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ASSINE E ASSISTA

AOS JOGOS
Indique, assine ou renove o

jornal O CORREIO DO POVO e

ganhe um passaporte para
assistir aos jogos do Juventus

pelo Campeonato Catarinense
no estádio João Marcano.

Não perca tempo,
ligue 3371-1919 e garanta

já o seu passaporte.
Veja mais detalhes na página 14.

atinge2,6
trilhões em 7
A economia brasileiro cresceu

5,4% no ano passado, valor acima
'do esperado.

'

Pâjum �9

() grupo social menos satisfeito
entre o população britônica é com

posto por homens com idade entre
35 e 44 anos. De acordo com um

estudo, encomendado pelo gover
no, os homens dessa faixa etário
se mostraram menos satisfeitos,
num grau muito superior 00 de
adolescentes, idosos e mulheres de

. todos os idades. Tonto poro homens
quanto para mulheres o maior grau
de satisfação é alcançado depois
dos 65 anos.
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Uma vilã com

muito charme
Diversão certa
em Fortaleza
A Terra do Sol é um dos destinos
turísticos mais procurados do país.

Página 13

Carolina Ferraz interpreto o calculista
Norma Gusmão em Beleza Puro.

Página 9
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i,Cresce 143% a procura pelos
.

serviços do Cartório Eleitoral
Prozo paro transferência, revisão e confecção do título de eleitor vai até o mês de melo,

LEIA HOJE Sa' temporária
dez detentos .

Mais redutores
de velocidade

Falta de estrutura

atrapalha ensino
_

Turmas do Escola Valdete Inês Pia
zero Zindars voltam o ter aulas em

turno único por falto de estruturo dá
instituição.

A secretario de Urbanismo de Jaraguá
pretende instalar 16 novos controlado
res de velocidade em diferentes bairros
nos próximos meses.

PáginaS

o diretor do Presídio Regional, Ivo
Ronchi, informou que cerco de dez pre
sidiórios devem ter saído temporário
autorizado em virtude do Páscoa.

Página1 Página 6
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CHARGE

LUIZ HENRIQUE
DA SILVEIRA,
GOVERNADOR
00 ESTADO

A praia do Rastelo sempre foi o ponto de

partida e regresso dos navegadores-aventu
reiros portugueses. FOI do Restelo que parti
ram Gonçalves Zareo e Tristão Vaz Teixeira,

.

em l419-1420, para fazer a primeira grande
descoberta: o Porto Santo e aMadeira; foi do
Restelo que partiu Diogo Silves, em 1427,
chegando aosAçores: foi do Restelo que par
tiu Gil Eanes, em 1434, dobrando o Cabo

Bojador; foi do Restelo que partiu Dinis

Dias, em 1445, chegando 510 Cabo Verde.
No ano de 1�47, Vasco da Gama par-

EJÃVÃO

PONTO DE VISTA

A epopéia do restelo
tia dali, rumo às Indias, dando início a

uma gigantesca reviravolta na história da
humanidade. Cerca de 10 meses após a

partida, a 18 de maio de 1498, a frota de
Vasco da Gama chegava a Calecut, e nada
mais seria como dantes.

Os feitos de Vasco de Gama e dos que
lhe seguiram inspiraram Luis Vaz de Ca

mões-para escrever o épico nacional "Os
Lusíadas", que tornaria célebre o mal com

preendido ''Velho do Restelo".
Na esteirado sucesso-deVasco daGama,

outro cavaleiro da Ordem de Cristo - Pedro
Alvares Cabral - parte para o que deveria .

ser apenas uma repetição da viagem origi
nal. Concluídos os preparativos, D rei fixou
a data da partida: 8 de março de 1500, de
vendo 'realizar-se o embarque, como sem

pre, na praia do Restelo.

DO LEITOR

Compreensão e

disponibilidade
''A maneira de ajudar que oonsidero mais acertada

não é oferecer soluções pré-fabricadas para o indiví
duo que nos procura em busca de auxílio, mas, sim,
criar uma condição favorável, para que ele construa
as suas 'próprias soluções, de acordo com o sentir

pessoal da dificuldade que está atravessando e COIn
o contexto de vida, em que ele se encontra. E isso
só ele sabe, e não eu". Somos chamados a atenção
pára o fato dele acreditar que a outra pessoa, nem

sempre traz em si mesma a solução, mas certamente
a capacidade de "construí-la", precisando algumas
vezes do apoio de um outro ser humano, no sentido

. de dialogar com ela, ajudando-a a compreender seus
sentimentos e emoções.

Em momentos de crise, quando ficamos desorienta
dos e perdemos o rumo de nossas vidas, precisamos de
compreensão e disponibilidade de alguém para ouvir
nos e não escutarmos respostas prontas, pois, reassu
mir o controle da nossa situação é tarefa que, apenas a
nós pertence.

Se a sensibilidade do voluntário, no caso de uma
relação de ajuda no CVV, estiver sincronizada COIn
sua habilidade de fazer colocações compreensivas,
que levem a outra pessoa a reflexões esclarecedo
ras, muito provavelmente a comunicação com ela
mesma será restabelecida, o que lhe proporcionará
condições para que possa encontrar as respostas
adequadas, para as situações que precisa resolver
ou aceitar.

O fato de saber que não está sozinha no "con
fronto" consigo mesma, pode fazer-a diferença para
que a outra pessoa sinta-se mais segura e possa
encarar as situações que enfrenta como "experiên
cias" e não "obstáculos". Comunicar 'que compre
endeu o que foi expresso pelo outro, respeitar seu
ritmo não o apressando será a demonstração mais
concreta de disponibilidade e interesse do volun
tário pela outra pessoa ..

OSCAR LUIZ MABA, COORDENADOR GERAl. DO CW
- CENTRO DE VALORiZAÇÃO DA ViDA

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

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

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

• telefone (. não serão publicados).

Lisboa inteira acorreu para o local a fim
de presenciar o grandioso espetáculo. No
Tejo pululavam batéis repletos de gente;
trombetas e tambores saudavam os intré

pidos aventureiros. Faltou apenas o per
sonagem principal- o vento -, obrigando a

um inesperado adiamento da largada. Mas
a espera não foi grande, pois logo no dia
seguinte um vento favorável de norte ou

nordeste tornou possível a partida.
. Ao anoitecer do dia 9 de março de

1500, a grandiosa armada transpunha a

barra do Tejo e cortava finalmente a águas
do Atlântico rumo às Índias; dando início
a uma viagem de sucessos inesperados.

Em 22 de abril, treze dias depois, Ca
bral chegava ao Brasil.

Acaso, ou não, é outra história, ainda
hoje controversa.
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FALA Aí!

" Precisamos ter
a postura de dizer

sim ou não. "
MARCOS MANNES (PSDB),

VEREADOR de Guaramirim e autor
.

de projeto de lei contra o nepotismo.

"A situação atual é
ruim, e o que foi

apresentado já é um

grande avanço. "
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
(PMDB), GOVERNADOR,

apoiando a proposta de reforma
.

tributária do governo.

"Se houver dúvida na

intenção, não há espaço
para a confi�nça."
BERNARDINHO, TECNICO
da Seleçóo de vôlei masculino.

"Na raiz do problema
estão as gangues no

�eio estudantil."
SERGIO GRANDO (PPS),
DEPUTADO ESTADUAL

e autor de lei que cria política de

prevençóo à violência nas escolas.

1

E agora?
o PT costuma usar como arma política a publicação de nomes de parlamen
tares que votam contra, segundo entendimento deles, projetos de interesse
da população. Já fez isso em passado recente com vereadores que aprova
ram lei permitindo o funcionamento do comércio, principalmente supermer
cados, aos domingos. Pois agora o deputado Paulinho Bornhausen (DEM)
está desafiando a senadora Ideli Salvatti (foto) a publicar em outdoor o

nome das empresas que não baixaram preços mesmo com o fim da CPMF.
"Seria bom a senadora não esquecer de colocar na placa que o governo está
criando dois novos impostos; que bancos e empresas oficiais não reduziram
suas tarifas e ainda o valor do que é gasto com a segurança da filha (que
mora em Florianópolis) do lula e pago com cartão corporativo", provocou.

ISOLADO
.

o PT ainda não encontrou partidos
parceiros de peso para disputar a

majoritária de outubro. As conversas
preliminares com o PP se encerra

ram sem acordo. Não por questões
ideológicas, mas pela estreita apro
ximação de pepistas e peemedebis
tas e com provável retorno do PPS à
trincheira do prefeito MoaciJ Bertol
di (PMDB).

TANTO FAZ
"Eu vou com o Ivo Konell até o fim", diz
o presldente do DEM, Carione Pava
nello, sobre ação do ex-prefeito para
recuperar os direitos políticos a tempo
de ser candidato. Se não der, as con

versas serão direcionadas oficialmen
te à dupla Bertoldi/Janssen. "Só não
talo com essa gente do PT", espeta o

. dirigente. Oue já se prepara para ser

um dos secretários municipais, presu
mindo-se a vitória nas urnas de um ou

de outro.

SEM RUMO
Se consolidada a aliança entre PP
e PMDB, o isolamento político da
vice-prefeita Rosemeire Vasel (PC
do B), como já previsto pela coluna,
se confirma. Ouando vice de Irineu
Pasold (PDSDB) o prefeito Bertoldi
também foi chutado para escanteio.
Certo é que a dobradinha de 2004
nõo se repetirá, porque Bertoldi

. quer mesmo Dieter como vice.
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ELEiÇÕES

POLíTICA----------

Eleitores já regularizam título
Prazo para transferência, revisão e confecção do documento vai até maio
JARAGUÁ DO SUL

Em ano de eleição, a procu
ra pelos serviços do Cartório
Eleitoral aumenta e para evi
tar as tradicionais filas de últi
ma hora, as pessoas devem se

antecipar e regularizar o título
até o dia 7 de maio. Funcio
nários da 87a Zona Eleitoral,
em Jaraguá do Sul, já perce
bem grande movimentação na

unidade e registram um acrés
cimo de 143% no número de
atendimentos. Só neste ano,
.1917 eleitores procuraram o

órgão para resolver as pendên
cias relativas ao documento.
O número é superior ao total
do ano passado, onde 788 ci
dadãos buscaram o serviço/A
procura está grande. Já chega
mos a atender 70 pessoas por
dia", comenta a chefe do car

tório, Simone Malta Ladeira.
Segundo ela, os serviços mais

requisitados são os de transfe
rência e emissão de título.

A auxiliar de produção,
Fabiana Pereira Lopes, Z4

anos, resolveu se antecipar e

já garantiu a transferência do
título. Natural do interior do

Paraná, ela mora em Jaraguá
há cinco anos e nas eleições
anteriores optava por justifí
car o voto. "Sempre justificava
porque não podia viajar para
minha cidade para votar. Mas
eu acho importante dar minha
opinião, participar, por isso
resolvi transferir meu docu
mento para Jaraguá", explica.

O prazo para emissão,
transferência e pedido de re

visão do título encerra em 7

de maio, 150 dias antes das
eleições municipais de Z008,
que este ano, acontecem em 5

ele outubro. Jovens que com

pletarem 16 anos até a data
da votação também podem
procurar a agência eleitoral e
pedir o documento. Mas quem
não votou nem justificou a fal
ta nas últimas eleições está
com a situação irregular e su

jeito a uma multa de R$3,50.
Depois de três eleições sem

votar, nem justificar, o eleitor
tem o título cancelado e não

pode assumir cargos públicos
nem emitir passaporte.

DEBORA VOLPI Eleitores se antecipam poro evitar filas nos cartórios eleitorais

Bernadete Hillbrecht: "O que se responde PPS, se responde PSDB"

PSDB. e PPS firmam -acordo '.

de coalizão para'as eleições
CORUPÁ

O PSDB e o PPS estarão

coligados para disputar a Pre
feitura nas eleições munici

pais de 5 de outubro. Os dois

partidos firmaram um acordo
de coalizão para, segundo a

presidente do PPS e vereadora
licenciada Bernadete Hillbre
cht, fortalecer as siglas e uni
ficar as decisões em torno do

pleito. No âmbito da Câmara
de Vereadores, no ano passa
do tucanos e socialistas mon

taram um bloco parlamentar.
"Daqui para frente, todas as

reuniões para futuras coligações
sempre vão contar com a repre
sentação da executiva do PPS e

dó PSDB, se houver interesse da
nossa parte", disse Bernadete, in-

- formando que, somados os fília

� dos dos dois partidos, chega-se a

� número próximo de filiações das
� principais siglas instaladas no

município. Consultamos os fi-

liados e todos aprovaram a coali
zão, até para nos sentirmos mais
fortalecidos" .

Segundo ela, o objetivomaior
é o lançamento de candidatura a

prefeito, "dando oportunidade a

outros partidos para a composi
ção da chapamajoritária". Entre
tanto, Bernadete admite que PPS
e PSDB poderão abrirmão de en
cabeçar chapa e, por isto, neste
momento não são citados nomes
de possíveis candidatos.' "Esta
mos cautelosos neste sentido,
até porque o PSDB tem alguns
integrantes no atual governo. Se
o PSDB acordar com o prefeito,
nós (PPS) estaremos juntos com
eles", completou a presidente
do PPS. Também informou que
as duas siglas vão promover
reuniões nos bairros para apre
sentar propostas e colher suges
tões, que serão incorporadas ao

plano dê governo. "Devemos
construir nossa parte".

Câmara vota .

denúncia hoje
Os vereadores de Guarami

rim decidem hoje se acatam ou

não a denúncia de que o Exe
cutivo não pagou precatórios
trabalhistas a ex-funcionários
do Hospital Municipal San
to Antônio. Lida na sessão de

segunda-feira, a denúncia foi
feita por Dirceu Fiamoncini a
pedido do vereador João Deniz
Vick (pMDB). Se for acatada,
a Câmara vai reinstaurar a CP

(Comissão Processante), criada
no ano passado, mas arquivada
ainda na comissão.

João Deniz acredita que a

denúncia será acatada, já que
a bancada da 'oposição tem a

maioria na Casa. Em 2007, a

denúncia foi feita pelos pró
prios ex-funcionários do hospi
tal que, não receberam as resci
sões trabalhistas e ganharam na

Justiça o direito à indenização.
O pagamento dos precatórios,
disse, deveria ter sido efetuado
até 31, de dezembro de Z007.
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Alves: pedido já é antigo

Associação faz
abaixo-assinado
JARAGUÁ DO SUL

Quem reside no Bairro

Ilha da Figueira tem' até o

início da tarde de hoje para
incluir o nome no abaixo
assinado encampado pela
Associação de Moradores
com o intuito de reivin

dicar a instalação de uma

agência bancária, de cré
dito ou de uma lotérica na

localidade. Segundo o pre
sidente do grupo, Francisco

Alves, o pedido é feito há

anos, porém, até agora não

foi atendido.
Ele explica que o ponto

mais próximo para o acerto

de tarifas e pagamentos, por
exemplo, está na Avenida
Prefeito Waldemar Grubba,
Vila Lalau. O bairro possui
cerca de 15 mil habitantes e

em torno de cem empresas,
estabelecimentos comerciais
e prestadores de serviços.
"Queremos mostrar que a

comunidade tem interesse

nisso. Não é só uma solicita

ção da Associação", comen
taAlves.

Os moradores interessa
dos em participar da inicia
tiva precisam procurar o

comércio local. Até ontem,
o documento tinha aproxi
madamente 800 assinatu

ras. A expectativa é de que,
pelo menos, mil pessoas
devam aderir.

TRÂNSITO
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Ruas recebem controladores
Urbanismo planeja instalar 16 novos redutores de velocidade
JARAGUÁ DO SUL

A partir dos próximos me

ses, osmotoristas que trafegam
por Jaraguá do Sul deverão
ficar mais atentos. A admi

nistração pública municipal
pretende instalar 16 novos

controladores de velocidade
em diferentes bairros da cida
de e, ainda, renovar o contrato,
de outros 36 já existentes.

Segundo o secretário de Ur
banismo, Afonso Piazera Neto,
o intuito é instalar as lombadas
eletrônicas e os fotosensores em
ruas do Jaraguá Esquerdo, João
Pessoa, Vila Lalau, Três Rios do
Norte, ilha da Figueira, Rio da

Luz, Amizade e Czerniewicz.
Foco de reivindicações constan
tes por parte dos moradores da

região, a Avenida Prefeito Wal
demar Grubba recebe, prova
velmente, dois desses equipa
mentos agregados a semáforos.

Além disso, a Prefeitura
também projeta o aluguel de
dois radares móveis. Assim

que o edital de contratação for
encerrado, eles serão repassa
dos à PolíciaMilitar para, con
forme Piazera Neto, haver fis
calização intensiva em pontos
e horários distintos.

As multas geradas pelos 52
controladores fixos e, ainda, pela
corporação são divididas entre

o município (50%), PM (25%)
e Polícia Civil (25%). No ano

passado, foram emitidas 40.385

notificações em Jaraguá do Sul.
Desse total, 21.698 permanecem

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, na Vila Lalau, vai ganhar dois fotosensores anexados a semáforos

Edital prêvê ce

O ,Dnit (Departamento \ Nacjpnal
Infraestrutura Terrestre) planejo ajusto
laçóo de t.130 controladores de veloci-
dade emrodllvias fede�!�. O edi m

escolho �iJs empresas que se em

o participar do concorrência será cber-

Depois de mudanças, pontes estão no vez
Secretário faz balanço positivo depois de mais de um ano do início das alterações

não pagas pelos infratores. Com
isso, deixou-se de arrecadar cer
ca de R$ 3 milhões. Por outro

lado, as 18.687 multas acertadas

JARAGUÁ DO SUL

Cerca de 13 meses após as

alterações mais recentes no

trânsito jaraguaense, ainda res

tam milhões de reais a serem

investidos no projeto Transjara
guá. Conforme Afonso Piazera

Neto, da Secretaria de Urbanis
mo, inúmeras ações devem ser

executadas ao longo de 2008

para melhorar a mobilidade ur

bana no município.
<f) Entre as obras previstas estão
� as pontes de ligação dos bairros

i Centenário e ilha da Figueira,
� Vila Rau e Amizade e Rio da Luz

Cidade tem um carro para 1,8 pessoa e Rio Cerro. "O processo licitató-

to,JlO dia 15 �e abril. A col��açõo dos:
redutores acontece em quatro lotes.
OÚrês Estados do Sul estõo na quarto

et�a e recebem 169 e entes,
AS primeiros Q*"serem pladaSt*
SÕO as regiões Norte e NQr este.

injetaram cerca de R$ 4 milhões
nos cofres públicos.

De acordo com Francisco

Jungblut, diretor de Trânsito,

rio para a escolha da empresa já
está aberto", conta Piazera Neto.
Outra idéia é iniciar o viadu
to que dá acesso à Rua Manoel
Francisco da Costa, João Pessoa,
através da Avenida Prefeito Wal
demar Grubba.A construção tem
verba prevista de R$ 3 milhões,
recurso vindo do Estado.

Ao todo, o Transjaraguá vai
custar R$ 42 milhões. Desse

montante, R$ 25 milhões foram
financiados com 8% de juros ao
ano e limite de pagamento de
dez anos. A contrapartida do

município é de R$ 17 milhões.

Balanço- -Para Afonso Pia-

parte desse dinheiro precisou
ser revertida ao pagamento de

despesas. O Funset (Fundo Na
cíonal de Segurança e Educa

ção no Trânsito) fica com 5%.
Já o Ciasc (Centro de Informá
tica e Automação do Estado de
Santa Catarina) retém outros

5%. A isso, é somado o valor
cobrado pelos Correios, ban
cos, Jari (Iunta Administrati
va de Recursos de Infrações),
operação e manutenção dos
redutores e energia elétrica.

KELLY ERDMANN

zera Neto, as mudanças rea

lizadas no sentido de ruas de

Jaraguá do Sul, entre 2006 e

2007, resultaram em sensível
melhora no trânsito, principal
mente por causa da implanta
ção de binários no Centro, Ilha
da Figueira e Vila Nova. Mes
mo assim, lugares da cidade
ainda enfrentam problemas.
Um dos motivos é número ex

cessivo de veículos circulan-
do na área central. Em 2006,
havia um automóvel para dois
habitantes. No ano passado, a
taxa aumentou: um carro para '

1,8 pessoa.
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r EDUCAÇÃO

r Redução do período integral
Por falta de estrutura adequada, projeto perde estudantes
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Senai forma 39 alunos amanhã

Alunos Senai
colam grau

Alunos dos cursos supe
riores de Tecnologia em Pro

dução do Vestuário, Tecno

logia em Gestão da Produção
Industrial, e Tecnologia em

Processos de Produção Me
cânica do Senai de Jaraguá
do Sul celebram o término
da graduação amanhã. Os
cursos de Tecnologia do Ves
tuário e de Tecnologia em

Gestão Industrial são pionei
ros na instituição, e facilitam
a inserção dos profissionais
no mercado de trabalho.

Pàra uma das formandas,
Cleidinir [oscianí Bernardi
RicoboIIi, a diferença da gra
duação está em poder aliar o
conhecimento à prática. "O
curso possibilitou uma vi
são de conceitos atualizada,
compatibilizando teoria e

prática de forma inovadora e

facada onde os conhecimen
tos adquiridos permitiram
atender minhas necessida
des profissionais em sinto
nia com o mercado de traba
lho", revela.

,

Já para Renaldo Alves

Rodrigues, formando do
curso de Gestão, as aulas
proporcionaram conheci
mento para criar oportuni
dades no ambiente de tra

balho. "O curso de Gestão

proporcionou desenvolver
um se+timento voltado
ao gerenciamento da pro
dução, buscando apren
der com as dificuldades e

transformá-las em oportu
nidades'', afirma.

A cerimônia de colação
de grau dos 39 formandos
acontece às 19h na Scar, em
Iaraguá do Sul,

JARAGUÁ DO SUL

Entre uma aula e outra de
matemática ou português, Lui
za Schlickmann Rodrigues, de
sete anos, estudante da za série
da Escola Valdete Inês Piazera
Zindars, aprende novos sons e

letras de canções. "Eu gosto da
aula de música porque é legal.
Já aprendi um monte de coi
sas", afirma. Apesar da pouca
idade, a menina já sabe algu
mas palavrinhas em espanhol
e também tem acesso à aula de
dança e teatro.

A escola onde Luiza es

tuda faz parte de um pro
jeto do Governo do Estado

que propõe aula e atividades
complementares em período
integral. No início, a mudan
ça atingiu todos os alunos da
Valdete, mas a partir deste
ano, somente as turmas de
za, 3a, 4a e 5a série são aten
didas dentro do novo mode
lo. 'Avaliamos os resultados
do ano anterior e chegamos
à conclusão de que a escola
não tem estrutura para aten
der todos em tempo integral",
avalia a diretora da unidade,
Alvina Boshammer.

Com somente uma parte
dos alunos em turno integral,
a diretora acredita atender
uma demanda maior, já que
a escola é a única da rede pú
blica localizada no centro da
cidade. Segundo ela, a dificul
dade era em adequar as ativi
dades ao número de crianças e

Alunos da Valdete têm aula de música. Mas o projeto foi reduzido por falto de estruturo na escola

as diferentes idades. "Algumas
atividades são atrativas para
os menores, mas não são acei
tas pelos maiores. Não adianta

a criança ficar o dia inteiro na

escola e o resultado ser o mes

mo que se ela ficasse somente

meio período", conclui.

Ainda de acordo com a

diretora, a restrição às aulas

integrais deve continuar até o

final deste ano. A instituição
prevê a construção de quatro
novas salas de aula e a im

plantação de um parque in
fantil. A nova estrutura pode
facilitar o atendimento a um

número maior de crianças.
Alvina explica ainda que a si

tuação já foi apresentada para
os pais durante o período de
matrículas.

DEBORA VOLPI

Greve dos professores continua
Educadores recebem pressão do -Coverno que não apresenta proposta de acordo

Professores continuam a greve

Já se passou uma semana do
início da greve dos professores
e a situação nas escolas estadu
ais da região continua pratica
mente a mesma. Em algumas
unidades, os alunos vão para
a escola somente para ter uma

ocupação, já que não têm aces"

so ao conteúdo das disciplinas.
As instituições mais atingidas
são a Escola Abdon Batista,

'15. em Jaraguá do Sul, e a Alfredo
� Zimmermann, em Guaramirim,
� onde grande parte dos professo-
res aderiu a paralisação.

Em assembléia na última

terça-feira, a categoria decidiu
que o movimento deve con

tinuar por tempo índetermi
nado. "Estamos nos sentindo

pressionados. Alguns profes
sores receberam ligações di
zendo que o Governo vai con
tratar professores ACTs para
substituir os que estão para
dos, mas a greve é um direito
nosso", afirma o conselheiro
do Sindicato dos Trabalha
dores em Educação (Sinte),
Sebastião Camargo. Segundo

ele, o número de trabalha
dores em greve jJ "DIU para
180 e o sindicato continua em

busca de mais adeptos.
Já o governo considera que

somente 65 servidores da re

gião estejam parados e amea

ça a categoria de ficar sem o

Prêmio Educar. O governador
Luiz Henrique da Silveira as

sinou Medida Provisória, con
cedendo os R$ zoo do Prêmio,
pagos a título de indenização,
somente para professores em

sala de aula.
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Trônsito est' na mira dos Consegs
Conselhos também estudam projetos para inibir furtos, tráfico e golpes
JARAGUÁ DO SUL

Prevenir acidentes de trân
sito e o consumo de drogas lí
citas e ilícitas é uma das priori
dades dos Consegs (Conselhos'
Comunitáriosde Segurança) da
região. O coordenador regional
de Polícia Comunitária e Con

segs, Adilson Macário, destaca.
que bela parte das ocorrências

policiais está relacionada com

esses dois motivos, levando os

conselhos a apresentar proje
tos de melhoria e prevenção
aos órgãos competentes.

"Se o problema de seguran
ça diz respeito aos acidentes de
trânsito, o Conseg faz o pedido
de melhoria para a Prefeitura.
Pode ser estacionamento inade

quado, ponto de ônibus no lugar
errado, falta de sinalização ou

qualquer outro", comentou. So-.
'bre o tráfico de drogas e venda
de bebidas alcoólicas, Macário
destaca que o trabalho dos Con

segs é a prevenção nas escolas.
Uma das grandes iniciativas

dos Consegs foi o TAC (Termo
de Ajuste de Conduta) firmado
em abril de 2005, que culmiIiou
com o fim da comercialização de

bebidas alcoólicas nos postos de
combustíveis da região depois
das 22h. "O acordo reduziu as

ocorrências de perturbação de

sossego alheio", ressaltou.
Os Consegs também estão

atentos ao aumento de furtos,
arrombamentos e estelionato na _

regíãe- Segundo a Polícia Mili
tar, o registro de furto aumentou
26% nos últimos 12 meses. Em

,

relação ao estelionato, a Polícia
Civil de Jaraguá do Sul atende,
todos os meses, pelo menos três
casos de golpes como do acha
dinho, do bilhete premiado e do
cartão telefônico.

Um dos projetos realizados

para evitar furtos e arrombamen
tos é o "Conheça seu Vizinho",
que acontece em Schroeder. O

projeto busca conscientizar a

vizinhança sobre a importância
de estar atenta a possíveis situ

ações de furto e arrombamento
nas casas próximas.

Hoje, a região conta com 17

Consegs, 13 deles em Jaraguá
do Sul. O primeiro Conseg sur
giu em Guaramirim, em 2002.

DAIANE ZANGHELINI �acário destaca que o fim da comercialização de bebidas nos postos da região foi uma grande conquista

Ronchi explica que objetivo da saída temporária é ressocializar o preso

Dez presidiários devem- ter,
saída temporária autorizada
JARAGUÁ DO SUL

O diretor do Presídio Re

gional, Ivo Ronchi, infor
mou que cerca de dez pre
sidiários devem ter a saída
temporária autorizada pelo
Deap (Departamento Estadu
al de Administração Penal),
em virtude da Páscoa. Têm
direito à saída temporária
somente detentos que cum

prem pena em regime semi
aberto e que tenham cumpri
do pelo menos 1/6 da pena
se for primário, e 1/4 se for
reincidente. O bom compor
tamento também conta para
conseguir a autorização.

A saída temporária tem o

objetivo de ressocializar o pre
so e sempre'é' concedida em

datas especiais - Páscoa, Dia
das Mães, Dia dos Pais, Fina
dos ou Dia das Crianças e Nata
ou Reveillon - ou em caso de
morte de familiares, O detento

que não respeitar o prazo da
saída passa a ser considerado

foragido e perde o benefício do

regime semi-aberto.

Júri popular
absolve réu

BUSCA
A Polícia Militar continua

na busca do acusado de tráfi
co de drogas, Ângelo Duarte

Rojas, 35 anos. Rojas está fo
ragido desde o dia 12 de feve
reiro, quando ele e mais três
detentos fugiram do presídio
serrando a grade do teto do

galpão da fábrica de elásticos,
onde trabalhavam para obter

redução de pena.
Neuziro Goltz, 23, e Junior

César Laurenci, 19, acusados
de roubo, foram recaptura
das no mesmo dia. Robson
Fontoura dos Santos, 25, que
cumpre, pena por latrocínio
(matar para roubar) se apre
sentou no presídio dois dias

depois da fuga.; .. _
_.

.

-'.". �

JARAGUÁ DO SUL

O júri popular absolveu,
na terça-feira, José Carlos Ro
drigues dos Santos, 37 anos,
da acusação de tentativa de
homicídio qualificado no dia
l°de maio de 2007, em Coru-:

pá. O julgamento aconteceu
no Fórum de Jaraguá do Sul,
conduzido pela juíza Patrícia
Noili. A acusação foi susten
tada pelo promotor Diego Ro

drigo Pinheiro e a defesa, pelo
advogado Lodemar Resner.

Santos era acusado de ter
esfaqueado Alfredo Colasso,
40, atingindo o braço, amão,
a orelha direita e o peito da
vítima. O réu foi preso em

flagrante e, desde então, es
tava no Presídio Regional.
O promotor Diego recorrerá
ao Tribunal de Justiça de

-

Santa Catarina para anular
o júri. Se o recurso for de
ferido, um novo júri deve
rá ser realizado.
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BARRA VELHA .

Rainha para
a Festa
do Pirão

Poro os mulheres entre 16 e 24
anos interessados em participar de
concursos de beleza, o Prefeitura de
Borro Velho tem uma oportunidade.
É que estão abertos os inscrições
poro o eleição do Rainha e Princesa
do 12° Festa Nacional do Pirão. As
candidatos poderão inscrever-se no

secretario de turismo de segundo
o sexto-feira, dos 8h às 12h e dos
13h30 às 17h. É preciso estar dispo
nível poro viagens e divulga'ção do
festa durante o ano. As inscrições
encerram dia 30 de março. Informa
ções no (47) 3446- 1231.

BARRA VELHA

Atendimento
para crianças
no litoral

O mutirão do Saúde, que acontece
todos os sextos-feiras em Borro Ve
lho, será realizado, dia 14, no Bairro
São Cristóvão no sede do cozinho
comunitário. Serão vários atendi
mentos médicos e distribuição de re
médios poro o população. Porém, o

atendimento pediátrico gratuito foi
adiantado poro hoje, quinto-feira,
no mesmo localidade, às 13h30.

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

SÃO JOÃO / MASSARANDUBA

......

PERíODO DE COLHEITA ESTÁ TERMINANDO
.

O período de colheita de grãos está quase chegando 00 fim e dentro dos próximos dias municípios como São
João do Itaperiú e Massaranduba apresentarão o balanço do colheita, dos vendas e do produção. A chuva causou

prejuízos em ambos os municípios, porém não foi anunciado perda significativo por porte dos agricultores.

VALE DO ITAPOCU SCHROEDER

Já foram registrados 36 casos de farra do boi
Apesar do intenção dos autoridades em coiblr o Forro do Boi em Santo Catarina, em todo o Estado já foram registrados 36
casos. A Polícia Militar reconhece o dificuldade no combate à festa devido à organização dos pnrtlclpcntes que colocam
fogo nos ruas poro dificultar o acesso do PM e deixam pessoas de vigio poro alertar quando o viatura se aproximo. Os far
ristas também sobem que não há prisão determinado poro esta prático, mos sim detenção de algumas horas e em seguido
o pessoa é liberado. Nos municípios do Vale não há informações e registros de Forro do Boi, por enquanto.

Prefeitura adquiriu
dois caminhões

O prefeito Felipe Voigt, de Schroeder,
que retornou às atividades esta se

mana após se afastar para dor lugar
00 vice, Luis Aparício Ribas, recebeu
ontem, às 17 horas, dois caminhões
adquiridos com auxilio do Badesc. Os
caminhões serão utilizados pelo secre

tario de Obras do município.
A Yang

rJ9
Fashion

JARAGUÁ DO SUL

Inauguração de
creche,

'

Será inaugurado no dia 17 de março o Cen
tro de Educação Infantil conveniado entre o
sistema fiesclSesi e o Prefeitura de Jaraguá
do Sul. A solenidade está marcado para os

•

18 horas, no Ilha do figueira. O Sesi cons
truiu o creche, p,assando o administração

-

e omanutenção para o prefeitura: O CEI
.

fico no Ruo joão Bachmann 60, lateral
do Ruo José Theodoro Ribeiro. "

E somente neste Sábadó
DESCONTOS especiais em toda

Linha Fitness, Nataçã� · •
e Hidroginástica!

CORUPÁ

Conselho
debate projeto

de saúde
,A Secretario de Desenvolvimento
Regional promove no próximo dia
19 uma reuniõo do Conselho de
Desenvolvimento. O evento acon

tece às 8h30, nos dependências do
Sociedade' Atiradores Hansa Hum
bldt, município de Corupá. Entre os

assuntos o serem debatidos_estão o

coto regional nó atendimento básico
de saúde e o ampliação do Hospital
e Maternidade Jaraguá.

GUARAMIRIM

" Centro seró
revitalizado

O Prefeito Mário Sérgio Peixer reuniu
ontem, presidentes de entidades e

representantes de diversos segmen
tos poro definir obras de embele
zamento e uma componho de cons

cientização pelo limpeza no centro
do cidade. A construção de calçados
será prioridade segundo o prefeito.
Investimento em saneamento e co

locação de lixeiros também foram
confirmados.

CORUPÁ

Festa anual da
escola de Pedra
de Amolar Baixo

A Escola Municipal Pedro de Amolar
Baixo promoverá neste sábado o Festa
Anual em comemoração aos 52 anos

de atividade da entidade. O encontro
será nos dependências do Igreja São
Judas com início às 17 horas. Dentre
a programação destaco-se o soleni
dade cívica com homenagem. Haverá
completo serviço de bar e cozinho, com
venda de alcatra acompanhado de sa

lada o R$ 12,00.

jARAGUÁ DO SUL

Yoga para
servidores

Todos às quartos-feiras serão realiza
das em frente à prefeitura de Jaraguá
aulas de yoga laboral para funcionários
públicos e interessados. O início dos .

exercícios será às 7h45 com duração
de 15 minutos. O objetivo é combater
estresse físico e mental. A responsável
por esta atividade é o professora de
.éducação ,tísico Vaneide De Pro.,
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MUNDO DA TV
,."

UMA VILA MUITO CHARMOSA
..Fazendo jus a() seu talento e jeito de ser; Carolina FeIUlZ volta à telinha

��",.' -'.

Será que para se viver-um.
grande amor vale tudo?
Desde o maior sacrifí

cio até a maior safadeza? Vale'
matar para viver um grande
amor? Claro que a resposta é
não, mas rião é bem assim que

�

Norma Gusmão, personagem
de Carolina Ferraz em "Beleza
Pura", pensa e age .. Por causa
de uma paixão não correspon-:
dida ela foi capaz de sabotar o

'

o projeto do helicóptero Carcará
e prejudicarGuilherme (Edson
Celulari), ironicamente o seu

. grande amor. É. bem verdade
que a engenheira apaixonada
não pretendia matar ninguém,
mas também quando planejou
toda a sua sórdida maldade
não mediu as possíveis con

seqüências e continuará agin
do assim. Tudo indica que ela
será uma vilã até os capítulos
finais da trama. O público-fã
da novela já torce para que
Norma seja exemplarmente
castigada.

o Norma Gusmão vaiinvestir
contra o romance entre Gui
lherme e· Joana o [Regiane ' Al
ves) e nessa empreitada conta
com o apoio de outrovilão, Dr.
Renato {Humberto .Martíns).
Nos próximos capítulos' de
"Beleza Pura"; Norma perce-

berá que nem hido serão flo
res em suas investidas do mal.
Sheila (Carol Castro), irmã de
sua amiga Suzy (Maria Clara
Gueiros) fará chantagem com

Norma afirmando que sabe
• tudo sobre seu passado e exi

ge dinheiro para ficar calada .

. Amedrontada, Norma acaba
cedendo e terá início uma ex
torsão seÍn limites. Bem feito!
Afinal, o castigo é merecido.

o

A engenheira que se con

sidera muito esperta também
.

terá seus planos ameaçados.
por Eleonora, a suposta tia de
Klaus (Rafael Cardoso) e Do

minigue (Polliana Aleíxo), ou-
o

tra megera que, além de que
rer a Clínica Beleza Pura para'

o si, também vai se apaixonar
por Guilherme e fará planos
de viver com ele juntamente
com os dois sobrinhos adoles- o

o

centes.

Deixando de lado a Vilania
de Norma, a personagem é fina
e sofisticadamesmo usando-um
figurino básico e ter os c-abelos

sempre presos com displicên
cia; foi o criada sob medida para
Carolina Ferraz, sempre lem
brada por viver mulheres ricas
e esnobes, exceção feita a Rubi,
de "Kubanacan", a' qual nin

guém, se esquece.

,',.

Carreira'�começou. co"mo
apr.ese�tadora _

Carolina Ferraz, a atriz que nas- desde então foi um trabalho após
ceu bailarina, mais uma vez está , o outro. As novelas foram "Tropica
mostrando toda a sua capacidade liente", "Pátria Minha", "História

, de interpretação. Ela nasceu na ti- . de Amor", "Por Amor", "Pecado
dõde de Morrinhos, Goiás, no dia 25 Capital", 'Estreln-Buln", "Sabor da
de joneirõ de 1969. Diplomada em Paixão", "Kubanacan", "Começar de
balé pelo Royal Ballet, cdelescente Novo" e em "Belíssima", na pele de
ela deixou Goiânia e foi ser modelo Rebeca Cavaléanti, uma mulher sexy
em São Paulo. A primeira oportuni- e decidida que viveu um tórrido ro-

dade na televisão foi em 1987, na monee com Alberto, personagem de
extinta TV Manchete para ser apre- Alexandre Borg�s. Aliás, vale ressal-
sentadora dos programas "Shock" tar que os dois fizeram uma brilhan-
e "Programa de Domíngo"; também te dupla na novela. A personagem
foi' no Manchete o estréia em no- Rebeca de "Belíssima" também ti-
velas, Carol,ina fez a Irma, quando nha um quê de vilã, era maldosa e

. jovem, em "Pantano!", sob o olhar adorava uma intriga.
atento do diretor Jayme Monjardim. ,Além da beleza e fama, Caroli-
Já na Globo, no ano de 1992, divi- no Ferraz também é famosa por não
diu o apresentação do "Fantástico" levar desaforos para casa. Avessa a

. com Celso Freitas e Dóris Giesse. badalações, não costuma dar mo-

Em 1993, fez sua primeiro nove- tivos para especulações e detesta
la na Globo,' "O Mapa da Mina" e, expor sua vida pessoal.

r
i

Carolina vive Norma Gusmõo; uma mulher que nõo mede esforços poro conquistar seu grande amor
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Os Despadronizados
Oi, meu nome é Alice. Tudo bem?
A história é a seguinte:
Há uns três anos e pouco eu e o Matheus,

um amigo meu, fundamos o Clube dos Despa
dronizados. Só quem já tivesse passado por fa
ses de desentendimento com o mundo ganhava
o passe para entrar na turma. Mas, não basta
qualquer probleminha tolo, não. Ah, e o grupo
não tem nenhuma semelhança com coisas do
tipo: Luluzinha ou Bolinha. A questão é séria.

A minha área abdominal nunca foi uma
tábua de lavar roupa, nada do tipo botijão de

gás também, mas algo que me sugerisse cer

ta vergonha na cara, pelo menos o suficiente

para não vestir micro blusas justérrimas, nem
mesmo nas entranhas da minha própria casa.

Definitivamente não dá, não me sinto bem e

pronto. Talvez nem combine comigo. Aliás,
adorei a moda das batas mais compridinhas.

Não porque sou uma escra

va do mundo fashion e sim

porque consegui estocar um
armário cheio delas. Amei.
Sinto-me eu mesma.

Antes disso, porém, hou
ve situações nãomuito legais.
Uma vez (huum, me lembro
bem dessa) fui à manicure.
Nunca tinha ido lá e me ne

guei a voltar. A sem noção
simplesmente me perguntou

se eu estava grávida, assim do nada, na lata. pô,
fala sério, respeito é bom e todo mundo gosta.
Não estava grávida, que fique bem claro, hein!? A
minha barriga nem é grande, é simplesmente nor
mal para todas nós, pobres mortais que nascemos
com um grande objetivo: jamais sermos modelos

. de nada. No dia seguinte eu mandei um teste de
gravidez pra ela, negativo, óbvio.

Já com o Matheus o dia "D" foi parecido. Ele
adora tatuagens, desde pequeno. Por isso, está
perto de perder a conta de quantas belas pintu-

.

ras no corpo fez. Já até o rejeitaram um emprego
devido às benditas e amadas tattoos. A empresa
não aceitavatatuados, Ai ai, aqui entre nós, isso
dita a produtividade de algum ser?

Bom, um belo dia o Matheus entrou em pa
rafuso porque viu que a tatuagem era moda.
Uma garota proferiu essa frase enquanto ex

plicada o motivo por sentir dor, deitada na

maca do tatuador. Foi o fim. Ele achou que o

universo estava perdido e sugeriu a fundação
do nosso Clube dós Despadronizados.

Lá tem menina que adora usar cabelo raspa
do e tem a Nati. Ela é genial. Não se incomoda
com a brancura da pele e odeia ficar bronzeada.
O Ç-uili gosta da barba e a danada deve chegar a
uns 30 centímetros de comprimento.

Ah, faz uns dois anos que não nos encon

tramos. Apenas nos vemos quando sentimos

problemas de auto-aceitação provocados por
alheios batendo à porta.

II kellyerdmann@gmail.com

DESEJO PROIBIDO
Cândido desejo sorte o Henrique e provoco Chi
co. louro se emociono durante o depoimento
e confirmo 00 juiz que foi chantageada poro
se casar com Henrique. Podre Inácio defende
louro. Henrique o fulmino com o olhar. Viriato
fico preocupado com o construçõo do ferrovia
exatamente no local em que mora André. Mag
nólia pede o Eulália que converse um pouco
com Viriato sobre o componho. O juiz autorizo
Cândido o ser testemunho de Henrique, que
fico confiante. Viriato revelo o Eulália sobre seu

filho, André.

OVD

Valente
Erica Bain é uma apresentadora de rá
dio e leva a vida que sempre sonhou
ao lado de seu noivo. Até que um dia,
um ataque brutal a deixa seriamente
ferida e acaba matando o seu noivo. A
partir daí, Erica passa a vasculhar as

ruas de Nova York em busca dos res

ponsáveis pela tragédia.

VARIEDADES---------

NOVELAS

BElEZA PURA
Guilherme diz que preciso contar algo poro Joa
na, mos Renato explico que elo já sobe de tudo.
"Guilherme diz o Joana que nõo contou antes

porque linho certeza de que seu projeto havia
sido sabotado. Guilherme conto o verdade poro
Klaus e Dominique. Joana diz que o mentira
de Guilherme não tem perdõo. O genealogista
revelo que Olavo tem somente um parente vivo.
Raul sugere que Norma connde Suzy poro um

programo, mos o engenheiro garante que eles
nõo combinam. Norma vai à coso de Guilherme
dor seu apoio.

.

DUAS CARAS
Edivânia garante que está defendendo o mo

rai e os bons costumes. Juvenal aviso que
nõo tolerará confusões e mondo o multidõo
se dispersar. Dália se embrenhe pelo moto e

sente dores.As mõos de Ferraço e Mario Paulo
se esbarram. Heriberto se surpreende quando
Célio diz que Bronco gostou em um ano muito
dinheiro.Renato diz o Ferraço que ele devia se

casar de novo com Mario Paulo. Mario Paulo
conto poro Bronco sobre o brigo com Sílvio.
Bernardinho e Heraldo encontram Dália. Nasce
o filho de Dália.

AMOR E INTRIGAS
Petrônio abre'à caixa e fico surpreso 00 ler algo
num papel. Dorotéia estranho o foto de Alexan·
dra ter sumido por um tempo. Mário e Débora
visitam Daniel no hospital e ele diz que não tem
pistas de quem estava pilotando o lancho. Alice
e Janaina conversam sobre Valquiria e Felipe.
Petrônio chego à pensõo o grande bolso usa

do no roubo e Anselmo estranho. Alexandra se

irrito quando João brinco que elo tem um novo

namorado. Giuseppe lê no jornal uma noto so

bre o casamento de Bruno e Rafaela.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Janete tem uma visão de Velociraptor pegando
o corpo de Marcelo. Beto, Demétrio e lsts se

escondem e Velociraptor se aproximo deles.
Eric tim o mordaça de Iara e elo imploro poro
que ele nõo o faço mal. O bandido diz que eles
precisam sair do ilha fi sai puxando o mutante
sereia. Fernando e Juanita vêem Eric e Iara indo
em direçõo 00 borco e võo atrás deles. leõo
porte poro cimo de Noé e consegue imobilizá
lo. O mutqnte obre o boca poro mordê-lo, mos
Noé consegue se livrar.

.

\

• Cine Shopping 1
• 10.000 A.C. (leg)----------.
(14h30, l6h40, 19h, 2lhl0 - sext'sobidonVquo/qui)
(16h40, 19h, 21hl0- _seg/ter)

• Crne Shopping 2
• Vestido poro Casar {teg)
(17h, 19h10, 21h20-fodososdias)
• Alvin e os Esquilos (Dub)
(15h - sOb/donVqúa)
.. Cine Shoppil1g 3
• O Caçador de Pipas (leg)
(14h, 16h30, 19t21h30 - sel(lsab/dom/qua)
(16h30, 19h, 21 h30 - seg/ter/qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• 10.000 A.C.
(14h30, 16h40:t9h, Z1hl0 - todos os dias)A:

.

:::'.1

!'Ü� ;�

• Cine Cidade}
• Meu Monstro de Estimação (Dub)
(17hl Ó - sex) (14h2,õ - sab/dom/seg/ter/quo/qui)
• Alvin e os Esquilos (Dub) (15h - sex)
• O Som do Coração (leg)

. (19h10, 21 h20 -sex)
• Desejo e Reparação
(16h30, 19h, 21 h30 - sab/donVseg/ter/qua/qui)

• Cine Mueller 1
·10.000A.C. (14h�O, l7h;)9h20,21h5-todososdias)

-;"
";�'<

Órfãos do Eldorado
Numa cidade à beira do rio Amazonas,
um possante vai procurar abrigo à som
bra de um jatobá e, curioso, dispõe-se
a ouvir um velho com fama de louco.
É o que basta para Arminto Cordovil
começar' a contar a história de Órfãos
do Eldorado: a história deseu amor de
sesperado por Dinaura, mas também a

crônica de uma família, de uma região
e de toda uma época.
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Amor declarado
com brilhantes
Se o namoro não durar muito, 00 me

nos Paris Hilton e Benji Madden terão
uma bela lembrança poro guardar. Os
dois vêm circulando por aí com anéis
de brilhantes que fazem brilhar os
iniciais um do outro. Ouestionada se

seria um anel âe noivado, o patrici
nha fez mistério. Paris vinho usando.
um 'B' como pingente no pescoço,
mos deve ter achado discreto demais
e adicionou o anel.

SUDOKU

Tony Ramos não se
ilude com prêmios
Nos bastidores do Troféu Imprensa,
gravado no complexo do SBT, o ator
Tony Ramos disse que não se ilude
com prêmios. "Um ator nunca está
satisfeito, ele sempre busco se supe
rar o cada trabalho", contou. Ramos
foi buscar dois troféus que estavam

arquivados, um por suo atuação como

Miguel, em laços de Família (2000),
'e outro pelo excêntrico personagem
Manolo, de As Filhos do Mãe (2001).

Grupo de NY quer
ver os macacos
Os membros do grupo nova-iorquino
Interpol chegaram 00 Brasil ontem
poro fazer o primeiro de um total de
três shows. Hospedado em um hotel
em São Paulo, o baterista Som Foga
rino disse que gostaria de andor por
uma floresta do país e brincar com
macacos. "Não sei se fico longe da
qui, mos ornaria ver o vida selvagem",
disparou o baterista, que pareceu
saber pouco sobre o Brasil.

SOBRE,O JOGO
É um jogo de lógico muito simples e vlclante. O objetivo
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

�I ÁRIES

4�lI' (20/3 a 20/4)
. ., Com Marte em har-

� [ monia coma Lua, o
dia está super po-

.

sitivo para você, principalmente
no que se refere a negociações.
Você encontra o dom de transmi
tir às pessoas a mensagem que
tem para convencer sobre o que
quiser. Não pode se impor.

TOURO
(21/4 a 20/5)
O dia está bastante
favorável para lidar
com assuntos finan-

ceiros, e perceber como tem usa

do seu valor. É importante ser

cauteloso antes de agir, e não
fazer julgamentos precipitados.
Tudo que não tiver fundamento,
pode prejudicer.

Do Planalto 00 litoral mais umidade, com
muitos nuvens e chuva por alguns momentos,
devido à circ�lação marítimo. Vento de sul o
sudeste, moderado com rajadas.
� do Sul e Região

.. Fases ila Ilia

tn

-�I-CR-.ES-CE-NT-E-�C-HE-'i\-- --;N-GU-'AN-TE-

I (\14/3 29/3

NOVA

HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO

MíN: 21° C Mí�:18oc0 MIN: 17° C f MíN: 18° C
MÁX: 28° C ", MAX: 24° C MÁX: 26° C MÁX: 28° C
Chuvoso NUblado Sol com nuvens Sol com nuvens

•

)(
GÊMEOS

.

(21/5 a 20/6)
A Lua em seu signo,
em contato com

Marté, mostra você
mais agressivo e pede que vo_cê
canalize melhor esse excesso de

energia. Cuide mais de si mesmo
e dos projetos que envolvam'- .

seu emocionai. Tente causar as

mudanças com suavidade.

LEÃO
(22/7 � 22/8)
Você está cercado
de acontecimen-
tos sociais e o

encontro com amigos será o que
mais ilustrará seu dia. Perceba
a sensação de que nunca está
sozinho. Curta conselhos de pes
soas próximas. Tenha humildade
de deixar cada um ser como é.

.p '"
.CÂNCER

�.� (21/6 a 2'1/7)
.

;�;.•_ ••;�� A posição dos pla-
t � .netas em seu mapa

indica que você vive
um dia de maior recolhimento.
Isso pode ajudá-lo a superar
alguma ansiedade. Observe que,
se conseguir mudar coisas que
têm perturbado SUII vida, JUlya
poder ser mais feliz.

IV·
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Dia favorável .

para o virginiano,
.

principalmente se
você conseguir expressar às
pessoas, o que pensa e. sente.
Aproveite para se dedicar aos
mais necessitados. Suo ajuda é

.

útil. Evite ser tíio perfeccionis
to e nüo exijo o impossível.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você tem hoje a

oportunidade de
viver um dia mais

romântico. Aproveite esta chan
ce para sair com quem ama. O
contato com a natureza também
pode lhe fazer muito bem. Talvez

seja o que está faltando para se

sentir mais leve.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Para o intenso ser

de escorpião, apro
fundar-se nos sen

timentos já é algo
que está na sua íntegra natureza.
Mesmo assim, o dia lhe pede para
ficar ligado a esta característica
sua e procurar praticar algo que
possa mexer com sua alma.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Os dias mostram
seu interesse e

empenho voltados
às questões de relacionamento a

dois. É ulJÍa fase em que as coisas
ainda acontecem le_ntamente. O
que vai mudar são os resultados
qu� terá, vindos de seus esforços,
por mais que demorem.

.

CAPRICÓRNIO
:-M (22/12 a 20/1)

� Bom dia para o
.

capricorniano es-
.

quematizar melhor
sua agenda diária. Aproveite sua

Ilatureza prática disciplinado,
e coloque mais'organização em

tudo que fizer. Essa atitude voi
fazer com que as coisas fluam
com mais facilidade.

··0 CORREIO DO.POVO mQUINTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2008

DIVIRTA-SE

o bêbado e o casal
Um bêbado estava sentado no banco
do praça, quando de repente um casal
de namorados sento 00 lodo. Elo diz:
- Amor, estou com dor em meu

pescoço.
- üelxa-me dnr um beijinho que
posso, disse o namorado.
Deu um beijo e perguntou:
- Passou?
- Passou - disse elo.
Em seguido elo diz novamente:

. - Amor, estou com uma dor em meu

braço!
- Deixo eu dor um beijinho que
posso ...
- Passou.
O bêbede 00 lodo ouvindo tudo

aquilo, disse:
- O boca santo, tu curas ressaca

também?

AQUÁRIO \;_

(21/1 a 18/2)
Você está numa

fase ainda mais
criativo. Vejà se

consegue aproveitar bem o dia
e vive-lo com mais alegria e

prazer. O que quer que decida
fazer hoje, deverá ser curtido de
um jeito mais leve e agradável.
Namorar é uma ótima opção .

PEIXES

III.. (19/2 a 19/3)
•• Com a Lua ainda
.....,.., estimulando SUD

área doméstica,
seria aconselhável que você cui
dasse de sua relação em casa,
com os familiares. Mesmo não
tendo muito tempo, procure, na
hora que estiver em caso fazer o
necessário, sem incomodá-lo. '
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BOBÁJ1 BOBÁJ
-Queridos amigos e leitôs, o partir de hoje: com meus poderes, (lnulo de

suas vidas o influência de certo expressõo. Pensem nisso que um dicionário me
contou:

Sarro
do Cast. sarro < lot. saburra, lastro

s.m.,
fezes que o vinho e outros líquidos deixam aderentes 00
fundo dos vasilhas;
saburra;

.

. W;
resíduo de nicotina no fundo dos côchimbos;
crosta formado sobre os dentes;
resíduo liginoso quq o pólvora queimado deixQ nos armas.

;;�j¥;-"'�";

"TIrar um sqrro", portanto, nõo foz muito sentido - pelo menos pro mim, '

que nõo vejo a mínima assqfiaçõo de piadinhas maldosas com resíduos de
fumô. � como falar "você é um salJo" também nunca disse muita coisa,
proclamo: digo nõo ao sarro!

Vivos II língua portuguesa, temos II nossa disposiçõo o motejo, o mofo, o
chllcota, o escá!�i.o e a galhofa para u�qr! Palavras*�ofisti�adas".elegontes!Mesmo que você apenas esteja rindo dasfrieiras da sua tia, vai parecer muito
mais inteligente na mesa 00 dizer "Nõo dê bolo, só estou fazendo troço".

Torne o mundo' um lôgõr mais coerente: digo nõo 00 sarro. Ou/<
simplesmente, pore com ele,coque também é uma coisa boa de se fazer.

I
.

Renato e Cio. soltando o rep�rtório em opreséritoçõo no Licorerio, ..

EDUCAÇÃO MUSICAL NA ESCOlA
Vale apoio 00 abiíixo-assinado que o queroeducaçõomusicalnaescola.coni está
pmmovendo. O movimento busco alterar o �ei na 9.394, de 20 de dezembro de
1996, para dispor sobre o obrigatoriedade do ensino da músico no educaçõo
básico. O Projeto de lei já está no Câmara dos Deputados desde o dia 08 de
fevereiro e. preciso agora que o público demonstre interesse poro que seja
aprovado. Dê uma passado no site e contribuo, todos têm o ganhar com educàçõO
musical desde o base, que tonto irá formar talentos quanto aumentar o nível de
exigência dos ouvintes deste país. E adeus piriguete!

- <
IMPOSTORES
OMacBook Air. notebóok ultrafino do Apple aíllinçiadp em janeiro, está disponível
no Brasil copreço dê R$ 6.499, pelo fi,Hal brasileira d�,Apple. O mesmo aparelho
chegou 'lIsJojas norte-americanos em feverêiro'apàrtir de US$ 1,8 mil. Segundo o

assessoría de comunicaçõo do Apple Brósil, o preçó cobtàdo aqui é equivalente 00

valor'em dólares (US$ 1,8 mil, ou R$ 3,1} min, som(ldo ógs valores dos impostos
(R$ 3.Q29). 'Quer dizer; o preço cobre os impos�os já' cobrados nos EUA e ainda
duplico de valor devido nossos táxas. Mediànte constatações como essas, nõo dá
mesmo'pro entender porqve' nessa piado todo ainda querem enfiar mais tributos'

..
nosso goela abaixo' alegando ausêriciq de �apital par(l'obras, saúde e educaçõo.

'.' . Consequência: o gente nõo consegue consúmir es bens que gostaria, neni têm
: acesso aos recursos qile deveria. Ê país! ': _:.' ,: ';:, .' �{.

,

contato@poracaso.com

_._ .........-.1t, -.
o alto-astral dos irmõos Luciano e Neni Junkes

CONFIRMADA
Agendado poro 08 de abril o Noite Mexicano que il SCAR
lounge irá promover. Será uma noite de terço-feira regado
II tequila e culinário típico no point, que poro animar o
evento trará os mariachis (músicos mexicanos) e tequi
leiros do restaurante Guacamole, de Balneário Camboriú.

O BIG "BIG"
Fonte seguro garante que aonde havia o ComBat Club
breve será o canteir� de obras do Big. Como tem gente que
pode causar confusõo por aí, vale destacar: será um

hipermercado do franquia Big, e nõo o retorno do saudoso
boliche II cidade...

DÁ-LHE THOMAS!
Nosso piloto jaraguaense favorito chegou o 0,5 segundos
do primeiro colocado no 20 Etapa do Campeonato
Catarinense de Automobilismo, que rolou final-de
semana passadô em Joaçôbg. O rapaz agora lidero o

Estadual de Automobilismo, e prepara-se para o 30 etapa
que será dias 11 e 12 de cbrll em lontras.

TRIBUTO
Beatles, Stones, led, AC/DC e Doors serõo os grandes
homenageados nesta sexto no Curupira Rock Club, com
banda Yellow Box no responsa dos lnterpretaçães; O show
de primeiro categoria sai pelobogatela de R$10; e começo
,QS,O�lfCollfiro detnlJ!es.eril fotolog.com7c�rupiro_rock. ,

'\
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R$ 42.500 R$ 30.500 R$27.000·
Entrada + saldo em até 60 meses
cern taxa a partir de 0,99% a.m

CLIO AUT, 1.0
COMPlETO, 2006 COM OPCIONAIS, 200'

Fníreda -+ 5<.1100 ern até 60 meses
com taxa a parti: de 0,99% am.

Entrada + saldo em até SO moses
com taxa ã pertir de O?99% e.m.

R$ 35.500
Entrada -·i· saldo em até 60 meses
com taxa a partir de 0,99% a.m.

R$ 73.000. ·R$ 52.300
Entrada '.;. saldo em até 60 rresea
com taxa a partir de 0,99% a.m.

COMPl.l,TO zoos
,307'RAtlYE
COM:PLEfO zoes

Entrada .1;- saldo. em até 60 meses
com taxa a partir de 0,99% e.m.

C31.4
COMPLEJO, 2006

'R$ 36.800

COIn a chegada
do 'Outono,
os preços

acompanham
-

as folhas 113.
Dream Car,
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-VEíCULOS ----

VEíCULOS
3275-0045

CORSA SEDAN 1.6 2005 COM OPCS

FIESTA CLASSI4P 1999 C. OH + OPCS

SIENA STILE 1.61999 COMPL. + GNV

...... - -º-�º�Iº.-ºº-!�()yº ··0QUINTA·FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2008

JOG·O. DE AMORTECEDORES PALIO

Dianteiro GP30126 DlANT/TURBO
+ Traseiro GBl1119/27013 TRAS/TURBO.

FIESTA PERSONALITE 1.0 2003 C. OPCS'

TWISTER 2005

www.giovaneveiculos.com.br

CLIO SEDAN 2006

VECTRA GLS 1999 COMPLETO,

EMAIS ...

BLAZER DLX 2.2 GNV 98
CHEVETI 93
MONZA SLIE 2P compl 87
PARATI G1II1.8 4P completa 01
POLO 1.6 completo + rodas 03
GOL 1.0 . 94
GOL Cl 1.6 GNV 92
PAllO WEEKEND CITY 1.5 8v campi 99
STRADA WORKING 00
FUSION completo 06
ECOSPORT X�T 1.6 compl. +ab+couro 04
FOCUS Gl 1.8 completo 01
FIESTA 41' trava e alarme 97
ESCORT ZETEC 4P Gl 1.8 completo 97
ESCORT l1.6 2P 92
VERONA GHIA 4P compl. + 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

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

ESCORT GL 1.8 1998 C. OH + OPCS FIESTA 4P GL 2000 COMPLETO

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

UNO MILLE SX 4P 2000 COM OPCS
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QUINTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2008
........................................................ ···"VEíCULOS

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

CORSA CLASSIC 1.6 LIFE '2005
OTrrE/AL/AOPRATA

tif4i,I,I.$

Uno ElX 4p j9S5 R$10,900,OO
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 29,500,00
Palio ELX 13 4p 2005 Idtíaq/te prata R$ 26.800,00
Escort GLZetec 1997 ac/dtVkit R$ 14,900,00
Fiesta GL 1.0 4p 1996 R$ 12.500,00
Vectra GL 2000 completo R$ 28.800,00 '

Vectra GLS 1997 R$19,900,OO
fOI'd Ka 2001 c/.kit + cd painel. R$ 16,800,00
Kangoo ExPI'8SS 1,6 2003, R$ 23,000,00
Golf 16 2000 completo, R$ 28.500,00
Palio Fil'8 4p GNV. R$ 19.900,00
Fiorino Furgão 1.51898 R$ 15,500,00
Go11.6 1988 R$ 6,800,00
Escort GIJ, 1985 R$ 10.500,00
Celta 1,0 2005 ci opcionais azul R$ 21,500,00
Gol MI1997 c/8c!dh/te R$ 14',500;000
Gol CU1,819S5 R$.12,300,00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9,500,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$17,500,OO
Ford Royalle 1993 c! kit GNV R$ 10,500,00
Corsa Sedan MN 2003 trio/ac R$ 26,800,00
Santana 1.8 4p 1996 R$ 13.500,00
ClioSedan 2002 completo - dh R$ 22,900,00
Uno EP 4p R$ 11000,00
Scenic RXE 1 6 2002 GNV R$ 36.900,00 '

Santana Evidence 1997 R$16,500,00
Corse Sedan Classic 'L6 2005 R$ 24,500,00
Palio 1.6 4p 1998 completo. R$16,500,00

'

Fiesta 4p 1998 R$ 12,900,00
Fiesta Street 4p 2003 R$ 18.500,00
Marea SW 1998 compieta R$ 20,500,00
Palio Weekend 1.5 1997 el se R$ 17,500,00
Parati CL 1,6 te87 R$ 6,500,00
Corse Wind 1995 azul R$ 10,900,00
Escort Hobby 1996 único dono R$ 9,000,00
Corse Wind 2001 2p azul R$ 16.500,00
Uno SX 4p 1898 azul R$12,500,00

SCENIC RXE 1.6 2002 PRATA
COMP+GNV

4iE"Jit'·'·t.•
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MUITAS OPÇÕES EM UM �Ó LUGAR
"

VEíCULO� �EM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCIL

AS MENORES" TAXAS DO MERCADO
ÓTIMA VALORIZAÇÃO DO �EU U�ADO
PRAZO DE ATE 60 'MESES PARA PAGAR

SEU CARRO ESTÁ NA

Você que exige veículós de qualidade, procedência garantida
revisão preventiva e uma negociação +ranspararrle, venha nos visita!

Corolla XU 16VVTAut • 2003 - Preta - (AQ í AR I Celta 1.0 - 2004 - Prata - (AQ I All VE I DT I Scenic Expression 1.6 16V - 2005 - Bege
Al/RE/FN/VE/DTIDHI AC/Rll/TE -4P) AC I LT I TE - 2P) (AC; DHI VElTE! AD! DT í LT - 4P)

www.ditrentoautomove·is.com
FORD
ECOSPORT 1.6 8V - 2007 - AO I CO I AL I RE I FN I VE 10T I
OHIACI RLL/COI LT ITE - PRETA
ECOSPORT 4WD 2.0 - 2004 - 4WDIAOI AL/VEI OT I DHI AC
I LT ITE - PRATA

_

ECOSPORT XLS 1.6 - 2004 - AC I OH I VE I TE I LT 10T I AL
BRANCA
ECOSPORTXLS 1.6L -2005-AC/OHIVE/TE/DTIRE-PRETA
ESCORT 1.816V -1998 - AOI OT I OH ILT ITE - BRANCA
ESCORT SW1.8-1998 -AC/OH/VE/TE/OTILT -AZUL
ESCORT SW 1.8 -1997 - OH I LT IDT - VERMELHA
ESCORTSW GLX1.8 -1998 -AC/DH/VE/TE/DTIRLL-AZUL
FIESTA 1.0 8V - 2005 - AOI DT / LT - Branca
FIESTA 1.0 HATCH - 2004 - OT / LT - PRATA
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - LT I DT - BRANCA
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - LT IDTIAO - PRETA
FIESTA HATCH 1.0 8V - 2005 - DT ILT ITE - PRATA
FOCUS 1.6 LHATCH - 2005 - ALIVEIOTI DH/ACI LT/TE - PRATA
KA 1.0 8V" ?002 - AOI OT I LT ITE - PRETA
KA GL 1.0 -1998 - BASICO - AZUL
KAGLIMAGE1.0-2001-AO/VE/DT/OHI -CINZA
CHEVROLET -

CORSA SEDAN - 2003 � AC/TE lOT - CINZA
CORSASEDAN 1.08V -2005-AO/ ALNE/DTIDHI AC/TE
I - CINZA
CORSA SEDAN 1.08 V - 2004 - AOI OT - PRETA
CORSA SEDAN 1.0 - 2001 - AOI DT - VERMELHA
CORSA SEDAN 1.0 - 2002 - AOI DT I LT - CINZA
CORSA SEDAN 1.0 � 2002 - DT ITE - BRANCA

CORSA SEDAN 1.0 MILLENIUN - 2002 - AO I DT I AO -

BRANCA
CORSA SEDAN HATCH 1.0 - 2001 - AOI DT � PRATA
VW
GOL PLUS 1.0 16V - 2001 - LT I DT I AO - PRETA
GOL SPECIAL 1.0 - 2002 - BÁSICO - BRANCA
PARATll.016VTOUR -2002-AL/VE/DT10H/LTITE -CINZA
SANTANA 1.8- 2001 - AC/DH/VE/TE/RE/ DT - PRATA
FIAT
FIORINO 1.5 FURGÃO IE -1997 - BASICO - BRANCA
PALIO 1.0 - 2001 - ALI DT I LT ITE - AZUL
PALIO EDX -1997 - BASICO - VERMELHA
PAllO WEEKEND 1.616V -1998 -AO/ ABIAL/RE/FN/VEI
DT I DH/AC/LT /TE - VERDE
SIENA 1.O 16V - 2002 - AOIALIVEIOTIDH/AC I RLL/TE - AZUL
SIENA FIRE 1.0-2007 -AOIALIVEDTDHIAC/TE -CINZA '

STILO 1.88V -2005-AL/AO/RE/VE/OTIDH/AC/CO/LTI
TE-VERDE
UNO CS IE 1.5 -1995 - AOI OT/ LT - VERDE
UNO MILLE SX -1998 - VEl DT I ACI LTtrE - VERMELHA
UNO MILLE SX 1 Q -1997 - AO/ DT I LT - VERMELHA
RENAULT
CLIO AUTHENTIC 1.0 16V SEDAN - 2005 - TE / AO I DT -

PRATA
CLIO HATCH 1.0 16V - 2004 - AOIAB/AL/VE/ DT / DHI LT I
TE-BRANCO
CLIO HATCH AUT 1.0 8V - 2006 - DT / LT - CINZA
CLIOHATCH EXP 1.0 16V - 2004 - AO/AB/VE/ DT I DHI ACI
LT /TE � PRATA

CLIO HATCH RL 1.0 8V - 2001- AO!AB/VEI AC - PRATA
CLIO PRIVILEGE 1.616V SEDAN - 2005 - ACI DH/VE!TEI AB
10T/LT/RE/RLL/CD-VERDE
CLIO SEDAN 1. O 16V - 2006 - AC I OH I VE!TE I AB I DT I LT -

VERDE
CLIO SEDAN 1.0 16V - 2006 - AOIASI ALI RE/VEI DH/TE/
DT-VERDE
CLIO SEDAN AUTENTIC 1.0 16V -2004.-AO/DT/LT -PRATA
CLIO YAHOO 1.0 - 2003 - ALI DT /TE - PRETA
SCENIC 1.616V - 2002 - AO/ AB / RE/ FN /VE/ DT / OH / AC /

. RLLI CD / LT !TE - CINZA
SCENIC 1.6 16V - 2001 - AO / AB / VE / DT I DH / AC I LT I TE -

BRANCA
SCENIC 1.6 16V - 2004 - AO / AB IRE / VE / OT / OH I AC I LT /
TE-PRETA
SCENIC EXPRESSION 1.616V - 2005 - AC I DH I VE /TE lAB /
DT ILT -BEGE
SCENIC EXPRESSION 1.6 16V - 2005 - AO / AB / ALI RE / VE /
DT / DHI AC IRLLI LT /TE - CINZA
HONDA
CIVIC LX 1.7 -2006-AO/ AB/ALIRE/FN/VE/DT /DH/ACI
RLL/CO/LT /TE - PRATA
TOYOTA
COROLLA XLl16VVT AUT. - 2003 - AO / AB / AL / RE I FN / VE /
DT/DH/AC/RLL/TE-PRETA
PEGEOUT
206 SW 1.616V - 2006 - AO/ AB / AL/ RE/VE I DT / DH / AC/
RLLlCD I LT / TE - VERMELHA
2061.0 SENSATION - 2004 - AO/ALIVE/DT ILT /TE - CINZA

,)
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excelente estado. Tr: 9102-2008. ar. R$12.800,OO. Tr: 3376-2247.

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

portas compl R$ 12.800,00 Tr: 3275 -

3538.

488.00. Tr: 9148-0210.

PÁLIO - Vende-se, 06. Flex. campI. -

AR. RS 28.500,00. Tr: 9978-9990.

PÁLIO - Vende-se, 97, te. Tr: 3275-
1642.

-

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

troca-se por Strada ou courrier. Tr:
9604-9676.

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

MONZA - Vende-se, 96, 4 pts. R$
12.800.00. Tr: 3376-2247

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

VECTRA - Vende-se, 94, GLS, Gompl.
+ GNV. R$16.000,00. TI': 9128-8100.

STllO - Vende-se, 1.8, 16v, completo,
2003.lmpecável. TI': 8406-4447.

_ FIAT

STRADA - Vende-se, 05/06, ar. R$
28.000,00. Tr: 3313-1043 ou

99322555.
CORSA - Vende-se, 98, 1.0 MPFI, 4

portas,LDT,AQ,TE,AL. R$ 14.800,00.
Tr: 8434-7317 (Após 18h.).

. CHEVROLET UNO - Vende-se, 94, 4 pis. R$ 947.800,00.
li': 9145-6290 ou 3370-5218.MONTANA - Vende-se, 04, 1.8, Flex,

CM, PE. R$ 25.000,00. Tratar:
9189.7947

FIORINO - Vende-se, 96', furgão. bom
estado. Tr: 3376-1496.

PÁLIO - Vende-se, 01, campi,. R$
24.000,00 ou 11.500,00 + 33 de UNO - Vende-se, 96. Tr: 9651-5223.

ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pts, flex.
R$ 30.000,00. Tr: 3273-0775 c! Milton. UNO - Vende-se. 01. Tr: 9980-6554.

CELTA - Vende-se, 2p, branco, 2004, MONZA - vende-se, 69, camp, menos

CELTA 2008 COM PREÇO DE 2007 1\ PRONTA ENTREGA

CUIA 1.0 UFE 2P��
't Nova frente e nOIlB traseira com

design robusta
• t:nnta·giI'DS nD ,ainel' de toda'S
as versões

• NUllO' painel de íl1stftlmentos
mais moderau e mais l:ompJetu o MELHOR OESEMPE�a 011 CATEGORIA.

entrada

+60
parcelas de

399
livre de IDF

MONlANA 1.4 CONIUESr�
COM Pllllil:'I'OIi DE CAÇAMBA
• MAX CAB· ",.Ihor ..I�. entre tam..h. d...bine e lamanh. da c'çamba
• 6arantfa de 3 anQ para motar, tral1lsmissão e itess efêtrh:as
.. Garantia de 5 anos cnatra corrosãD-
• MaiOI' .apa.idade ...paÇlJ i. carga ia ••leguria 135 kg /1143 fit",. Ia u.i..

ÇlJ...b. uma mole na os.amba .om all!lIIfI. fe<:bada • n••illa a.atm Hoda.

".""'Parã,.o ..m Savein>. Stradil

ImllmçUI.$ ESPECIAlS PARA MICHOEIIII'I!ESÁRIIIS E PRDDUl'lIRfS RUIlAIS

• Imobillllldar eletrio;..
• Ar quente
• limpadar tia pàrl .. llrísa
tum temparizadur

• o.••mlnlÇDdOl' •• vidro tIa.eir.
• ROII1!1Ilio ell!entáS .... controle
ma.... illt .

+ R$18 NA PRESTAÇÃO
KIT SEGURANÇA

alar-me
.idrn .Iétri..
trava el.tri�a

• A.eI....do' EI.tr6lii<:.
• Alarme sonara de farái, acesos II

• A�::nd:�=r:ntegridD frilllquente

.

fi.... d. ere
• Coluna da direção regtdávtl em altura
to Sistema da ímollifilaçãa do motor por
cbaw eletriinica (Immobilizer System)

90
com protelor de caçamba

ACEsse www.penaestradadtevrolet.cnm.br
Você ganha check,up grátis e ainda aproveita
dicas e roteiros turísticos.

CAMINHA0 - Vende-se, 86, 6.90. RS
28.000,00. Tr: 3372-1391.

GOL - Vende-se, 01, 1.0, c/GNV, ar, dh.
R$ 23.000,00. Tr (48) 9948-9070.

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

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

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

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

GOl- Vende-se, 95. RS 8.300,00 + 11

pare. de 260,00. Tf: (46) 91 04-8134.

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

GOL - Vende-se, 96, SU, 1.6. Tr: 9.651-
5223.

GOLF - Torra-se, 01, 2 O, campi
--coum, automático, emplacado 08. R$
29.900,00. Tr: 9191-6333.

PARATI - Vende-se, 00, campi, 1.6, 4

pts, azul. R$ 21.000,00. Tr: 8402-2527.

PARATI - Vende-se, 98. R$ 16.500,00
Tr: 9937-5984.

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

SCENIC - Vende-se, 01, 2 O, RXE, c!
GNV. RS 35.000,00. Tr: 3371-8153 ou

9936-1304.

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

TWINGO - Vende-se, 00/01, 1 ..0, TE,
VE, AC. R$17.000,00. Tr: 9.1 35-8601

504 - vende-se, 96. R$ 15.000,00 c/
capota. Tr: 3374-1049 cfAdemar.

PEUGEOT - Vende-se, 95, AR, TRIO. R$
8.500,00. Tr: 9128-8100.

PEUGEOT - Vende-se, 95, 205, Ar, trio.
R$ 8.500, Tr: 9128c8100.

'MOTOS
BIZ - Compra-se, 01/02103, c/ es. Tr:
9613-4231.

CBX - Vende-se, 88, 750. R$
12.500,00.9975-0117.

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

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

DT 180 - Vende-se, 89, p! trilha. RS .

1.500,00. Tr: 9968-9296 .

.

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

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

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

SUZUKI - Vende-se, DR, 650, RE. R$
10.000,00 Tr: 9941-5855 ou 8445-
2370 .

C/E:duardo.

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

TORNADO - Vende-se, 05, vermo R$
9.500,00 ali Troca-se por XR 200. Tr:
3370-7424 ou 8412-0888.

TORNADO - Vende-se, 07, 2 capacetes.
R$1 0.200,00. Tr: 3273-2372 ou 9995-
7028.

_./"

XTZ • Vende-se, 07, 250. RS
10.500,00. Tr: 3372-2471.

XTZ - Vende-se, 97, 100cc. R$
1.500,00. Tr: 3371-1093.

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

;ACESSÓRIOS
APARELHO - Vende-se, de som,
p/earro, pionner. RS 180,00. Tr: 9115-
7672.

.

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

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

GÁS - Vende-se, kit p/ carro. RS
2.000 .00 Tr: 3370-1856.

PNEUS - Vende-se. 195/55/15. RS

150,00. Tr: 3372-2818.

CIVIC· Vende-se, 05, LX, 1.7, 16 V. Tr:
9975-3535.

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

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

MITSUBISHI - Vende-se, 93, L200,
campi, 4X4. R$ 30.000. Tr: 9128-8100.

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

V�nh(t conferir nossos seraiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul· SC
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VEíCULOS

www.circuitoveiculos.com
1'1,v""

Rua Reinoldo Rau, 355 I Centro I Jaragu6do Sul
Santa Catarina

(47) 3371 9333
!ill

CI
Auto Center

Ao lado da Circuito Veículos

Fox 1,0 - 2004

2P

. Focus 1.8 - 2001
Completo I CO I RLL I EC

Celta VHC - 2004
ARILDTIAQIRLLITEIAL

Fiesta Persona lite • 2005

LDTITE
Uno Mille SX Young -1998

LDTIAQ
Corsa Sedan Classic Life - 2005

DT IAQ ITE .

Corsa Hatch· 2000
LDTIAQ ITE

Clio Sedan RN • 2003
ARIDHITEIDTIAQIAB

Vectra 2.2 GLS - 1999
Completo I RLL

Scenic RT ALiZE 1.& - 20Ój
Completo I RLL

.

Mer.iva1.8 � 2004
Completo

Fox 1.0 - 2004

VEITEILDTI AQIDHIAL
...................................................................................... ' '

Páscoa J EL tem FI

,
'
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........ --- VEíCULOS···

Peugeot 407 Sedan Peugeot 407 SW Peugeot 307 HB Peugeot 307 SW Peugeot 307 CC Peugeot J01'Sedan Peugeot 206 Escapade Peugeot Partner Peugeot Boxer

CAEP',- Central de Atendimento Especializado·.Pe�geot: 0800 703 ·2124 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL:

r jaraguá do Sul. - (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau - (41) 3331-4500
ltajaí - (41) 3344-1000

Brusque - (41) 3396-8661
'Rio do Sul- (47) 3522-0686

IIBANCO PEUGEOT

FOUlfi$!).'!tl'ir;;ep"r.i:: fir.sHl.islm)i>XlsPmnxx;W'Iás'i�;<,pata !X�1" Ullt,aPe'Jg(i()i2W,'!l�celC P,:!�l2C-6C.(JlJpê(,...al::riQi<if!.Gam:nr;!i'l ;;a:id<: S{!ffianle-pam. Fjoom::i.amf.'l'l!�oom(lB.,m::c ?*uneotena:;��e:ped!ir.arl.'>.'H'!b.1�w.R3mC[}C�creai!a Dire!aaaC;)flW;nidr..fp<>.Jo&no:l ?e��eal. f'faf1op-araO\)n&(!rumenli'H'!e.-ekulOromoPacotedeSet'/iço.,>
{S'ilgliros). P�.JÇlec·, 206 Sensa1i<lft Hl flex. J penes. wmojsb !la/e-s, pir.tw<:. rr.�i>:.a f'r� Perta Nee, atralfés da Ps;.iÇWl On-üne. F�!:> ir..cj.)SlJ.RewpúWoo �4jsrloo para vernia à 'oista a pa>ir te R$ 28AOO,OC,Sim:.rlaçilo c;Qm.k$el<lr,OO G .-eloJlo seca e o p«lÇG ê '.<isla sl.tqeúkJ c-e Rj 28.49Q,iiQ a nÍ\.<el' Bm�J SOffiat'(J ao valor ue R$ 5.00C,0i)
cosssoenseee eoPacote de Ssn.iços i&iç!.!l1}s AU�:;J,"T'ânqt:iJidaéa {Pm1eção Fhar.r..oo-a} e 8t1&tl.são de Ganmta], 00,'11 {.l plilf! úfli� a éi€'! BrasS. Piam.> t-sSIJ meses serccc E1llrada ee R� 14 . .:>,:0.42 (50,2 t91%).àmIa, 1T',ais 00 pa:u;!as fI"..;<;a$ 00 r{$ 499,Cú rom 'ieoorrnmro da 1 (prim�l.'a) pa!t'�h cara AMl200a. Preçtrro!al dto ':ekdu à prazo para UOmews,
incit<indooPa\:rracie-�(&..'Yi.lrO$): R$44247,45. Ta�sti€j;jrwOO :"fl�i;$de 14.57f eaet, 14a.m,-aCEr[Ci.lSlt=.Eeti.'üT!)taíl®�efaçiwde-!�mr£áamef!!c·eoo21,28% eae í .52%·a�11,,�;Q:"flbrijl1"'1OadglOF�e3,C>%a.a�ala?QSc.�a Rsk.aii;),Cl;sro:jolOFadcional·ósú,38%està:lr,chlf6J1Qooeficier,wl. &!j:ibàapro'laçWoocrOO1ru. àstaxae poeetãc
seaüeaeeese N;'h'e(,,��amçóe:ssi!}l'$fu;ati,<,ns!lf.:mercado�r",��, sem a\'!:$() pn'!<,:i:1. O Paroll::e-eSe--n:;.'OS!êm as.ses'.trf!as�<��3r1$tCils S€frlo"õs.h;:\"l· S eros {:.ri mese.�� oo;r.��(i,ia(},1 R$1.700,OO. Oar,osMé,hlr'..:i:S e-Cotp(lm�,deP.s 31.ü<)�,oo;�l$(;b:!�dF. G;.;';L"I1ia", 2 eeos, ÇQ8if:ido da �1gMO:a "pOsOOrol'f{d(',o pfiUC í1e-3 meses ct!

[pra;,�a (ega! e S mesesos garan!ia <Xifllt'lb.;a:le jjbriC2.; Se.J13ro "'i\mqL3J?da�e- '4?..r.cia õaranísc contrate deiir.ancimr.""'lK<. c¢'''ldiqôe< 'liiJi.i:lSoomern:spam firx1:l.-:ffimer®CO<'rí »aaocc P!!U9<;f:�eu :;;f.(l..'fll'.a cce a �.');1�1l� $€g.lfO;'SA C�1Sil�!l !ooasaso:lfitiiçtf!.ô.. t'K::\lWff. e eJ.riustesfla caoaqtJ�oo. Dts.: Par3ve1ctr05 llcqu:ti�ã: ven eMOHtl(ll'li"::iados

-cornQ8a!'l:;oPe:�ool,ocàh.""..!iúOOSS!jtli·O�staS'Jieltoaal�6r<:lçõesdea-:»;w�{X:l3 &l:glS<idora.p0í!$9efícOOc�(X!�.C<lmpar:ha�E;gr,,?:${\If":$ma:tW3 Pçsooasfi���rr.1®dEalé 64.a11v.lia!1 mesesffilídads.• nácse�sll;m".M¥.k:�Fe<',;;:v<:sJJ.::d'lÇ();S: rasísasetcaacceee. Ur.I:�f'!l>I\!ool200HBeSWAuklmálloo, �,$l jaYFl;)>:eq'J!p.aéoétll�b,icarom
çámbio ,Uf,<;lmáliCO$eq�er,cial1i9!Iô('íc 'SysW'm Pcrsche grátis. Esk:lc:oodasCvr,,�sÍ\l!'á.>las ?�!.i�Jf: Peug.,"'l!t2.tBSensafu:;n ;ALfk;< . .ap<Jr:as,aM\'�bOO".oa,píM",-a!'J"Qmk.aFre.j.l)Peáa Sl�a. CGrr.«tia!.tza4c pelaWEB, f3{!lnoo::ws·. Ur.ha?eJÇoo!:WB H66'SW Atit(.Xllátio;: ·15 ur:�dades<.fuMOOa!o20e He Â(i,omát'oo!l2 ;In!dadas,cr..Mcde:o;;'05SW
AulO:1lá1loo. tintla�07 - ?leÇO Sllge."idO doMo-jp,!r. Pet:{!3Ct3G7Sed111 Presence 1.&MBC;i.1k:o,A�)\M(ldlW.:iJ7\OO,A�::omfujor;>l.da.f}.r�ohi&3t�íw..VkifOOflb:a,<,j;>'eiélriC3s,�!}j�,Frek.sA8S, Pin�i,l�M�lh,(Ik:a. ffP,oofool,:.'>I'}, f'f� r.Oillf.:cior-afde.H$54.9S0,OJ})Iilm iBs:c:men!c á visa- OS >!f:idê.d�em escae neeccrcesscrénae S:,,l.stXlli(Q, Pezo

de\19êi'lCiaO"aprom()""�CQa(l5ica:nooa31!03:1OO8,(I(l��r.�dw.IIer.'Cses»-1J,;��O'lOS$!)ffiff:jef*ran;"lSruw<:�:-,,"üS. Nãotl;J':'l:.d<ltivap;l!<l<llijiaspro�.P!l1a�aisinfu<'.',a.fossOOtt-pre;aseilW6¢es� oorw!ef! Hedel!f:JCor.OO5.'liollM!aSpgl':1:eQ'!,r;g>;epilraoaoo103242�<:�-6·,WM.,pe!l!';OOf.(,{!f:J,br.

, Segunda a.$e.xta das 8h.às'f9h. $ábado� das 9h às 13h.
_ www.strasbourq.corn.jrr
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(.47) 3,370-3015
COMPRAR SEU CARRO NOVO."

.
.

CONSULTE"NOS

VEíCULOS o CORREIO Df) =,OVº OQUINTA-FEIRA. 13 DE MARÇO DE 2008

Rua Presldente Epitécio Pessoa 570 ! sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catanne.

veiculas

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

www.streetcarveiculos.co.m.br

Picass,O Exclusive 2003 R$ .39�g90,OO .

,
)

MOI.LER COMPRA - VENDE '_ TROCA - FINANCIA
. R. Marina Frutuoso, 433 - Centro
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3370-7942

PROMOÇÃOp�7ett,
'5000A CADA

R$
'EM COMPRAS

VOCÊ RECEBERÁ UM CUPOM PARA
CONCORRERA

,

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

,
DE R$ 100,00
EM DINHEIRO

,
. _. .

, .,
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RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,
CHAPEADOS E 'BUFFET DE FRIOS

'.':' .

'Disk Pizza
3275-2876

� 'TQd�S os �ias a partir das ,18h30
"

," ,

Rua Barão do Rio Br�nco, 1000 - Jaraguá do Sul - se
(na rua do Supermercado Angeloni ao 'lado da Help Informática)
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�CASAS
BARRA DO SUL - Vende-se. TF: 8406-
5606.

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

CZERNIEWICZ � Vende-se, 70m2, 1
suite, 1 ato, c/ coz 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', c/3 qtos, suíte. R$
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240.000,00. Tr: 3376-4534.

GUARAMIRIM - Vende-se. 200.0DOm2.
R$ 85.000,00. Tr: 8805-8708.

JARAGUÁ 84 - Vende-se, alv, 115m2,
2 qtos, garagem pi 2 carros. R$
50.000,00. Tr: 3376-4001.

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

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

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

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

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

ED. TERRA BRASILIS - Vende-se, cf
? qtos-i-suíte, churrasq., cf 104m2.
Ir: 8404-3001.

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

VENDE-SE - Prox a Loja Madri,
82mts quadrados,1 Suíte, Sacada c/·
churrasqueira, cozinha sob-medida.
R$125.000,00. Tr: 9128 8100.

VENDE-SE - 82m2, Sacada c/ chur.
R$125mil, tratar 91288100.

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:
9944-8771.

'TERRENOS
BARRA DO RIO CERRO - Compra-se,
cl escritura. Pago a vista. TI': 9185-
4615.

COMPRA-SE - Terreno ou casa pi
assumir financiamento. Tr: 3273-
0211.

CORUPÁ - Vende-se, 23.000m2• R$
200.000,00. Tr: 9941·5855 ou 8445-
2370.

GUARAMIRIM - Vende-se, comercial,
2700m2, próprio p/ construção de

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

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

SANTO ANTONIO - Vende-se, cf
escritura. RS 5.500,00 de entrada +

prestações de um salário mínimo. Tr:
3371-6069. Creci 11831.

VILA LENZI - Vende-se, 406m2• Tr:

ALUGA-SE
QUITINETES
E QUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II
Reserve também na prelo.
3370-3561 c/ proprietário

3275-2773.

SALAS COME.
FIGUEIRA - Vende-se, loja,' moda
tem/mas. + diversos .. R$ 25.000,00
ou aceita-se carro. Tr: 3370-5366 ou

8429-3448.

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

:CHÁCARAS
GARIBAlDE - Vende-se, 120.000m2,
casa + 6 galpões, lagoa de peixe. R$:
160.000,00 ou troca-se por casa em

Jaraguá. Tr: 9137-5573. Creel 11831

MASSARANDUBA - Vende-se. Tr
3379-1119.

smo - Vende-se, 125,000 m2, cl
lagoa. R$ 140.000,00. Ti: 33.70-.
3309 ou 9654-8894.

CASA - Procura-se, pi alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437.

CZERNIEWICZ .; Aluga-se, quitinete
pequena, somente para casal s! filhos
ou pessoa sozinha (de idade). R$
300,00 cl água e luz incluída. Tr:
9165-3174

JOINVILLE - Aluga-se, c/2 qtos. R$
500,00 + condomínio. TI': (47) 3372-
1475 ou 8806-4229.

,NOVA BRASíLIA - Procura-se moça
para dividiraluguel. TI': 9115-3370.

?r=lISMai
..

�_�. M O V WWW.PRISMAIMOVEIS.COM -RuaMaxWilhelm,729-Baependi
LA337·0-0022
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.PRECISA-SE DE
'

PESSOAS COM OU SEM
eXPERIÊNélA EM
VENDAS, PARA
DEPARTAMENTO
COMERCIAL.

Interessadas deixar
currículo na Rua João
Marcatto, 142 - Centro -

de 3a a 5a feira.

SENHOR SE
OFERECE PARA
TRABALHAR

. ,COMO PEDREIRO,
50 ANOS DE
EXPERIÊNCIA

Tr: 3371-0462

M TO

2 quartos � Sala de Estar
.

Cozinha � Lavanderia - BW� Súclal

Sacada cf Churrasqueira
i Vaga de Garagem

,
,

3 qt?S sendo 1 Suíte - Sala de Estar •

Cozinha - L.avanderia BWC S .

S
-

Delalacaoa cf Churrasqueira1 Vaga de Garagem
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senac Serviço Nacional de. Aprendizagem Comercial

Fone: (47) 3275-8400

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

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

l.eOll.

ESCOlADE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUKDO SUL/SC
Certíflcado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro n° 4480

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

<,

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em l\iIâssoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)

Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

FOlie 1411 3371-4311

Fax 1471 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 0,20 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
- ASSISTENTJ; DE LABORATÓRIO (8763/8878) - - PEDREIRO E I\UXILIAR (8845/8846/8883)
Técnico em química ou alimentos. - PREPARADOR DE PASTAS - ESTAMPAS (8895)
• AGENTE DE VIAJEM - SOLDADOR (8774/8857/8898)
_ CALDEIREIRO (8860)

- TO�NEIRO MECÂNICO (8�13)
<

•

• TECNICO DE INFORMATICA (8864/8896) -

• CO�.TA�OR (8753) - Supenor CompletolCom Suporte técnico e manutenção de equipamentos
Expenencla. (hardware) de nossos cüentes, 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 (cóm 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 experiência em RH.
- FRESADOR (8813) • TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR (8889)
(8810/8887) •. VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de
- M E CAN I C O D E MA N UTE N çÃO D E materiais elétricosem geral. _

EMPILHADEIRAS (8873) - VENDEDOR EXTERNO (8775) • Alimentos
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE -VENDEDOR(A) EXTERNO (8819)-Móveis.
COMPRESSORES (8873)

<

- VEf3DEDOR EXTERNO (8849) - Material de.
• MECÂNICO DE ÔNIBUS (8879) Oonsíruções/Acessórios.
·-MARCENEIRO E AUXILIAR (8843/8885) - VENDEDORA EXTERNA (8874) - Publicidade
- MONTADOR DE MÓVEIS (886�) • VENDEDORINTERNO (8854)-Material de,Construção.
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PROMOÇÃO DE PÁSCOA
COMPUTADOR CELERON 420 Equipe formada por técnicos

qualiricados e certificada
pelos melhores fabricantes
de hardware e software
possibilitando uma

confiabilidade nos serviços
e na assistência.

COMPUTADOR DUAL CORE 1.8 VENDE-SE
PROC. INTEL CELERON 420
MB MSI 945GCM5-F
VGA INTEGRAOA 128MHZ
MEM ODR2 512GB 533MHZ KINGSTON
HARD DISK 80GB SATA 7200RPM
DRIVE DISQUETE
GRAVADOR DVD LG
GABINETE WISECASE RJAS 702-D
TECLADO ABNTII PS2 PADRÃO PRETO
MOUSE OPTICO PS2 PADRÃO PRETO
CAIXA DE SOM PRETO
ESTABILIZADOR 300VA
MONITOR LCD 17" LG L177WS WIDESCREN

ANIMAIS - Vende-se, filhotes beagle,
cf45 dias, macho. Tr: 9902-1907.

AR CONDICIONADO - Vende-se,
7500 btus. R$ 700,00. Tr: 3371-
4979.'

.

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

ASPIRADOR DE PÓ - vende-se,
profissional para lavação. R$
1.800,00. Tr: 3370-1856.

BABÁ ELETRÔNICA - Vende-se, na

caixa cf garantia. R$ 120,00. Tr:
.3275-6397

AMD� BICICLETA - Vende-se, 18 marchas,
nova. R$ 150,00. Tr: 9961-7773 ou

3370-7374.

DR.HI.\N<

CENTRIFUGA - Vende-se, Muller. R$
180,00. Ir: 3371-1098.

CENTRíFUGA - Vende-se, muller. R$
180,00. Tr: 3371-1098.

CERCA - Vende-se, 12 m, em ótimo
estado. R$700,OO. Tr: 9604-9676

,

COZINHA - Vende-se, cozinha
industrial montada, Amizade. Tr:
9159-5124.

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

FARMÁCIA - Vende-se, cf ótimo

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

FILHOTE - Vende-se, 2 cookies. Tr:
3370-9548.

FIlliOTE - Vende-se, de dobermann .

Tr: 9979-0403.

FILHOTES - Vende-se, de york shire e

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

FREEZER - Vende-se, 530L, 2

tampas. Tr:3370-3561.

GELADEIRA - Vende-se, 3401. R$
850,00. Tr: 3275-2012.

GELADEIRA - Vende-se, cf 3201. R$
400,00. Tr: 3276-1773.

GELADEIRA - Vende-se, duplex. R$
250,00. Tr: 3376-4001. 3276-0949.

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

JANELAS - Vende-se, 10, cf vidro,
fechadura. RS 1.500,00. Tr: 3376-
0010,

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

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

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: 3371-1 098.

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

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

PANTOGRÁFICA - Vende-se, de

aluminio, 3,25x2,15. Tr: 3371-7475.

PLAY STATION 2 - Vende-se, novo, na
caixa cf dois controles. Tr: 8844-5750.

PRANCHA - Vende-se, 7'4", nova, fun
board. R$ 700,00. Tr: 3372-2818.

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

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

ROUPA - Vende-se, de Borracha,
mormaií. R$ 400,00, Tr: 9604-9676.

TelEFONE :_ Vende-se, fixo
transferível. Tr: 3371-4284.

TELEVISAO - Vende-se, 21". RS
100,00. Tr: 3376-3670 ou 8419-
2710.

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

VIOLÃO - Vende-se, gianini estudo.
R$ 160,00. Tr: 8825-2449.
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COMPRA-SE FILHOTE - Compra-se, pastor
alemão macho. Tr: 3371-7965
ou 3372-0816

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

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

BEBEDEURO - Compra-se,
.

semi novo. Tr: 47 8408-3633. PLAY STATION - Compra-se, II.
Tr: 8408-3633.

BICICLETA - Compra-se. Tr:
3371-6727. TELEVISAO - Compra-se, 14".

Tr: 47 8408-3633.
CELULAR - Compra-se, cf
câmera. Tr: 47 8408-3633. DIVERSOS ::

CACHORRO - Doam-se, filhotes.
Tr: 3371-7954 ou 9116-2577 ..

FARMÁCIA - Vende-se,
convênios e clientela formadas.
Tr: 3372-2747.

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

,

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

CHIP - Compra-se, da Brasil PROCURA-SE .. local pi montar

Telecom, promoção 09/10. Tr: AULA - Aula Particular de lanchonete. Tr: 9169-2092.

8408-3633. SolidWorks. Tr: 9607-2022 .

.

MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES
�

,

JOGOS, ACESSORIOS E CONSERTOS EM GERAL.

revenda

SUPER PROMO(IÍO DE PRÉ PIIGO
Use o crediário TELPAR

*Envie mensagens
e fale por.'apenas

Nokia 6070
cf câmera
Apenas

R$199,00
1+11

R$ 24,00

Motorola C139
'Apenas

R$ 79,00
1+11

R$ 9,90

·Sony Ericsson W200
.cf cômem, Mp3 e rádio
Apenas

R$249,OO
1+11

ti$�$ 29,00

Motorola V3
cf câmera
Apenas'

R$ 399,00
1+11

R$ 45,90

Meninas Mariazinha
/.....

i TAMY 18 anos
*

'Chegouessa semana *
NOVANACASAAmbiente agradável si bebidas.

Ganhos acima de R$ 3.000,00.
A melhor e único caso de

São Bento-do Sul.

Aceito ligação a cobrar.
9918-2372

(24 horas) .

CHEGOU'
O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

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

juros com cheques ou 3x sem juros
com cartõo de crédito. Consulte I VISA I ......�.parcelamento em até 6x no cartõo -

j l1li

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!
De 2" à 6" das 8h às·12h e

das 13h30 às 18h.
Aos sábados das 8h às 12h.

TeliFax: (47) 3370 1155
graffyarliaragua@lerra.com.br

Rua Walter Marquardt. 1250
Barra do Rio Molha - .jaraguá do Sul
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m O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2008

TRÊS COISAS QUE VOCÊ
PRECISA SABER HOJE!

Jornada discutirá
cuidados nà saúde

o Departamemo de Enfermagem do Hospital e Maternidade Jaraguá já se

prepara para lançar sua IV Jornada de Enfermagem. Com o objetivo de apri
morar conhecimentos técnico-científicos dos profissionais do saúde, neste
ano o evento terá novidade: a I Jornada de Nutrição e o I Simpósio de Infec
ção Hospitalar. A 40 edição do jornada acontece em maio com várias pales
tras é discussões sobre o temo do saúde. O contato com os organizadores do
evento pode ser feito pelo telefone 3274-3087 ou 3274-3000.

,Passeio ciclístico
de Massaranduba

As inscrições para o 10 Passeio Ciclístico de Massaranduba já podem ser I

feitos no Lojão do Povo e no Mercado Bogo, com a entrega de dois quilos
de alimento não perecível e o pagamen'to de R$ 3. O passeio acontecerá
dia 30 de março, às 10 horas em frente o Prefeitura Municipal do cidade.
Os inscritos concorrerão o cinco bicicletas e todos os participantes ga
nharão uma camiseta personalizado do evento.

Palestra sobre
" leis municipais- "-

Com o objetivo de sanar dúvidas sobre leis eleitorais, o Colegiado de Procura

I
dores do Amvali promove palestra no dia 19 de março, às 17h30, no auditório
do Fameg. O evento é gratuito e atende todo a comunidade. Inscrições até dia
18 pelo e-mail imprensa@amvaILorg.br ou no local do evento.

MA·RISTA
A estrela que I m

longe este-em toda pa

U� guia está presente em

"todos os lugares; e" assim" é a

Rede Marista; presente em 77

países, tem uma qualidade no

ensíno que, da Educação
. Infantil ao Ensino Médio, segue
sempre na melhordireção.
Rede Marista, a estrela que vai

guiar o seu futuro.
Em Jaraguá do Sul:

COlÉ610
RIS

SÃO Luís
www.martsta.orq.br

33r10313

VITRINE----------,---�--�

Programa seleciona novos voluntários
o Programa Centro de Valorização do Vida realiza curso de seleção para
novos voluntários. Será neste sábado, dia 15, às 14 horas na Fatej. Informa
ções mais detalhados e inscrições pelo telefone 3275-1144, das 11 às 23.
horas, todos os dias.

'7fY-
.

FALECIMENTOS

Faleceu às 16h45 do dia 10/3,' a
com

idade de 83 anos, o sepultamento
foi realizado dia 11/3, com saída
do féretro da capela Mortuária São

José Operário, seguindo para o ce

mitério de Alto São Miguel.

Faleceu às 17h50 do dia 11/3, a

com

idade de 62 anos, o sepultamento
foi realizado dia 12/3, com saída

do féretro da Igreja Assembléia de

Deus, Jaraguá 84, seguindo para o

cemitério de jaraguá 84.

LOTERIA

CONCURSO N° 639

Primeiro Sorteio

_ Segundo Sorteio
�. Hi-

CONCURSO N° 1874

22 - 25 -- 28 -- 72 -- 11
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--�------COMUNIDADE

Lei tem o objetivo de diminuir o consumo de bebida alcoólica principalmente entre os jQvens

PROIBIR O CONSUMO NAS RUAS AJUDA?

RODRIGO DA SILVA CARDOSO,
35, GERENTE DE BAR.

"Acredito que esta lei favorece
rá o comerciante, pois o consu
midor terá que permanecer no
bar ou restaerante para poder
consumir livremente a bebida"..

SIDNEI LUIS BURIT;
26, TAXISTA.
"Pelo que vejo dia.riamente
como taxista, acho que não
haverá respeito 'por parte de

jovens e adolescentes. A polí-
. cio terá que mostrar serviço
, para que a lei alcance êxito".

BEATRIZ HELENA,
50, PROPRIETÁRIA DE BAR.

"Acho que proibir não é a solu
ção, mas acredito que a fisca
lização deve ser mais rigorosa
para quem é pego alcoolizado
no trânsito, por exemplo".

ROMERSON vui<,
18, ESTUDANTE.
"Cabe as autoridades fazer
com ql,le esta lei tenha credi
bilidade e seja cumprida, pois
do contrário não surtirá efeito
algum na diminuição do con-

.

sumo de bebidas alcoólicas".

NIVALDO DA SILVA,
40, COMERCIANTE.
"A proibição fará com que
o consumidor de bebida
alcoólica se ajuste à lei, mas
buscando alternativas para
continuar o consumo ".

CESAR NEDOTCHECO,
45, CORONEL DA PM.

"Esta lei é .fundamental para
cbibir o excesso por parte de
alguns, diminuir os índices
negativos como acidentes e

mortes e reeducar a sociedade
para o bem".

O CORREIO DO POVO rnQUINTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2008

EM ESTUDO

Beber álcool
em via público
será proibido
Vereadores estudem amesma

lei implantada emGuaranllrim
JARAGUÁ DO SUL O consumo.

Não é difícil observar em Para Nivaldo da Silva, co-
vários locais de Jaraguá do Sul merciante, "proibir não é a

jovens e adultos consumindo solução, é preciso realizar fís
bebidas alcoólicas como cer- calízações, proporcionar se

veja, vodkas e diversas mis- gurança pública e, principal
turas. Seja na praça no centro mente, educar a sociedade".
da cidade ou' em pontos de O Coronél Cesar Nedotche
encontros nos bairros, lá está co, da Polícia Militar, tem uma

presente a bebida. opinião contrária e afirma que
O município de Guarami- atualmente, no Brasil, existe

rim implantou no inicio de uma apologia à bebedeira que
2008 a lei que proíbe o consu- . acaba resultando em lixo, de
mo de bebidas alcoólicas em gradação do meio-ambiente e

praças e logradouros públi- má formação cultural. "Esta
cos. O consumo está restrito lei será fundamental para que
somente a ambientes adequa- a polícia possa controlar o pú
dos como bares, restaurantes blico jovem e pré-adolescente.
e similares.. Depois há a necessidade de

Os vereadores de Jaraguá levar esta parcela da popula
do Sul estudam a implanta- ção a buscar novos valores,
ção da mesma lei, com algu- ou seja, reeduca-los cultural
mas ressalvas, no município. mente para o bem", ressalta o

A intenção é coibir a reunião coronel.
de jovens e adultos em praças Em alguns estados norte
e logradouros públicos, dimi- americanos não somente o

nuir o índice de acidentes por consumo de bebidas em pra
conta do álcool e controlar a ças e ruas é proibido como o

violência. que muitas vezes é transporte das mesmas em

fomentada pelo consumo de embalagens não apropriadas.
bebidas. Para realizar o transporte de

Porém, a iniciativa tem ge- garrafas de destilados e cer

rado certa polêmica na região e
'

vejas, por exemplo, o produto
muitos comerciantes afirmam deve estar embalado em papel
que assim como as drogas, marrom para não despertar a

que são proibidas, os adeptos curiosidade e o interesse dos
de bebidas alcoólicas somente jovens.
se adaptarão às novas regras
encontrando alternativas para OSNI ALVES
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O COITADO!
Mais uma vez saiu o listo anual dos homens mais
ricos do mundo, publicado pelo revisto Forbes. A

'. bolo do vez atende pelo nome de Warren Buffet, o
,investidor norte-americano que substituiu seu ami

go Bill Gates. A publicação afirmo que o fortuna de
Buffet pode chegar o US$ 62 bilhões.Virgem Mario!

,

DUVIDA
A minha caixa de e-meils amanheceu
abarrotado na manhã de quarto
feiro. Todos perguntavam o mesmo

coisa: é verdade que o Dieter Janssen
(PP), Cacá Pavanello (OEM) e Moacir

,

Bertoldi (PMDB} estarão juntos nos
próximos eleições? Oro bolos, claro
que é verdade! Aliás, participei do
reunião e, paro mim, ainda vale muito
o fio do bigode.

HOUSE SUSHI
Com o presença dos beldades mais bem
nascidos do região que tiveram convite
especial dos patrões Fernando' e Cristiano

. Ruboch, hoje à noite o babado deve es
.. quentar mesmo é pelos ladosdo Kantan,

.

. com a festa ,House Sushi. Ouem quiser
-participar, vai ,ter quase opressor, pois os
convites sãõ limitados. O festerê começo
às 22 horas. Antes, o coso obre normaL

LEI
Desde entem, vigora em todo o PàíS a

lei 11.465/08, intl�indo no currículc
oficial dn.redé de ensino a obrigato
riedade da temático "História e Cultu
ro Afrº-Brasileira e Indígena".

" Quando o homem

aprender a respeitar
até o menor ser da

criação (, .. ), ninguém
precisará ensinar-lhe

a amar seus,,
.

semelhantes.
'

ALBERT SHWEITZER
�

Josy Vase I e Guilherme G. Ribeiro, no dia 1° de março, na hora do sim. O casal depois de curtir
em alto estilo o casamento no Restaurante Goo, no.Estaleirlnho, seguiu em lua de mel poro Europa

DIZEM POR AL.
Oue o Carlos Alberto Ribeiro, conhecido pelos suas

pesquisas, pelos madeixas pintados com Luget e o

pele branco, tipo: "mamãe nunca peguei um sol",
onda tremendo mais que varo verde em dia de tem-

. pestade. O motivo dos tremeliques é porque, segundo
.

,
comentários, ele deverá comparecer 00 "Copa Prete"
poro dar explicações de suas tradicionais fofocas in
fundados contra políticos da região. Êita!!!! Agora, cá
entre nós, ele já é branco por natureza, na frente do
"homem", oi, ai .... com certeza vai desaparecer!

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu camarada Zé da Cachaçaria Águo
Doce, que além de ampliar seus horizontes e abrir uma
filial em Criciúma, lê a coluna paro ficar por dentro das
novos de nosso sociedade. Valeu!

DIABO VESTE PIRATA
De um -daqueles vendedores, no Centro de Jaraguá; aos
gritos, ontem, poro o suo freguesia: O diabo não veste
Pn'ída! Veste-se é aqui! Bolsas Prado e louis Vuitton bara-

.

tinhas paro você ficor igual a sua chefe!!!

Hoje, Faustó
Goetten
comemora

.

a idade
nova em sua

residência,
ao lado da

esposa e

amigos

Reunir os amigos e curtir CIS'
delícias da Confrario '".:

do ChurrQsco.
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Comércio Internacional
Hoje apresento uma análise sobre os dados do município de Guaramirim A cidade constitui-se no segundo maior economia
do região entre os sete municípios do Amvali, e também uni dosmunicípios que tem apresentado os meiores percentuais'
de crescimento econômico nos últimos anos.

EXPORTAÇÕES' .

.

O município de 6uaramirim apresentou uma quedo nos exportações em ja
neiro 2008, comparando com janeiro de 2007, no ordem de 13,56%. Em

.

janeiro de 2007 foi exportado·através do município US$ 386.477,00 e no

mesmo período de 2008, US$ 334.060,00.

PRODUTOSEXPORTADOS
A pauto dos principais produtos que foram exportados por 6uaramirim em

janeiro de 2008 foram assentos estofados, pufes, ededrons e almofadas
com 26,31%, seguido moveis e peças de móveis poro cozinho com ZQ,76%
e maquinas e peças de máquinas poro colheita e debulho com 18,23%,
também compondo com focos e laminas poro máquinas poro agricultura
com 12,21%, e madeiros de ipê serrados em folhas com 11,89, finalizando
com 10,6% com. produtos diversos, dentre eles têxteis e portes e peças paro
o ramo moveleiro. O município apresento uma concentração no ramo mo

veleiro e também em peças poro o remo agrícola; sendo uma incógnito o

futuro dos exportações no ramo moveleiro face o dólar baixo..

PAíSES COMPRADORES
OS principais países que compram produtos fabricados em 6uaramirim são Argentino com 17,43%, Bolívia com 15,34%,
Chile com 13,92%, Holanda com 12,15%, Japão com 11,89%, Espa'nha com 11,69%, Repubiica Dominicano com 7,22%,
Uruguai com 6,44% e finalizando Paraguai com 3,80%. Esta é uma ótimo relação de países, pois os pulverizado entre
vários países do America latino com países que possuem estabilidade econômico, social e político.

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

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)CONSTRUÇÃO CIVIL

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,672 1,674 -0,59%
1,555 1,556. 1,40%

IMPORTAÇÕES
As importações no municípi.o em janeiro de 2008 derain um grande
solto de crescimento no ordem de 192,35% com relação o 2007.
Em janeiro de 2007 6uaramirim tinha importado o valor total de
US$ 4.111.438,00 e em janeiro' de 2008 importou o volume de US$
12.019.972,00. Ou seja, os empresas do município aproveitaram
muito bem o valor do dólar baixo.

'PRODUTOS IMPORTADOS'
Como houve um grande crescimento no pauto dos importações é
possível destacar que o setor têxtil foi o mais. beneficiado através do
compro de fios e fibras slntétlens e de alg,odão no ordem de 75,58%
do total dos importações"séguido pelos mat'érias primos poro indús
tria químico no ordem de 16.9%, e 2,33% em máquinas e equipa
mentos poro indústria têxtil. Os outros 5,19% estão distribuídos em

outros tipos de matéria primo poro indústria metal-mecânico, têxtil
e químico. O que é possível identificar é o baixo aquisição de má
quinas e equipamentos, mos o que poderá acontecer no decorrer no
ano. Mos positivamente é que os empresas têxteis estão buscando
alternativos poro manterem-se competitivos.

PRINCIPAIS PAíSES
No rel$lção de países que exportam poro o município no mês de
janeiro de 2008 destacamos os 10 principais países que fornecem
90,77% do pauto total de produtos. O primeiro foi o índio com

21,80%, depois o China com 17,23%, seguidos pelo Indonésia com

í 6,32%, o Sri lanka com 9,67%, os Estados Unidos com 5,16%, o Tai
lândia com 4,92%, o Coréia do Sul com 4,875, Taiwan coin 4,50%,
o Alemanha com 3,97% e finalizando o França com 2,33%. Pôde-se
notar que no suo grande maioria são países do continente asiático,
de onde vem o maioria do matéria primo de fios e flbrns sintéticos.

Construir é mais carono Sudeste
Média nacional do preço dometro quadrado em fevereiro ficou em R$ 610,99
SÃO PAULO

OS consumidores do Sudes
te são os que mais desembolsam
na hora de construir um imóvel.
Pesquisa do IBGE (Instituto Bra-

'.
-síleiro de Ceografía-e Estatística),

. divulgadaontemrevelaqueocus
to do metro quadrado. na região
chegou a R$ 647,52 em fevereiro,
enquanto em nível nacional o
gasto gira em tomo. de R$ 610,99.
Em seguida, estão as regiões
Norte, com metro quadrado a

. R$ 602,05; Sul, com valor de R$
599,35; e Centro-Oeste, com R$
582,17. Os moradores do Nor

deste, por sua vez, são os que pa
gammenos: R$ 57,5,28.

Analisando os dados por Es
tados, 'O IBGE aponta ..Roraima

como a unidade federativa com

maior preço por.metro quadrado:'
R$ 703,23.Na lista dosmais caros
também estão Rio de Janeiro (R$
671,84), São Paulo (R$ 671,54),
Distrito Federal (R$' 631,87), "

Amazonas (R$ 629,56), Tocan
tins (R$ 622,52)�, Amapá (R$
605,66) e Alagoas (R$ 605,63).
Na outra ponta, os Estados
com menor preço são Es

pírito Santo (R$ 536,86),
Rio Grande do Norte (R$
547,96) .. e Sergipe (R$ 548,27).
O Custo Nacional da Constru

ção Civil engloba o preço dos
materiais, que foi de, R$ 352,41
no mês de fevereiro, e o damão
de-obra, de R$ 258;58.Em feve
.reíro, o índice variou 0,43%. Segundo IBGE, na região Sul do País o metro quadrado para construção. custa em torno de .R$ 5.99,35 .,
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EDUCAÇÃO

SANTACATARINA---------

Em muitas regiões a ditadura
do narcotráfico assume o co

mando, sem a presença do po
der público", exemplificou o

deputado. Para entrar em vigor,
amatéria agora depende da san
ção do governador Luiz Hen

rique da Silveira. No artigo 4°
do projeto 355/07, está previsto
o afastamento do professor em
situação de risco de violência
enquanto a ameaça perdurar
ou sua transferência, em caso

de não haver condição da sua

permanência em determinada
instituição de ensino estadual.

Segundo o autor do projeto,
os principais objetivos são es

timular a reflexão sobre a vio
lência sofrida por educadores
e desenvolver atividades ex-

tracurriculares para conscien

tização da comunidade escolar
sobre o problema, organizadas
por entidades representativas
da educação, Conselhos de Se-

.

gurança e entidades comunitá
rias, sob o comando dos órgãos
da Secretaria de Educação.

Exemplo de violência no

ambiente escolar aconteceu re

centemente na Capital. Na se

gunda-feira, 10, 600 alunos de
uma escola pública voltaram às

. aulas depois de uma semana de
paralisação, devido à agressão de
uma mãe contra a diretora, que
registrou boletim de ocorrência
na polícia. Ela decidiu retirar a

queixa e está de licença.

AL aprova lei que previne agressões
Deputados querem reflexão e conscientização sobre violência contra professores

CNRjADI Sérgio Grando propôs projeto para estimular reflexão sobre a violência

'se 401
O procurador-geral do Estado, Sadi limo, não descarto o possibilidade do governo de Snntn Catarina sair vitorioso
dos tribunais em relação aos recursos encaminhados 00 STJ e STF contestando o sentença favorável à linho Azul
responsável pelo duplicação parcial do SC-401, e que reivindico R$ 1 bilhão de ressarcimento com base em lucro
cessante. Não sobe quando o Justiça vai se pronunciar, considera imprevisível. Mos destacou que coso o empreiteiro
alcance seu objetivo tem o fase de execução com analise item por item poro os devidos pagamentos, o que poderá
levar ulquns anos.

POSSIBILIDADE .'

H,á segmentos no governo do Estado que defendem
umà espécie de. negociàção com o empreiteiro linho
Azul visando quitar essa dívida. O argumento é dor
maior garanti0 e credibilidade junto aos empreende
dores que de repente temem investir num Estado onde
há riscos como os enfrentados pelo empresa que dupli
cou o SC-410 com autorização de cobrança de pedágio
que depois foi abolido. A negociação, àlirmam, terú
por base o ação encaminhado à Justiça pelo Procura
doria-Gerai do Estado expondo culpo recíproco.

DECLARAÇÕES
Enquanto o governador Luiz Henrique 'considerou que o

imbróglio do SC-401 é uma herança maldito critican
do o governo passado, o ex-governador Amin rebateu
através do site do PP dando o entender que o atual

administração estadual "tento fazer negócios com o

amigo de Joinville, "referindo-se 00 presidente do
Engepasa que reivindico no Justiça o pagamento de -

uma polpuda indenização. E lembrou que há um alar
de por' porte do governo sem uma decisão transitado
em julgado. Daqui o pouco sobro poro o senadora Ide
li Salvatti que participou ativamente e judicialmente
contra o pedágio no SC-401.

QUADRO REAL?
"Não é verdade que há adesão de 30%, 40%. Possuímos
documentos que revelam nominalmente quem está em

greve. Colocamos à disposiç�o do imprensa. E o maioria
é ACTs eontratndes este ano," declarou o secretário Paulo
Bauer. Solicitou que os pois levem os filhos às aulas ga
rantindo que o paralisação é inócuo.

COINCIDÊNCIA
.

'Foi colocado pelo governador que o último greve dos professores aconteceu
!'�m 2p06, e agora se/repete �1!1 2008, exatamente ell1 ano Qlei,toral Mos
o paralisação atual for'ltesquóiilicada por Luiz Henrique considergnao sem

representatividade. O secretádo Paulo Bauer evidenciou que no Assembléia,
que optou pelo greve, o que menos tinha era professor em atividade. "Havia
muitos alunos que vieram de ônibus fretado," atirou. '

'

0-
U
o

s
::>
o-
'"
«

APOSENTADOS "

Imbora o administração estadu,p!1 desqualifique o potencial do greve o

governador Luiz Henrique, duragte o coletivo à imprensa, ofertou dlglr-
t

l11asvantagens à categoria� U!J1P delas foi o solicitação 00 se�ret(J�iaa!?parô' que elaborasse em �o di'às uma alternativo que atendo aos profes-'
sares aposentados orgumentpodo que o Prêmio-Educar viso beneficiar -

os profissionais em atividade: "O Prêmio-Educar é uma indenização de
apoio 00 trabalho pedagógico. Fico restrito aos qpe estão em atividade.
Vamos buscarmecanismos jurídicos de compensação aos inativos," com
plementou o secretório Antonio Gavazoni.

FLORIANÓPOLIS
Com projeto baseado em

constantes notícias de profes
sores que são agredidos nas

escolas, foi aprovada no plená
rio da Assembléia Legislativa,
em primeiro e segundo turno,.
a proposta que cria no Estado
a "Política de Prevenção à Vio
lência contra Educadores na

rede de ensino fundamental
e médio". O autor da propos
ta, deputado Sérgio Granda
(PPS), afirmou que a proposta
surgiu de diversos casos noti
ciados de professores agredi-

.

dos por alunos ou por jovens
da comunidade que freqüen
tam as escolas, sobretudo liga
dos ao narcotráfico.

"É uma política preventiva.

AINDA SOBRE A-GREVE
OS deputados do base governista também estavam no coletivo e en

dQssaram os palavras do governador que confirmou o envio do Medido
Provisório à Assembléia oficializando o Prêmio Educar inicialmente com

R$ 100,00 em março e oulros R$ 100,00 em agosto. Uma cada foi enca
minh'ada aos professores destacando que de 2003 o 2008 o remuneração
des professores terá um cr�scimento de 110%, enquanto o inflação me
dido pelo INPC chegaró no máXimo o 35%.

E A VIDA SEGUE
,

PQf que o PP resolveu conté
, Pfi!flo Moreira? \t';;'

Ilt:_&{�it: �# ,�

s bateria� no president�
f,,� ,,�t

DB,
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PIB alcança marca de 2,6 tri
Crescimento econômico foi puxado pelos investimentos
RIO DE JANEIRO

A economia brasileira
cresceu 5,4% no ano passa
do. Em valores, o Produto
Interno Bruto (PIB) de Z007

atingiu R$ Z,6 trilhões. O
resultado do PIB, divulgado
ontem pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Es

tatística), ficou acima do que
havia previsto o ministro da
Fazenda, Guido Mantega. Na
semana passada, Mantega
disse que PIB de Z007 ficaria
entre 5,Z% e 5,3%. O último
crescimento expressivo da
economia brasileira foi de
5,7% em Z004.

Otimista com o resultado,
Mantega previu ontem que
será possível manter em Z008

o mesmo ritmo de expansão
do PIB do ano passado. Ele
reconheceu, no entanto, que
a manutenção desse cresci- �
menta é mais difícil porque �
terá de ser sobre uma base Ministro da Fazenda, Guido Mantega espera Produto Interno Bruto maior após revisão de dados pelo IBGE
maior verificada em Z007.
Ele lembrou que em Z004 o

PIB cresceu 5,7%, mas sobre
uma expansão baixa, de 1%
em Z003.

De acordo com os dados do
IBGE, o crescimento. econômi
co foi puxado em grande parte
pelos investimentos, que são

representados no PIB pela For

mação. Bruta de Capital Fixo
(FBCF). Este indicador teve o

. maior crescimento anual des
de o início da série do PIB, em

foi de 4%, já descontada a in

flação, e chegou a R$ 13.515,
em Z007.

O ministro da Fazenda
destacou que já espera uma

revisão para cima do PIB de
Z007 pelo IBGE. "Quando
houver a revisão, o PIB· de
Z007 poderá ser maior" afir
mou o ministro.

1996. A expansão foi de 13,4%
em Z007.

Tomando por base o PIB

por habitante, o crescimento AGÊNCIA ESTADO

FUNDO MUN. DE SAÚDE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ-SC
AVISO DE PRORROGAÇÃO
REF. PREGÃO N.1/2008-FMS

O Fundo Municipal da Saúde de São João do Itaperiú(SC),
COMUNICA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL N.
1/2008 para aquisição de Medicamentos e Materiais Médico Hos

pitalar, com data de recebimento e abertura da documentação e

proposta prevista para o dia 14 de março de 2008 às 9:00 horas
foi PRORROGADO para o dia 26 de março de 2008 às 9:00

horas, em razão de alterações da classificação dos lotes que se
rão disponibilizados no site www.pmsji.sc.gov.br. ou através dos

e-mails:compras.lene@terra.com.br/kelicristinas@hotmail.com.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço:Rua José
Bonifacio Pires, 45 - Centro - São João do Itaperiú(SC), ou pelo
fone 04734580010.
São João do Itaperiú(SC), 12 de março de 2008.

Maria Eleonir Pasternak

Pregoeira

,
>
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BRASíLIA
As investigações da CPI

mista dos Cartões começarão
pelos aspectos técnicos do
funcionamento dos cartões

corporativos. A comissão
foi instalada na terça-feira,
11, no Congresso Nacional.
Os depoimentos dos mi
nistros suspeitos de irregu
laridades vão ficar para a

segunda fase dos trabalhos.
A primeira fase vai durar
Zo dias e começará com os

depoimentos do ministro
da Controladoria-Geral da
União (CGU), Jorge Hage,
um representante do Tri
bunal de Contas da União

(TCU), do ministro do Pla

nejamento, Paulo Bernardo,
e do ex-ministro Paulo Paiva,
que ocupava a pasta de Pla
nejamento quando o cartão
foi criado, no governo Fer
nando Henrique Cardoso.

Somente após essa etapa,
a CPI entrará na investiga
ção das denúncias levanta
das de mau uso dos cartões.
O relator da CPI mista, de

putado Luiz Sérgio (PT-RJ),
reservou 30 dias para essa

etapa. Entre os suspeitos
de uso irregular dos cartões
estão a ex-ministra Matilde
Ribeiro e os ministros Orlan
do Silva e Altemir Gregolin.
O relator deixou para uma

. terceira fase o debate sobre
o estabelecimento de regras
para o funcionamento dos
cartões, enquanto os últimos
ZO dias ficaram reservados

para a elaboração do relató
rio final.

CPI aprova
cronograma

COMUNICADO
A CENTRO IMÓVEIS LTDA.,

CNPJ n.o 04.636.570/0001-23,
estabelecida à rua Expedicio
nário Gumercindo da Silva, 119,
Centro, Jaraguá do Sul, comuni
ca que vem a requerer a FUJA
MA (Fundação Jaraguaense de
Meio Ambiente), licenciamento
ambiental (LAP, LAI, LAO, AuC),
para atividade de supressão de

vegetação e parcelamento de
solo e para a implantação de

loteamento, com a localização a

Estrada Rio da Luz, no municí

pio de Jaraguá do Sul-SC, con
forme matrícula imobiliária n.?
9.205 do Registro de Imóveis
desta comarca.

O processo de impugnação
junto a FUJAMA é de 20 dias cor
ridos a partir desta publicação e o

licenciamento será concedido se

atendida a legislação ambiental.
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Presidente fala

após atentado
TIMOR LESTE

O presidente do Timor
Leste, José Ramos-Horta, fa
lou ontem pela primeira vez

desde o atentado que sofreu
no dia 11 de fevereiro, e os

médicos acreditam que ele
poderá receber alta em dez
dias. O chefe de Estado do
Timor Leste recebeu três ti
ros, dois nas costas e um no

estômago, em um ataque em

frente a sua casa por solda
dos renegados leais ao co

mandante Alfredo Reinado,
que morreu no tiroteio.

O primeiro-ministro, Xa
nana Gusmão, disse que o

diálogo com os rebeldes está

esgotado e que a viamilitar é
"a única saída". A crise tam
bém levou ao desdobramen
to das forças estrangeiras de
paz lideradas pela Austrália
e as Nações Unidas. O Timor

Leste, que alcançou a inde

pendência em 2002 como

uma das nações mais pobres
do mundo, se encontra imer
so desde então em uma ins
tabilidade política que ainda'
não conseguiu superar.

Morre último
ex-combatente
FRÁNÇA

O último sobrevivente
dos 8,5 milhões de fran
ceses que combateram na

Primeira Guerra Mundial
(1914-ÜH8), Lazare Ponti
celli, faleceu aos 110 anos,
anunciou a presidência da

França."Expresso hoje a

profunda emoção e infinita
tristeza da nação diante do

desaparecimento de Pon
ticelli", disse o presidente
francês, Nicolas' Sarkozy,
através de um comunicado.
A morte de Ponticelli, de ori
gem italiana, acontece pou
co mais de dois meses após o

falecimento de outro sobre
vivente deste conflito, Louis
de Cazenave.

De acordo com os cál- �> •

culos de Frédéric Mathieu,
criador do site Dersdesders,
ainde existem oito sobrevi
ventes da I Guerra Mundial:
três britânicos, dois italia
nos, um americano, um ex

soldado do Exército austro

húngaro e urn turco que na

época combateu nas forças
�o império otomq.n? .

...y.'
.�

NEGOCIAÇÃO

INTERNACIONAL---------

Condições para uma trégua
Líder do Hamas diz que acordo deve incluir Cisjordânia
GAZA

O Hamas divulgou suas

condições para selar um ces

sar-fogo com Israel, exigindo o

fim das operações militares is
raelenses nos territórios pales
tinos e a reabertura dos postos
de fronteira da Faixa de Gaza.

O Egito vem tentando me

diar um acordo de trégua que
também incluiria o fim dos

ataques com foguetes reali
zados desde a Faixa de Gaza
contra Israel por militantes do
Hamas e de um outro grupo
palestino, a Jihad Islâmica.

"Israel precisa comprome
ter-se a deixar de lado todos os

tipos de agressão contra o nos

so povo, ou seja, os assassina

tos, as mortes e as operações
militares, e precisa levantar o

bloqueio (à Faixa de Gaza) e

reabrir os postos de fronteira",
disse em um discurso Ismail

Haniyeh, líder do Hamas na

Faixa de Gaza.
Um acordo de cessar-fogo,

segundo Haniyeh, deveria ser

"recíproco, amplo e simultâ
neo" e.deveria vigorar tanto na

Faixa de Gaza, controlada pelo
Hamas, quanto na Cisjordâ
nia. "Nós não abandonaremos
vocês, nosso povo na Cisjordâ
nia", afirmou Haniyeh.

Israel ainda não semanifes
tou a respeito das declarações
do líder do Hamas. Haniyeh
pronunciou esse discurso
horas depois de soldados is
raêlenses terem matado um

Ismail Haniyeh afirmou que a trégua seró negociada se incluir a Faixa de Gaza e também a Cisjordânia

militante da Jihad Islâmica
na Cisjordânia ocupada, um
incidente que, segundo uma

autoridade do Hamas, mos-

tra que Israel "não está inte
ressado em uma situação de
calmaria".

Uma trégua poderia ser

fundamental para o sucesso

das negociações de paz pa
trocinadas pelos EUA e rea

lizadas entre Israel e o pre
sidente palestino, Mahmoud
Abbas, cujo grupo Fatah per
deu o controle da Faixa de
Gaza para os combatentes
do Hamas em junho passa-'
do. O número de ataques
com foguetes realizados des
de a Faixa de Gaza diminuiu

agudamente desde que Israel
colocou fim a uma ofensiva
no território nove dias atrás,
após matar 120 palestinos.

NY pede a renúncia de Eliot Spitzer
Pesquisa mostra que 70% são a favor da saída do governador após escândalo .

NOVA YORK

Comentaristas e até come

diantes já abordaram o escân
dalo com a rede de prostituição
deJuxo 'que envolveu o gover
nador do Estado de Nova York,
Eliot Spitzer. Agora, a popu
lação afirma que ele deve re

nunciar ao cargo, segundo uma
15 pesquisa que diz que 70% dos

� nova-iorquinos são a favor de

l sua saída, enquanto 66% acre

� ditam que elé dev�r�a sofrerUm
� impeachment e ser removido

- do cargo se não renunciar.

Caso a renúncia do gover
nador se' confirme, seu suces-'
sor não será apenas o primeiro
governador negro do Estado
e o-quarto em todo o país. O
vice de Spitzer, David Pater

son, será também o primeiro
governador cego e o primeiro
de NY com algum tipo de defi
ciência desde Franklin D. Roo
sevelt (1929-1932), que per
deu a mobilidade nas pernas

. por causa da poliomielite.
-

Paterson contraiu uma in

feeção quando era criança e,

três meses depois, ficou total
mente cego do olho esquerdo
e com a visão prejudicada no

direito. Antes de ser eleito

vice-governador, em 2006, Pa
terson ocupava havia 11 anos

o cargo de senador por. Nova
York, defendendo os interes
ses dos deficientes físicos.
Em 2002, ele foi eleito líder
da minoria democrata no Se
nado. Até o fechamento desta
edição, o governador Spitzer
não fez nenhum prenuncia
mento oficial.
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Cortiana/UCS deu trabalho para Falcão e companhia, craque marcou o gol da vitória no final da partida

LIGA FUTSAL

Malwee vence UCS
no último minuto
Em partida disputada, Malwee ganha por 6x5
JARAGUÁ DO SUL
O duelo de gigantes entre

Malwee e Cortiana/UCS
ontem, na Arena Jaraguá, foi
conforme o esperado. Um jogo
disputado do início ao fim, com
os donos da casa levando a

melhor no fim do segundo,
vencendo por 6x5. É a segunda
vitória em dois- jogos. _A
Malwee volta à quadra no dia
20, às 20h15, contra a Unisul
emTubarão.
Ontem, quem saiu na frente foi
o time visitante com o ex

jogador da Malwee Valdin, aos

1'38. O empate veio aos 12'04
com Ari. Os gaúchos fizeram o

segundo aos 12'51, com Índio.
O time de Jaraguá voltou à
empatar aos 14'26, com Leco,
que colocou rasteiro no fundo
do gol deBagé.
Os gaúchos conseguiram fazer
dois gols' no final do primeiro
tempo., O primeiro foi de

Maicky, aos 18'29 e o segundo
partiu de Ricardinho pela ala

esquerda, com 16 segundospara
terminar o primeiro tempo. A
Cortiana foi para o vestiário com

vantagem de4x2.

SUPER LIGA

7 3 2 O 17 8 9 2,125

5° Malwee 6 2 2 O O 10 6 4 1,666

13° Joinville 2 4 O 2 2 6 11 -5 0,545

15° Umuarama 3 O 2 3 8 -5 0,375

4 O 3 -rn 0,231

I "

No segundo tempo a Malwee
reagiu e conseguiu arrancar o

empate com Lenísio. Primeiro
no contra-ataque e depois
servindoMárcio, que fez 4x4. O
camisa 10 daMalwee, aos 13'02,
bateu de cobertura e colocou a

Malwee pela primeira vez na

frente do placar; 5x4. A alegria
durou pouco e Xoxo empatou
logo depois. O gol que decidiu o
jogo foi do craque Falcão a

menos de um minuto para
_

terminaro jogo.

GENIELLI RODRIGUES

Resultado
Malwee 6x5 Cortiana/UCS

Próximos Jogos
Hoje
20h 15 - Horizontino x Vasco

20h 15 - Intelli x Cabo Frio

Sábado

19h - Joinville x Unisui
19h - Banespa x £abo Frio

19h - Petrópolis x Teresópolis
19h - Atlântico x Vasco

Segundo-feira
19h10 - Carlos Barbosa x Vasco
20h15 :'Üólsúl x Ulb�a

' ,
,

, � ,
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Vista seus (olaborndorru (QlIIllnirorlllcs

pr"ôuziôo$ com to<idos do
mels n!tn qualidade.

O Moleque Travesso nõo vem

mais aprontando foro de Jara
guá do Sul. Os dois empatescon
quistados em outros domínios
foram justamente contra os dois
últimos colocados (Brusque e Ci
dade Azul). Componho péssimo.
Como disse o goleiro Márcio
(toto), é preciso ter atençõo o

jogo todo. "Marcamos o gol e

recuamos. Deveríamos ter man
tido o mesmo postura". Outro
problema. Nõo pode tomar tonto
gol de cabeça. Mesmo com todo
altura que tem, Cláudio Luiz nem
precisou soltar para marcar os

dois gols.
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LONGE DE CASA

ESPORTE----------

Péssimo retrospecto como visitan e
/ ,

Ultima vitória do [uventus fora de casa foi dia 18 de fevereiro de 2,007
JARAGUÁ DO SUL

Se perguntar para algum
torcedor, ninguém saberia di
zer. Para o grupo de jogado
res, muito menos. Dos atletas
que hoje estão no Juventus,
nenhum deles estava no time

que conquistou a última vitó
ria fora de casa. Hoje faz exa

tamente um ano e 24 dias que
o Moleque Travesso venceu

o Próspera, em Criciúma, por
8x1. A partida foi válida pela
penúltima rodada do turno e o

tricolor assumia a liderança.
Depois disso, foram 13 par

tidas' fora de [araguá do Sul

(seis no ano passado' e sete em

2008), sendo n derrotas e ape
nas dois empates (ambos neste
ano). Pode-se dizer que o me

lhor resultado nestes 23 jogos
foi o empate em 4x4 com o Ci
dade Azul, no dia 29 de janeiro
deste ano, quando o Juventus
perdia por 4x2. Além disso, o

time sofre muitos gols. Nas seis

partidas de 2007 foram 12 gols.
Neste ano, foram 27 (média de
3,85 por partida).

Para o técnico Dirceu Mat
tos, o exemplo da última terça-

Futsal feminino
joga em casa

A equipe MalweelFME de futsal fe
minino foz neste sábado, às 18h no Sesi,
o primeiro amistoso do ano em Jaraguá
do Sul. O confronto será contra o equipe
de Ponto Grosso que representará o Pa
raná nos Jogos Abertos Brasileiros. As ja
raguaenses se preparam para o Estadual
e os disputas do Olesc, Joguinhos e Jasc.

Média alta no

futebol sete

feira pode valer como parâme
tro. "Não tivemos competência
para segurar o resultado. Come
çamos bem o jogo, abrimos 1xO
e o adversário foi melhor no

que é mais eficiente - nas bolas
aéreas", disse o treinador. Mas
ele acredita que, mesmo per
dendo, esta foi amelhor partida
do time fora do João Marcatto
sob o comando dele. "Claro que
o resultado não reflete isso. Mas
tomamos o terceiro gol (de pê
nalti) quando estávamos bem'
na partida. Aí logo depois per
demos um jogador e o time se '

, desencontrou".
O goleiro Márcio endossa

o treinador. "Foi um dos nos

sos melhores jogos. Tomamos
,

gols em bolas paradas". Assim
como Mattos, Márcio também'
reclamou da arbitragem. "Não
foi pênalti. E eles (Criciúma)
tiveram muitas faltas perto
da nossa área. Claro que isso
não é desculpa, porque deve
ríamos ter a eficiência de ter
evitado os gols nos cruzamen

tos", lamentou.

JULIMAR PIVATTO Tricolor sofreu com os jogados aéreos no jogo contra o Criciúmo, no último terço-feiro, no Heriberto Hôlse

Sôo 33 equipes participando do Futebol
Sete do Copo Sesi, que iniciou no último
sábado. Nos 11 primeiros partidos, foram
marcados 66 gols. A maior goleado foi
do Adlin em cimo do Santo Clara (8x3) e
o confronto com menos gols foi entre le
cimare HC Hornburg (lx1). A competiçôo
segue no próximo sábado, o partir dos 8h
no campo do Sesi. No mesmo dia começo
o futsol feminino e do sênler Donielly Pizo corre atrás do suo primeiro competição internacional

Atleta jaragu�ense quer vaga
para mundial de taekwondo
JARAGUÁ DO SUL

A atleta jaraguaense Da

nielly Fernanda Piza viaja
hoje para, o Rio de Janei
ro onde, até domingo, dis

putará o 110 Open Cidade
Maravilhosa de taekwondo.
Ela tem grandes chances de

conquistar uma vaga para a

Seleção Brasileira Juvenil
(faixa preta) que disputará o

Mundial da categoria. Junto
com ela, outros cinco atle
tas também embarcam para
disputar a competição na

capital fluminense.
Danielly é atual perita

campeã catarinense, vice
colocada no Brasileiro, vice
no Brasil Open e vice da

Copa do Brasil. O técnico da

equipe, Heiton Berti, acredi
ta no potencial da atletá: "A
nossa expectativa é grande.
Pode ser- a, primeira expe
riência internacional dela

e estamos apostando nesta

competição", declarou.
Os outros atletas que via

jain para o Rio de Janeiro são:
lanael Ribeiro (faixa preta)
que foi vice-campeã brasilei
ra em 20Ü'7; Andressa Spézia
(faixa preta), campeã brasilei
ra poom se em 2007; Márcia

Spézia, campeã brasileira e

do Brasil Open 2007; Rafael
Kroll, campeão catarinense e

campeão Brasil Open e Deivis
Ariel Stralb: vice no catari
nense.

O professor Berti e Da

nielly, por causa dos últimos
resultados, também se garan
tiram no Campeonato Brasi
leiro da modalidade deste ano,
ainda sem data definida. Berti
disputará no Rio de Janeiro,
local escolhido para sediar a

categoria adulto. Já a atleta es

tará em Londrina, já que ainda
é juvenil.
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RECUPERAÇÃO

Dodô já está. em casa com a família
.

Jogador do fluminense· se recupera bem depois de sofrer fratura no rosto
�

.

.

-' .

RIO DE JANEIRO

Dodô estava na expectativa
de deixar o hospital hoje. Mas,
para a alegria da torcida Flu
minense e de forma surpreen
dente, ele recebeu alta ontem
à tarde. O átacante -já está em

casa com a família, onde con

tinuará a recuperação da fra
tura na face.

"O Dodô foi submetido a

urna tomografia computadori
zada na manhã desta quarta
feira (ontem) e o exame acusou
uma evolução significativa no

seu quadro clínico. Por isso
resolvemos antecipar a alta",
disse o médico Augusto César,
responsável pela intervenção
cirúrgica no atacante tricolor.

A expectativa do depa,r-'
tamento médico tricolor é de

que Dodô fique longe dos gra
mados cerca de dois meses.

A diretoria do Fluminense

pretende contratar um novo

atacante, mas o jogador não

poderá mais atuar no Campe
onato Estadual e nem na fase
de grupos da Copa Libertado
res da América.

Na partida de ontem con-

tra o Resende o técnico Re
nato Gaúcho escalou o meia
atacante Cícero para o lugar
de Dodô. O treinador mon

tou um esquema onde Cícero

joga mais pelo lado direito
e Conca pela esquerda, já
Thiago Neves atuou pela fai
xa central do campo. Os três
abasteceram o centroavante

Washington.
Outra novidade das laran

jeiras é ó atacante Maicon, da
equipe de juniores. Ele foi li
berado da Seleção Brasileira
sub-19, para ser relacionado
pelo técnico Renato Gaúcho
para os dois próximos jogos
do tricolor. O jogador, que já
havia perdido as esperanças
de atuar pelo profissional em
2008, por causa da quantida
de de bons atacantes no elen
co, abriu o sorriso quando

- soube que seria incorporado
ao time profissional. "Nern .

sei se vou jogar ou não, mas
quando soube que viria para
cá, fiquei feliz. Nem- liguei
para a desconvocação porque
meu sonho é jogar no profis
sional", disse o jogador. Dodô é o'."porodo pelo médico do Fluminense depois da lesão no rosto

. ,

Campeão brasileiro ficará
de fora da Sul-Americana
RIO DE JANEIRO

O Campeonato Brasileiro. tem
unia novidade neste ano. A CBF,
que divulgou o novo formato
ontem à tarde, informou que o

campeão brasileiro não terá vaga
para a edição seguinte da Copa
Sul-Americana, Destamaneira, o
.clube que ficar com o título terá
o direito.apenas de disputar a Li-
bertadores.

.

o parágrafo único do arti-
.

go número 7 do Capítulo II do

regulamento do Brasileirão é
muito claro: "Nenhum clube;
em nenhuma hipótese, poderá
disputar as duas competições da
Conmebol, a Copa Libertadores
e a Copa Sul-Americana". Com

o

isso, a nova regra também impe
de que um clube que tenha sido
campeão da Copa do Brasil (o
que dá vaga na Libertadores) pos
sa disputar a Copa Sul-America
na caso termine entre _a quinta
e a 12a colocação no Brasileirão

- posições que classificam para a

competição continental.
A mudança tem efeito so

mente a partir deste Campeo
nato Brasileiro, o que garante a

participação do São Paulo, atual
campeão nacional. Além dele,
estão classificados Grêmio, Pal
meiras, Atlético-MG, Botafogo,
Vasco, Internacional e Atlético
PRo No Brasileirão, que começa
no dia 10 de maioe vai até 7 de
dezembro, os quatro primeiros
colocados garantem vaga na

edição seguinte da Libertadores
- o último deles, no entanto,
entrará na fase preliminar da
competição. E os oito melhores
clubes na seqüência - prova
velmente, do 5° ao 1-2° lugares
- vão para a Copa Sul-America
na. No restante do regulamen
to, nenhuma mudança signi
ficativa. A fórmula de disputa
do Brasileirão continua sendo a

mesma dos últimos anos.
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CASOS DE FAMíLIA

CONTRA-CAPA---�-----

MAT.RIARCA CORUJA E O.RGULHOSA
Elfi possui mais de 20 bisnetos e, ":;:'
acaba de ganhar uma tataraneta

JARAGUÁ DO SUL

Aos 78 anos, a moradora de Schro
eder, Elfi Bruch Stassun, é uma se

nhora bem-humorada, de Voz calma
e com um pouco de dificuldade em

caminhar, .Mas ela não se perde rias
contas quando fala sobre a família

qJI� construiu. Mãe de 11 filhos, ela
jáviu nascer 32 netos, 22 bisnetos e

há UJIla semana, ganhou a primeira
tataraneta.

Com o mesmo carinho que teria
com o primeiro filho, ela segura a pe

,

quena Sauana, filha de da neta Aline,
16 anos, nos braços e lembra da difi
culdade em criar os pequenos, já que
se casou com apenas 18 anos. "Eu
trabalhava na roça. Meu marido' na
Celesc. E ainda tinha que dar conta
de cuidar sozinha dos 11 filhos. Não
era fácil", relembra Elfi. O marido

. dela, já faleceu há seis anos. Harry'
Stassun, natural de Massaranduba,
morreu aos 74 anos, e além da sauda-

de, deixou muitos descendentes para
continuar a escrever esta história de
vida.

Com uma família tão numero

sa, dona Elfi revela que o segredo
para viver em harmonia. é tratar to
dos iguais, tanto "filhos corno netos·

. ou bisnetos. "Para mim' tcidàs são

iguais", afirma': Porém, 'reunir todos
os familiares é' complicado. As filhas
contam que a família só fica comple
ta nas comemorações de aniversário
de Elfi. Quando conseguem encon

trar todos.os filhos, netos e bisnetos,
são mais de 100 pessoas. "No fatal,
somos em 1,02", çontabiliza Elfí com
exatidão.

'
. .

E o encontro das, cinco gerações
deve continuar. Elfi já pensa' nas futu
ras crianças que podem chegar. "Quero
ver quem será Q próximo.Vamos ver!",
diz sorridente.

"', :Li....,
_

Elfi segura a recém nascida Sauna com orgulho e já espera o próximo tataranetoDEBORA VOLPI
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