que está sendo atacado por motoserras e tratores

por todos os lados.
A recente polêmica em relação aos dados do INPE,

contestados pelo governo, mostrando o avanço do des
matamento, apenas mostram -o tamanho do descaso
para com esta região.

Se conduzida adequadamente, a exploração da ma

deira poderia gerar uma renda muito maior - pois ma

deira com atestado de exploração sustentada vale mui
to mais - e poderia garantir uma fonte de renda para
centenas ou milhares de anos.

Como não existe fiscalização e até conivência entre
madeireiros e fiscais, o que predomina é a devastação.

Esta devastação, mais que o valor da madeira, tem
um outro grande incentivo: o valor da terra. Expli
cando: No entorno da Reserva do Xingu, o preço da
terra com floresta é um terço do preço da terra em

que a floresta foi retirada. Isto incentiva uma prática
simplesmente absurda: depois do corte das árvores
maiores e de madeira mais nobre, dois tratores, ar
rastando um corrente presa aos dois, vão avançando
e derrubando sistematicamente tudo o que restou.

Uma vez derrubada a mata, espera-se-apenas o sufi
ciente para que o mato fique seco e coloca-se fogo para
remover a madeira.

O mais incrível de tudo é que com o auxílio de saté
.

lites e mapas completos da devastação, as autoridades
sejam incapazes de adotar medidas que ponham fim a

esta realidade.
Com a expansão das lavouras e principalmente da

criação de gado, nada indica que estas práticas deixem
de ser utilizadas proximamente.

É o Brasil desprezando mais uma de suas riquezas.

LOURIVAL KARSTEN, ADMINISTRADOR

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

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

Rua Procópio Gomes de Oliveira. 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completa. profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

que um probleminha... ".
Nesse momento, me distraí pen

sando nas contas do mês, imaginan
do quanto daria essa fatura, e quando
ela perguntou "Posso mandar fazer?"

. Fiquei com vergonha de pedir que re

petisse. Perguntei se era extremamen

te necessário, ela disse que eu é que
sabia, mas que se não fizesse agora
depois poderia ser pior. Mandei fazer.
Pior que isso, não perguntei o preço.

No final da tarde, fui pegar o

carro. O barulho na roda tinha su

mido. No mais, tudo parecia igual. .

Mas, como meus conhecimentos em

mecânica não são aquilo tudo, con
fiei no trabalho dos prófissionais. O
orçamento passou em cinco vezes o

valor iniciál.

O CORREIO DO POVO

contra este cr' e atin
ge as diferentes esferas da
sociedade, tantô no âmbito
governamental 'quanto na

iniciativa privada. Este mal
custa aos brasileiros cerca

de R$ 1,5 bilhão de reais por
ano, segundo um .levanta-
mento do Ins Econômí-
GO Suíço feito '007.

O espírito da cam.panha representa o

ideal perseguido 'para combater esta tragé
dia que assola de forma endêmica o Brasil.
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FALA Aí!

" A diferença entre _

aquela época e agora
é que aumentou
a indignação. "

PAULO PAIM (PT-RS), SENADOR,
sobre o veto imposto 00 reajuste de

16,7% poro aposentados e

pensionistas em 2006.

" O governo está
roubando dinheiro

do bolso des
. aposentados."
MÃO SANTA (PMDB-PI),
SENADOR, condenando
contribuição previdenciário

dos aposentados.

.,' Isso seria um

desastre e i ria

poluir ainda
mais o solo. "

CíCERO LUCENA (PSDB-PB),
SENADOR, contrário 00

engarrafamento de cervejas em
embalagens plásticos.

Câmara na TV
Tipo menor preço, a Câmara de Jaraguá recebe até dia 14 propostas para
transmissão por TV das sessões do legislativo, suspensas desde a adoção do
novo horário de 15 horas. A Câmara vai pagar até R$ 153 mil reais para o

exercício de 2008. Se não houver contestações, a empresa vencedora terá 15
dias para operar serviços de gravação das sessões ordinárias e extraordiná
rias, em plenário, itinerantes, especiais, solenes, audiências públicas. Além
disso, dois telejornais semanais com reportagens, entrevistas e matérias, com
imagens internas e externas; com duração de 30 minutos cada, em médio, para
veiculação diária. E programas semanais de entrevistas, em estúdio ou externas,
conforme interesse comunitário. É o que se faz em Blumenau, onde vereadores
gravam denúncias e entrevistas com moradores de bairros.

A CONFERIR
O Senado volta a discutir amanhã
regras para a escolha .do suplente
�.senador. Uma das propostas é

aconvocação do segundo e tercei
ros candidatos mais votados, mas
a idéia enfrenta ,i'rejeição unâni
me", com o argiJl'nento de que os

perdedores ocupariam as vagas de
titulares afastados por qualquer
motivo. A grande maioria quer
manter o sistema atual, mas não
admite publicamente.

,

LA.•••
Na semana pcssçdo. a bancada do
PT de Blumenau tentou cassar o pre
feito João Paulo Kleinübing (OEM).
Com motivos constitucionais. São
pencas de pedidos de informações
não respondidos, ou respondidos
pela metade, alguns desviando de
liberadamente o foco dos questio
namentos. Oeu 10 votos contra, duas
àbstenções de cunhecldesmurlstes'
e dois do PT, a favor.

•••E CÁ
,

Em Jaraguá, da oposição, na .teorln
sobraram chico'vereadores, na pratica,
quatro.E;o"quàdro-não é diferente. A
bancoffó goverilisfà. poúcoimportando
as conseqüências; vota.c.ontrti a oposl
ção e a favor do prefeito. N_Üo se po�e .

negar que, nos dois casos, a lealdadé·
está ucimq de tudo. Em troca de que o

tempo dirá.
.
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FUTURO
Se o projeto para produção de biocombustível alavancado pelo secre-

tário de Desenvolvimento Ru arildo Sorti, sair do papel, 9 pejo-
rativo "vá plantar batatas" p dar lugar ao lucrativo "vá·plantar
bananeiras", matéria prima o' da proposta.

APELOS
Deputados foram a Brasília, ontem, pleiteando mudanças na cobrança
de pedágios ao longo da BR-l01. Em todas as quatro praças já anun

ciadas, quem mora nas redondezas e utiliza a rodovia como única 01-
.

ternativa de locomoção, também vai pagar. Inclusive ônibus coletivos.
Nem é preciso dizer que o c stll·será repassado ao usuário.

NOPT
O PT nÜo tem nome forte a governador para 2010. Décio lima é lem
brado. Ele governou Blumenau por duas vezes, mas agora tem rejeição
no partido para nova tentativo. A mulher e deputada, Ana Pau,la, é me
lhor aceita e circula com desenvoltura. lula também não tem sucessor

de peso. Mas aposta na ministra Dilma Rou�eff, que passou a levar a
tiracolo para todo canto. Ela comanda o PAC .

.

ONTEM E HOJE
�:)

Secretário Paulo Bauer {PSOBI endurece o diálogo com professores.
Ele tem prática. No governo de Esperidião Amin (PP), de quem era

vice, foi titular da mesma pasta e enfrentou greves. A diferença é que
à época defendia o sistema de eleições diretas para diretores de es

colas. Hoje, é contra.

�uiz Henrique d.a Siweir;a
, bilhões. É o qué leva à

s

oposição a dizer que dinhei aro incorporar o abono de R$ 100
.

00 salário dos professores;'Mas que o governo abre mão dele.

'QUEM?
Prefeitos que cometerem irre
blico serão punidos COm s

go depois .que o rec

utado·.V-oldir Co
conseglrê punir; º

Ainda do deputado Colatto.
'atirada em alguma fonte"p
-sej-o recolhida e destinado

C.L
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ESTE MÊS

,

POLITICA----------

Câmara debate venda de bebidas
Projeto de lei proposto por Maristela Menel motiva audiência pública
JARAGUÁ DO SUL

A Câmara de Vereadores
realizará este mês, em data
a, ser confirmada, uma audi
ência pública para, discutir o

,projeto de lei que proíbe a co

mercialização e o consumo de
bebidas alcoólicas em espaços
públicos do município. A su

gestão partiu da presidente da
Casa, Maristela Menel (PT do
B), que apresentou o projeto
copiando iniciativa do Legis-

,

lativo de Guaramirim, onde a

lei já entrou em vigor.
Depois de 12 dias afastada

para tratamento médico, Ma
ristela retornou ao comando da
Câmara ontem, quando teve de
ferido o pedido de audiência.
Segundo ela, a intenção é abrir
a discussão com conselhos de

segurança,. conselho tutelar,
prefeitura, polícias militar e

civil, além dos representantes
dos bares e a população em

geral. "Se as pessoas puderem
opinar será de suma impor
tância para juntos tomarmos
esta decisão", disse.

Pelo projeto, fica proibida
a venda e consumo de bebi-

das alcoólicas em avenidas,
,rodovias, ruas, alamedas, ser
vidões, caminhos, passagens,
calçadas, praças, ciclovias e

na via férrea. Também no rol
de entrada dos edifícios e esta

belecimentos coinerciais que
sejam conexos à via pública e

que não sejam cercados, e em

pátios e estacionamentos. A

proposta inclui, ainda, a área
externa dos campos de fute
bol, ginásio de esportes e pra
ças esportivas, além das repar
tições públicas e adjacências.

A autora informa que, do
texto aprovado em Guarami
rim, foi suprimido artigo que
impedia osdonos de bares com
área externa de vender bebidas
alcoólicas. Estes estabelecimen
tos, com a devida autorização, a
exemplo dos que estão instala
dos no Galçadão da Marechal,
não serão atingidos pela lei. O

projeto, assinado por todos os

vereadores, só será lido e enca
minhado para análise das co

missões permanentes da Casa

depois da audiência.

CAROLINA TOMASELLI r: Maristela Menel quer ouvir entidades antes da votaçõo da proposta

"�ereadores podem entregar PSDB e PDT buscam aproximaçãodiploma e convocar suplente" A convite dos tucanos, executivas se reuniram para tratar de aliança
acrescentando que "os verea
dores não são obrigados a es

tarem aqui. Podem entregar
o diploma e convocar os su

plentes. Não há impedimen
to algum para isto".

Para Maristela, a Câmara

"produz, e muito". Disse que
foi criticada porque destinou
R$ 1 milhão do orçamento do
Legislativo para a Prefeitu
ra construir pontes e asfaltar
ruas. "Criticar porque estamos
viabilizando obras junto com o

Executivo? Não sei onde peca
mos", discursou a presidente,
para quem é dever da Câmara
ser parceira da Prefeitura. "O

munícipe quer pontes, obras,'
patrolamento e carros pipas
para molhar as ruas", conti

demo- riuou. Antes de Maristela ter-

De retorno após período de
licença médica, a presidente

,', da Câmara, Maristela Menel
(PT do B), criticou ontem as

declarações do vereador Ro
naldo Raulino (PDT) de que
"o Legislativo está morto e se

pultado". A' manifestação foi
feita pelo vereador na última

quinta-feira, quando ele e os

outros três vereadores da opo
sição partícíparam da sessão
vestidos de preto como forma
de protesto pela rejeição de
pedidos de informação pela
bancada da situação, a maio
ria na Casa. E, também, devi
do aos vetos do Executivo aos

projetos apresentados por eles
e, por diversas vezes, manti
dos pela Câmara.

"Foi uma atitude
crátíca (vestir preto). Em
todo governo existe situação
e oposição, agora não pos
so c.mcordar que a Câmara
morreu", declarou Maristela,

mínar o discurso, o vereador
Dieter Janssen (PP) deixou o

plenário, seguido por Eugênio
Garcia (PSDB) e Ronaldo Rau
lino (PDT).

JARAGUÁ DO SUL

A convite dos tucanos, as

executivasmunicipais do PSDB
e PDT estiveram reunidas na

última sexta-feira para tratar
de possíveis coligações para as

eleições de 5 de outubro. Foi a

primeira conversa que o PDT
manteve oficialniente com vis
tas ao pleito, informou o presi-

,

dente da sigla, Ruy Lessmann,
para quem "a arte da conversa

faz parte da política".
Segundo ele, apesar de am

bos os partidos apresentarem
hoje seus pré-candidatos a

prefeito, ficou evidenciado o

, interesse em uma aliança que,
se confirmada, será a primeira
entre as siglas no âmbito muni

cipal. "Não ficou claro o posi
cionamento de quem encabeça
ria com prefeito e vice, apenas
configurado que os partidos po
derão estar juntos", disse.

Com relação a outros par
tidos que eventualmente po-

Lessmim, sobre aliança: "Há desejo
do PDT de que possa acontecer"

derâo fazer parte da chapa, o

presidente do PDT afirmou

que a única restrição é com

relação às siglas que fazem

parte do atual governo. Les
mann disse que pedetistas e

tucanos avaliam as áreas de
saúde e infra-estrutura como

as que apresentam os proble
mas mais latentes. "Foi muito '

bom para esclarecer as idéias,
inclusive sobre o plano de go
verno", comentou.

O PDT, informou, conta
com 11 pré-candidatos a ve

reador e a bancada do partido
é representada por Ronaldo
Raulino que, assim como Ruy
Lessmann, é nome à disposi
ção para a disputa majoritária.
"Se lá na frente não se confir
mar uma aliança, vamos de

chapa pura", declarou o presi
dente, informando ainda que
ontem à noite a executiva se

reuniria 'com o PT.
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Aluna noo sabe se terá aula

Estudantes

pen�lizados
JARAGUÁ DO SUL

Dos 12 professores que
dão aulas para Ana Paula,
15, apenas dois não aderiam'
ao movimento grevista. A
,jovem está matriculada no

20 ano do Ensino Médio da
Escola Abdon Batista, em

[araguá do Sul, e fica divi
dida quando o assunto é a

paralisação. "Por um lado
acho o salário. deles urna

injustiça e concordo. Por
outro, vejo que somos pre
judicados", diz.

A opinião da estudan
te Alessandra Blume não
é diferente. Segundo ela,
o melhor seria um enten
dimento entre Estado e

professores para a greve
ser encerrada logo e tudo
voltar ao normal.

A classe reivindica o

aumento do piso salarial,
a incorporação do, Prêmio
Educar ao salário mensal,
mudanças nas condições de
trabalho, revisão da carga
horária e eleição direta para
diretores de escolas. Já a Se
cretaria de Educação sugere:
prêmio proporcional à carga
horária, alt,..ração da Lei de
Licitações para terceirização
de merenda, limpeza e vi

gilância e municipalização
dos Centros de Educação In
fantil e Pré-escolar. Quanto à

anexação do abono, o gover
no afirmou em nota oficial

que "está disposto a realizar
no momento em que a recei
ta pública permitir, sem que
descumpra a lei de respon
sabilidade fiscal".

EDUCAÇÃO

O CORREIO DO POVO IITERÇA-FEIRA. 11 DE MARÇO DE 2008

Grevistas se reúnem hoje
Assembléias de professores definem se paralisação prossegue
JARAGUÁ DO SUL

OS livros e cadernos de Ales
sandraBlume, 14, apenas servem
como 'peso aos braços desde o

início da semana passada. É que
durante os últimos dias, ela foi
até à escola para assistir às aulas
do 10 ano do Ensino Médio, po
rém, não conseguiu, sendo obri

gada a voltar para casa e deixar
o material inutilizado sobre a es

crivaninha. Os alunos receberam

dispensa na quarta, quinta e sex

ta-feira. Ontem, a jovem resolveu

pedir à diretoria os horários com

professores confirmados paranão
se deslocar sem necessidade.

A situação é vivenciada por
milhares de estudantes da rede

pública estadual e, par enquan
to, não possui nenhuma chance
oficial de ser revertida. Na tarde
de hoje, a categoria, que iniciou a

paralisação no dia 5, se reúne no
vamente e discute a manutenção
da greve. O encontro acontece
emFlorianópolis. À noite, é a vez

do grupo fazer um balanço local.
A assembléia está marcada para
as 19h no Sindicato da Alimen
tação, em Jaraguá db Sul.

Conforme o coordenador do
Sinte (Sindicato dos Trabalha
dores em Educação), Rodrigo
Sonni, cerca de 150 professores
permanecem parados na micror
região. No total, a rede conta com
aproximadamente 800 docentes
nas cinco cidades (Corupá, Cua
rarnirirn, Jaraguá do Sul, Massa
randuba e Schroeder). Segundo
os dados mais recentes, 18 es-

Alessandro espera que governo e professores cheguem a um acordo logo para voltar às aulas o quanto antes

colas têm grevistas, mas em pro
.porções diferenciadas.

Na opinião de Sonni, não
há corno calcular o, número de.

alunos envolvidos. 'Algumas
instituições de ensino tentam
manter a normalidade seguran
do-os na educação física", con-

ta. Além disso, há denúncias de

que os próprios estudantes foram
convocados a ministrar aulas.
"Vamos levar isso ao-Ministério
Público e ao Conselho Tutelar";
ameaça o coordenador. De acor
do com Sebastião Camargo, do
Conselho Estadual, o governo de
Santa Catarina deve começar a

sentir maior adesão de professores
a partir desta semana "O quadro é
crescente. Nossa lutanão é somen-

_
te por salários, mas por melhorias
na educação", explica.

KELLY ERDMANN

Curso dá chance de profissionalização
Senai e Amigos em Ação viram parceiros e oferecem aulas gratuitas de soldagem

JARAGUÁ DO SUL

A partir do próximo sába
do, 15, o metalúrgico Vilson
Corrêa, 43, vai realizar um so

nho. Ele sempre quis aprender
o ofício de soldador industrial,
mas faltava dinheiro para pa
gar um curso profissionalizan- .

te na área. Agora, urna parce
ria entreo Senai de Jaraguá do
Sul e a entidade Amigos em

'5. Ação deve proporcionar aulas
g semanais a 26 pessoas com o

� mesmo interesse.
Soldogem era sonho para inscritos Serão 68 horas de prática

totalmente gratuita. A inicia
tiva é coordenada por dois

professores do Serviço Na
cional de Aprendizagem In
dustrial que se dispuseram a

ministrar as aulas de maneira
voluntária. Corno o trabalho é
considerado insalubre, apenas
candidatos acima dos 18 anos

foram aceitos. Entre eles está
Vilson Corrêa. "É urna profis
são com muito mercado e, no

futuro, eu quero me aperfeiço
ar em um curso técnico", vis
lumbra.

Para isso, o metalúrgico
pretende freqüentar as aulas
de soldagem básica ofertadas,
trocar de profissão e depois in
vestir nela. O curso acontece
no Senai, das 8h ao meio-dia.
A idéia foi sugerida pelo grupo
Amigos em Ação, que realiza
diversas outras ações sociais,
principalmente no Bairro Boa
Vista. Ele foi formado por fun
cionários da empresa Weg e já
investiu em iniciação musical

para crianças e doações a fa
mílias carentes do município.

nr
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Jovem morre afogado no Rio Itapocu
Luís Carlos dos Santos, de 22 anos, nadava nos fundos da Arsepum

.
JARAGUÁ DO SUL

O segundo caso de afoga
mento registrado na região este

ano aconteceu por volta das
.15h de ontem, no Bairro Ami
zade. Luís. Carlos Marques dos
Santos, 22 anos, morreu en

quanto nadava com dois cole
gas de trabalho no Rio Itapocu,
nos fundos da Arsepum (Asso
ciação dos Servidores Públicos
Municipais). Até o final da tar
de de ontem, o corpo dele não
havia sido encontrado pelos
bombeiros.

Luís Carlos e os colegas Ro
naldo Veiga e Ozéias dos San
tos trabalhavam juntos numa

obra na Arsepum. Ontem, os

três estavam de folga e deci
diram aproveitar o dia para
nadar. Num determinado mo

mento, Luís Carlos e Ronaldo
decidiram atravessar para o

outro lado do rio, enquanto
Oséias tomava banho perto
da margem. Ao voltarem, uma
correnteza arrastou Luís Car
los por cerca de 50 'metros. Ele
tentou voltar, mas não conse

guiu e se afogou.
Os colegas contam que ten-

taram alcançar Luís Carlos, mas
a correnteza foi mais forte. "Ele
sabia nadar. A gente acha que
ele teve uma cãibra, por isso
não conseguiu voltar", lamen
tou Ozéias. Segundo ele, Luís
Carlos era de Joinville e traba
lhava na obra há cerca de uma

semana. Os três colegas costu
mavam nadar todos os dias jun
tos no rio depois do almoço.

Há cerca de um mês, o estu
dante Alexandre JefersonAlves,
13 anos, se afogou no trecho
do Rio Jaraguá perto do Posto

Behling, na Ilha da Figueira. Ele
estava acompanhado de dois

primos, de 9 e 11 anos.

CUIDADOS

Apesar da água dos rios ser

convidativa nos dias quentes de
verão, os bombeiros alertam os
moradores a não tomar banho
nesses locais, por causa da pro
fundidade e Correnteza. De acor

do com a corporação de Jaraguá
do Sul, a maioria das vítimas de
afogamento no Vale do Itapocu
sâo adultos que sabem nadar.

DAIANE ZANGHELINI Equipe de busca dos bombeiros procurou o corpo de Luís Carlos (detalhe) durante a tarde de ontem

Lugares com mata são habitat do inseto que transmite a leishmaniose

Setor de epidemiologia em

alerta com a leishmaniose
,JARAGUÁ D.O SUL

A vigilância epidemiológica
de [araguá do Sul está em alerta
com a leishmaniose na região.
Em fevereiro, o município con

firmou um caso de leishmanio
se cutânea. Outras quatro noti

ficações estão sob suspeita. Ano
passado, o VaJe do Iíapocu teve
dez confirmações de leishma
niose cutânea. Em 2006, foram
15 casos positivos.

A doença é transmitida por
um insetô conhecido como

"mosquito palha", que habita
as matas, A enfermeira e super
visara de vigilância epidemio
lógica, Denise Thurn, comen

tou que o número de casos está
aumentando porque as matas,
habitat do 'inseto, estão cada
vez maisescassas. Dessa forma,

'5. o "mosquito palha" se desloca

� para os espaços com mata que
15 ainda restam em busca de ali-.

. mento. No Vale do Itapocu, a

maioria dos registros da doença
acontece nos bairros Garibaldi,
Rio Cerro I e II, região de Nereu
Ramos e interior de Corupá,
onde existem várias casas perto
de matas.
A leishmaniose cutânea é

caracterizada por urna ferida
(úlcera) com borda bem deli
mitada. Inicialmente, aparece
como uma "espinha", causan
do coceira e irritação. Se não
tratada logo, a doença ataca as

mucosas (como as do ouvido e

do nariz), podendo causar de
formidade.

Para evitar a leishmaniose,
a recomendação é o uso de re
pelente e de roupas compridas
para trabalhar em locais com

mata ao anoitecer, quando o

mosquito' normalmente sai
em busca de alimento. Outra
orientação é que as casas pró
ximas de matas tenham telas
nas janelas .

SDR confirma
nova delegada
JARAGUÁ DO SUL

A SDR (Secretaria de De
senvolvimento Regional) infor
mou que uma nova delegada
de Polícia Civil deve começar
a trabalhar em Jaraguá do Sul
a partir dessa semana. Anelize
Christine Forster será transfe
rida da Comarca de Caçador
para dar suporte aos delegados
Uriel Ribeiro e Cristine Georg
na Delegacia da Comarca. A

nomeação de Anplj:�e aconte
ceu na quinta-fel. l:ussada.

Mês passado, a SDR con

firmou a vinda do delegado
Wilson Masson, de Piçarras.
Mas a transferência dele não
foi concretizada. Ano passa
do, dois delegados vieram

- para Iaraguá do Sul, mas

permaneceram apenas por
cerca de dois meses: Marcas

Assad, que pediu transferên
cia, e Guilherme Rangel, que
saiu após ser aprovado em

outro concurso' público.
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Godard no

Cineclube
JARAGUÁ DO SUL

Que tal assistir a um clás
sico dos cinemas sem desem
bolsar dinheiro algum? O

.

segundo encontro do; Cine
clube de Jaraguá do Sul vai
possibilitar isso. A sessão de
"O desprezo" está marcada
para esta quarta-feira, 12, na
Sala Multimídia do Centro
Cultural da Scar. A exibição
começa as 19h30.

O filme é de 1963 e foi
dirigido pelo aplaudido ci
neasta francês Jean-Luc Go
dard. Na história, Paul Javal,
vivido pelo ator Michel Pic
coli, é o roteirista responsá
vel por uma adaptação de
"A Odisséia". Ele vai a Roma
para rodar o longa ao lado
de Fritz Lang e, na cidade,
deixa o ciúme transformar
o relacionamento mantido
com Camille (Brigitte Bar

dot).
Tudo isso porque a mu

lher revolve aceitar uma ca

rona oferecida pelo produ
tor Jérôme Prokosch (Jack
Palance). Em uma cena

específica, Camille fala do
desprezo sentido pelo mari
do e o rompimento dos dois
não demora a ocorrer. Mas,
o fim do filme, de 103 mi

nutos, ainda reserva outra

surpresa. Depois dos crédi
tos finais de "O desprezo",
o público participa de um

debate acerca da história
assistida.

KELLY ERDMANN

SEMANA DO CONSUMIDOR

Consumidor busca direitos
Aumenta número de reclamações atendidas pelo Procon

O consumidor está mais
. exigente. É o que dizem os ven

dedores, gerentes e os próprios
compradores, na semana dedi
cada a eles. Antes de optar por
um produto, eles pesquisam
não somente o preço, mas es

colhem pela qualidade e pelas
condições de pagamento.

A diarista Arlete Bisoni, de
40 anos, conta que visita diver
sos estabelecimentos antes de
efetuar uma compra. "Procu
ro saber o preço, as condições
de pagamento, mas não é só
isso que conta. A qualidade
do produto é muito importan
te", revela. O gerente de uma

loja de eletrodomésticos, Iria No semana do consumidor, Procon quer conscientizar população dos direitos no hora do compro
Piske, diz que atitudes como a

da diarista são cada vez mais
comuns. "O consumidor está
bem informado e exigente.
Hoje, ele não quer só saber
do preço, mas também dos
benefícios que vai ter com o

.produto", afirma. Segundo o

gerente, as lojas precisam se

adaptar as novas exigências.
"A equipe de vendedores tem

que estar preparada, conhecer
os produtos e atender bem os

clientes", sugere.
Para os profissionais do Pro

con, a mudança de perfil refle
te em um aumento da procura
pelo órgão. A unidade de Jara
guá do Sul, que atende tam-

JARAGUÁ DO SUL

tante vira processo ou é solu
cionado em audiência".

Mas a informação ainda é
a melhor aliada para poupar
o consumidor de prejuízos e,

para Felix, é importante que
todos conheçam o Código de
Defesa do Consumidor. Outras
informações sobre os direitos do
consumidor podem ser obtidas
através do site do Ministério da
Justiça (www.mj.gov.br). Já as

denúncias ao Procon são feitas
através do telefone 156.

bém os moradores de Corupá,
recebe cerca de 60 pessoas
por dia. Em 2006, foram 5.749

atendimentos e no ano passa
do, 1.5623. Segundo o diretor

do Procon de Jaraguá, Sérgio
Felix, "94% dos consumido
res que fazem reclamações ao

órgão saem da agência com o

problema solucionado. O res- DEBORA VOLPI

�_ Av. Prefeito Waldemar Grubba, 2.633 - Jaraguá do Sul- se

-.---------------------�----

Demonstraçóes contábeis auríítadas par Martinelli Auditores CRC·SC 1 a.835/0·T-SP

Atendendo às dísposíções legais e estatutárias, apresentamos e submetemos à apreciação as Demonstraçôes Contábeis relativas ao exercícto social encerrado am 31 de dezembro de 2007.

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2008
A ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E·2006 (Valores Om reais)

PASSIVO

9.091.417

292.547.952

3,11

13,46

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCiclOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO'OE 2007 E 2006

(Valores em reais)

CIRCULANTE " ", , .. , .

DISPONIBILIDADES."." , ..

D1VIDENDOS ..

JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO " .

OUTROS CRÉDITOS " ..

NÃQ CIRCULANTE
.

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO :" ..

DEPÓSITOS JUOICIAIS "." .

OUTROS CRÉDITOS " " ,

. ,PERMANENTE : " ..

�."
" ..

INVESTIMENTOS " ..

IMOBILIZADO " .

-':OTAL 00 ATlVO , , ; ,

Decio da Silva
Diretor

ATIVO

CIRCULANTE "" .. "" " .. " .. "

.....__2f!QI _ ..........��
333.029.989 147,922.739

241.516.876 76.881.503

40.131.177 SUl90.374

38.009.447 12.278.572

12.772.489 6.772.290

_

5,48.2.312 __l,_i39.449
5.462.312- 4.941.045

2.498.404

_f!95.116.240 _..!48.�'
973.099.651 932.699.290

'15.449.847

J .1�,?1.!,ª�

..................... ?0!l!.
57.27Ó.232

. .........•.•.•.•......••• - ....

..........................?().tJ�
42.140.{)06

FORNECEDORES""" " .

INSTITUIÇ?ES FINANÇEIRAS.""" .. , .. """ ,

013RIGAÇOES SOCIAIS " , ..

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS """"""' .. ' ..

DIVIDENDOS " ' ..

JUROS s/CAPITAL PRÓPRIO .

OUTRAS OBRIGAÇÕES .

NÃO CIRCULANTE .

EXIGíVEL A lONGO PRAZO ........: . :: . . :
TRIBUTOS EM CONTlNGÊNGIA.. ·"".: " ..

PATRIMÔNIO LiQUIDO ..

CAPITAL SOG,IAl .. :,:
:

, , ' .

RESERVAS DE CAPITAL.. ..

RESERVAS DE. LUCROS ,. : .

LUCROS ACUM(JLADOS :· �: : ..
. TOTAL 00 PASSIVO .: : ; ", .

133.342
1.700,000

56.441
8.332.238

RECEITA OPERACIONAL BRUTA .

DEDUÇÔES DA RECEITA BRUTA ..
RECEITA OPERACION.AL LiQUIDA ..

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO .

DESPESAS OPERACIONAIS " , .. " ..

.

DESPESAS AOMINISTRATIVAS " " ..

DESPESAS FINANCEIRAS·:." ", . ,»

QESPESAS C/JUROS S/CAPITAl PRÓPRIO ..

'RECEITAS FINANCEIRAS c ..

o��!���������:S��::�t��;=f����;�
RESULTADO DE EQUIVAlÊNelA PATRIMONIAL .

RESULTADO NÃO OPERACIONAL � : ..

RESULTADO LIQUIDO AN.TES DOS IMPOSTOS"

REVERSÃOJUROS S/CAPITAL PRÓPRIO ..

RESULTADO LíQUIDO 00 EXERCícIO " ..

RESULTADO POR AÇÃO. RS ..

VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO .. RS

_ ....J!�2.198
(15.883)
1116.315

�-ª!.�
. (5,6;35.413)

(2.671.862)
(3.493,600)
(54.350.000)
7.578.454

.
57.301.595

(5.001,973)
.

293.367.057
. (89.451)

283.456.535

.�7�.1�
(19:816)
738;31'1:

_,738.317
(2,379.956) .

(j.738,186)
(2.435,121)
(29.400.000)
7.021.990

24.171.361

(5.768.674)
268.491.876

"

(19.819)
?�1.. :º(;_!.,!.¥.
6.044.645

267.106.389

2,84

11,21

109.115
2.175.564

28.760.000
12.240.000

855.327
47.047.500.

711

..... �.214.2()2
'9.214;20'2 6.275.679

1.267.144,107
.
1.055.295.740

950.000.000 750.000.000
3.445.602 . 3:7:91.680,

.

)16.131.458 117.718A43.
.

197.567.047 183.785.6f7
.

!,,ª-ª�,(;..2_�,S.�! !,!.tJ�,.I.!.!:3.�?

DIRETORIÀ
MartinWernínghaus

Diretor
MiriamVoigt SchwàrlZ

Diretora

CONTAOOR

SidMi Ramthun
Contador - CRC-SC n" 29,2451Q..9
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Volta em obras e ações
na área da educação.
- Escot. , errehes "formadas, constl1lfdas ai ampliadas.
- Rpfprência no atpndimpntO'da Educação Esppcial.
- ConstruClo de ginlslos e quadras esportivas cobertas.
- Mprpnda pscolar dp qualidadp para mais de 20.000 crianças .

.,. Mais lie 1.,500 educado", capacitados.
- Rppassp financpiro para APP's dp creehes e eseetas .

.. Reffrtncia em bom dtstnvalvlmtml educacianat.
- Município livre do analfabptismo.

--
fi_ •

SÃO JOÃO

Diretoria dos
Bombeiros

Os Bombeiros Voluntários de Sõo Joõo
do Itaperiú e Borra Velho promovem o

assembléia geral, no dia 15 de março,
às 19h30, poro o escolho do novo dire
toria. No oportunidade será apresen
tado também o relatório patrimonial e
financeiro do instituiçõo. eleiçõo dos
conselhos deliberativo e fiscal e co

missõo de ético do corporação.

BARRAVELHA

Bolso Família
reúne beneficiários
O município de Borro Velho. promoveu
no semana passado reuniõo com todos
os famílias beneficiados pelo programo
Bolso Família. Devido o grande número
de participantes, 893 famílias 00 todo, o
reuniõo será réalizada novamente no dia
12 de março, nos dependências do Igreja
Católico do Bairro Itajuba. Somente nes

te bairro sõo 215 famílias assistidos.

JARAGUÁ DO SUL

Novas viatums pam'secretarias do Vale
Serõo entregues nos próximos dias à Vigilância Sanitário de Jaraguá do Sul dois au
tomóveis Fiat, um Uno e um Fiorino. que foram adquiridos em pregõo no ano pas
sado. Os veículos serão utilizados em vistorias de estabelecimentos comerciais por
funcionários do Vigilância Sanitário e do secretario de Saúde. Atualmente o vigilância
possui oito veículos distribuídos pelos departamentos de fiscalização e coordenação.

VALE DO ITAPOCU

Pão pode subir
até 5%

Sérgio Murilo Barbi, presidente do Sindi
cato de Panificaçõo do Capital. informou
que o preço do põo pode ser reajustado
em até 5%. O motivo se dá em função do
falto de trigo importado do Argentino em

razõo do demando do produto. Se.Qundo
Barbi os negociações entre Brasil e Ar
gentino só acontecerõo em abril poro de
finir sobre os importações de trigo. O põo
é vendido o quilo desde 2006.

CORUPÁ

Baile pam comemomr 15 anos
o grupo de danças tradicionalistas laças do Tradição, que inidou os atividades no dia 7 de
março de 1993, comemorará no dia 7.de junho o décimo quinto aniversário com um baile
e show com o Grupo Ouerência. A festa de aniversário foi agendado para junho devido à
disponibilidade de todos os integrantes do grupo se confratemizot coincidindo inclusive
com período de férias escolares. Os integrantes do laços do Tradição se apresentam no dia
15 deste mês no Festa do Ovelha, em Compo Alegre, abrindo o show dos Garotos de Ouro.
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, TElEVENDAS

Executiva em

pele de Amélia
Convidei o Edgar Junior para jantar comi

go. Comecei o dia fazendo faxina. Desastre!
Para começar, meu aspirador de pó parecia
uma britadeira. Liguei pra Cida e ela só fez
responder: 'Patroa, tem que trocar o saco',
Saco? Eu lá sabia que aspirador tinha saco?
Saí e comprei um aspirador novo. Parti para
os banheiros, mas não conseguia abrir o fras
co de água sanitária e quando consegui, o lí
quido saiu em jatos gigantescos. Fiquei com
uma mecha de cabelos esverdeados/amarela
dos/desbotados. Tal qual um guaxinim!!!

Coloquei para lavar os meus melhores len
çóis, que eu não uso há tempos, para que eles
estivessem cheirosinhos. Levei quase, duas
horas brigando com a máquina de lavar para
escolher o programa ideal. Escolhi o que me

pareceu mais simpático. Meus lençóis de li
nho viraram fios, prontos para serem traba
lhados e transformados em lençóis novamen
te. Descobri mais tarde, através do manual,
que o programa "simpático" era especial para
lavagem pesada. Tapetes e afins. Já se iam 6
horas da tarde. Entrei no chuveiro, resolvida a

me animar e esquecer que "a mecha" me fazia
parecer a versão feminina do Willian Bonner.
Encomendei o jantar .l?ara ser entregue exata
mente às 19h30min. As 19h45min quebrei a
tecla número 3 do meu aparelho de telefone,
tamanha a raiva que eu sentia ouvindo o sinal
de ocupado dó restaurante ..

Edgar Junior chegou pontualmente às
20hs. E com ele, a encomenda do restaurante.
Sentamos para jantar e ao abrir as embala

gens descobri que não era' a "nossa" comida.
Definitivamente eu não havia pedido torta

quente de jiló, com molho de abricó e todos

aqueles outros "ós" . Era o ó do borogodó! Ele
fez pipoca, abriu um guaraná e disse que tudo
bem. Ouvi seus sussurros ao celular, quando
ele estava no banheiro: "Mãe, sobrou algo do
jantar?" E assim, exatamente às 22hs ele se

foi, tão pontualmente quanto chegou. Não
sem antes me dar um beijinho rápido e dizer
carinhosamente que "mesmo parecendo um

gambazinho eu ainda era a mulher mais chei
rosa da face da terra".

• elijanej@yahoo.com.br

NOVELASCINEMA ,

VARIEDADES---------

JARA6UÁ DO SUL BtU

• Cine NelJmdrkt 5
'. Jogos do Poder (13h50, 19h40
• Onde os FrlltOS não têm Vez
(16h50, 21h50 - todos OS diD

'. Cine Shopping 1
• 10.000 A.C. (Leg)
(14h30, 16h40, 19h, 21 hlO - sext'sab!dom!quo!{jui)
(161140, 19h, 21 hl0 -;,seg/ter)

• Cine Shopping 2 '"

• Vestido poro Casar (lég)
(17h, 19h10, 21h20 -todos os dias)
• Alvin e os Esquilos (Dub)
(15h - sob/dom/quo)

• Cine Shopping 3
• O Caçador de Pipas (leg)
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - sex/sab/dom!quol
(16h30, 19h, 21 h3(} - seg/ter/qui)

sss

JOIMVILLE
• Cine Cidade 1
• 10.000 A.C.
(14h30, 16h40, 19h,21hl0-todososdias)

• Cine Cidade 2
• Meu Monstro de Estimação (Dub)
(17hl0 - sex) (14h20 - sab/dom!seg/ter/quo!qui)
• Alvin e os Esquilos (Dub)
(15b - sex)
• O Som do Coração (Leg)
(19hl0, 21 h20 - sex)
• Deséjo e Reparação
(16h30, 19h, 21 h30 - sOb/dom!seg/ter/quo/qui)

• Cine Mueller 1
,

·10.0pOJ\,C. (14h30, 17h, 191!20,21h5-todosos dioSl

• Cine Mueller 2
• Onde o Fracos no têm Vez
(14h15, 16b40, 19h, 21h30 -todosos dias)

• Cine Mueller 3
• Antes de Partir
(14h, l6h, 18h, 20h, 22h -Iodos os dias)

o Passado sempre
muda o recomeço

Rímini é um jovem tradutor que termino o casa

mento de 12 anos com suo primeiro namorado:
Sofia. Ele tento recomeçar suo vida e acabo se

,

envolvendo com duas outros mulheres: Carmen e

o modelo'Vera. Porém, Sofia persegue Rímini e ele
não consegue pôr um fim 00 relacionamento.

DESEJO PROIBIDO
Ciro percebe que não irá alcançar o corro e

desiste de correr, desolado. Noronha explico o

Henrique que ele precisará de testemunhas que
deponham em seu favor. Ciro e Diogo aceitam
testemunhar contra louro em troco do isenção
de impostos. Raquel se recuso o testemunhar o
favor de Henrique. Ano fico feliz em saber que
o gruta não será destruído. Madalena aviso
Trajano que decidiu casar com roupa comum e

apenas no civil. Miguel, Ano e Escobar se ques
tionam sobre quem são, os pois de André.

BELEZA PURA
Erik mondo que Meu Bem escolho e elo afir
mo que o mãe ficor.á em sua caso. Antunes
garante o Guilherme que está com o projeto
original. Raul leva Suzy o um bar de karaokê.
Katina diz que Olavo tem um parente vivo e

que eles devem procurar um detetive. Norma
diz a Renato que, no dia seguinte, Antunes
deve confirmar o erro de Guilherme. Norma
rasga o projeto original do Carcará. José
Henrique contrato um profissional paro fazer
a órvore genealógico de Olavo. Guilherme
chego com Antunes à sala de Millon.

DUAS CARAS
Juvenal assino o ficho de filiação. Célio se quei
xo da atitude de Branca poro Macieira. Heloísa
comento com Adelaide as despesas que Branca
fez no cartão, Os professores reagem ao, saber
que elo gostou muito em presentes poro Ma
cieira. Barreto fico estarrecido quando Barreti
nho diz que pediu Sabrina em casamento. Célio
mondo Heloísa fazer o levantamento dos gostos
de Bronco, Ferraço e Sílvio reclamam do listo de
convidados. Renato diz que o pai devia mandar
Sílvio embora. Sílvio brigo com Renato.

AMOR E INTRIGAS
Débora fico chocado 00 ver o corpo de Joyce no

freezer. Sergio ligo para o polícia. Volquírio con

to poro Jociro que Alice voltou 00 prédio, mos o

porteiro não o deixou subir. Eugênio posso para
Pierre vários regras de suo cosa. Um policial in
terrogo Débora, Sergio e Petrônio sobre os hábi
tos de Joyce. Chris conto poro Celeste que Keylo
lhe disse que quem o contratou foi Petrônio .

Chris chego o cogitar se um dos hóspedes tem
nome falso, mos Celeste diz que é impossível.
Alexandra pede poro Jurondir soltá-Ia.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Toti diz que odeio vampiros e aviso ser capaz de
destruir Júlio. Júlio mondo Eugênio olhar poro
os mutantes criados por elo e o menino observo
o coso de suo família, emocionado. Guigo deixo
Clara tentar curar JÚlia. ísis cuido 'de Demétrio
e ele ouve alguém se aproximar. ísis fico invi
sível e Demétrio, sem forças, fico parado. Beto
e os policiais se aproximam de Demétrio e ele
conto que foi atacado, Beto diz que irá cuidar
do mutante e ísis aparece. Ela' chora e pede
ajudo poro sair da ilha.

o Segredo
de Luísa

Usando como fio condutor o trajetória de luíso,
,

uma jovem mineiro entusiasmado com o idéio de
abrir uma empresa poro vender o delicioso goia
bada que suo tio produz. De formo interativo e

dinâmico, Dolobelo ensina o posso o posso e mos

tro como cada um pode desenvolver seus próprios
talentos poro obter sucesso como empresário.
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Nov� reality show
mostra tatuagens
Tatuagens estão no modo, já são eté
batidos. Personagens como Rafinha e

Bianco Jnhnrn, do Big Brother Brasil
8, são conhecidos por seus desenhos
pelo corpo. A febre do tatuagem
gerou o versão batizado de Rio Ink. No
Brasil, o reality será gravado dentro
do estúdio Banzai Tattoo, no capitol
fluminense, e vai acompanhar os
histórias dos tatuagens realizados no

badalado estúdio carioca.

Matt Damon vai
ser p�i de novo
Matt Doman está feliz do vida. O astro
de "Identidade Bourne" recebeu essa

semana o notícia de que vai ser pai.
A mulher do ator, o argentino Luciano
Barroso, está no início do gravidez
e espero o segundo filho do casal.
Luciano e Matt Doman, eleito o ho
mem mais sexy de 2007 pelerensto
"People", se conheceram em Miami e
estão casados desde 2005. Isabella é
o primeira filho do ator..

. Até sobrenome
Dode atrapalhar
Ao busco por um lugar 00 sol no car

reira artístico, os coisas mais insólitos
podem ser empecilho e atrapalhar
mais do que ajudar. Pelo menos é
isso o que conto Carolina Magalhães

.

poro o cóluna "Holofote", do "Vejo".
Um desses obstáculos apontados pejo
atriz é o sobrenome que, segundo
elo, impõe pressão e desconfiança o

alguns contratantes. "Meu sobrenome
intimido os pessoas", diz.

SUDOKU DIVIRTA-SE

No salão de barbeiro
o sujeito chego no barbeiro e pergunto:.
- Em quanto tempo o senhor pode me

atender?
- Duas horas - responde o barbeiro
Ele vai embora e só volto no dia seguinte,.
fazendo o mesmo pergunto. O barbeiro diz:
- Duas horas e meio.

,

Ele vai embora e volto no dia seguinte,
com o mesmo pergunto.
- Uma hora e meio - responde o barbeiro.
O barbeiro começo o ficar curioso e pede
poro um ajudante seguir o sujeito.
O ajudante volto, sem conseguir seguràr
o riso.
- E aí, onde é que ele foi?
- Poro suo coso!SOBRE OJ060

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

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

SOLUÇÃO
A frente frio se desloco pelo litoral
catarinense com fraco atividade, provocando
variação de nuvens e condições de chuva
isolado, alternando com aberturas de sol.
Temperatura omena.

.

� Jaraguã do Sul e Região

QUARTA
MiN: 22° C
MÁX: 25° C
Sol com nuvens

HOJE

MíN: 26° C
MÁX: 32° C
Chuvoso

.

lSI ÁRIES

4.�I· (20/3 a 20/4�
., O conselho para o

� ( atirado ariano é que
esforce-se para con

trolar suas ações. Evite agir de
forma inesperada para não ser

inadequado. A área financeira
hoje também merece atenção
especial. Evite sair gastando
compulsivamente.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
O geminiano deve
viver seu dia de um

jeito diferente do
convencional. Que tal aproveitar
as horas de folga para ficar mais
calmo, recolhido no seu canto,
curtindo uma música tranqüila.
O movimento diário hoje não lhe .

fará muito bem.

, li-'\.. LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
::. '} Dotado de mais

..-;) u...--: ânimo, você hoje
se encontra numa

posição privilegiada, tanto no

grupo social, como na escola
ou no trabalho. É bem possível
que receba elogios de pessoas
,interessantes por alguma ativi
dade que vem desenvolvendo.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Viva hoje um bom .

dia e faça o possíVel
.

para dar uma mu-

dada geral no seu visual. Mesmo

que seja um corte de cabelo, ou
,

um toque diferente no seu modo
de se vestir. Você está preci
sando se sentir mais e atraente

para cativar quem ama.

;,p'"
'. cÂNêER- .

• �_.� (21/6 a 21/7)
;�:-.·_·:;f� Evite forçar a
: ; barra em alguma

coisa que está

querendo conquistar. Toda ini
ciativa hoje, pode ser frustra
da. Procure ficar c�m grupos .

de amigos. É importante que'
você esteja preparado para o

que pode pintar de surpresa.

n:r
VIRGEM
(23/8 a 22/9)

, Assuma suas novas

metas e ideais de
vida. O dia hoje

está apontando II você que, nem
-sempre, o que foi planejado é o

-

que realmente se deve seguir. Se
precisàr deixar velhos hábitos·
de lado, faça-o. Seja sempre
menosrigoroso e exigente.

� Fases da lua

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

Chuvoso

SEXTA

Mí_N: 20° C r-1�,MAX:26°C�
Nublado

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Bom dia para o

libriano que tem a

chance de repensar
sobre os valores e os valores que
recebeu e ainda carrega consigo.

. Veja se tem agido de acordo com

o que considera harmonioso e

equilibrado. Perceba se está
sendo leal consigo mesmo.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
O dia indica que

( uma mudança na
, sua rotina, dará

espaço às novas vibrações.
Com algumas novidades, viva o

melhor que puder lhe aconte
cer hoje. Aproveite que tudo
favorece seu cotidiano e ainda
a forma de lidar com a rotina.

ESCORPIÃO'
(23/10 a 21/11)'
A Lua ainda na sua

área de relaciona
mentos dá destaque

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

",.[,. Para viver hoje um

.
namoro gostoso,
o capricorniano

deve dar prioridade à liberdade
de cada um na relação em que
vivem. Use seu senso prático e

tenha em mente a finalidade de
sua relação amorosa. O dia será
ótimo para namorar.

a maneira como

quer que sua relação transcorra.
Veja que é fundamental colocar a
individualidllde em primeira lugar
para o sucesso em comum. Faça
isso para não entrar em conflito.

O CORREIO DO POVO m.

TERÇA-FEIRA. 11 DE MARÇO DE 2008

ANIVERSÁRIOS '.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Que tal começar a
mudar álgumas
coisa.em casa.

Hoje, a Lua estimula esta área de
sua vida, e é um ótimo dia para
começar a fazer uma pequena
reforma. O momento é favorável
às mudanças e você tem energia.
Comece com seu quarto.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• O distraído
Y-''''' pisciano deve ter

mais cuidado hoje
com as palavras que vai usar. As
vezes, você diz coisas inespera
damente, sem refletir sobre as

consequências que isto póde ter.
Esteja então sempre ligado a

esta questão, e não disperse.
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m O CORREIO DO POVO
lU TERÇA·FEIRA. 11 DE MARÇO DE 2008

PARABÉNS·
Amanhã quem completo mais um

ano de vida é o minha amigo Tholito
Germono,o niver foi comemorado em

alto astral no último sábado, no Deep,
mos elo que não se esqueço que os

amigos pedem bolo nesta quarto.

LICENÇA-MATERNIDADE
Nem Juliano Paes, nem Grozi Mos·
sofero. Segundo· o coluna de Patrí
cio Kogut do jornal 'O Globo', quem
vai substituir Mario Paulo no "Cos-·
seta e Planeta" é Claudio Rodrigues.
A publicação garante que o convite à
atriz foi feito e aceito no fim do úl
timo semana. Elo ficará no programo
pelo menos até o volto de Mario Pau
lo, que sairá de licença-maternidade.

Thalita Germano,
a jaraguaense que
sempre se destaca

pela simpatia e beleza

ÁREAVIP---------tllr"

. Exclusivo
O promoter Thiago Mattos informou COm exclusividade poro o área Vip onde vai funcionar o novo point do cidade. A
antigo recreativo do Kolboch está passando por uma reformo paro 'obrigar o novo coso noturno, que será comandado
por Thiago, Rodrigo Rosto e Rodrigo Fogaça. O local oindo não tem nome definido

SOLIDARIEDADE
Você que falo, ouve e entende o mundo
em que vive, compareço amanhã, dia 12
de março, às 17h no Boependi, 00 Happy
hour beneficente em prol do Associação
dos Amigos do Autista. Convite nos lojas
Colcci e Sommer no valor de R$30.

CINECLUBE
É nesta qunrte-telrn, 12 de março, o

primeiro sessão do Cineclube de Joroguá
do Sul em 2008. A sessão acontece às
19h30min no Solo Multimídia do Centro
Cultural A entrado é franco. O filme exi
bido será o clássico "O despreza".

Arezzo Jaraguá

Como esta semana o calendário do mundo do modo está agitado, trouxe poro vocês
cinco dicas que prometem fazer sucesso. Fiquem de olho e arrasem no visual.
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COMPRA-SE

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

BEBEDEURO - Compra-se, semi novo.
Tr: 47 8408-3633.

BICICLETA - Compra-se. Tr: 3371-
6727.

CELULAR - Compra-se, cf câmera. Tr:
478408-3633.

CHIP - Compra-se, da Brasil Terecom,
promoção 09/1 O. Tr: 8408-3633.

11\II1U
. -

TERÇA-fEIRA; 11 DE MARÇO DE 2008

FILHOTE - Compra-se, pastor alemão
macho. Tr: 3371-7965 ou 3372-0816

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

DORMITÓRIO - Vende-se, de solteiro.
Tr: 8838-2957.

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

PLAY STATION - Compra-se, II. Tr:
8408-3633. FILHOTE - Vende-se, de dobermann .

Tr: 9979-0403.
TELEVISAO - Compra-se, 14" .. Tr: 47
8408-3633. FILHOTES - Vende-se, de york shire e

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

VENDE-SE
FREEZER - Vende-se, 530L, 2 tampas.
Tr:3370-3561.

'

ANIMAIS - Vende-se, filhotes beagle, cf
45 dias, macho. Tr: 9902-1907. GELADEIRA - Vende-se, 340L. R$

. 850,00. Tr: 3275-2012.
AR CONDICIONADO - Vende-se, 7500
btus. R$ 700,00. Tr: 3371-4979. GELADEIRA - Vende-se, cf 320L. R$

400,00. Tr: 3276-1773:
ARCO E FLECHA - Vende-se, pi tiro ao

alvo. Equipamento campI. R$ 250,00.
Tr: 8424-2073.

HP - Vende-se, 12,� calculadora
financeira. R$ 280,00. Tr: 8843-5751.

BICICLETA c Vense-se, 18 marchas,
nova. R$ 150,00. Tr: 9961-7773 ou

3370-7374.

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

CENTRIFUG,tI - Vende-se, Muller. R$
180,00. Tr: 3371-1 098.

LOJA - Vende-se, Centro, produtos
naturais e clientela formada. Tr: 9137-
2465.

Equipe formada por
técnicos qualificados e

certificada pelos melhores
fabricantes de hardware e

software possibilitando uma

confiabilidade nos serviços
e na assistência.

ACER ASP 4520-3485
- Processador: AMO Turion64 X2 - 2.2Ghz
- Memória RAM: 1Gb DDR2 667MHz PC5300
- Disco Rígido (HOD): 160GB
- Drive óptico: DVDRW (Lê e Grava CO e OVO)
- Tela: LCD 14.1" WIDESCREEN (1280 X 800)
- Rede (LAN): 101100 Ethernet LAN (RJ-45 conectar)
-VGA GF 7000M 256 MB REAL
- Fax Modem: Integrado 56kbps v.90/v.92
-leitor de Memória Digital: Sim

.

,
- Conexão sem fio (WiFi): Sim 802.11 big

.

- WebCam embulida: Sim
.

- Entradas & Saídas: 03 x Portas·USB 2.0
01 x Porta RJ-ll (modem)

-

01 x Porta RJ-45 (rede f LAN)
01 x Monitor Externo

. 01 x Entrada AC-In (Energia)
01 x S-Vídeo
01 x Suporte pi Express Card .

- Baleria: Lithium Ion Recarregável

À VISTA R$ 2.099,ob:

MICROCOMPUTADOR
PROC. INTEL CELERON 420
MB MSI 945GCM5-F
VGA INTEGRADA 128MHZ
MEM DDR2 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$ � .399,OQ AMD�

Use o crediári�TELPAR
*Envie mensagens

- e fale por apenas
Nokia 6070

.

cf câmera

MAQUINA - Vende-se, 2 agulhas cf
desligamento, semi nova. R$ 1.900,00.
Tr: 3374-1933.

MÁQUINA - Vende-se, de lavar, R$
180,00. Tr:3371-1098.

MÁQUINA - Vende-se, digital, Sansung,
3.2 cf carregador. R$ 300,00. Tr: 9142-
8597.

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

MESA - Vende-se, de sinuca p! criança.
R$150,00. Tr: 3370-7995.

PANTOGRÁFICA - Vende-se, de
aluminio, 3,25x2, IS. Tr: 337P475.

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

tELEFONE - Vende-se, fixo transferível.
Tr: 3371-4284.

TE[EVISAO - Vende-se,' 21". R$
100,00. Tr: 3376-3670 ou 8419-2710.'

TíTULO - Ve.nd,e-se, J>atrimonial, do

Apenas

R$199,00
1+11

R$2 00

Apenas
R$ 79,00
1+11

R$ 9,90

AcaraL Tr: 3275-2500 ou 3370-0992.

TUBOS- Vende-se, 7, 80 em. Tr: 3372-
0409.

VIOLÃO - Vende-se, gianini estudo. R$
160,00. Tr: 8825-2449.

DIVERSOS

AULA - Aula Particular de SolidWorks.
Tr: 9607.2022.

FARMÁCIA - Vende-se, convênios e

clieritelaformadas. Tr: 3372-2747 .

GATA - Doa-se, siamesa. Tr: 3276-
0190.

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

PIZZARIA - Vende-se, cl clientela
formada, centro de Jaraguá do sul. Tr:
3372-3474.

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

revenda

Sony Ericsson W200
cf câmera, Mp3 e rádio
Apenas

R$ 249,(10
1+11

$ 29,00

MULTI(JUM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone

Câmer-as - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAlI

"lli ¥ TIM

G

Motorola V3
cf câmera
Apenas

R$ 399,00
'1+11

R$ ,90
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,

CASAS
BARRA 00 SUL - Vende-se. Tr: 8406-
5606.

CORUPÁ - Vende-se, cf 2 51. com, na

frente. 4 qtos. 4 bwc 2 pisos, Tr: (47)
3375-2798 ou 9905-9850.

CZERNIEWICZ - Vende-se, 70m', 1 suíte,
1 qto, cf C02 mobiliada. R$ 90.000,00. Tr:
8805-8708.

CZERNIEWICZ - Vende-se, 120m'. R$
70.000,00. Tr: 3276-0638.

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

GUARAMIRIM - Vende-se, 200.000111. R$

ALUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II
Reserve também na praia.
337Q.3561 cf proprietário

.ooM.l!é� " n. .,

(�1t!lda®1eílll� ��(effi�r(��ras

(���Jaer���ae[�lcr� J8mrese���

Yt�H'OO (lm��êei_5

�[a�] fr(,I5,���
�,�d�1À) lcrtal1túSm�t�))

R: \í\�ílli!O M(lrr\lin . �lef,:llIn m�·1101f�104·2â��

85.000,00. Tr: 8805-8708.

JARAGUÁ 99 - Vende-se, 70m2 alv. R$
45.000,00. Tr: 9655-5632

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

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

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

RIBEIRAO GRANDE - Vende-se, alv, cf
120m'. Tr: 3273-4012 ou 3273-4003,

SCHROEDER - Vende-se, 200m', 2
andares, murada. R$ 200.000,00. Tr:
9975-0117.

868m'. Tr:9912-7750,

GUARAMIRIM - Vende-se, comercial,
2700m', próprio pi construção de

empresas. R$ 260.000,00. Tr: 8805-
8708.

RIBEIRÃO GRANDE - Vende-se, cl 2

lagoas. Tr: 8807-4849.

RIO BRANCO - Vende-se, c/ 30 morgãos:
2 ranchos c/1 00 mts. Tr: 9912-�750.

SíTIO - Vende-se, 125.000 m', c/lagoa.
R$ 140.000,00. Tr: 3370-3309 ou 9654-
8894.

SALAS COML.
FIGUEIRA - Vende-se, loja, moda
fem/mas. + diversos. R$ 25.000,00 ou

aceita-se carro. Tr: 3370-5366 ou 8429-
6448.

GUARAMIRIM - Vende-se, sala comercial.
Tr: 3373-0690.

-

LOCA ÕES
CASA - Procura-se, pi alugar em

Guaramirim, Tr: 9609-64.37.

JOINVILLE - AlugHe, c/ 2 qtos. R$
500,00 + condomínio. Tr: (47) 3372-
14750u 8806-4229.

NOVA BRASíLIA - Procura-se moça para
dividir aluguel. Tr: 9115-3370.

EDIFíCIO PROFa MARIA EDITH
- Ótima localização na ILha da Figuf?ira
- Aptos df? 2 dormitórios (1 suitf?) 95m2
- Preço df? Lançamf?nto

TERRENOS
COMPRA-SE - Terreno ou casa p/ assumir
financiamento. Tr: 3273-0211.

FIGUEIBINHA - Vende-se, de alv, cf
239m2, terreno cf 514,50m'. Tr: 9912-
7750 ou 3373-0098.

GUARAMIRIM - Vende-se, c/1 061m'. Tr:
9183-8081.

ITAPOÁ - Vende-se ou troca-se por um
terreno em Jaraguá. Tr: 9183-6363.

JOÃO PESSOA - Vende-se, area índl, c/ '

958 m2 . R$ 60.000,00 parcelado. Tr:
9137-5573.

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

PROCURA-SE - Terreno comercial. Tr:
3273-6956 ou 8806-5242.

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

VENDE-SE - el 380m3. Tr: 3373-0098.

VILA LENZI- vende-se, 406m'. Tr: 3275-
2773.

EO. TERRA BRASILIS - Vende-se, c/ 2
q1os+suíte, churrasq., cf 104m'. Tr:
8404-3001.

MARECHAL - Vende-se, no calçadão. 2
. qtos. Tr: 9926-2931.

.

VENDE-SE - 82m', Sacada cf chur. R$
125mil, tralar9128_8100.
VILA NOVA - Vende-se, c/ 3 qtos, alto
padrão. Tr: 9118-7983.

VILA NOVA - Vende-se, no Jardim das
Mercedes, R$ 90.000,00. Tr: 9944-877,1.

CHÁCARAS

MASSARANDUBA - Vende-se. Tr: 3379-
GUARAMIRIM - Vende-se, coroercatc/ 1119.

. .

DETETIVES
PARTICULARES

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

1 I 3376-0679
Barão do Rio Branco:620 - Centro

Tr: 3370-1929 I 9931-9138
detetivelori@yahoo,com.br Av. Pre1. Waldemar Grubba, 1674

Baependi

�lsNfa; 3370-0022 LA
__._,"'''_�_� M O V � 5 WWW.PRISMAIMOVEIS.COM -RuaMaxWilhelm,729-Baependí ÇAM TO

2 quartos - Sala de.Estar
.

Cozinha - Lavanderia - BW� Social

Sacada cf Churrasqueira
- 1 Vaga de Garagem

3 Qt?S sendo 1 Suíte - Sala de EstarCozmha - Lavanderia - BWC SocialSacada cj Churrasqueira
_

1 Vaga de Garagem

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TERÇA-fEIRA. 11 DE MARÇO DE 2008
y

.... CLASSIMAIS -

BELINA - Vende-se, 89, OH, 1.6. R$
4.000,00. Tr: (47) 3372-3722.

CORCEL - Vende-se, 2, 79. Tr: 9133-
7987.

MONZA - Vende-se, 94, GLS, GNV, 4
portas compl. R$ 12.800,00 Tr: 3275
-3538.

-
.

MONZA - Vende-se, 96, 4 pts. RS
12.800,00. Tr: 3376-2247

F-1000 - Vende-se, 92/00. Tr: 3371-
1030 ou 8404-9615.

_
VECTRA - Vende-se, 94, GLS,
Compl, GNV R.$ 16.000,00. Tr:
9128-8100. F-i 000 - Vende-se, 94, super cap,

diesel. Tr: 3376-2275 ou (45) 9916-
9415.

FIATCHEVROLET
F-250 - Vende-se, 99, 4 pts, XLT,
Tropicampo, 6cc diesel. Tr: 3371-
9157 com Nilson ou Fábio.JOGO DE AMORTECEDORES PALIO FIORINO - Vende-se, 96, furgão,

bom estado. Tr: 3376�1496. FIESTA - Vende-se, 03, ar, te, ai, 4
pts. R$ 24.500,00. Tr: 8823-8479.

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

ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pts,
flex. RS 30.000,00. Tr: 3273-0775 cf
Milton. PÁLIO - Vende-se, 01, cornpí.. RS

24.000,00 ou 11.500,00 + 33 de
488,00. Tr: 9148-0210.CELTA - Vende-se, 03, 20.500,00. Tr:

9186-8386.
PÁLIO - Vende-se, 06. Flex, campI. -

CELTA - Vende-se, 04. R$21.500,00. .

AR. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.
ou Troca-se porStrada ou courrier. Tr:
9604-9676 PÁLIO - Vende-se, 97, te. Tr: 3275-

1642.

FOCUS - Vende-se, 01, 1.8, c/ GNV,
campI. R$ 30.000,00. Tr: (48) 9948-
9070.

KA - Vende-se, 00. Tr: 33700992 ou

3275-2500.CELTA - Vende-se, 2p, branco. 2004,
excelente estado. Tr: 91 02-2008:- STiLO - Vende-se, 1.8, 16v,

completo, 2003. Impecável. Tr:
8406-4447.

KA - Vende-se, 01. R$ 15.800,00. Tr:
9112-3138.CORSA - Vende- se, 06, 1.8 flex. Tr:

3372-0011.
STRADA - Vende-se, 05/06, ar. RS
28.000,00. Tr: 3373-1043 ou

99322555.

KA - Vende-se, 98, 1.3, campI. Tr:
9145-6290 ou 3370-5278.

,

CORSA - Vende-se, 01, 1.6. Tr: 9903-
0941.

PAMPA - Vende-se, 97. R$
11.000,00 Tr: 9969-9116.UNO - Vende-se, 01. Tr: 9980-6554.CORSA - Vende-se, 98, 1.0 MPFI, 4

portas,LDT,Àa,TE,AL. R$14.800,00.
Tr: 8434-7317 (Após i8h.).

MONTANA - Vende-se, 04, 1.8, Flex,
eM, PE. R$ 25.000.00. Tratar:
9189,7947

UNO - Vende-se, 94, 4 pts. R$
947.800,00. Tr: 9145-6290 ou 3370-

5?I8.

UNO - Vende-se, 96. Tr: 9651-5223.

RANGER - Vende-se, Oi, cornpl, R$
47.000,00. Tr: 3370-7995.

VERONA - Vende-se, 91, compl. R$
7.00,00. Tr: 9183-7373.

Quemtem

O CORREIO DO POVO

Tem tudo!

MONZA - vende-se, 69; comp,
menos ar. R$ 12.800,00. Tr: 3376-
2247.

FORD

www.giovaneveiculos.com.br

VEíCULOS
3275-0045

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

FIESTA 4P Gl 2000 COMPLETOESCORT Gl 1.81998 C. OH + OPCSCORSA SEDAN 1.6 2005 COM OPCS

EMAIS ...
BLAZER DLX 2.2 GNV 98
CHEVm 93
MONZA SUE 2P campi 87
PARATI Gllll.8 4P completa 01
pala 1.6 completo + rocas 03
GOl1.0 94
Gal Cl 1.6 GNV 92
PAllO WEEKEND CITY 1.5 8v campi 99
STRADA WORKING 00
FUSION completo 06
ECOSPORT xLI 1.6 campI. +ab+couro 04
FOCUS Gl 1.8 completo 01
FIESTA 4P trava e alarme 97
ESCORT ZETEC 4P Gl 1.8 completo 97
ESCORT l1.6 2P 92
VERONA GHIA 4P campI.+ rodas 93
PEU. 307 feline aut.+ couro 04
206 1.6 2P completo+GNV +rodas 00
SCENIC RT 1.6 16V COMPLETA 02
CLIO SEDAN RN 1.0 16V completo 03
XT600 04
TWISTER 07
CG 125 Cf PARTIDA 00

FIESTA CLASSI4P 1999 C.OH + OPCS FIESTA PERSONALITE 1.0 2003 C. OPCS KA Gl 2000 C. DH+ VIDRO ELE. + OPCS CLIO SEDAN 2006

TWISTER 2005 VECTRA GlS 1999 COMPLETOUNO-MilLE SX 4P 2000 COM OPCSSIENA STILE 1.61999 COMPL + GNV

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



1I······�R�:2��2R�22��yº . .

lU" Itfit,tl!tdn•. PEUGEOT

CAMINHA0 - Vende-se, 86, 6.90. R$ 504 - vende-se, 96. R$ 15.000,00 c/
28.000,00. Tr: 3372-1391. capota. Tr: 3374-1049 clAdemar.

GOL - Vende-se, 01, 1.0, c/GNV, ar, PEUGE·OT - Vende-se, 95, AR, TRIO.
dh. R$ 23.000,00. Tr: (48) 9948- - R$ 8.500,00. Tr: 9128-81 00.
9070.

GOL- Vende-se, 02, campi, 4 pts. R$
- 23.500,00. Tr: 9114-8775.

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

GOL-Vende-se, 93. Tr: 3373-6754.

GOL-Vende-se, 94. Tr: 3373-6754.

GOL- Vende-se, 95. R$ 8.300,00 +

11 pare. de 260,00. Tr: (46) 9104-
8134.

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

RENAULT

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

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

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

. MOTOS
.

. ·····CLASSIMAIS
DT - Vende-se, 180, p/ trilha. R$ CIVIC - Vende-se, 05, LX, 1.7, 16 v. amplificada, semi nova. Tr: 3372- PNEUS - Vende-se. 195/55/15. R$
1.500,00. Tr: 9183-7373. Tr: 9975-3535. 3575. 150,00. Tr:3372-2818.

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

, HONDA - Vende-se, 97. R$1.500,00.
Tr: 3371-1 098.

SCOOTER - Vende-se, 50cc, es. Ii$
1.200,00. Tr: 3370-3741.

SHADON - Vende-se, VT 600. 02.
chumbo. c/ nota.c/ 7.450Km.
original. Tr: 9157-3000 ou 9118-
3000.

SUZUKI - Troca-se, 06, 125, campi,
par biz. Tr: 3273-0211.

TORNADO - Vende-se, 03. Tr: 3371-
1335 ou 9%3-1446.

TORNADO - Vende-se, Õ5, vermo R$
9.500,00 ou Troca-se porXR 200. Tr:
3370-7424 ou 8412-0888.

TORNADO - vende-se, 07, 2

GOL - Vende-se, 96, SU, 1.6. Tr: BIS _ Compra-se, 01/02/03, c/ es. Tr: capacetes. RS 10.200,00, Tr: 3273-
9651-5223. .- 9613-4231.. ...

.

2312 ou 9995-7028.

. GOLF - Torra-se, 01, 2.0,
compl+couro, automático,
emplacado 08. RS 29.900,00. Tr:
9191-6333 c

,

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

PARATI - Vende-se, 98. RS
16,500,00 Tr: 9937-5984.

POINTER - Vende-se, 96, compl RS
10.000,00 Tr: 9145-6290 ou 3370-
5278.

.

BIZ - Compra-se, p/ assumir

prestação Tr 3273-6433.

CBX - Vende-se, 88, 750. RS
12.500,00.9975-0117,

CG - Vende-se, 02, 125. RS
3.800,00. Tr: 9934-6729.

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

CG - Vende-se, 97, 125. R$
2.700,00. Tr: 3376-3553 ou 8422-
4289.

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

XTZ - Vende-se, 07, 250. R$
10.500,00. Tr: 3372-2471.

XTZ - Vende-se, 97, 100ce. R$
1.500,00. Tr: 3371-1 Q98.

YZ - Vende-se, 97, pi cross. Tr:
3276-2123.

OUTROS

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99, cf 19 CAPACETE - Vende-se. R$ 30,00. Tr:
lugares. Tr: 3370-4888. 3370-1856.

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99,
campi, sênior, c/ linha, c/24 lugares.

. Tr: 9654-5380.

TOYOTA - Vende-se, 90, bandeirante.
R$ 29.000,00. Tr: 9975-0117.

APARELHO - Vende-se, de som,
o/cerro, pionner. RS 180,00. Tr:
9115-7672.

CAIXA - Vende-se, de som;

SENHOR SE
OFERECE PARA
TRABALHAR

COMO PEDREIRO,
50 ANOS DE

. EXPERIÊNCIA.
Tr: 3371-0462

El'IContro lIos amigos e casais

ShOW I>e stre.eP tese.
com maiS I>e 15 mulheres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula. 1
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-9716

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

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

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

I....
'

.t:;
�

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

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

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

"'2.78000

"'4.9"'0,00
"'7.040,00
... 9 .... 7000

Honda Biz 125

IR$ 115,61 mensais

Honda Fan 125

IR$ 110,59 mensais

CONSÓRCIO MOTOS

Confira outras

MOTOS e valores

Yamaha Fazer 250

IR$ 218,08 mensais

Honda CBX 250 Twister

IR$ 210,15 mensais

'Honda XR 250Tornado

IR$ 229,88 mensais

MESES

2... 9 09

256,54
293,"'9
32984

MESES -MESES

324,"'730.000,00 38"',49
35.000,00 445,07
40.000,00 508,66
50.000,00 635,82
60.00000 76298

70.00000 890 ...·5

80.000,00 -i,0 ... 7,3 ....

90.000,00 "'."'44,48
-i,27 ... 64"'00.000,00

378,20
486,26
540,29
64834

75640

864,46
972,5'"

-r,080,57
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ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E n" 186

28/12/1999 - Registro n" 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabelereiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

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



VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos HUMANA

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 [Rua do Hospital)

Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (471 3371-4311

Fax (471 3275-1091

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

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

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

gerais - Residir no Bairro Garibaldi ou proximidades. Carteira de habilitação C
- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763/8878) - - PEDREIRO EAUXILIAR (8845/8846/8883)
Técnico em químicá ou alimentos. - PREPARADOR DE PASTAS - ESTAMPAS (8895)
- AGENTE DEVIAJEM - SOLDADOR (8774/8857/8898)
_ CALDEIREIRO (8860)

- TO�NEIRO MECÂNICO (8�13)
_.

- TECNICO DE INFORMATICA (8864/8896) -

- CO�!A�OR (8753) - Supenor Completo/Com Suporte técnico e manutenção de equipamentos
Expenencla. (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 DO TRABALHO (8871)
- FUNILEIRO (8859) -Com expenênciaern RH.
- FRESADOR (8813) - TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR (8889)
(8810/8887) - VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de
- M E CAN I CO' DE MAN UTEN çÃO DE materiaiselétricos em geral.
EMPILHADEIRAS (8873) - VENDEDOR EXTERNO (8775) - Alimentos
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE -VENDEDOR(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

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

'Fone: (47) 3275-8400

-
senae

I
••

/

ó{j.w> 1'.0 l:8U C�'I'I�!:'tO.
Rua dos Imigrantes. 410 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

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

ENGLISH INSTRUCTORS

�NEEDED IMMEDIATELY lE �
Inglês ao seu alcance

Experience in English-speaking country preferred
Please, bring CV the branch at 309 Cabo Harry Hadlisch street or send it to:

lexical_coord@yahoo.com,br - .3371-0235

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.�m.br.
.

i� PONTOCOM Maiore� Informações:
:� TREINAMENTO EM INFORMÁTICA ...

Fone.3055 - 2021
.

i
�� . Rua: Epltadlo Pessoa, 85 - Centro (Em Frente ao Corpo de Bombeiros

o Primeiro Shopping
Virtual de Jara uá do Sul

Empresa Multicomercial
seleciona pessoas com o perfil
comercial para treinamento na

área de Marketing e negociação..
Pré-requisitos:

boa comunicação,
2° grau completo e

Espírito de Liderança.
Mande seu curriculum para R.
Exp. Cabo H. Hadlich, 309 -

Centro - Jguá do Sul.

www]aragUaShOp.�mbr

COMPUTADOR - Vende-se, + mesa.

R$ 600,00. Tr: 9903-2012.

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

COMPUTADOR - Vende-se, campI. Tr:
9171-4626.

COMPUTADOR - Vende-se, k6 2500, ci
impressora de brinde. R$ 200,00 Tr:
3370-5057.

COMPUTADOR - Vende-se. R$ 250,00.
Tr: 3370-0271 (n_?ite) ou 8424-2138.

IffHH$fU t·JtO' 'E"T'ERÇA A SÁBAOOlImARiA -

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

WIRELlES - Vende-se, placa. Tr: 9917-
3771.

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



loca N\i� Ç;i§jo.p�� G'i96156
.p Memória 512 Mbytes DPR2 66 hz
• Placa de Vídeo Inte'graoo 6LT:�Bytes fntegfado
• Q(i¥��Disquete 14� �

••. Hcird Disk 80 Gbytes Samsung al�ta
.

�", eJabinete 4 BllJias ÂTX
• Gravador de OVO
• Teclado Padrão AsNT2 PS2
4!�<jMotilJse Óptic9:P�,2
• Caixas de Soro Acústicos

" il!j
• . Fax Mod;�m 5'6 Kbytes

. ·'ws,(V\ohitor LCD 17" �Ç.jLl:Z�3T

------------,--- CLASSIMAIS O CORREIO DO POVO IITERÇA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2008

vvwvv.formigarLcom.br 1473371.0034
.R. Roberto Ziemann, 201 - Czerniewicz

FORIOIGRRI
I N F O R M,Á T I C A
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CLiNICASER

• SAÚDE BUCAL

..••••.... : .•.........................................................
···························1

I
I

,
�ºP I

f .. Pnates .. Nutrição .. Personal rrafner

II <t Fisio Estética t> Condicionamento Cardia Vascular

! Agende uma aula exeertmentall f
.

473371-4531 :

!
.

www.mpp;klt�.•:tlm.bfIWI)llila-!:(!$$\oppiitltes.OO[l).tH

Rua Erich Mielke, 80 - Centro

� SAÚDE BUCAL
'

! «». 'Tliiago �!,tonseff\8ore(a !
. CR.P/S(,_'.·8.421 i! !Mestre em lmp(al�todOl1tia
Especiaíista em lmp(a1ltodontia

� Especiaíista em (PeriodtYUthz
� (.;6nica Çera{ i

: 'Próteses ·Tel.: (47) 3055.2796 I
f Rua João Marcaio, 103 � Centro- Jaraguá do Sul

E-mail: cHnicasorrident@superig.com.br

�'" ClíNICA

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates
Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu
Terapia da mão e membros 'superiores
Terapia ocupacional

FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

QUIROPRAXIA ...

"Nós Cuidamos de Você"

Rua Coronel Bernardo Grubba, n.? 62 - Centro

Fone: (47) 3371. 6022

Acupuntura I Drenagem Linfática

Fisioterapias: Convencional e especializada
Pilates I Psicologia I Psicopedagogia I Shiatsu'

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional

VOCÊ PODE E DEVE CONFIAR! QUANDO APLICADA
CORRETAMENTE ESTA TÉCNICA NÃO GERA DOR.

- -

A Quiropraxia é uma profissão da área da

saúde-que lida com o diagnóstico,
tratamento e a prevenção das disfunções do
sistema neuro-rnúsculo-esquelético e dos
efeitos causados por elas, O exercício da

Quiropraxia enfatiza o tratamento

conservador destas disnfunções, sem o uso

de medicamentos e procedimentos
cirúrgicos.

Os quiropraxistas são provedores de
cuidado à saúde altamente treinados, com
conhecimentos específicos sobre o sistema

neuromusculoesquelético e, habilitados a

provêr um <uidado natural de saúde com

qualidade.
O tratamento através da QUIROPRAXIA
inicia com urna consulta, onde questões
sobre a história da saúde pregressa, hábitos
de vida e de trabalho, serão abordadas.

Quando realizados, os exames'
complementares também serão analisados.

Na seqüência um exame físico será feito
com o paciente, afim de, ideritífícar

'

características do quadro apresentado.
- Podendo assim traçar um plano de

tratamento adequado para cada paciente.

Manipulações vertebrais conhecidas como
ajuste quiroprático, é a forma principal de
tratamento. Várias técnicas de ajuste serão

usadas para corrigir a disfunção

apresentada. Os ajustes corrigem as

subluxações vertebrais e restabelecem a

função normal em todas as estruturas
relacionadas (músculos, tendões,
ligamentos). No tratamento quiroprático da

Clínica SER são adicionados técnicas

terapêuticas coadjuvantes como Terapia
Manual, Tui,ná, que promovem

relaxamento das estruturas envolvidas no

sistema músculoesqueletico, fazendo que o
.

{

paciente não venha sentir dor durante a

realização do tratamento.

Por fazer o usb de técnicas manuais

associadas ao tratamento da quiropraxia, a
sessão tem duração aproxiinàda de 30,40

, minutos, sendo atendimento
individualizado e em ambiente climatizado.

.

Ao procurar um quiropraxista certifique-se
que este profissional possua uma formação e

conhecimento compatível com os padrões
preconizados internacionalmente.

Fisioterapeuta
Mayenne Angela Silva

Especializada em Terapia
Manual e Postural.

Crefito,lO 65.791

Quiropraxista

"

' FARMACIAS-MANIPULAÇAo

'«'SAÚDE BUCAt '�

� :;sa Dr.Kteber Lisbna AraúlnOralMeu- Cirurgião Denlsía
'

C11!lh�3 Odont"Klgica .,,-' eRO _ se 5270
MiI;_,_

CENTRO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E
CIRURGIAS AVANÇADAS

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

ce��g ��img;,�����Poeg�� (�7) i�;��2�36

PSICÓlOGA

•• CASA NATURAL ,

Chás - Ervas - Grãos - Cpfeais
: Granolas - Sucrilhos - Ught-dip!
: Tpmppros - Cápsulas - Condimento

: Fon,,(4n 3115-2450
: M'''',doMunicip,[

.

: Av. G,tillio V'lias. 503- c.,tm - JaragiJ; do
� t'�mill: C3Sa-natural@bolcom,br

,� CENTRO DE ESTÉTICA •

�'i
�

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

······_··_·_···········�·······l

I Centro dp Estética I
.

A'
3376-4145 I

Dra. noise Ayala
Fisíofero�uto

. Credito 5!29945

No ápice da sua beleza!
Estética Facial, Corporal, Reiki

l �º�� e_!l��r�ç�:���)��o_?i��lli,119 ...

�," DENT1STA ;� ;'1', ,�I
GlillicilGml

Impt.nloóvnt1.
Cj;urgí.
Pmwse
Emimlunlia
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---�________:_----VARIEDADES

PIMENTA
VERDE

• 300 gramas de Noto (creme de leite)
• 100 ml de caldo de legumes
• 100g de manteiga
• 100 ml de azeite de oliva extra virgem
• 30gramas de pimenta do reino verde

,

• 50ml Cognac
'. 800g de medal'hõo de filé mignon
• sol
• pimenta do reino bronco

1- Tempere os medalhões com sol e pimenta do
_

reino bronco.
2- Derreto o manteiga junto com o azeite de oliva

,

e coloq�e es medalhões poro fritar até ficarem
dourados dos 2 lodos. Reserve.

.

3- No mesmo frigideira, acrescente o pimenta ver

de, flambar com o cognac, acrescentar' o caido '

e, em seguido, o noto;
,

4- Mexo, deixe aquecer e sirYI� com os medalhões,
5- Coloque os medalhões no rentro do prato, acres-

"

centar ô molhó destacando os grõos de pim�nta.
'

Lasan:ha
comimolho
agridoce

• 1 g e come sume

em tirinhas,
• 3 colheres de sopa de óleo
• sol o gosto
• 2 dentes de olho picadinhos .

• 2 colheres (sopa) de cebola picad'inha
• 2 colheres (sopa) de óleo
• 2 kg de tomate maduro (sem pele e

sementes) picados
,. 3 embalagens de molho de
tomate (1560g)

• 8 colheres (sopa) de açúcar mascavo
• 5 colheres (sopa) de molho inglês
• 4 colheres (sopa) de mostarda
• 4 colheres (sopa) de mel
• 1 embalagem de lasanha' - direto
00 forno (500g)

• 3 colheres (sopa) de quéijo
parmesõo rolado

, GASTRON�MIA '

O CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA. 11 DE MARÇO DE 2008

Ardida e

saborosa
Pimentapode ser uma aliáda

dopaladar e da saúde
A pimenta faz bem à saú- potentes que o nosso cérebro

de e seu consumo 'é essencial fabrica! E tem mais: as substân
para quem _

tem enxaqueca. : cias picantes das pimentas-fcap
Essa afirmação pode cair como .saicina e piperina) melhoram a

uma surpresa para muitas pes-: : digestão, estimulando as secre

soas que, até hoje" acham que ções do estômago. Estimulam a ,

o condimento ardido deve ser . circulação no estômago, favore
evitado. cendo a cicatrização de feridas

A pimenta traz consigo al- (úlceras), desde que, é claro,
guns mitos, como por exemplo, outras medidas alimentares e de
o de que provoca gastrite, úlce- estilo de vida sejam aplicadas
ra, pr.essão alta e até hemorrói- conjuntamente.
das. Nada disso é verdade. Por
incrível que pareça, as pesquisas
científicas mostram justamente
o oposto! A substância química
que dá à pimenta o seu caráter'
ardido é exatamente aquela.que,
possui as propriedades benéfi
cas à saúde.

A pimenta também provoca
a liberação de endorfina - verda
deiras "morfinas internas, anal
gésicos naturais extremamente

_11-
Saint Sebastian
RESTAURANTE

RIiJlõ:II .br1!1)e! �1l'llI"Ak.!'" 99 .

'-t#' 3275.,:�$f);(ffi .-
_�im�"lISIti�';:;'<l!JIIj1I.Jtl)f'

l-Refogue o come no óleo até dourar

2- Acrescente o sol. Reserve.

3- Doure o olho e o cebola no óleo.
. 4- Junte es tomates e deixe até desmancharem.

5- Acrescente 2 xícaras (ch� de águo e deixe por
alguns minutos. ,

.

6- Junte o molho de tomate e deixe até ferver
bem. Junte o sol e reserve.

7- leve �o fogo baixo o açúcar mascavo até üerretet
8- Acrescente um pouco do molho de tomate'

reservado, o ',. ,

molho inglês, o catchup, o mostarda, o mel, o
come e dehe por 3 niinutos.

'

9- Junte o molho de tomate restante e deixe óté
ferver Reservê.

' .

Montagem: Numa formo retangular grande e alto
n04 (30 x 43im) espalhe o molho no fundo.
Cubro com os folhas de lasanha e com o molho.
Faço camadas de lasanha; molho, come, ter
minando com lasanha, mol�o e queijo parme
sõo. Cubro com papel alumínio e leve ào forno
(médio) pré-aquecido por cerco de 45 minutos.
Retire o papel e.deixe por mais 5 minutos parà

,

dourar Retire do f�rno e aguarde 5 minutos
paraservJt

•

fi
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A.M.C. EXPORTAÇAO E IMPORTAÇAO S/A.
CNPJ 07.013.856/0001-40 - Jaraguá do Sul- SC

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos
à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e Demonstrações de
Resultados relativas ao exercício social encerrado em 3 I de
dezembro de 2007, comparativamente ao encerrado em 31 de
dezembro de 2006.

.

Colocamo-nos à disposição para quais'luer esclarecimentos
adicionais.

Jaraguá do Sul, 05 de março de 2008.

BALANCO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

AI.!Y.O 2007 2006
Circulante 7.002 3.273
Realizável a Longo Prazo

;
5.261

Permanente 147.304 139.853
Total do ativo 15.9.567 143.126

f.A��!Y.O 2007 2006
C ircu Ian te 1.874 1.519

Exigível a Longo Prazo 4.875 1.266
Patrimônio Líquido 152.818 140.341
Total do passivo 159.567 143.126

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)

RECEITAS
Vendas de Produtos, Receitas Financeiras,
Equivalência Patrimonial e Reversão Juros
sobre Capital Próprio.

.

DESPESAS

Dedução de Vendas, Custos, Despesas
Adm inistrativas, Despesas Financeiras,
Juros sobre Capital Próprio, Despesas
Tributárias e Resultado do Exercício.

56.287

56.287

ADEMAR MENEGOTTI ADEMAR PRIEBE.
Diretor Presidente Téc. Contábil CRC/SC-02503010-7

BM - EMPREENDIMENTOS.E PARTICIPAÇÕES S.A
Cia.•te Capital Fechado - CNPJ 81.004.657/0001-29 End. Rod. DR 280 Km 58 - Guuramirhn - se

Senhores acionistas, .

Atendendo disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação as Demonstrações Financeiras
referente aos exercicios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007 e 2006.

Guaramirim(SC), março de 200S.
A ..\dministraçâo. .

Balanço Patrimonial de 31/12/2007 c 2006
(valores exoresso em reais)

ATIVO 31/12/2007 31/12/2006
Ativo Circulante 2.748,25 5.349,15
Disponibilidades 717,27 3.318,17
Impostos a Recuperar 2.030,98 2.030,98

Ativo Não Circulante 17.393.402,84 12.238.050,47

: Realizável a Longo Prazo 150.000,00 74.377,60
. Partes relacionadas 150.000,00 74.377,60

Permanente 17,243.402,84 12. L63.672,87
Invest. em Controladas 16.5V-5.250,84 11.390.256,91
Imobilizado 648.152,00 773.415,96

Total do Ativo 17.396.151,09 12.243.399,62
PASSIVO 31/12/2007 31112/2006

Passivo Não Circulante - -

Exigível a Longo Prazo - -

Mútuo Passivo - -

Patrimônio Líguido 17.396.151,09 12.243.399,62
Capital Social 11.032.969,00 1.119.999,00
Reserva Legal 223.999,80 223.999,80
(-) Ações em tesouraria (l25.000,OO) (125.000,00)
Reserva de Lucros 6.264.182,19 11.024.400,82

Total do Passivo 17.396.151.09 12.243.3.9.9,62
DEMONSTRArÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

CONTAS 31/12/2007 31112/2006

Des(!csas O(!eracionais (57.548,68} (40.984.09)
(-) Desp. Administrativas (56.750,40) (54.179,29)
(-) Desp. Financeiras Uq. (798,28) 13.195,20

(+) Res. Equiv. Painmonial 5.180.344,73 (24.596,87)
(+) Ganho de Capital 29.955,42 -

(=) Lucro Líquido 5.152.751,47

(=) Lucro Lin. do Exercício 5.152.751,47 (65.580,96)
"

Guaramirim (SC), 31 de dezembro de 2007
Roberto Mannes Joel Marques deOliveira
Dir. Presidente Contador-CRC PR b28775/0-9

CPF 443 ..888.539-68 CPF 470.611.119-68

51.240

51.240

VITRINE�---------

ÁDOÇÃO EDUCAÇÃO

"Bendito Fruto"

promove palestra
o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção
"Bendito Fruto" convido o comunidade
poro participar de palestra- e debate
sobre "Caminhos legais do Adoção".
O grupo atuo em Jaraguá do Sul, Gua
ramirim, Massaranduba, Schroeder
e Corupá e suas ações estão voltados
diretamente às questões que envol
vem abandono e adoção. O encontro
acontece no quinto-feira, dia 13, no
Centro de Profissionais Liberais de
Jaraguá do Sul (próximo ,o Escola
Valdete Piazera Zemdars), às 19h30.
Outros informações no telefone
3373-9600 ou 3373-5611.

. Unerj oferece
pós-graduação

Inscrições poro os cursos de pós-gra
duação do Unerj continuam abertos.
Coni o objetivo de trazer um diferenciai
no mercado de trabalho-e no carrelre
profissional, o Unerj oferece cursos de
varejo, negócios do modo, processos
têxteis, finanças e orçamentos, gestão
estratégico de pessoas, comunicação
integrado de marketing, administra

ção estratégico de negócios, informá
tico no educação, gestão de negócios
internacionais e desenvolvimento de
produtos. Informações sobre período
de inscrição; documentos e valores no

telefone 3275-8226 ou no instituição.

, LOTERIA

CONCURSO N° 808

CONCURSO N° 950

23-41-42-48�49-59

CONCURSO N° 2 - Time do coração São Paulo/SP
18 - 20 - 25 - 31 - 50 - 63 -

. .-
FALECIMENTOS

Faleceu às 4h do dia 7/3, a Sra, josef!r!!!
tie Poult! �ijUef, com idade de 85 anos, o
sepultamento foi realizado dia 8/3, com
saída do féretro da Igreja Santa Terezi
nha, seguindo para o cemitério Munici
pal de Pomerode.

Faleceu às 16h do dia 7/3, o Sr. tiI'MI@@
Guetilt:e, com idade de 62 anos, o sepul
tamento foi realizado dia 08/3, com sa
ída do féretro .da residência, seguindo
para o cemitério Municipal de Jaraguá.
do Sui.

Faleceu às .15h do dia 7/3, o Sr. L!:w
rentlw@ Hl.Jlx, com idade de 40 anos, o

sepultamento foi realizado dia 8/3, com
saída do féretro Salõo comunitário da
Igreja Evangélica de Rio da Luz Vitória,
seguindo para o cemitério da mesma
localidade.

Faleceu às 5h4,0 do dia 9/3, o Sf, Curlus
l?ohl;1rto tg00ti, com ldade de 45 anos, o
sepultamento foi realizado dia 10/3, com
saída do féretro da capela Mortuária ,

seguindo para o cemitério Municipal do
Centro.

Faleceu às 11 h50 do dia 9/3, o Se
S;::rhiln! s�mer. com idade de 69 anos, o
sepultamento foi realizado dia 10/3, com
saída do féretro da Capela Mortuária
Maria Leier. seguindo para o cemitério
Municipal do Centro.

Faleceu às 23h do dia 9/3, a Sm. HildD
Scheurm!mn, com idade de 79 anos, o

sepul.tamento foi realizado dia 10/3, com
salda do féretro da Igreja Sõo Roque,
seguindo para o cemitério de Três Rios
do Norte.

Faleceu às 18h15 do dia 09/3, a Sru. �B"
dD DVlilheres St!1W!!ft:t, com idade de 76
anos, o sepultamento foi realizado dia
10/3, com saída do féretro da l!lreja San
to Antonio em Massaranduba, seguindo
para o cemitério de 20 Braço.

\
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---------COMUNIDADE

Serão entre cinco e sete cancelos no BR-1 01 e o unidade técnico e administrativo do empresa será em Joinville

O PEDÁGIO VAI MELHORAR A SlrUAçÃO?

NELSON SCARPATO,
63, TAXISTA.
"Haverá mais respeito
nos estrados, mais fiscali
zação e infra-estruturo. Se
o valor do pedágio for justo
certamente valerá o peno

\

pagá-lo".

RAULINA REINERT,
39, DONA DE CASA.

"Mesmo com pedágio não
deve mudar muito coisa, pois
no trõnsito estornos à\mercê
de consciência e muitos não
ri têm quando estão diante do
volante".

JOSÉ LOURENÇO,
35, SERRALHEIRO.
"O pedágio será benéfico
desde que se faço bom uso do
dinheiro arrecadado e não fi
que somente no promessa dos
melhorias requisitados pelo
população nos rodovias".

TEODORO DOS SANTOS,
49, CORRETOR DE IMÓVEIS.
"Ninguém gosto de colocar o
mão no bolso e pagar por mais
serviços prestados, porém
neste coso talvez haja de foto
reformas e melhorias nos

rodovias catarinenses".

MARCIO FERNANDES,
29, VENDEDOR.
"Acredito que continuará tudo
igual, ou seja, vai faltar infra
estrutura e outros serviços. O
que pode ocorrer. é uma gran
de maquiagem do verdadeiro
estado dos estrados".

GILBERTO CORSO,'
36, MOTORISTA.

"Acredito qUi! vai continuar
tudo como está, , apenas mais
uma cobrança que nos é em-

. purrada garganta abaixo pelo
governo federal em parceria
com o governo estadual".

RODOVIAS

O CORREIO DO POVO fElTERÇA·FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2008

Instalação de
pedágio inicia
em setembro
Obras começam -m seis
meses e dividem opiniões

Para o pagamento dos pe
dágios haverá três modalida
des que serão dinheiro, vale

pedágio e dbtrans, que é um

cartão que será utilizado pelos
transportadores de cargas.

Os trechos considerados
mais críticos pela OHL Brasil
e que carecem de reformas
urgentes estão localizado no

quilômetro 138 e 141, em Bal
neário Camboriú. A unidade
técnica e administrativa da
OHL Brasil, em Santa Catari
na, será instalada na cidade de
Joinville e contará com aproxi
madamente 650 profissionais.

A empresa disponibilizará
ao usuário um telefone para.
sugestões e reclamações, além
de sites na internet para forne
cer informações sobre locais
de pedágios, preços e outros.
A segurança nas rodovias con
tinuará sendo realizada pela
PRF (Polícia Rodoviária Fede
ral) como já acontece. Haverá
telefones de emergência ao

longo das rodovias e unidades
de socorro e guincho próximo
das cancelas .

OSNIALVES

e p(fsseio pagarão n

de Araquari o VQloi9:(f
RS2,75.J

• O.morador do Vale do ltopocu :qu�) • oro
..
motos e outros veículos ain-

precisar ir eté Florianópolis pO�'� do noo estõo definido os valores
{dení pagar RS 11 só de ido.

>

° serem cobrados.
' .e

• 'Uro caminhão de quatro eixos,
Ç9JDO os que -tninsportam con
k'

res, Bogoria cerco de RS 2Q._
'r de' Sõo João �atiS!Pi;'P

ortador de calçadós, 0'0 Po
to/of e ..

voltor.
h?"

JARAGUÁ DO SUL

A empresa OHL Brasil e o

Governo Federal assinaram no

dia 14 de fevereiro os contra
tos de concessão de 25 anos

para gestão e operacionaliza
ção de 2.078,8 mil quilôme
tros de cinco das principais
rodovias federais do País.

Em Santa Catarina serão
instaladas, no prazo de seis me
ses, as praças de pedágio que
serão colocadas em trechos da.
BR-101 e BR-116. O local exa
to ainda não foi definido para
desapropriação dos terrenos,
segundo a OHL Brasil.

De acordo com informações
do Detran, Santa Catarina pos
sui uma frota de aproximada
mente 2.740 .050 milhões de .

automóveis.
A empresa concessionária

deverá apresentar nos próxi
mos dias o projeto de execução
das obras para análise técnica
da ANTT (Agência Nacional
de Transportes Terrestres).
A' rodovia BR-101 terá entre
cinco e sete cancelas e será di
vidida em até 14 faixas. A ro-

.
dovia BR-116 poderá ter entre

quatro e cinco cancelas.
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lEMBRANÇAS'DO HORÁCIO
E o empresário Horácio Chopping .quase foi às lágrimas no último sábado
quando relembrou poro amigos o tempo em que serviu·ao exército, em Bra
sília. lotado no BGP, Batalhão' do ,Guardo Presidencial, Horácio garante que
encantou inúmeros oficiais de alto potente com o suo arte culinário, prepa
mndo almoços e jantares que eram classificados como o verdadeiro manjar
dos deuses, isso no governo do então presidente João Figueiredo. Mos há
controvérsias! O Giba insinuou que o Horácio serviu antes, pois se tivesse
servido entre 1980 o 19.84 estaria. agora queimando só um óleo 40. Feitos os
contos, Giba e o matemático Adi Bell acham que o Horácio serviu 00 exército

�
foi mesmo nos tempos do presidente Emílio Garrastazu Médici, de 1970 o

1974. "Pois o óleo queimado pelo Horácio passou foz tempo de 50. Será?",
comentou Adi. Com o palavra!

'

/

LIVRE E SOLTA
Olho só marmanjos de plantão, depois de outro foça-fuça
daqueles, o IBGE divulgou, ontem, o resultado de mais uma

pesquiso. Mais precisamente diferenciais de idade entre casais.
Resuminho: os mulheres mais velhos estão soltos atrás de um

guapo poro chamor de seu. Vejamos, entre 38,3 milhões de casais
consultados, em 7,6 o mulher tem o idade superior o do homem.
Há 10 anos esse número ero de 5,6 milhões, representando um

aumento de cerco de 36%. Está bom ou quer mais?

, LEITOR DA COLUNA
É o boa praça Moacir José Garcia, o
Moa, que sempre acompanho o coluna
pro ficor antenado no que acontece de
melhQr no nossa sociedade.

JOGANDO A TOALHA
Pois é gente, ainda nem está no

época de registro, mos muito
candidato o candidato já desistiu
de disputar o eleição de outubro
próximo. Entre os razões poro o

desistência dos candidaturas está
a dificuldade para arrecadar recur
sos a serem usados na campanha.

RESENHAS
.
Marilze üma diz qqe dessa vez encon

trou o príncipe de seus sonhos, o Pedro

Marques. Eles estão curtin�o muito o

namoro. Os pombinhos afirmam que
estão perdidamente _apaixonados. E
o empresário e amigo COlito Mannes
continuo encolhadão... -

�-�.,�

� 0" "

Speed Press
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Priscila Ronchi continuo recebendo cumprimentos
pelo idade novo, ocorrido n� sábado (8)

Dieter Janssen (PP), Moacir Bertoldi (PMDB) e Cacá Pavanello (DEM)
praticamente selaram a aliança, no sábado, na festa deste colunista

EM ALTA
OEM, PMDB E PP: o
aliança está cada
vez mais certa;

HIPI� HIPI HURRA
Amanhã terá seu telefone tocando a cada
minuto" em razão'da idade, o DJ bem lan

çado Igor limo.

" Cinco ou seis vezes
durante a minha
vida percebi, por

experiências próprias,
que quando Deus quer
fazer uma coisa faz, '

e tudo que é feito por
Deus é preservo.do_.,,

GANDHI

FIM DA PICADA
O empresário Renato Freiberger está re

voltado de ter o empresa invadido por as
saltantes - e não foi o primeiro vez. É o que
resto a quem investe no economia do Estado
e vê seu negócio como alvo fácil do bandida
gem e do pouco eficiência dos autoridades.

Saborear o almoço do'
restaurante Don Genoro.
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Mailson da Nóbrega-
A chance de Lula

"A reformo tributória
seró um posso decisiv�,

'

mesmo que' não atendo
todos os expectativas

,e objetivos"

O Presídente tem a chance de marcar seu

governo com a mais importante das mudanças
institucionais desde a Constituição de 1988,
isto é, a reforma tributária. O projeto é apenas
o possível diante das circunstâncias políticas e

da complexidade federativa brasileira, mas sua
aprovação gerará frutos a serem colhidos por
seus sucessores. Lula deixaria benefício seme

lhante ao que recebeu.
Embora se jacte de ser o causador úni

co da atual fase de prosperidade, sua gran
de contribuição, como se sabe, foi reforçar
a política econômica e a herança benigna
(e não maldita) legada pelos antecessores.

Assim, foi possível aproveitar os ventos fa
voráveis que passaram a soprar na economia
mundial a partir de 2003. Consolidamos as

mudanças estruturais no comércio exterior,
reconquistamos a confiança dos investidores
e reduzimos a vulnerabilidade externa Resul
tados: viramos credores
externos líquidos e a taxa
de câmbio se valorizou
em meio, a uma' turbu-

'lência. Feitos inéditos.
O controle da inflação por
um Banco Central com

autonomia operacional,
reforçada (para desgosto
de muitos petistas) con

tribuiu para tornar o País

previsível, reduzir a volatilidade (do PIB, do
emprego e da renda), aumentar a massa real de
salários e assegurar o crescimento sustentado.
Na área social, a baixa inflação e a decisão de
manter os programas herdados de FHC e de

ampliá-los com outro nome (Bolsa-Família),
.

possibilitaram a redução da desigualdade, da
pobreza e da concentração de renda.

A estabilidade macroeconômica percebi
da como permanente assegurou o atual e pro
missor ciclo de crédito, incluindo o acesso

ampliado à casa própria. Depois de anos de
dificuldades desde o colapso do nacional-de
ssnvolvímentísmo nos anos 1980, o Brasil

pode aspirar a vôos mais altos no seu proces
so de desenvolvimento econômico e social.
Para tanto, precisamos de uma estratégia de
desenvolvimento que focalize a eliminação de

gargalos como os da infra-estrutura econômica
e reformas institucionais para melhorar o am

biente de negócios e elevar a produtividade.
A reformatributária seráumpasso decisivo, mes
mo que nãoatenda todas as expectativas e seus

objetivos sejam relativamente modestos diante

das necessidades de racionalização do sistema
tributário. O projeto tem inequívocos méritos.
Acontece que aprovar aproposta serámuitomais
difícil do que parecem acreditar o presidente
Lula e seu ministro da Fazenda. Reuniões com

empresários e sindicalistas valem para divulgar
as idéias da reforma, mas têm papel praticamen
te nulo no respectivo processo legislativo. A co

nhecida retórica presidencial vai contar pouco.
Entre os principais desafios do projeto está a ta
refa de convencer os governadores a aceitarem

mudanças no principal tributo estadual, o ICMS,
nas quais haverá ganhadores e perdedores. É pre
ciso ainda evitar que grupos de interesse contri
buam para piorá-lo, como ocorreu na proposta
anterior, enviada ao Congresso em 2003. Provas
das dificuldades têm sido as reações de governa
dores e secretários de Fazenda, e as resistências
naComissão deConstituição eJustiça daCâmara.
O êxito da proposta dependerá da associação de

três elementos: (1) da esco- '

lha do relator do projeto na
Câmara, (2) das negocia
ções a nível estadual; e (3)
da liderançado Presidente'
na condução dos entendi
mentos políticos, em espe
cial com os governadores
de Estados que se julgam

,

perdedores ou que desejem
aumentar sua fatia na par

tilha das receitas da União.
O Congresso dará a última palavra, mas

o lócus da negociação pertence ao eixo fede
rativo (governadores e muitos dos prefeitos).
Não se pode imaginar que a conquista do

apoio desses atores políticos chave será fei
to meramente com a concessão de mais re

cursos do governo federal. Questões como'

a tributação no destino e o fim da guerra
fiscal transcendem esse tipo de barganha.
A liderança do presídente será crucial para'o
êxito da empreitada. Ela não poderá ser dele

gada. Desta vez, Lula terá que entrar no corpo
a corpo dos entendimentos políticos, arbitrar
conflitos e enfrentar o desgaste de demoradas e

complexas negociações. Não é o seu estilo, mas
.
se não for assim o projeto corre o risco de ter um
destino semelhante ao das muitas tentativas de
reforma o sistema tributário nos últimos anos,
isto é, o arquivo.

* Mailson da Nóbrega é ex-ministro da Fazen
da e sócio da Tendências,CQ];tsy.l�()liª)ptegrada
(e-mail: mnobrega@te:o.denciasconi.br)

.
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Comércio Internacional
o Comércio Internacional nos municípios,da região apresentou.
resultados muito diferentes dp esperado, numa comparação entre
o mês de janeiro de 2008 com janeiro de 2007. E estes resultados
merecem uma análise aprofundado sobre o desempenho de cada
município. Os dados coletados são disponibilizados pelo Minis
tério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
Iniciaremos por Borro Velho, e durante todo o semana apresenta
remos o análise de cada município. Também é importante lembrar
que estão computados nos estatísticos governamentais somente os

importações e exportações realizados diretamente pelos empresas'
estabelecidos nos municípios do região.

BARRA VELHA
O município apresentou uma significativo quedo nos suas exportações de
janeiro 2007 poro janeiro 2008 no ordem de -82,28%. Em janeiro de 2007
foram RS 1.522.640,00, já no mesmo período de 2008, exportou somente
R$ 269.792,00.

PRODUTOS
Em janeiro de 2008 os principais produtos exportadós foram chapas e de
rivados de vidro com 84,14%, seguido por bananas frescos ou secos com

15,86%. Ou seja, os exportações de produtos industrializados do municí
pio concentram-se em uma único grande empresa, seguindo pelo setor

agrícola cultivador de bananas.
.

PAíSES COMPRADORES
OS principais países que compram produtos de Borro Velho, ou seja
que importam produtos desse município sôo o Colômbia com 35,17%,
Argentino com 29,85%, Espanha com 17,51 %, Venezuelo com 14,19%
e Bolívia com 3,28%. Como é possível verificar, concentram-se os ex

portações aos países do América do Sul, principalmente com países.
que possam ou passaram por grandes dificuldades econômicos, so
ciais é políticos, com uma pequeno parcelo direcionado poro o econo

mia estável do Espanha.

IMPORTAÇÕES
Já os importações apresentaram um crescimento no ordem de 90,51%,
comparando janeiro de 2007 com RS 410.565,00 com janeiro de 2008
com RS 782.117,00. Isto é reflexo do dólar com um valor cambial mais
baixo do que o esperado.

PRODUTOSIMPORTADOS
O que mais preocupo no crescimento dos importações não é somente com

o crescimento em si, mos que o pauto dos importações é necessariamente
matéria primo e não máquinas e equipamentos poro criação de novos

indústrias e reaparelhamento dos existentes. Destacam-se o Carbonato
Dissódico Anidro com 82,17%, Blocos de Vidro Prensado com 13,48% e

sulfato Dissódico anidro com 4,22%, todos os materiais para uma grande
indústria estabeleçida no município.

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

MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar comercial (RS). 1,705 l,707 1,37%
Euro (em dólares) 1,534', 1;535 -0,11%
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BR EM OBRAS

SANTACATARINA---------

1 01-Sul estará 80% pronta em 2008
Dnit anuncia edital de projeto da ferrovia litorânea, que custará R$ 940 mi
FLORIANÓPOLIS

O trecho Sul da BR-101
terá até o final do ano entre

70% e 80% de suas obras con

cluídas. A informação é do
superintendente do Dnit!SC
(Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transportes

. em Santa Catarina), João José
dos Santos. Conforme Santos,
do valor orçado para a obra,
de R$ 1,2 bilhão, foram em

penhados até o final de 2007

R$ 75U milhões. A previsão de

empenhos para 2008 é de R$
583 milhões. "Ou seja, os re

cursos já estão assegurados. O
que acontece é que nem sem

pre conseguimos viabilizar
a execução dentro de nossas

previsões", explicou, acres-

centando que um dos princi
pais problemas enfrentados é
o volume de chuvas.

Santos também anunciou

que dentro de 30 dias será lan
çado o edital para a elaboração
do projeto da ferrovia litorânea,
que ligará'as cidades portuárias
de Imbituba, Itajaí, Navegantes
e São Francisco do Sul. A previ
são é que, depois de lançado o

edital, a licitação seja concluída
em até 120 dias. A elaboração
do projeto deverá custar R$ 18
milhões e será concluída no

prazo de um ano a um ano e

meio. Santos disse ainda que
o estudo preliminar estima a

construção de toda a ferrovia
. em R$ 940 milhões e um prazo
de construção de dois anos. Obras de duplicaçõo da BR-101 Sul custará 583 milhões só em 2008, recursos estõo garantidos, diz Dnit

Greve
Durante levantamento feito pelo governo ficou constatado que parte da direção do Slnte, que vem coordenando e estimu
lando a greve dos professores, está de licença médica. Na maioria dos casos. coincidentemente a licença foi concedida.
segundo dados do governo. no início do mês de fevereiro. quando teve início o ano letivo e vai até abril. Ou seja. estão
protegidos não correndo o risco de corte salarial por conta da paralisação.

CONTRAPONTO
Enquanto vem do governo do Estado a informação de
que integrantes da direção do Sinte estãq, de licença
médica o presidente do sindicato. Danilo ledra. rebate
afirmando que apenas a diretora de Finanças. Juani
nha de Oliveira, está afastada por problemas de saúde.
Os demais, garante Iedra, estão em atividade, ou seja,
no momento em greve.

SITUAÇÃO
Nesta quarta-feira a direção do Sinte terá um levanta
mento completo de todo o Estado sobre a situação da
greve dos professores. Garante que a adesão aumentou
significativamente.

FACILIDADES?
Há quantos anos se ouve falar em fraudes e desvios no

INSS? A mais atual foi revelada pela Operação Iceberg
envolvendo servidores de Santa Catarina e um rombo de
R$ 6 milhões. Daqui a pouco aparece outra, não conse

guem estancar a corrupção na Previdência.
SC-40t
'�Convoquei uma audiência Pública para levantar o que
realmente está.ocorrendo sobre essa tentativa de acerto, .' '-------�-�-------�

promessa de acerto ou negociação entren empreiteira li
nha AzuL ( Engepasa) e o governo do Éstado. É no mínimo
um absurdo o que está sendo pedido ( R$ 1 bilhão)pelas
obras SC-401 em florianópolis;" adiantou o deputado
'Reno Caramori presldente da Comissão de Ircnsportes
dó Assembléia, que se reúne nesta terça-feira para ou

vir o procurador'-geral do Estado, Sadi lima e o diretor
do Deinfra, Romualdo Theophanes França Júnior.

AINDA SOBRE A SC-401
Segundo o deputado progr.essista Reno Caramor�o queesni sen
do levantado é se "o Estado está realmente se defendendo ou

apoJando a empreiteira." Caramori compara o pedido de inde
nização com a duplicação da BR-l 01." E mais cara," explanou
lembrando que se trata de dinheiro público e o governo tem que
lutar até a última instôncia e não ceder.
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Lula pede votaçõo no Congresso
Presidente elogiou a redução das tensões entre Colômbia, Equador e Venezuela
SÃO PAULO

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva fez um apelo à

"responsabilidade" dos par-:
lamentares ao pedir ontem
a votação do Orçamento de
2008 ainda nesta semana.

A votação da peça orçamen
tária pelo Congresso Nacional
está.marcada para a próxima
quarta-feira, 12, após ter sido
adiada por duas vezes nasema-:
na passada por falta de acordo
em torno da destinação de uma
verba de 534 milhões de reais.
O governo, por sua parte,
ameaça editar medidas pro
visórias para manter os pro
jetos que estão em andamen
to caso a votação demore.
"Eu quero crer que os sena

dores e os deputados têm res

ponsabilidade com o Brasil
tanto quanto eu. Eu não pos
so crer que apenas eu queira
trabalhar e eles não, que ape
nas eu queira fazer as obras e

eles não", disse Lula em seu

programa de rádio semanal
Café com o Presidente."Os
deputados e os senadores
têm que votar o Orçamento,

é uma questão de responsa
bilidade com o País", insistiu.
Durante o programa, Lula
disse também que os inves

timentos do PAC nas favelas

chegam a R$ 40 bilhões e são,
para ele, a forma que o Esta
do encontrou para recuperar
o prazer das pessoas morarem
no lugar que escolheram, Para
o presidente, a atual situação
das periferias é reflexo da falta
do poder público nestes locais
nos últimos 50 anos.

Lula elogiou ainda a di

minuição das tensões entre

Colômbia, Venezuela e Equa
dor, que na sexta-feira, 7, de
clararam encerrada a crise di

plomática deflagrada por umà
operação militar colombiana
em território equatoriano con

tra rebeldes das Farc (Forças
Armadas Revolucionárias da
Colômbia)."(Estou) feliz da
vida porque parece que as ten
sões baixaram na América do
Sul e parece que os discursos
deram lugar ao bom senso",
disse o presidente.

AGÊNCIA ESTADO

Abandono escolarcresce entre

dependentes do Bolsa-FamHia
BRASíLIA

O mais importante programa
social do governo Lula, o B9Is?-
Família, atende hoje quase um

quarto da população do País

(45,8 milhões), mas não está

conseguindo cumprir um de
seus principais objetivos: fazer
com que as crianças completem
ao menos os oito anos do ensi
no fundamental. Cruzamento
de informações com dados dos
Ministérios do Desenvolvimen
to Social e da Educação, revela
que nos 200 municípios onde
há mais famílias dependentes
do Bolsa-Família a evasão esco

lar, contando os- abandonos da
1a a 8a séries, cresceu entre 2002
e 2005. Em alguns casos, o nú
mero de crianças que deixam a

escola mais do-que dobrou. Em
todas as cidades mais da metade
é atendida pelo programa.

O abandono escolar cres

ceu em 45,5% dos municípios

(91) com mais atendimentos
do Bolsa-Família. Em outros

18,5% (37 cidades) não houve
piora ou melhora significati
vas. O ano de 2002 foi o últi
mo antes do início do Bolsa
Família, e 2005, o último com

dados oficiais disponíveis.

EXPLICAÇÕES
O que aconteceu nessas ci

dades? Nem mesmo o governo
consegue dizer exatamente. Mas
uma das razões é clara: as famí
lias obrigam as crianças a ficar no
programa até os 15 anos, quando
ainda são benefíciadas, A partir
dessa idade, muitas vezes é mais
interessante ter o filho trabalhan
do. Ao estabelecer 15 anos como

limite para o pagamento, o pro
grama-deixa para trás boa parte
dos jovens mais' atrasados - na

média, os estudantes pobres es

tão três anos abaixo da série em

que deveriam estar.

Lula fala em "responsabilidade com o Brasil" ao solicitar votação do Orçamento aos parlamentares

Entrada pode ter -

mais rigor
o ministro do Justiça, Torso Genro,
afirmou ontem que o Brasil pode tra
tar com mais rigor os estrangeiros que
entram no país. "Se for necessário que
essa legislação (sobre o entrado de
estrangeiros) seja analisada com Lupa,
direitinho, poro que se sinta do lodo
de lá que aqui também tem lei, isso
será feito", disse.

Só 40 senadores
divulgaram gastos
A disposição do Senado Federal de dor
maior transparência aos seus gostos,
por enquanto, não conseguiu entuslas
már os parlamentares. Çinco dias após
o insti,tuiçõo disponibilizar em seu site
no internet o prestação de conta do
verba de gabinete mensal, de R$ 15
mil, no estàdo de origem, qúe cada um

tem direito, apenas 40 dos 81 senado
res divulgaram seus gostos.
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Trégua na crise diplomática
Presidente do Equa(lor exige desculpas explícitas da Colômbia
SANTO DOMINGO

O presidente do Equador,
Rafael Correa, e seus colegas
da Colômbia, Álvaro Uribe,
e da Venezuela, Hugo Chá
vez, deram por encerrado' o
conflito diplomático entre os

três países com um aperto de
mãos na cúpula do Grupo do
Rio, que aconteceu na Repú
blica Dominicana, no final de
semana.

Os presentes aplaudiram
a reconciliação dos três pre
sidentes, que deu fim à crise
iniciada na semana passada,

.

após militares colombianos
terem matado o "número dois"
das Fare, Raúl Reyes, em terri
tório equatoriano.

Leonel Fernández, presi
dente dominicano e anfitrião
do encontro, propôs aos três

presidentes que se abraças
sem num sinal de reconcilia
ção. Fernández pediu que esse

gesto se torne o símbolo final .

da cúpula do Grupo do Rio
realizada em Santo Domingo
e que foi centrada na crise di-.
plomática regional, suscitada

pela operação militar que tro-'
pas colombianas promoveram
no sábado passado em solo

equatoriano.
Correa destacou que aceitava

dar por terminado o conflito com
as desculpas explícitas de Uribe
e o compromisso que ações como
essa não voltarão a se repetir. Uri
be aceitou imediatamente e, com

os aplausos de todos os presentes

Lista com novos

pecados capitais
A manipulação genética, o uso de dro::

gas, a desigualdade social e a poluição
ambiental estão entre os novos pecados
capitais pelos quais os cristãos devem
pedir perdão, segundo a lista apresenta
da pela Santa Sé. O Vaticano atualizou a

lista de pecados capitais para adaptá-Ia
à "realidade da globalização". Os novos

pecados - merecedores de condenação
segundo a Igreja Católica - serão agrega
dos aos anteriores: gula, luxúria, avareza,
ira, soberba, vaidade e preguiça. A lista
foi divulgada depois que o Papa Bento
14 denunciou à "queda do sentimento
de 'pecado no mundo secularizado".

Socialistas
vencem
MADRI

Com a vitória neste do

mingo do primeiro-ministro
José Luis Rodríguez Zapa
tero, do Partido Socialista

Operário Espanhol (PSOE),
a política pouco deve alterar

para os brasileiros imigran
tes. Segundo estatísticas do

aeroporto de Barajas, em

Madri, dois em cada cinco
barrados na principal porta
de entrada na Espanha em

2007 eram brasileiros. Cer
ca de 55% dos estrangeiros
que entram no país passam
por Barajas. No controle
de fronteiras, 50 pessoas,
em média, são impedidas
de entrar diariamente e de
volvidas ao país de origem.
Desse total, 20, em média,
são brasileiros.

Sob o Impacto da desace�
leração econômica dos últi
mos oito meses e do atentado
terrorista de sexta-feira, os

espanhóis reelegeram Zapa
tero com uma margem ligei
ramente menor que a obtida
há quatro anos. O PSOE, de
Zapatero, obteve 43,65% dos
votos, contra 40,12% para o

Partido Popular, liderado por
Mariano Rajoy. "Do ponto
de vista do que representa
nossa política em relação
à América Latina, há dois

princípios: contribuir para
a estabilidade e a coopera
ção", afirma.

Hugo Chóvez (dir.) e Álvaro Uribe (esq.) apertam as mãos num sinal de reconciliação, em Santo Domingo

na 20a cúpula, se dirigiu aCorrea
. para apertar sua mão e reiterar a
ele suas desculpas.
<' Em seguida, o chefe de Esta-

do colombiano.abraçou Chávez
e deu a mão .a seu colega nica
ragüense, Daniel Ortega, após
concordar que suas diferenças

marítimas serão resolvidas tam
bém com a mediação do Grupo
do Rio se for preciso.

Por causa da incursão mi
litar colombiana do sábado

passado em solo equatoriano,
na qual foi abatido o "núme
ro dois" das Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia
(Fare), conhecido como Raúl

Reyes, o Equador rompeu re

lações com Bogotá, uma me

dida que domingo foi imitada

pela Nicarágua.

AGÊNCIA ESTADO

Brasileiros
presos na E$panha

A polícia espanhola deteve em Barcelo
na cinco brasileiros acusados de fraudes
bancárias através da internet. informou
ontem o Ministério do Interior da Espa
nha. O dinheiro obtido ilegalmente na

rede, através de "phishing" - envio de
e-mails ou mensagens .que buscam
obter senhas bancárias e números de
cartão de crédito -, era enviado para
diversas contas de banco no Brasil. .

abertas com documentação falsa. Um
membro do organização, residente no

Brasil. ficava responsável por-neesscr
os contas dos bgncos on-line das víti- Zapatero vence mesmo

mos e dep_ois,desviar o dinheiro. com crise
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,
NAS QUADRAS

Pensamento de volta
na Liga Futsal 2008
Tetracampeonato ainda é comemorado
JARAGUÁ DO SUL

Nada melhor que um título
para animar um grupo de joga
dores. Mas na Malwee, depois
do tetracampeonato da Liber
tadores de Futsal, as atenções
já se voltam para a Liga Futsal.
Amanhã, às 20h15 na Arena

Jaraguá, o time jaraguaense
enfrentará a Cortiana/UCS em

seu segundo compromisso na

competição nacional. O téc
nico Fernando Ferretti acredi
ta que o será um grande teste

para o Intercontinental.

"Junto com o Colegial (dia
25/3) será um dos grandes tes
tes da nossa equipe antes de
ir para a Espanha", acredita' o
treinador. Para ele, o confronto
de amanhã será um dos mais
difíceis da competição. "É um

dos favoritos ao título. Um

jogo que pode ser semifinal ou
final da Liga", prevê Ferretti.

Mesmo depois do título,
o treinador disse que o time
ainda não chegou ao estágio
ideal. "Fomos pouco exigidos
nessa decisão. Mas fizemos os

gols na hora que deveríamos
ter feito", comentou Ferretti. O
treinador também acredita que
este grupo é melhor do que os

outros anos e chega com mais
chances de conquistar o inédi
to título mundial. "Temos um
melhor plantel, com certeza.

Agora temos de transformar
esse plantel em um bom time.
E é nisso que vamos trabalhar
até a estréia do Mundial".

O craque Falcão também
comemorou a conquista do
tetra. "Esta conquista é muito

Jaraguaense é
líder estadual

O jamguaense Thomas Schwartz ficou em

segundo lugar 2° Etapa do Campeonato
Cotarinense de Automobilismo, realizado
no fim-de-semana (8 e 9/3), em Joaçoba.
Com isso, lidem o campeonato no Marcos
N. Cristiano Rosa, de Guaromirim, tam
bém ficou em 2° no suo categoria (Mar-,
cos B) e é o vice-líder do competição.

-'"

Falcão foi um dos melhores em quadra no sábado, dando show de habilidade

A diretoria d(f" }M�lwee. ainda
não recebeu o informação do doto
do julgamento dQ;. cmqoe Falcão,
previamente marcaHa paJa hole. O
presidente do Superior Tribunal de
Justiça Desno , Carlos

importante e coroa um traba
lho sério que estamos fazen
do. Nenhuma outra equipe do
país, no campo ou salão, con
seguiu ganhar a Libertadores

Liga promove
clínica de futsal

A Ligo Pomerodense de Futsal está pro
movendo umo Clínico poro árbitros de
futsal. O curso acontecerá nos dias 28 e

29 de março,' no Auditório do Prefeituro
e no Ginásio Rolf Knaesel. O valor é de
-R$ 50 e será ministrodo por Ideroldo' Luiz
Marcos. Informações com Fronk (3387-
2612) e Walde,mar (3387-0640).

Tolstoi, disse qlfe Uma novo doto foi
marcado. Se�qino dia -25 de março,
às l8h, em F leza (CE). "O juJga-
mento teve r odiado porque o

sede do tri
'

em reformas",
alegou

quatro vezes, ainda mais con

secutivas, e isto é um motivo
de grande orgulho".

JULIMAR PIVATTO

Impulso em
duas provas

A Academia Impulso participou de duas
tmvessias no fim-de-semaliaem Penha. No
sábado, válido pelo CircuitoMercosul, Eliza
beth Bavaresco ficou em primeiro e Marlise
Klemann foi terceiro na categoria 40/44
anos. Já Magnos Demaman foi terceiro na

30/34 anos. No domingo, no Circuito Mer
cosul, e Elizabeth ficou em segundo.
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Reforce ti imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

Ainda na degola
A rodado não foi boa paro o Juventus.
Mas como o time fez o dever de casa, a

pressõo é menor. O problema é a- pró
xima rodado, que começo hoje cem o

tricolor enfrentando o Criciúma foro
de caso. Paroda duro. Um empate lá é
goleado. Dos que brigam poro nõo cair,
há pelo menos dois confrontos diretos
- Brusque x Joinville e Guarani x Mar
cílio Dias, ambos amanhã. Esta é o luto
que o Moleque Trovesso deve encaror.

Primeiro sair do sufoco poro depois
pensar em um possível (e difícil) título
do returno.

CAMPEÃO E VICE
Ogran�e Luiz Vieira, o Polenta, resolveu dividir em dois o time (Juve�-�

ympya e Olympya/Juventus) pata um torneio de futebol sete, no
mono, em Pomerode. A

.

p que aconteceu? Issom
vice� E tom tt�.f' i[o no� pênaltis. De q·uê

.
uliana (OIympyaYJuve us) como artilheiro com, nove'

>�ringa (Olympya/Juventus) gqleira menos valado com ape:
s

dois sofridos e o Juventus/Oly yo foi o equipe disciplino. Não
sb�rou troféu para mais ninguém.

EFORCOS .

'

§reakers está investi�do forte poro conquistar o título do se
o estadual de futebol o

.

oro tentar o título inédito,
tas dp atual Hiea P�nzers, �.� J.oinvilLe:Sprotte chegpm' de praticarem u esp
mbos se de�jgar9 invilens{no início do on

ontraram em-Jaroguá do ui uma boa opção.

BISE TRICOLOR
Ot�cnico dos categorias de base do J
d

.

imç poro o estadual. O Sub-17
neste fim-de-semana, com go
o o Tu y�..No sá�ado que v

cinta·Luzia. A eq
• difícil dor UI11 progn
me ainda tenta encontra

ntuWFME, Biro, já vem preparon
atou em lx1 com o Tupy de Schro"
'liD poro o Moleque Trovesso e

em mais um amistoso con

pera a divulgação da ta

participação no campeo
padrão.

EOTETRA
Mais que esperado. Sem dificuldades nem pressão, o Malwee fez o que era
necessaria poro garantir a vago no Intercontinental de Clubés, o famoso
Mundial que o time jaraguaense tonto almejo. Mos o nível do futsal sul�
am�ricono continuo fraco, com exceção dos argentinos. Se Fernando Fer

�e�ti cons�gpir fazer com queo time passo �ender o que sobe, este é o ano

q�e;a Malwee chego com mais chànces'de'quebrar o tabu no Mundial.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Moleque promete aprontar no Sul
Tricolor quer buscar os três pontos contra o Criciúma hoje no Heriberto Hülse
JARAGUÁ DO SUL

O Juventus enfrenta hoje o

líder do campeonato. Jogando
no Heriberto Hülse, contra o

Criciúma, às 20h30, o Moleque
Travesso promete uma nova pos
tura nos jogos fora de casa. Para o
técnico Dirceu Mattos, este jogo
irá testar os jogadores, que vão

precisar de "disciplina e supera
ção para vencer, o favorito e sair
da zona de rebaixamento".

A intenção de Mattos é fazer
com que a equipe tenha a mes

ma atuação que teve em casa,
onde venceu por 2xl de virada
o time do Brusque. Para que
tudo dê certo hoje à noite, além
dos treinos', Mattos conversou

muito com os jogadores. 'Agora
é a hora deles mostrarem que
sabem jogar dentro ou fora de
casa", cobrou. O centroavànte

Ramazotti, disse que o grupo
entendeu o recado e está cien
te de que manter o equilíbrio é
fundamental. "Temos que tirar
os pontos dos grandes. E'ali que
será decidido o campeonato",
analisa.o jogador.

A estratégia para a partida de

hoje, segundo Mattos, é não dei-

xar o adversário jogar. De acordo
com ele, o Juventus vai brigar pe
los três pontos, mesmo sabendo
que o adversário é um dos favori
tos ao título e possui um time de
qualidade. "Devemos ter atenção
redobrada, sobretudo domeio de
campo para frente. É um jogo de
suma importância para sair da si
tuação de rebaixamento e brigar
pelo returno".

Para a partida Mattos terá
todos os jogadores disponíveis,
tirando Palácio e Vanderson
que 'ainda estão no Departa
mento Médico. No sábado, Edi
nho, Acássio e Jaime estavam

suspensos na vitória sobre o

Brusque. Na análise de Mattos
o resultado foi justo e uma con

versa no vestiário fez com que
os jogadores voltassenia campo
mais determinados. O Brusque
abriu o placar com Nuno aos

30 minutos. O tricolor voltou
diferente no segundo tempo e

Jefferson aos nove minutos ca

beceou para empatar a partida.
O gol da virada veio aos 30 mi
nutos com Ramazotti.

GENIELLI RODRIGUES Depois de uma b�a conversa no vestiário, tricolor voltou melhor e conseguiu virar o jogo contra o Brusque

/'

Criciúma: Zé Corlós; Willian Amoral, Sílvio "*"*
Criciúma e Cláudio luiz; Reginaldo Ar�új9J
Basílio, luís André, Valdeir e Emerson Avila;
Beto e Jean Coral. Técnico: leandro Machado. CRICIÚMA E.C.

Brincando também se aprende

Juventus: Márcio; Amauri, Acássio e

Marcõo; Deivi, Erivelton, Bele, Jefferson
e Maciel; Ivan (Marion) e Edinho.

Técnico: Dirceu Mattos.

"Na escola de alguns anos atrás,' saber a tabuada
"na ponta da língua" era o ponto de honra para /

alunos e professores. Na década dê 60, porém, veio
a matemática Moderna e com ela algumas
tentativas de mudanças, entre elas a necessidade
da aprendizagem com a compreensão. Com isso,
vieram as críticas à mecanização da tabuada,
diversas escolas aboliram a memorização. O

argumento usado era que 'não se deve obrigar o
.

aluno a decorar a tabuada, mas criar condições para
que ele a compreenda.
É fundamental que o aluno perceba .

que a

multiplicação agiliza o processo de adição e que, se
eíe souber a tabuada "de cor", poderá ser mais ágil
nas operações.
Acreditando neste princípio, as professoras Juliana
e Gisele das turmas dos quartos anos do Colégio
Marista São Luís, vem trabalhando com jogos
matemáticos. tanto na sala de aula como no

laboratório de informática. Muitos são os softwares

dispon íveis, além de 'outras atividades como o jogo
da tabuada onde sorteado a multiplicação as

crianças precisam correr 90 encontro de várias
cartas e escolher a que tem o resultado correto.
"O importente é que estas atividades fazem com que
as crianças se sintam estimuladas, motivadas e

aprendam brincando, destacam as protessores:"

MARISTA� Aulas para a vida.

Valor�s para sempre.

Doto: 11/3 • Horário: 20h30 • local: Estádio H�riberto Hülse (Criciúma) • Arbitragem: Jefferson Schmidt,
. auxiliado por Ronan tvfJrques do Rosa e Amauri Oscar Ângelo.

Hoje'"
-

ZOh30 - Criciúma x Juventus
Amünhõ

"

20h30 - Brusque x Joinville
20h30 - Cidade Azul x Atlético
20h30 - Guarani x M.arcilio Dias
2fh - Chapecoense x Figueirense
Quinta-feira
21 h45 - Avaí x Metropolitano
Classificaçõo Returno

P - Pontos,J - JogoS, V - Vitórias, E - Empates, D - Derrotas, 6P - Gols Pró, Ge - 6015 Contra, S6 - Saldo de Gqls, P6 - Pontuação 6e�a! (soma dos dois tumos)

_'Mi;ilnfdiIIMmiJi�iiM'ith1ii[i4,I'

30 Figueirense 6 3 2 O 10 3 7 31

4° Juventus 6 3 2 O 1 3 4 -1 15 .

50 Metropolitano- 4 3 1 1 1 6 4 2 25

��_i�_
70 Avaí 4. 3 1 1 1 6 6 O 26

110 Brusque 1 3 O 2 4 6 -2

;., :::-

Resultados - 3" Rodada Returno

Juventus 2xl Brusque
Atlético 1 xl ericiúma
Figueirense 6x2 Guarani
Joinville 2x2 Chapecoense
Metr.opolifano 4xl Cidade Azul
Marcilio Dias 4x3 Avaí

PRÓXIMOS JOGOS

4" Rodada

9

...,_.i"'" ..
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LIGA DOS CAMPEÕES

Disputa pela última vaga
Inter de Milão e Liverpool jogam por um lugar nas quartas
MILÃO (ITÁLIA)

Internazionale e Liverpool
disputam hoje, às 16h45 (de
Brasília) no Estádio San Siro,
em Milão, a última vaga das
quartas-de-final da Liga dos
Campeões da Europa - os ou

tros sete classificados foram
definidos na semana passada.
Os ingleses estão com a vanta

gem, pois venceram o primei
ro jogo do confronto por ZxO,
mas os italianos ainda acredi
tam na classificação.

O técnico Roberto Manci
ni, no entanto, terá de supe
rar uma série de adversidades
para montar o time da Inter.
No setor defensivo, ele terá a

volta do romeno Chivu, mas

não poderá contar com os za

gueiros Materazzi, suspenso, e
Córdoba, que estámachucado.
No meio-de-campo, o francês
Patrick Vieira e o português
Luis Figo estão à disposição
de Roberto Mancini, mais os

dois ainda estão fora de suas

melhores condições físicas.
Enquanto isso, o ala argentino
Javier Zanetti está fora.

O ataque é o único setor

sem problemas no time de
Milão. O sueco Ibrahimovic,
recuperado de uma lesão, vol
ta ao time - ele já jogou no sá
bado, na vitória de ZxO sobre
o Reggina, pelo Campeonato
Italiano. E deve formar dupla
com o argentino Julio Cruz,
enquanto Crespo fica como

opção no banco de reservas.

Já o Liverpool chega ao jogo
desta terça-feira em um ótimo
momento - mesmo porque,
tem a vantagem de dois gols
- e sem grandes problemas de

escalação para o técnico Rafa
Benítez. Após a classificação
de Manchester United, Chel
sea e Arsenal, o time tenta ser

o quarto inglês a ficar entre

os oito melhores da Liga dos

Campeões da Europa.
"Será muito difícil, mas,

com todo o respeito necessá
rio, estamos confiantes. Jo
gamos bem e conseguimos
algo fantástico no jogo de ida.

Agora, temos que terminar o

trabalho", afirmou o capitão
do Liverpool, o meia Gerrard.
"Temos uma grande vantagem,
mas vamos atacar". Ibrahimovic se recuperou de lesão e está confirmado para jogo de hoje

Vitória e Noite a Fora ficaram no 1 x1 e ambos lideram o Grupo A
__

Nenhuma vitória jaraguaense
na rodada da Taça Pomerode
JARAGUÁ DO SUL

OS times de Jaraguá do Sul
não se deram bem na za rodada
da Taça Pomerode de Futebol
Amador. Nenhuma vitória dos
times daqui foi registrada na

rodada. O melhor resultado
foi do Vitória que.fora de casa;

empatou em lxl com o Noite
a Fora e lidera o Grupo A com

quatro pontos, junto com o Noi
te a Fora. Pelo mesmo grupo, o
Atlético ENEC perdeu por 3xO

para o Vera Cruz e o Botafogo
de Pomerode venceu o Agua
Verde de Timbó por 4xL

No Grupo B, o Flamengo per-
deu por Zxl para o Tupi de Gas

par, que lidera o grupo com seis

pontos. No único jogo do sábado,
o Cruz deMalta ficou no OxO com

f{l o Caramuru, Por fun, o Floresta
� venceu a Apafeb por 2xO. Nos
i aspirantes, outros dois empates
,� - Noite a Fora ZxZ Vitória e Cruz

de Malta OxO Caramuru.

O fun-de-semana teve rodada
também da Copa Norte. E quem
se deubem foi oVitória. O time do
Bairro Rio da Luz foi até Joinville
e conseguiu arrancar a classifica
ção em cima do atual campeão
América, vencendo por lxO. O

gol que garantiu a vaga saiu aos

37 minutos do segundo tempo,
da cabeça do atacante Alaor. Já
o Cruz de Malta não conseguiu
reverter a goleada sofrida por
5xZ no jogo de ida e, com o em

pate em lxl com o Krona, deu'
adeus ao campeonato.

O adversário do Vitória será
o União da Vila, de Mafra, que
mesmo perdendo nos pênaltis
para o Torma, de Rio Negrinho,
se classificou pelo melhor ín
dice técnico. A Krona enfren-

.

tará o Serbi, no clássico join
vilense. E o Tupy, também de
Joinville, enfrentará o Torino.
O mando de campo ainda não
foi divulgado.
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CAMPEONATO PAULISTA
Resultados 13a Rodada
Ituano,2x1 Rio Preto
Paulista 3xO Barueri
Rio Claro 1xO Juventus

Portuguesa 2xO São Paulo
Manlia OXO Ponte Preta
Corinthians 2xO Guaratinguetá

. Bragantino 2x5 Palmeiras
Santos 3x2 Noroeste
Mirassol 3x1 Guarani
Sertãozinho 1x1 São Caetano

Classificação: Guaratinguetó 27,
Ponte Preta 24, Barueri 23 e

Corinthians 23.

• )�sultados 2a Rodada Taça Rio
V" -n 2xO Duque de Caxias
Amé. ;�a OxO Cabofriense
Fluminense 5x2 Friburguense
Mesquita 1x1 Boavista
Resende 2x2 Macaé
Cardoso Moreira Ox1 Madureira

Flamengo 3x1 Americano

Botafogo 3xO Volta Redonda

Classificação
Grupo A: Fluminense 6, Flamengo 6,
Volta Redonda 3 e Duque de Caxias 3.
Grupo B: Vasco 6, Botafogo 6,
Madureira 6 e Friburguense 3.

Resultados lOa Rodada
15 Novembro 1x2 Sapucaiense
Santa Cruz 1 x2 Esportivo
Ulbra 1 xO Caxias
Novo Hamburgo Ox1 Grêmio
Inter-SM 1x1 Veranópolis
São José 1x1 São Luiz
Internacional 2xO Brasil
Juventude 2xO Guarany
Classificação
Grupo A: Grêmio 26. Caxias 17,
Esportivo 16 e Sapucaiense 16.

Grupo B: Internacional 23. Inter-SM
21, Juventude 16 e São Luiz 15.

15a Rodada
Coritiba 2xO Iguaçu
Rio Branco Ox4 Cianorte
Eng. Beltrão 3x1 Paraná

Iraly Ox1 Atlético
Real Brasil1 xO Cascavel
Toledo 3xO Adap/Galo
Portuguesa 2x2 Londrina
Paranavaí 2x1 J. Malucelli
Classificados: Atlético (43), Coritiba
(34), Toledo (28), lraly (27), J.
Malucelli (25), Paraná (23), Adap/
Galo (23) e Eng. Beltrão (20).
Rebaixados: Iguaçu e Portuguesa.

CAMPEONATO MINEIRO
Resultados 7a Rodada
ltuiutaba 2x1 Ipatinga
Democrata Fe 1 x3 Rio Branco
Tupi 2x2 Social
Atlético 0x0 Cruzeiro
Villa Nova 1xO EC Democrata
Uberaba 3x3 Guarani

Classificação: Cruzeiro 16, Tupi 15.
Atlético 13 e Rio Branco 12.
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BOMBEIROS MIRINS

SONHO DE SALVAR VIDAS
Jovens querem ser bombeiros e recebem treinamento da corporação

JARAGUÁ DO SUL

Handrey Manske tem ape
nas li> anos, mas já sabe o que
responder quando alguém lhe
fizer a velha pergunta sobre o '

que vai ser quando for maior.
"Eu quero trabalhar como

bombeiro", afirma .o garoto
que parece tímido, porém bas
tante seguro da antiga decisão.
"Desde os 10 anos, eu tenho
esse desejo. Eu via uma ambu
lância passar na rua e sentia
vontade de estar ali dentro",
afirma.

O menino, que também já
foi escoteiro, se imagina em

ações como salvamentos, res
gates e cuidado de vítimas de
acidentes. "Não tenho medo,
nem nojo de nada. Até gosto
de fogo, enfrentaria um incên
dio, se preciso", revela com ar

de coragem.
Handrey é um dos 70 ado:

lescentes que participa do pro
jeto BombeiroMirim realizado

pelos Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul. A turma é
formada por 35 adolescentes
acima de 12 anos, e outros 35
a' partir de 14, os chamados
aspirantes.

Mas quem pensa que a

função é exclusivamente
masculina está en.ganado.
Seis meninas fazem parte do
grupo e se mostram dispos
tas a enfrentar os perigos que
envolvem o cotidiano de um

bombeiro. Karina Geacomi
ni, 15 anos, é uma das aspi
rantes. Para ela, o mais inte
ressante é o atendimento' de
primeiros socorros. "Se não

. fosse o trabalho deles, muita
gente iria morrer", comenta.
A também aspirante, Grazie
la Fiamoncini, 14, concorda
com a colega e lembra que
para ser bombeiro é preciso
ter coragem. "Muita gente de
siste, é cansativo. E não pode
ter medo de nada". Já Han-

drey dá outra dica: "para ser

bombeiro, além de coragem,
tem que ter responsabilidade
e muito cuidado".

PROJETO OFERECE
TREINAMENTO

As atividades do Bom
beiro. Mirim envolvem pa-

'. lestras .sobre prevenção de
acidentes domésticos e cida
dania. Já os aspirantes tece
bem treinamento para atuar
como bombeiros no futuro.
Eles também participam de
acampamentos, caminhadas,
trilhas e simulações de salva
mentos. Segundo a coorde
nadara' do programa, Elaine
dos Santos, adivulgação das
inscrições é feita nas escolas
e através do site (www.bvjs.
com.br). Como a procura é

grande, os bombeiros fazem
uma seleção dos candidatos.

70 adolescentes compartilham o sonho de se tornarem bombeiros

Handreytem
15 anos e desde

os 10, se imagina
dentro da

ambulância
cuidando de
vítimas de
acidenteDEBORA VOLPI
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60x sem troca

R$361,o0*
sem troca

Flnanclamonto até 72x • Troco na troca • Garantia d. procedincia • Voei confia, n6s garantimos
� ,........... _. 'TAC não inclusa para todas as modalidades de financiamento, que estão sujeitas à aprovação de cadastro pelo Banco Volkswagen.!Jl_ �� • Consulte sua concessionária Volkswagen ou a Ouvidoria Banco Volkswagen: 0800 701 2834. - Ofertas válidas até 11/03/08.

Caraguâ Auto Elite
Uma relação de confiança.
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




