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ASSINE E ASSISTA
AOS JOGOS

Indique, assine ou renove o

jornal O CORREIO DO POVO e

g311118 um passaporte para
assistir aos jogos do Juventus

pelo Campeonato Catarinense
110 estádio João Marcatto.

Não perca tempo,
ligue 3371-1919 e garanta

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

Situação difícil
para o Juventus
Moleque Travesso contabilizo a defesa
mais vazada do campeonato, com 43

gols sofridos, e amarga a loa posição.
Página 5

o estereótipo de que homens prio
rizam a carreira em detrimento da

relação amorosa nem sempre con

diz com a realidade. Uma pesquisa
feita nos Estados Unidos aponta
que" 61% dos homens se dedicam
móis às relações amorosas do que

,

ómetas de vida, enquanto entre as

mulheres a porcentagem foi de 51.
O levantamento foi' renllzedo com

237 universitários.

,

,
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Grazi Massafera
para a Lezalez
Atriz apresentou a coleção outono
inverno da marca em Florianópolis.

Página 9

DOPOVO
Cardápio poro
o sexto-feira
Na página de gastronomia, uma receita
deliciosa de bacalhau com catupiry.

Página 13

Após cin.co anos, hidrelétrica
volta a ser tema de debate
Decisôo será da populaçôo, garante o prefeito Conrado Müller. ONG ,alerta para os risCos ambientais.

Página 5

LEIA HOJE'

Tributação das
exportações e

controle de capitais '

Página 17

Fios de cobre
atraem ladrões'
As empresas da região estão tendo pre
juízo com o roubo de fios de cobre. Só
neste ano, a Celesc perdeu cerca de mil
quilos do material. no Bairro Vieiras.

Pt1ginu d

Plano Verão vai
pagar prejuízos
o prazo para pedir a correção das per
das da poupança no Plano Verão, de
janeiro de 1989, encerra em dezembro
deste ano.

Parceria entre Fiesc, Prefeitura de Ja
raguá do Sul e empresários tem o ob
jetivo de diminuir a fila de espera por
uma vaga nos Centros Infantis.

NibmJPágina 19
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CHARGE

NA-NA-NÃO!
SEM OViNHOS DE PÁSCOA,

ESSEANom

PONTO DE VISTA

Madame Surtô

PABLO VARELA

BRANCO,
PROFESSOR

produtos de quinta categoria", ela
dizia aos prantos. O gerente .sabia
da procedência do produto. Conhe
cia bem os fornecedores. Não era um

grande conhecedor de perfumes, mas
sabia que aquele era o original. Resol
veu fazer um teste. Pediu ao funcio
nário que cuidasse para que madame

permanecesse calma, disse a ela que
voltava já. Enquanto isso, foi até o

fundo da loja,' pegou um frasco do

pior perfume que tinha ali, um vindo
do Paraguai que ele nunca havia se

quer cogitado para sua vitrine.'

Rapidamente, pegou um frasco da

quele mesmo que a madame trazia, mas
que já estava quase no final, e misturou
coni o paraguaio. Nosso Jean-Baptiste
Grenóuille agitou, mexeu, cheirou. Hor-

A madame surtou, Parece persona
gem francesa de romance policiJI: ma
dame Surtô. Aconteceu dentro da loja
de importados. O gerente, que com a

baixa do dólar andava feliz da vida, nem
deu muita bola. "Tudo bem, minha se

nhora.sente-se aqui e tenha calma". Ela
retrucava: "Euconfiei em vocês, queria
o legítimo". Dizia isso com o frasco do

legítimo na mão ..
"Isso que vocês me venderam não

passa de uma mistura horrorosa de

DO LEITOR

Hora de
decidir

O atual ano cobrará de todos os jaraguaenses urna

importante decisão. Afinal vivemos urna época de

transição da cidade de médio porte, com característi
cas boas de cidade pequena, porém já com problemas
de cidade grande corno o trânsito, a invasão de áreas

irregulares por loteamentos clandestinos e índices de
violência que já começam a preocupar para citar ape
nas os maiores.
o modelo de gestão do atual governo municipal tem

se mostrado ineficaz no período de pouco mais de três
anos para gerir problemas básicos corno o planejamen
to urbano. Reclamações do trânsito, do transporte co

letivo caro e que não consegue atender corno deveria a

população, da falta de profissionais na saúde,. do défi-.
cit de vagas nas creches, sem falar em ter um custo alto
da máquina administrativa e não conseguir enxugar os
gastos e faltar recursos para investimentos básicos e ter

sempre que implorar por verbas estaduais e federais.
Com um orçamento de causar inveja emmuitas empre
sas do Brasil, mesmo assim o governo municipal não
consegue transformar esse dinheiro em obras que me

lhorem a vida da população. Nossa cidade marcada por
importantes gestores empresariais é carente de lideran
ças políticas capazes de coisas simples como manter

calçadas arrumadas e ruas roçadas e limpas, fora sem

cobrar a manutenção em si das ruas, algumas com bu
racos esperando na fila para entràr.

Mas enfim está chegando o momento de decidir e

mudar. De fazer Jaraguá do Sul referência de gestão
pública. Fazer com que sejamos visitados por outros

prefeitos e não ver nossos gestores municipais irem

sempre visitar outras cidades parayer bons exemplos.
As lideranças políticas e empresariais precisam aban
donar certos pensamentos provincianos e entender que
mais importante que interesses pessoais muitos até es

cusos, nossa cidade vive na travessia de um delta, ou
tornamos o caminho do desenvolvimento e da boa ges
tão ou continuamos a se contentar com o aumento de

problemas e a ouvir as mesmas ecansativas desculpas
pela estagnação.

EMERSON ALEXANDRE GONÇALVES, CONSULTOR

roroso. Mas vamos ver se funciona ...
Dentro da loja, madame estava um

pouco mais calma. O funcionário, um
pouco mais nervoso. O gerente chegou:
"Minha senhora, peço milhões de des

culpas, a senhora está coberta de razão.
Houve um erro e lhe vendemos, de fato,
um perfume falso. Isso aconteceu devi
do á um crime de urna ex-funcionária,
que já foi demitida. Imagine a senhora

que a bandida trocava meus perfumes
por outros ordinários e me roubava.
Mas ela está sendo processada. Aqui
está o original..".

Madame cheirou, fechou os olhos, _

fez cara de passeio-pelo-parque-do
mingo-à-tarde e sorriu. Agora sim,
controlou o surto e sentiu-se francesa
novamente.

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 obrigatorio
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).
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Sem capacete
o deputado Genésio Goulart (PMDB) é autor de projeto de lei aprovado
pela Assembléia legislativa proibindo a entrada de pessoas em estabe
lecimentos comerciais, repartições públicas e agências bancárias, entre
outros locais, usando capacete ou outro tipo de objeto que dificulte sua

� identificação. O projeto, que agora vai para o governador luiz Henrique
da Silveira (PMOB), para sanção ou veto, também obriga o usuário a

retirar o capacete ao parar o veículo para abastecimento em postos de
combustíveis. Se recusar, não será atendido e a polícia poderá será acio
nada. Os comerciantes deverão afixar cartazes nesse sentido. O objetivo
é'inibir furtos e assaltos. Ou, pelo menos, permitir a identificação por
testemunhas ou câmeras de vigilância eletrônica.

FALA Aí!

" Para mim foi uma
proposto de projeto

político muito

importante. "
MOACIR BERTOLDI, PREFEITO, .

sobre Dieter Janssen (PP) compor
chapa como candidato a vice-prefeito.

. " No político é
complicado, hoje se

,

promete e amanhã
não se cumpre. "

SilVIO MAINKA, PRESIDENTE DO
r

PSDB DE MASSARANDUBA,
sobre rompimento da aliança com o OEM.

"Os candidatos sõo

sempre os mesmos.,
JAIR PEREIRA, SECRETÁRIO DO

PDT DE GUARAMIRIM,
anunciando candidatura
do partido a preíelte.

" Quanto menos'
'" ,y"conscientizoção,

maior o conto do
consumidor. "

ODENIR DOS SANTOS,
sobre o desperdício 'de alimentos.

TELEFONIA
Pelas previsões das operadoras,
ainda vai .demernr algum tempo
para que Jaraguá do Sul tenha
cobertura total do sistema de ce

lulares em localidades mais dis
tantes da área central. Aliás, um

problema de to'da ó regioo do Vale
do Itapocu. O nó da questão pode
estar no investimento. Uma torre
deremmsmlssãe do sinal não sai
por menos de RS 1 milhão.

ANDANDO
Juiz de Direito Edenildo da Silva aca

tou ação de desconstituição do ex-de
putado Ivo Konell (OEM), que luta para
reaver os direitos políticos cassados
por oito anos em 2002. Um dos itens
de argumentação é o cerceamento ao

direito de defesa. A ação foi movida
pela prefeitura em 1993, tlgora citada
pelo juiz, que remeteu o caso ao Mi
nistério Público.

SALÁRIOS
Se a Câmara aprovar, os servidores
municipais de Corupá vão receber
5,36% de reajuste salarial. Guara
mirim, embora O· projeto ainda' não
tenha sido enviado aó' legislativo,

� d�ve oferecer percentual semelhante.
Jaraguá vai 'dor 4,78%. Massoràíi'duba
é o maior percentual da região: 8,2 % '

de reajuste e mais 1,8% de aumento
real. Schroeder ainda não anunciou o

percentual.

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2008'
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CASO DOS PRECATÓRIOS

POLíTICA----------

Reinstaurada Comissão Processante
Por quatro votos contra três, vereadores voltam a investigar denúncia
GUARAMIRIM

Os vereadores do PMDB

João Deniz Vick e Maria Lúcia
da Silva Richard e o progres
sista Adilson Araújo formam
a CP (Comissão Processante)
responsável por apurar de
núncia contra a Prefeitura pelo
não pagamento de precatórios
a ex-funcionários do Hospital
Municipal Santo Antônio. Os
nomes foram sorteados na úl
tima quinta-feira, logo após a

votação da denúncia, acatada
por cinco votos.

A denúncia foi formali
zada por Dirceu Fiamoncini,
filiado ao PMDB, a pedido de
João Deniz Vick, que ficou li
vre para votar e participar da
comissão. Além dele, também
votaram pela procedência da
denúncia os vereadores Maria
Lúcia Richard, Osni Bylaar
dt (PMDB) e Maria Inês Rech
Frõlich (PPS), que ocupa a

vaga do tucano Marcos Man

nes, em período de licença.
No ano passado, a CP foi

instaurada na Câmara a par
tir da denúncia feita pelos
próprios ex-funcionários do

hospital, que não receberam
as rescisões trabalhistas e ga
nharam na Justiça o direito à

indenização. O valor dos pro
cessos deveria ter sido incluí
do no orçamento domunicípio
de Z007 e, o pagamento dos
precatórios, efetuado até 31
de dezembro do mesmo ano, o

que não ocorreu. Somados, as
cinco ações totalizam R$ 114

mil, valor não corrigido.
Mesmo acatando a denún

cia em plenário, o processo
foi arquivado com a rejeição
do relatório pela própria co

missão, que estava irregular,
porque tinha quatro ao in
vés de três membros, como

determina a Constituição.
Reinstaurada, a nova comis
são terá 90 dias, contados
a partir da notificação do

prefeito Mário Sérgio Peixer

(DEM), para concluir o rela
tório. Na sessão de ontem à

noite, estava prevista a elei
ção, entre os três integrantes
sorteados, do presidente, re
lator e membros da CP.

CAROLINA TOMASELLI Adilson Araújo não participou do sessão que votou a denúnCia, mos foi sorteado paro integrar o comissão

Vereador defende redução das tarifas
Moção de apelo cobra isenção de impostos na .compra de óleo diesel-
JARAGUÁ DO SUL

Vereador Eugênio Garcia

(PSDB) assina moção de apelo,
aprovada ontem por unanimida
de, em que defende a isenção de
PIS/PASEp, Cofins e IPI (federal),
ICMS (estadual) e ISS (munici
pal) na aquisição de óleo diesel

para as empresas concessionárias
do transporte coletivo urbano. A

intenção é proporcionar o barate
amento das tarifas que, segundo
ele, pode chegar a 1Z%.

Garcia destacou que 39 mi
lhões de brasileiros não utilizam
o transporte coletivo por falta de

condições financeiras para pa
gar a passagem e que, por outro
lado, setores de transporte me

nos acessíveis como os táxis se

beneficiam de incentivos fiscais.
A moção será para os órgãos
competentes nas esferas federal,
estadual e municipal, anexada a

um abaixo assinado dos usuários
do serviço nomunicípio.

Processos na Justiça F�deral
somam R$ 54 mi -em um ano
JARAGUÁ DO SUL

A Justiça Federal contabiliza
R$ 54 milhões pagos a pessoas e

empresas nos processosmovidos
através da subseção de Jaraguá
do Sul desde março de Z007 até
fevereiro deste ano. O dado foi

apresentado ontem pelo diretor
do foro, juiz federal Emmerson
Gazda, durante sessão da Câma
ra. Se o período for estendido
desde a criação da subseção, em
março de ZOOl, 0-montante che

ga a R$ 136 milhões.

Segundo ele, a maioria das

ações são referentes a benefícios

previdenciários, restituição de

impostos e reposição de poupan
ças. "É um valor significativo que
vem daUnião e que é injetado na
economia local", comentou Ga

tJJ zda, informando que, no caso do

� ajuizado especial, o valor médio
i de cada processo é de R$ 7,5 mil,
,� "usados geralmente para pagar

Eugênio Garcia diz que preço do passagem de ônibus pode cair até 12% dívidas, reformar a casa e fazer

compras".
Desde que a Justiça Federal

iniciou as atividades no muni

cípio - foram ajuizadas mais de
36 mil ações, sendo que Z4.500

delas, o equivalente a 65%, fo
ram concluídas. "Estamos con

seguindo vencer os processos
que estão entrando. Não está
havendo acúmulo de passivo",
disse, acrescentando que dos
7500 novos processos que en

traram este ano, "7300 saíram".
'� situação processual tam

bém continua boa. Apesar do
aumento de quase 40% no jui
zado especial, conseguimos
manter amédia de 90 dias, entre
o pedido e a sentença", afirmou
Emmerson Gazda destacando
ainda, a conquista da sede pró
pria da entidade, que foi doada
pela Prefeitura no ano passado,
com aval da Câmara de Verea
dores e apoio da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil).
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Kutcha: minha opinião não mudou

Obra mostrada
aos vereadores
CORUPÁ

O presidente da Câmara
de Vereadores, Loriano Cos

ta, o "Kutcha", demonstra

opinião semelhante a do pre
feito Conrado Müller quan
do a assunto é a implantação
da Pequena Central Hidrelé
trica. "Estamos no meio do

impasse e eu sou obrigado a

intermediar as partes", con
ta. Ainda assim, ele garante
que como cidadão corupa
ense continua com o mesmo

conceito divulgado durante
as primeiras investidas da

empresa, em 2005, ou seja é
contrário à obra.

O engenheiro José Tito,
representante da Corupá
Energia Elétrica, demons
trou o projeto de construção
do empreendimento ao Le

gislativo no início do mês.

Segundo informação extra

oficial, grande parte dos ve

readores desaprova a idéia,
pelo menos, nos. moldes

apresentados por enquanto.
Tanto o prefeito, quan

to o presidente da Câmara,
dizem esperar documentos
definitivos que comprovem
os impactos ambientais e

os benefícios gerados pela
obra. Já o responsável pela
Ecovale, Roberto Zeininger,
é categórico: "essa hidrelé
trica, como está, não é uma

maneira de gerar energia e,

sim, de gerar dinheiro a es

ses empresários".

ENERGIA EM XEQUE

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2008

Hidrelétrica gera discussõo
Para ONG, plano não é compatível com realidade da Bruaca
CORUPÁ

O assunto já foi debatido
há cerca de cinco anos atrás
e acabou engavetado por exi

gência do Ministério Público,
mas agora, volta a dividir a po
pulação corupaense. O projeto
de implantação de uma PCB
(Pequena Central Hidrelétrica),
aproveitando a vazão dos rios
Bruaca e Ribeirão dos Correias,
no interior da cidade, está pron
to para virar realidade.

Agora, a idéia já conta com

aprovação federal e estadual, a

partir dos órgãos ambientais das
duas esferas. Mas, falta a libera

ção por parte do município. Se
gundo Roberto Zeininger, pre
sidente da ONG (Organização
Não-Governamental) Ecovale
das Cachoeiras, em breve uma

audiência pública deve ocorrer

e, por isso, a comunidade preci
sa ficar atenta. '�o todo, dez ca
choeiras vão secar e o Ribeirão
dos Correias estará em eterna

enchente", explica.
Esta estimativa de impacto

ambiental já havia paralisado
a iniciativa da Corupá Energia
Elétrica, empresa composta
por outras seis interessadas no

negócio. Conforme o ambien
talista, o retorno do projeto co

loca toda a área em risco nova

mente. Para comprovar a tese,
ele organizou uma expedição,
percorreu todo o espaço a ser

atingido pela obra e concluiu

que a PCH deixará um rastro de

destruição.
Isto porque, de acordo com

Zeininger, o intuito é desviar o

Zeininger: vazão de água da Cachoeira da Bruaca pode até desaparecer em períodos de estiagem

Rio Bruaca ao Ribeirão dos Cor
reios. O primeiro, atualmente
com vazão de 2,5 metros cú
bicos por segundo, ficaria so

mente com 35% da quantidade
original de água após ser repre
sado. Já o outro, inicialmente
com 1,5, ganharia 101% a mais,

ou seja, estaria em situação de

alagamento.
As mudanças devastariam

grande parte da fauna e flora
existente naquela extensão.
Além disso, surgem dúvidas

quando o assunto é o retorno
social e econômico proposto

pelo plano. Para o presidente
da Ecovale, seria impossível
manter em funcionamento
uma hidrelétrica projetada
para operar com 15 mega
watt de potência em Corupá.
'� quantidade de água no rio
e de chuvas não garantem a

geração nem de oito, quanto
mais o dobro", enfatiza.

A reportagem de O Cor
reio do Povo tentou entrar em

contato com a Corupá Energia
Elétrica por diversas vezes, po
rém, o engenheiro José Tito não
atendeu a nenhuma das liga
ções telefônicas.

KELLY ERDMANN

'A comunidade vai decidir o que quer'
Para Conrado Müller, população deve definir sobre construção de hidrelétrica

Prefeito: vejo pontos positivos

CORUPÁ
A proposta de instalar uma

PCH em Corupá divide tam

bém o poder público. O pre
feito Conrado Müller diz que
não tem opinião formada, pelo
menos por enquanto. "Sempre
fui contra, mas agora, com as

adequações, já vejo pontos
positivos. Antes eram apenas
negativos", confessa.

Na 'opinião dele, a em

presa detentora da idéia co

meçou a oferecer benefícios,

principalmente, econômicos
à cidade. Entre eles, a cons

trução de pontes próximas
ao local previsto para a hi
drelétrica, material britado
e arrecadação em créditos
de carbono. Ainda assim,
existem dúvidas a respeito
da veracidade dessas propos
tas. Por isso, o prefeito pre
tende aguardar a finalização
do projeto e, então, definir
a posição da administração
municipal.

Mas, conforme o prefeito,
o aval ou a interdição da obra
vai depender da população.
Uma alternativa estudada por
Conrado Müller. é organizar
uma pesquisa para que os co

rupaenses julguem a propos
ta. '� comunidade vai decidir
o que quer. Se eu aceitar so

zinho a construção podem me

julgar por estar destruindo o
meio-ambiente. Se for contra,
de impedir o desenvolvimen
to", resume. -
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Roubo de fios de cobrepreocupa
Celesc perdeu cerca de mil quilos do material neste ano, no Bairro Vieiras
JARAGUÁ DO SUL

O aumento das ocorrências
de furto de fios de cobre está
causando prejuízo às empresas
da região e preocupando a po
pulação. Neste fim-de-semana,
cinco homens tentaram roubar
bobinas de cobre numa empre
sa do município. Os bandidos,
que estavam armados, dispa
raram contra o vigia noturno e

fugiram. Mas o caso representa
apenas uma parte dos crimes
relacionados ao roubo do mate
rial no município.

De acordo com o gerente de
distribuição da Celesc, Danil
son Mendes Wolf, a autarquia
perdeu cerca de mil quilos de
cabos de cobre somente neste

ano, por causa de dois rou

bos na rede elétrica do Bairro
Vieiras. Em valores de merca

do, o material valeria cerca de
R$ 10 mil, já que o quilo do
cobre pode ser vendido hoje
por aproximadamente R$ 10.

Segundo Danílson, o material
roubado pode ter sido reven

dido para empresas de ferro
velho. No ano passado, cerca
de 600 quilos'de fio condutor

de cobre foram furtados da
rede elétrica da região.

Outro problema é a destrui
ção de transformadores em vir
tude do furto dos fios de cobre
que há dentro desses equipa
mentos. Nesse ano, a Celesc re

gistrou cinco casos de roubos de
bobinas de transformadores. A
maioria desses casos aconteceu
em bairros onde há arrozeiras
e poucos moradores por perto,
como Poço Grande e Bananal
do Sul, no interior de Guarami
rim. A autarquia acredita que a

proximidade da BR-280 facilite
o escoamento do produto para
outras regiões do estado.

FALTA DE ENERGIA
A Celesc informou que a

interrupção da energia elétrica
que aconteceu no Centro, no

sábado à noite, foi causada por
um defeito na chave do alimen
tador na Rua Gumercindo da
Silva. O problema aconteceu

por volta das 19h10 e a ener

gia começou a ser restabelecida
perto das 19h40.

DAIANE ZANGHELINI Suspeito é de que cobre seja revendido poro ferros-velhos. Hoje, o quilo do material vale. cerco de R$ 10

Licitações
'para duas

pontes
Empresas interessados em con

correr poro o construção de uma

ponte de concreto armado sobre
o Rio Itapocu - ligando os bairros
Vila Rau e Amizade - podem entre

gar suas propostos até às 9h de
quinta-feira, 20, no Coordenadoria
de licitações e Contratos da Pre
feitura de Jaraguá do Sul. Os en

velopes serão abertos a partir dos
9h30. A obro terá BOrn de compri
mento e tem orçamento estimado
em R$ 1,6 milhão.

Já a licitação para uma ponte de
30m de f ;:rimento, a ser constru
ída sobre o Rio Cerro (poro acesso
entre os bairros Rio Cerro e Rio do
Luz), encerro na próxima terço-feira,
25, também às 9h. Os envelopes se

rão abertos às 9h30 do mesmo dia.
Esta obro está. orçada aproximada
mente R$ 609 mil. Os dois editais
e�tão disponíveis no site www.jaro-
g uadosu I.sc:gov.br.

.

Corpo de jovem de 26 anos é
encontrado no Rio Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

O corpo de Osnir Leier, 25

anos, foi encontrado pelos Bom
beiros Voluntários no final da
tarde de onterri, no Rio [araguá, a
100 metros da entrada do Parque
Malwee. Ele se acidentou na ma

drugada de sábado, na ponte da
EstradaWigando Maier, no Bair
ro Jaraguá 99, depois de sair da

própria festa de aniversário, no
Parque Malwee.

As buscas pelo corpo de Os
nir começaram na manhã de

domingo, quando a Polícia Mi
litar encontrou o Fusca placas

LYL-6015, de Jaraguá do Sul,
dentro do rio, mas o condutor
não estava no veículo. Segundo
a PM, o automóvel saiu da pis
ta e capotou. Osnir tinha cinco

irmãos, trabalhava no setor de
desenvolvimento de desenhos
de uma empresa têxtil e morava
no Garibaldi com a mãe e dois
irmãos. Era solteiro e não tinha
filhos.

O irmão de OmIT, Adolar
Leier, 43, acomp .u o mo

mento do resgate do corpo pelos
bombeiros. "Ele (Osnir) faria 26
anos amanhã (hoje)", lamentou.

'. Jentativav_'de homicídio
Um hô'mem foi preso por participar de uma tentativa de homicídio na localidade

de 1° Braço do Norte, em Massaranduba, na noite de domingo. O crime aconteceu
durante a festa anual do Igreja Corólica São José. V.C.S., 27 anos, foi detido por es
faquear LE.S.M, 19, na região do tórax. Ele teria contado com a participação de dois
irmãos, segúndo a PM. Um dos seguranças, G.E.O, também foi atingido por facadas.
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Leonir Pessate é homenageado

Nova creche

para Jarog�á
Foi inaugurado ontem o

.

Centro de Educação Infantil
Professora Leonír Pessate Al
ves, na Ilha da Figueira. A
obra foi financiada através
de um convênio entre o Sis
tema Fiesc/Sesi e a Prefeitu-

.

ra. O primeiro fica respon
sável pela construção da
estrutura e o segundo, pela
administração e manuten-.
ção da unidade.

A iniciativa é uma alter
nativa para suprir o proble
ma antigo de falta de vagas
nas instituições da região.
Segundo a diretora do cen

tro, Marilva Albuquerque, a

unidade que atende crianças
de até quatro anos, já possui
123 alunos .matriculados.
Mas a capacidade é para 150.

'1\ unidade vem ao encontro

da necessidade do bairro, já
que a demanda é muito gran
de", afirma.Ela revela ainda

que em breve uma nova tur

.ma para crianças a partir de
três anos será aberta.

Autoridades locais e farní
liares da patronesse estive
ram presentes na cerimônia

.. de .inauguração e homenage-.
arama patronesse do centro.
O presidente da Fiesc, Alcân
tara Corrêa, também parti
cipou da solenidade e disse

que Jaraguá do Sul, com 26

creches, é "exemplo em edu

cação para o Estado".

DIVERSIDADE
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Luta para manter a cultura
"

Indios preservam hábitos e tentam sobreviver do artesanato
ARAQUARI

Quem passa pelo trecho da
BR-280 nomunicípio deAraquari
pode perceber o contraste entre o

cinza do asfalto e o verde dos cam

pos que cercam a estrada. Mas o

que muitos podem não saber é

que naquela região, nas proximi
dades de pólos industriais como

Jaraguá do Sul e Joinville, existe
uma tribo indígena.

Mais de 90 índios guarani
dividem o espaço e tentam pre
servar os vestígios de uma cul
tura muitas vezes esquecida.
Eles já não conseguem viver do

que plantam, colhem ou caçam
como faziam os antepassados,
mas deixam transparecer nas

atividades que desenvolvem a

herança de um povo organizado
e rico em cultura.

Com dificuldade em pronun
ciar as palavras em português, o
cacique da tribo, Onírio Acosta,
25 anos, explica que o artesana

to é a principal fonte de renda
na aldeia. Eles produzem ba
laios, colares, chocalhos e enfei-

. teso Tudo muito colorido e feito .

a partir de sementes, penas e até
unhas de animais. A atividade é
realizada pelos homens e pelas
mulheres.

Mas o dinheiro que vem da
arte não é suficiente para ali
mentar o grupo e muitas vezes,
eles vão para a cidade em bus
ca de trabalho para aumentar a

-renda. "Fabricamos o artesanato

e vendemos na cidade. Também
trabalhamos na colheita do pe-

Crianças têm escola dentro do tribo até o 4° série, depois participam do rede municipal de ensino

pino e da banana", revela o ca

cique. Em poucas palavras e de
monstrando timidez diante das

lentes da câmera fotográfica, ele
conta ainda que é complicado
manter os hábitos da tribo. 'Aqui

é difícil preservar a cultura, não
temos espaço", afirma.

No local, as invenções tee

riológicas quase não existem .

Apenas uma televisão antiga e

um celular fazem a ligação da
tribo com o restante do mundo.
Acosta diz que o grupo muitas
vezes passa por dificuldades e

que nem sempre é fácil garantir
o alimento para todos. Quem
quiser auxiliar pode entrar' em

contato com o cacique pelo tele
fone 9978-5054.

DEBORA VOLPI

Projeto ambiental para a região
Gerente da ANA apresenta programa inovador para conservação do solo e da água

ANA propõe.preservação do águo

JARAGUÁ DO SUL

.

O gerent� da Agência Na
cional das Aguas (ANA), De
vanir Garcia dos Santos, esteve
ontem em [araguá do Sul para

.' apresentar aos municípios do
Vale do Itapocu um-novo proje
to ambiental, O encontroaeon
teceu no auditório da Amvali e
contou com a participação de

[{l servidores públicos, membros
� do comitê da bacia hidrográfi
i ca e de agricultores da região.
,� "Produtor de Água" é um

programa que incentiva agti-

cultores a adotarem práticas
de conservação da água e do
solo. Em troca da iniciativa,
eles receberiam benefícios fi
nanceiros. Segundo Santos, a

ação é inovadora e segue uma
.

tendência mundial de pagar
pelos serviços ambientais re

alizados'. "Precisamos dividir,
os custos com o meio ambien
te. Quando o agricultor con
serva a área: dele, ele também'
está preservando para a socie

dade", explica ..
O pagamento para o produ-

tor seria feito por agentes par
ticipantes do programa, que
podem ser prefeituras, entida
des federais, estaduais, comi
tês, empresas de saneamento
básico e até mesmo, Ongs. Os
valores são proporcionais aos

resultados obtidos pelo agricul
tor. Se implantado na região do
vale, a ANA 'pode ajudar ÇOm

suporte técnico para o progra
ma e as entidades precisariam
viabilizar recursos para o pa
gamento dos produtores que
aderirem a iniciativa.
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O Governo de Santa Catarina, através

da Secretaria da Fazenda, realiza um conjunto
de ações para incentivar boas práticas tributárias

entre os estabelecimentos comerciais.

O objetivo é zelar pela quaüdade
dos serviços e orientar

as empresas a manter

em diasuas

obrigações fiscais.

I

.'

Entregu,e espontaneamente
o cupom fiscal. Você nem

vai 'precisar pedir: "volte sempre'.

Secrellrla de
Esladoda
Fazenda
www.sef.sc.gov.br

Se você ainda não possui o ECF - Emissor de Cupom Fiscal,
solícite a instalação desse mecanismo em seu

estabelecimento. Com ele, a emissão do cupom fiscal é fácil.
,

e rápida. Não espere seu cliente p�dir, entregue
ésporitaneamente a notaou cupom- fiscal. SANTACATARINA'

..
'..

BARRA VELHA

Colocação
de tubos

A Prefeitura de Borro Velho está am

pliando'a tubulação no Rio Cancelo
poro amenizar o situação do locali
dade com relação às enchentes que
acontecem no região. O trabalho be
neficiará os moradores do Ruo Manoel
José Rosa e Waldemar Francisco, no

Bairro São Cristóvão, que costumeira
mente ficam ilhados quando chove.

CORUPÁ

. Lixo reciclável
Iniciou no último sexto-feira o programo
de preservação ambiental "Reciclar é
Preservar" onde os alunos levam poro o

instituição de ensino o material reciclá
vel como papel, papelão, vidros, plásti
cos é outros. O material será comercia
lizado pelo instituição e o dinheiro será

.

revertido poro obras no próprio escola ou

aquisição de materiais. A comunidade
também pode auxiliar o escola levando
os reciclóveis em doto estipulado até o

instituição. Mais informações no 3375-
1171 ou no secretario de Educação.

JARAGUÁ DO SUL

Capacitação
. o Senai (Serviço Nacional do Indústria),
em parceria com o Indústria Weg, de

Jaraguá do Sul, firmou parceria poro co:

pacitar os colaboradores do empresa que
também são professores do instituição. A
aula inaugural foi no último sexto-feira
no sede do indústria e este é um projeto
piloto que será estendido o outros em

presas do país. A capacitação abordará
temos de interesse comum do Senai e
dos empresas parceiros, podendo ser

tonto em áreas técnicos quanto em di
dático-pedagógicos.

GUARAMIRIM

Parlamentares

pedem obras
Os vereadores de 6uaramirim voltaram
o requisitar do Prefeitura obras pelo in
terior do município como pavimentação,
iluminação pública' e outros serviços.
Bairros como Caixa Dágua, Corticeira e

Vila Freitas costumam sofrer com falto do

águo, excesso de lama ou poeira e falto

·de:iluminação nas ruas.
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DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA
,w

�JEZAIJEZ APRESENTAA COLEÇAO OUTONO-INVERNO FOCADA NAS
MUIl-IERESMODERNAS E GANHA DESTAQUE NO MUNDO FASHION

r

Estilo romântico e despojado sõo
características da nova coleçõo

Cachecol com baby look estampada e

calça skini para compor o visual

Atriz posou ao lado da equipe da Lezalez e atendeu ao público do evento

A grife Lezalez apresentou uma
coleção para mulheres jovens du
rante o desfile da marca no Flori

pa Fashion, no último sábado. As
saias são bem curtas em jeans ou

moletom. As garotas também po
derão abusar das polainas e mei
ões, inclusive com um modelo de
meia para usar por cima da bota. A
Lezalez também apresentou uma

proposta para as luvas feminas, em
lã e abertas nos dedos. O vinil apa
rece nas botas e nas bolsas da grife,
que vem em tamanhos pequenos.
A lã está em algumas peças e tam

bém nas boinas, em tons de cinza.
A cartela de cores segue a tendên
cia do outono/inverno - além do
cinza, aparece um pouco de ver

melho, preto, verde, roxo e xadrez.
A marca também inovou em um

modelo de bolero para as garotas.
Justo no corpo e bem pequeno,
serve para esquentar os braços no

frio .:A legging é outra opção para
as pernas de fora com as micros
saias e shorts. As calças da grife es

tão em transição do cós baixo para
a cintura marcada.

A modelo e atriz Grazielli Mas
safera, de 25 anos, foi atração da

Lezalez na passarela. A garota ta

lentosa, simpática, carismática,
destacou-se após participar do Big
Brother 5 (nenhum outro partíci
pante gerou tantas capas de revis
tas e reportagens como ela). Em
2005 foi considerada a celebrida
de e a mulher mais bonita do ano

(pelo site Terra).
Em 2006 foi eleita celebridade

do ano pela revista Contigo, além de
ingressar na

carreira de atriz. Ela interpretou
Thelminha na novela "Páginas da
Vida". Foi eleita musa do carnaval
em 2007, comomadrinha da bateria
da escola de samba Grande Rio.

Grazi é considerada a Cinde
rela brasileira, por sua história,
carisma, beleza. A loira impres
siona por seu estilo, e se destaca
onde estiver. Por isso ela foi esco
lhida para representar a Lezalez,
marca que despontou no último
ano fazendo impressionar pelos
detalhes, pelo estilo e por ter

eonquistado o coração das garo
tas. Sem dúvidas a Lezalez é uma
marca que veio para ficar,e ser

destaque nas passarelas do Brasil
e do mundo.

� . - ,

Grazi Massafera desfilou um belo vestido
preto acompanhado de um lenço xadrez

Vestido verde musgo levou para
passarela o casaquinho na mesma cor
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, TELEVENDAS

"Do pó vieste...
"

Ele sonhou com uma vaca. Mas não era

uma vaca comum. Era uma vaquinha espe
cial, com pedras nos rins. Mas também não
eram pedras comuns. Eram pedrinhas de
ouro. Absurdo? Não! Um sinal. Jogou o res

tante do salário no jogo do bicho. Ganhou
um dinheirinho e deixou de ser empregado.
Montou uma barraquinha de cachorro quen
te na beira da praia. As salsichas cozidas na

cerveja (nada de Heinnecken ou Eisenbahn)
caíram no gosto do povo. Deu nome ao seu

negócio: "Cevada's Dog". Abriu três filiais.
Não trabalhava mais. Saia da sua casa (agora
própria), entrava no seu Citroen (adorava o

nome) e passava apenas para gerenciar e ve

rificar o movimento. Ampliou sua visão e seu

negócio. Abriu um restaurante e com estron

doso sucesso vieram os demais. Queria algo
para o povão e fez parceria com os governos
municipal, estadual e federal. Com o coração
tranqüilo e feliz, inaugurou o primeiro dos

quatro restaurantes populares. Mandou a fi
lha para Disney. E com à esposa viajou para
Miami. Achava que os bancos brasileiros
não suportariam toda a sua fortuna e achou

que poderia mandar "um pouquinho" da sua

substancial renda para fora do país, que como
bem sabia, era moda entre os milionários,
Conheceu gente importante, atores, escrito
res, políticos ... E se perdeu na ganância. Seu
nome ocupava espaço em jornais internacio
nais: lavagem de dinheiro. formação de qua
drilha. corrupção. Foi pro xilindró. A esposa
ficou muito bem amparada (não só financei
ramente, mas também pelo "chef de cuisine"
da filial 6 do Cevada's Dog). Quando saiu .da
prisão, viu-se sozinho. A filha no Paraguai e
a esposa com o chef em Paris (10 quilosmais
pesada, mas ainda com muito dinheiro). Com
os bens cassados (um tanto pela justiça e ou

tro tanto pela família) só lhe restou a espe
rança de adormecer e novamente sonhar. Mas

. desta vez, seus sonhos não foram com uma
vaquinha especial, com pedras de ouro nos

rins. Mas com uma vaca gorda, enorme, fran
cesa ... e um touro com habilidades culinárias.
Nunca mais ganhou no bicho!

• elijanej@yahoo.com.br

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1
• Horton e o Mundo dos Ouem (Dub)
(14h, 15h45, 17h30, 19h15, 21 h - sext!sob/dom/
quo/qui) - (17h30, 19h15, 21 h - seg/ter)

• Cine Shopping 2
• 10.000 A.C. (Leg)
(14h30, 16h40, 19h, 21hl0 - seX/sab/dom/qua/qui)
(16h40,19h,21h10-sWter)

• Cine Cidade 1
• 10.000 A.C. (Leg)
(14h30, 16h40, 19h, 2JhiO -todos os dias)

I • Cine .cidade
� • Conduld de

(14h20, 16h40, 19h, 21h20c",lodos'os dias),

• Cine Mueller 1
• Horton e o Mundo dos Ouem (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Antes de Pgrtir - (14h
• Onde Os fracos,

Fantasia em

PaprikaOG
. Realidade e sonhos se transformam em

uma sucessõo de efeitos visuais. O centro
. da fábula é uma máquina revolucionária
que permite aos cientistas acessar o cé
rebro e gravar os sonhos. logo após ter
sido roubada, um detetive e um terapeu
ta unem forças para recuperar o aparelho
antes que ele vó parar nas mõos de um

"terrerísto dos sonhos".

'. Qí�oGlis.�qs
'l';'Oúne,:.;$£XO;OEllS.
BOxe.MOilA(

..

'

, .

MirO. !'ÕaUEl! .

E.MA c(Jr-.'SCI�êll.
I«\�Éliit�

NÔRMAN EJOHN BUFFALO

ILER

o grande vazio no

diálogo familiar
Em um dos últimós t?ôbalho'� do recém
falecido Norman Mailer, presenciamos
um diólogo vivo e atilado entre pai e fi
lho, que resulta num conjunto de peque
nos e brilhantes ensaios saídos da mente
de um dos maiores escritores norte-ame
ricanos modernos.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
Eulália se recusa a continuar morando com

Purezinha. Miguel sente falta de Henrique na

prefeitura. Henrique promete sollar Álvaro
da cadeia em troca do registro de nascimen
to de Laura. Miguel e Laura alertam Trajano
sobre a possível fuga de Henrique. Padre Iná
cio leva vários crianças para Escobar vacinar
contra a varíola. Escobar decide ir à prefei
turo solicitar mais vacinas. Ciro se recuso a

liberar a verbo sem autorizaçõo de Henrique.
Viriato se dispõe a ajudar Escobar. Eulália vai
ao encontro de André.

BElEZA PURA
Joana acha melhor ele vender a clínica, mas

Guilherme se recusa. Renato entrevista Mo
teús/Helena para a voga de farmacêutico em

sua clínico. Klaus diz a Joana que nunca ouviu
falar de tio Eleonora. Rokelli juro poro Robson

que nõo tem vergonha dele. Norma insiste em

continuar o tratamento com Joana. Gaspar en
trega seu currículo paro Guilherme. Renato diz
a Joana que elo está roubando suas clientes
e que pode processá-Ia por isso. Eleonoro se

apresenta o Guílherme e diz que veio buscar
. Klaus e Dominique.

DUAS CARAS
Maria Paula diz que é impossível casar com

Ferroço, porque foi roubado e abandonada por
ele. Denise vende um dobrõo. Dagmar a observa
e foz perguntas ao dono do loja. Dagmar exige
que Denise lhe devolva os dobrões. Alzira diz
a Juvenal que quer continuar a trabalhar no

academia. Dorgivol- diz o Socorro que Allira

desgraçou a sua vida. Denise flagro Jojô e Diva
se beijando. Narciso avisa a MJlria Paula que
nõo poderá ir à festa de Renato. Célia se admira
ao ver a foto de Juvenal com a legenda: "nosso
futuro vereador".

AMOR E INTRIGAS
Dorotéia nõo lê a ficha de Kiko e entrega para
Felipe. Dorotéia encontro Bruno na ante-sala e

diz que precisa ter uma conversa com ele. Ju
randir chego no bar com o visual repoginodo
e Petrônio o ironizo. Débora convida Petrônio

para ir à mansõo. Alice diz que irá achar Keyla
.

e Janaíno decide ir com elo. Dorotéia humilha
Bruno e o manda admitir sua culpa. Bruno pede
desculpas e Dorotéia diz que irá bancar a per
manência dele na empresa, mos avisa que em

troca ele terá que estar sempre às suas ordens.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Júlio avisa Marcelo que irá colocar um micro.
chip na cabeça dele poro controlar suo memó
ria e vontade. O mendigo dá uma patada em

Aquiles, que cai no chõo, mas se levanta e lhe
aplico vários golpes. Teófilo avança poro cima
do mendigo com peixeira, mas ele dá uma pu
toda e derruba a peixeiro no chõo. O mendigo
seguro Teófilo e se prepara paro mordê-lo. As
feridas de Aquiles se regenerom e ele bote com

uma cadeira nas costas do mendiga. Teófilo
acerta o mendigo, que cai no chõo e volta ao

normal.
'
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Sylvester Stallone
quer fazer Rombo V
o astro Stallone resolveu realmente
reviver "Rombo", 'herói de ação dos
cinemas. Depois de lançar, este ano,
a quarta saga do ex-combatente do
Vietnã. O astro agora deseja estrelar a
quinta seqüência do longa. Sylvester
Stalone já começou a escrever o ro

teiro, mas garantiu que será diferente
das outras produções. A selva ficará
foro do cenário. Há 25 anos, o ator
estreou o primeiro "Rombo".

Britney Spears tira
tatuagem hebraica
Britney Spears resolveu assumir suo

condição de popstar problemático.
A moça removeu uma tatuagem com

símbolos hebraicos que sugeriam ser

responsável por suas atitudes. Segun
dos amigos próximos, o princesa do
pop acha que o tal desenho, feito em

2004, não tem mais nada a ver com

quem ela é. Britney contabilizo dois
casamentos fracassados e a perda da
custódia dos filhos.

Treinamento para
viver o personagem
No novo folhetim do Record, leonardo
Brício será Pedro, um soldado
bombeiro, homem corajoso e muito
querido por todos na comunidade
onde mora. Ele é responsável e não se

deixa vencer pelos revezes da vida. A
trama estréia em breve e substituirá
"Caminhos do Coração", novela das
21 horas da Record. Para viver o
personagem, o ator está tendo treina
mento com o Corpo de Bombeiros.

DIVIRTA-SESUDOKU
Dolorido
Um sujeito foi ao médico dizendo que
estava todo dolorido.
- Doutor, eu tenho um problema ... Onde eu

ponho o dedo dói. Aqui dói.. aqui também.
Se coloco o dedo no braço, sinto dor.
Me dói tudo ..
O doutor pediu para ele abrir o boca,
depois examinou os olhos e, enfim,
descobriu.
- Você não tem nada. Só um dedo quebrado.

Político Famoso
A madame é apresentado a um eminente
político.
- Saiba que já ouvi muito falar do senhor!
- É possível, minha senhora, mas
ninguém tem provas!

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante, O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada collina. Também
-

não Sll pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO

Mais nuvens e condições de chuva isolado
entre o litoral Norte e Planalto Norte. Nas
demais regiões, predomínio de sol com
aumento de nuvens.

� Jaraguá do SLII e Região

SOLUÇÃO

HOJE

U. .

Mí,N: 19° C\"
MAX: 25' C "" "

Sol com pancadas
de chuva

QUARTA
MíN: 19° C
MÁ)(: 28° e ti r r
Sol com pancadas
de chuva

- �I ÁRIES

4:�.' (20/3 a 20/4)
.

.

.)1 Use sua criatividade
� [ .

para brincar e curtir
este dia com ale

gria. É essencial que você saiba
dar um enfoque adequado a todo
seu desejo de se aventurar, mas
não ser exagerado. O dia é de
romantismo mas deve ser vivido
com os pés no chão.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Algum de seus
,irmãos hoje pode
lhe fazer alguma

proposta para um passeio
juntos, que a deixará satisfeito.
Aceite qualquer oportunidade de
sair sem compromisso. De uma
forma ou de outra, aproveite os

momentos que puder estar junto.

iJ� LEÃO

�� (22/7 a 22/8)
::. ') Você está no centro

� u-: das atenções hoje
e pode aproveitar

esse momento para mostrar que
sabe concluir o que começa. O
dia lhe confere muita energia
e vitalidade, portanto, canalize
isso corretamente. Ouça a voz do
seu coração.

TOURO
� ""

CÂNCER
.

�2��!: ::��é". -�_.;� �2���c���:� conta

para o taurino'ficar : ; com mais ânimo e
-

em casa fora da ..' '-
, disposição e isso

agitação, então faça isso quando - marca seu dia hoje. Invista em

puder. É bom curtir o momento realizar o que você gostaria
com disposição e também evitar. para que'tudo fique como so-

ser autoritário com seus fami- nhou. Aproveite pois é a hora e

liares. O alto astral deve estar a oportunidade de agitar suas
,

sempre presente. coisas para que se realizem.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
O virginiano se

encontra bem
recolhido e deve

aproveitato momento de descan
so para refletir sobre a sua vida.
Aproveite o dia para acumular
mais energia para os próximos
momentos. Dê mais atenção aos '

seus sonhos e à sua intuição. -

� Fases da·lua

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

21/3 '\) 29/3

SEXTA

MíN:21°C r'">.
MÁX:2YOC�
Chuvoso

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Libriano tem
que se manter

equilibrado e hoje
você se encontra num dia de
-muita energia. Para que possa
aproveitá-Ia bem, o mais acon
selhável a fazer é gastá-Ia de
forma saudável. Reúna-se com

amigos para praticar esporte:

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
O Sag itariano

.

ainda está em boa
forma espiritual.

Este é mais um dia que requer
sua dedicação em relação a as

suntos que elevem seu espírito
e o ajudem a iniciar uma nova

fase em sua vida. Um passeio ao
ar livre lhe fará muito bem.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
As pessoas hoje
podem admirar

. seu jeito forte e

até perceber sua ca

pacidade de li�era!1ça. "'-esmo �ue..
não seja este o seu id�l, é bom
desenvolvê-lo. Está na hora de sair
do esconderijo e abrir mais o jogo
para seu próprio sucesso.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Capricomiano, ob-
serve que enquanto
você analisa os

fatos, suas emoções podem estar
ficando de lado. Hoje as energias
do céu estão tão mais aflorados e
mostram que é a sua chance de
se entregar aos sentimentos que
o preenchem.
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ANIVERSÁRIOS

AQUÁRIO

f\.
(21/1 018/2)
As energias cós�

I micas'do dia de,))

hoje aconselham
o aquariano a se dedicar ainda
mais a pessoa de suo parceria.
Tentem fazer alguma atividade
físico juntos. para gastar toda
energia que está acumulada.
Isso pode ser uma boa saída.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
... O pisci�no deve"".,� aproveitar a

energia deste dia -

e fazer tudo que tem vontade e

ainda não teve tempo nem dis
posiçã!l. Você está mais animado
e é bom não ficar segurando
tanto energia para não acabar
estressando. Observe o universo.
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,

AREAVlP----�·

areavip@ocorreiodopovo.com.br

�- - -

Giorgio e Gisele Donini ajudaram a organizar a premiaçõo

Academia do Varejo
o último final de semana foi de festa para a Marisol. No sábado, 22
pessoas vinculadas à empresa receberam o troféu Academia do Varejo,
entregue durante cerimônia realizada no Pequeno Teatro da Scar. Esta é a

quinta edição do prêmio, sempre com o objetivo de enaltecer os melhores
clientes-lojistas, franqueado, credenciado, amigo e a personalidade de
vendas do ano. Em 2008, os premiados vieram de diferentes cidades de
São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Roraima, Minas Gerais,
Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Goiás e Paraíba.

Giuliano e Rafaela Donini durante
a cerimônia dos melhores da Marisol

.

MERCADO DA BELEZA <'

Um milhão de cirurgias plásticas são reali-
zadas anualmente no Brasil - o que coloca
o país em segundo lugar no ranking mundial
desse tipo de cirurgia, atrás apenas dos EUA.
Mas o Conselho Federal de Medicina quer
coibir o excesso de vaidade e proibiu a plás
tica pelo crediário, através de financeiras
especializadas nesse segmento.

piisCOA
Nã,) deixe seus amigos e familiares sem uma

lembrança nesta Páscoa, o comércio da re

gião oferece produtos com preços variados e

só enquadrar no balso; Ninguém quer ficar
sem chocolate, nãp' é mesmo. Na próxima se

gunda-feira, recomeçam os regimes.

Vicente Donin,i e a esposa Florilda receberam os convidados
e premiados da Academia de Varejo Marisol

.' ' Shopping Center
,B,REITHAUPT

AQUELE ABRAÇO
Quem completa hoje mais um ano de
vida é o meu amigo Vilmar Alves. Para
béns e felicidades!

BALADA
Na próxima quinta-feira, dia 20, acon
tece na Moinho Disco, a festa Friends
Celebration. A animação fica por conta
do dj Xalinho e Overseas Project.

FERIADÃO
Esta semana, especificamente na sexta
feira, acontece em Balneário Camboriú,
o acampamento de Páscoa no sítio do
meu parceiro Rion Brattig. Uma trup de
Jaraguá está se preparando para o acam

pamento, que promete abalar o feriadão
dos amigos aqui da cidade.

No último
sábado, a
Lezalez
arrasou no

Floripa Fashion,
na foto, a
estilista
Patrícia Janning
ladeada de
Bruno Lunelli
coordenador
de vendas,
Beatriz Ender
diretora da

empresa e

Elisângela
Espindola
coordenadora
núcleo de
criaçõo
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COMPRA-SE
ANTENA - Compra-se, parabólica. Tr:
8408-3633.

BEBEDOURO - Compra-se, semi novo. Tr:
478408-3633.

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

BICICLETA - Compra-se. Tr: 8408-3633

CELULAR - Compra-se, Brasil Telecom
antigo. Tr: 8408-3633

CELULAR - Compra-se. cl câmera. Tr: 47
8408-3633.

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

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

M6vEIS - Compra-se. p/loja. Tr: 9936-
4341.

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

TELEVISAO - Compra-se, 14". Tr: 8408-
3633

VENDE-SE

ANIMAIS - Vende-se, filhotes beagle, c/45
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 compt R$ 250,00. Tr:
8424-2073.

ASPIRADOR DE p6 - vende-se,
profissional para lavação. R$ 1.800,00. Tr:
3370-1856.

BABÁ ELETRÔNICA - Vende-se, na caixa cl
garantia. R$120,00. Tr: 3275-6397.

BALANÇA - Vende-se, cornerciaí. pesa até

3275·1101/9104·2393
R. Wigando Menslin - Baependí

MULTICJUM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

473273·7226 I 9171·1023
Rua José Narloch, 1456 - São Luis
rnuíeícom. jgs(¢.?brturbo. com. br

15k, eletrônica. RS 500,00. Tr: 3370-
0099.

BERÇO - Vende-se, cormarfim ci colchão.
TR: 3275-0495.

BICICLETA - Vende-se, 18 marchas, nova.
R$150,00. Tr: 9961-7773 ou 3370-7374.

CARRINHO - Vende-se, de bebe, semi
novo. Tr: 8828-5478.

CENTRIFUGA - Vende-se, Muller. RS
180,00. Tr: 3371-1 098.

CENTRíFUGA - Vende-se. muller. RS
180,00. Tr: 3371-1 098.

.

CERCA - Vende-se, 12 m, em ótimo
estado. R$700,00. Tr: 9604-9676

CONTAINER - Vende-se. Tr: 7811- 7525.

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

DEBRUM - Vende-se, de corte. Tr: 3370-
8954.

OVO - Vende-se, novo na caixa. R$ 200,00
Tr: 3273-7007.

DVD'S - Vende-se, lote, cf vários gêneros.
Tr: 3376-0179 ou 9918-721 O.

.

EQUIPAMENTO - Vende-se, pf lanchonete,
Ubatuba. Tr:9165-9084

ESTOFADOS - Vende-se, Jogo de 2 e 3
lugares, em chenille. R$240,00. Tr: 8846-
8050.

FARMÁCIA - Vende-se, cl ótimo ponte,
convênios e clientela formados. Tr: 3372-
2747.

TERÇA-fEIRA, 18 DE MARÇO DE 2008

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

GELADEIRA - Vende-se, 320L. R$
250,00. Tr: 9102-6100.

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. RS1.500,00. Tr: 3376-001 O.

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

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

LOJA - Vende-se, de roupa, Barra, 90m2.
R$ 45.000.00 ou carro. Tr: 3371-0148.

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

MAQUINA • Vende-se, de costura Elgin
Genius, automática cf gabinete e

acessórios, funciona com eletricidade e

pedal. RS 220,00. Tr: 8846-8050.

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

MÁQUINA - Vende-se, HP. financeira 12C.
R$ 280.00. Semi-nova. Tr: 8843-5751.

MESA -vende-se, c/6 cadeiras estofadas.
R$ 330.00. Tr: 3371-9195 ou 8846-9176.

MESA - Vende-se, de centro em imbúia cf
vidro superior Bisotado. R$ 400,00. Tr:
(47) 9971-5084.

M6vEIS - Vende-se, pi loja de roupas
campI. R$ 25.000,00 neg. Tr: 3372-0505
ou 9905-2797.

M6vEIS - Vende-se, pj toda a casa,
geladeira, fogão, cama e mais. Tr: 3371-
6727.

NOVILHA - Vende-se, 2 anos, mini jersey.
Tr: 3273-7472.

OVERLOK - Vende-se. Tr: 3370-8954.

PIONEER - Vende-se, cf controle MP3. R$
430,00novos Tr: 9919-7468.

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

POODLE TOY - Vende-se, 2 meses,
macho, branco. R$ 100,00. Tr: 9102-
6100.

PORTAS - Vende-se, 2 de ferro e cf vidro.
TR: 3275-0495.

PRANCHA - Vende-se. 7'4", nova, fun
FILHOTE- Vende-se pug. Tr: 8405-0540. board. RS 700,00. Tr: 3372-2818.

FILHOTE - Vende-se, 2 cookies. Tr: 3370- PRANCHA - Vende-se. body board
9548. Mormaí, cf pé de pato redley, n° 42, e

capa. R$ 250,00. Tr: 8825-2449.
FILHOTE - Vende-se, de dobermann . Tr:
9979-0403. PRANCHA - Vende-se, pró ilha 6'3. R$

350,00. Tr: 9604-9676.
FILHOTES - Vende-se, de york shire e

rotweilier. Tr: 3376-0179 ou 9918-721 O. ROUPA - Vende-se, de Borracha, mormaii.
R$ 400,00. Tr: 9604-9676.

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

FREElER - Vende-se, vertical, Cônsul
280L, acompanha manual. R$ 640,00. Tr:
8846-8050.

SOFÁ - Vende-se, 3 Lugares, cl almofadas,
uma chesslong + puff. R$ 700,00. Tr: (47)
9971-5084.

SOFÁ - Vende-se, semi-novo, 2 e 3

lugares. R$ 390,00. Tr: 3371-9195 ou

8846-9176

STOLL elETRÔNICA - Vende-se, Cmt 211
finura, 10, nova. R$ 60 mil e Coppa 5 de
1 ,20m talão alto e baixo revisada RS 5 mil.
Tr:9611-7897.

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

TELEVISAO - Vende-se, 21 ", tela plana,
semi nova. R$SOO,OO. Tr: 3273-7007.

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

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

FARMÁCIA - Vende-se, convênios e

clientela formada. Tr: 3372-2747.

VENDE-SE - Pug adulta. Tr: 8405-0540. GATA - Doa-se, siamesa. Tr: 3276-01 90.
VENDE-SE - Vaca cl bezerra de 2 meses.
Tr: 3273-7472.
VIOLÃO - Vende-se, gianini estudo. R$
160,00. Tr: 8825-2449.

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

YORKSHIRE - Vende-se, filhote, macho e
fêmea. Tr: 3375-2006.

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

e

A ASÃBADO'

revenda

o

DETETIVES
PARTICULARES
Investigação em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio, Indústria, Furto,
Roubo, Sinistro em Geral. Contra

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

(47) 3372·0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
(BRASIL E EXTERIOR)

DETETIVES
PARTICULARES

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

Tr: 3370·7929 I 9931-9138
detetivelori@yahoo.com.br

EPRÉ

Apenas
R$ 79,00

Use o crediário TELPAR
*Envie mensagens
e fale por apenas

Nokia 6070
cf câmera
Apenas

R$199,OO
1+11

R$ 24,00 1+11

R$ 9,90

Sony Ericsson W200
c! câmera. Mp3 e rádio
Apenas

R$ 249,00
1+11

$ 29,00

Motorola V3
cf câmera
Apenas .

R$399,OO
1+11

R$ 45,90
c,!!}i

tQ,doSUI .

B �praguá dWiSul
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CASAS
BARRA DO SUL - Vende-se, 30m da lagoa.
Tr: 84065606.

BARRA DO SUL - Vende-se. Tr: 8406-
5606.

BARRA VELHA - Vende-se, 6x8 de mad, cf
área grande. R$ 18.000,00. Tr: 8423-
7977.

CORUPÁ - Vende-se, cf 2 si. com. na .

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

CZERNIEWICZ - Vende-se, 120m2. R$
70.000,00. Tr: 3276-0638.'

.

CZERNIEWICZ - Vende-se, 204m'. A$
150.000,00 ou 112.000,00 assumindo

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

............... . . CLASSIMAIS: ....- . .

financiamento. Tr: 9654-5380.

CZERNIEWICZ - Vende-se, 70m2, 1 suíte,
1 qto, cf coz mobiliada. R$ 90.000,00. Tr:
8805-8708.

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado, garpf
2 carros, 189m'. R$ 240.000,00. Tr:
3376-4534.

GUARAMIRIM - Vende-se, 200.000m'.
R$ 85.000,00. Tr: 8805-8708.

GUARAMIRIM - Vende-se, nova,
financiável, murada, 01 suite, 3 qtos. Tr:
9183-8081.

JARAGUÁ 84 - Vende-se, 385m'. R$
65.000,00. Tr: 3273-71 95.

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

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

'MAFRA - Vende-se ou noca-se. por Jguá.
Tr: 3376-16.75.

NAVEGANTES - Vende-se, 2, 300m da
praia. R$ 55.000,00. Tr: 3371-7922.

RIBEIRAO GRANDE -Vendecse, alv, cf
120m2. Tr: 3273·4012 ou 32.7a'..4003,
RIO MOLHA -. Vende-se, 2, alv. R$
27.000,00. Tr: 3273-6646.

SANTA lUZIA - Vende-se, 110m2 de alv.
R$l 00.000,00. Tr: 9975-0117.

SÃO LUIZ - Vende-se, de mad, 46m2• R$
68.000,00. Tr: 8436-1617 ou 8429-
5041 (após as 14:45).

TROCA-SE - Casa em São bento do sul por
casa em Jaraguá ou região. Tr: 9115-
3370.

VENDE-SE - cf duas casas, divisa entre
Blumenau e Massaranduba. R$
90.000,00. Tr: 3379-1119.

VENDE-SE - Estrada bananal, de alv. R$
55.000,00. Tr: 9912·7750.

TERRENOS
BARRA DO RIO CERRO - Compra-se, cf
escritura. Pago a vista. Tr: 9185-4615.

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

CORUPÁ - Vende-se, 23.000m'. R$
200.000,00. Tr: 9941-5855 ou 8445-
2370.

.

GUARAMIRIM - Vende-se, comercial,
2700m', próprio pi construção de
empresas. R$ 260.000,00. Tr: 8805-
8708.

SANTO ANTONIO - Vende-se, cf escritura.
RS 5.500,00 de entrada + prestações de
um salário minima. Tr: 3371-6069. Creci
11831.

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

VENDE-SE - Comercial próx a BR-280. Jr:
9912-7750:

.

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

CENTRO - Vende-se, 2 qtos, no Calçadão,.
Tr: 9926-2931.

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

JOINVILLE - Aluga-se, Bairro Bucarem, cf
2 qtos. R$ 500,00 + condominia. Tr: (47)
3372-1475 ou 8806-4229.

VENDE-SE - 82m', Sacada cf chur. R$
125mi!. Tr: 91288100.

VENDE-SE - Barão da Rio Branco, Ed.
Klein. Tr:9941-2628.

VENDê-SE - Prox. a Loja Madri, 82mts
quadrados,l Suíte, Sacada cf
churrasqueira, cozinha sob-medida. R$

125.000,00. Tr: 9128 81 00.

VENDE-SE - cf suite, sala estar/jantar,
sacada com churrasqueira. R$
105.000.00. Tr: 8409-9605

VILA NOVA - Vende-se, cf 3 qtos, alto

padrão. Tr: 9118-7983.

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

'SALAS COML.
FIGUEIRA - Vende-se, loja, moda
ternrnas. + diversos. R$ 25.000,00 ou

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

GUARAMIRIM - Vende-se, sala comercia"
Tr: 3373-0690.

CHÁCARAS
CHÁCARA - Vende-se, Putanga, c!

. M.800m2, lagoas, pastagem, casa de
mad. R$ 90.000,00. Tr: 3373-0098.

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. Creci 11831

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

RIO BRANCO - vence-se, cf 30 morgãos, 2
ranchos, casa,lagoas. Tr: 9912-7750.

LOCA ÕES
CASA - Procura-se, pi alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437.

JOINVILlE - Aluga-se, cf 2 qtos. R$
500,00 + condominia. Tr: (47) 3372-
1475 ou 8806-4229.

NOVA BRASíliA - Procura-se moça para
dividir aluguei. Tr: 9115·3370.

Av. Prel. Waldemar Grubba, 1674
Baependi

Barão do Rio Branco, 620 - Centro

.

2 Quartos - Sala de Estar
.

Cozinha - Lavanderia - BW� Social

Sacada cf Churrasqueira
1 Vaga de Garagem

3 qt?S sendo 1 SUíte - Sala de EstarCozinha - Lavanderia BWC S '

S
-

Delalacaoa cf Churrasqueira1 Vaga de Garagem

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



---------------'---- CLASSIMAIS

. JOGO DE AMORTECEDORES CORSA

VEíCULOS
3275-0045

CORSA SEDAN 1.6 2005 COM OPCS

FIESTA ClASSI 4P 1999 C. OH + OPCS

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

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

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

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

CORSA - Vede-se, 98, pik-up, 1.6. Tr:
8817-7156 (após 14h).

CORSA-Vende- se, 06,1 .81Iex. Tr: 3372-
0011.

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

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

MOtlZA - Vende-se, 92, financiado. R$
4.000,00 + 28xde 260,00. Tr: 3376-1750
ou 9604-4834.

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

portas compí. R$ 12.800,00 Tr: 3275 -

3538.

S10 - Vende-se, 96, GNV e gasolina. Tr:
9178-5801.

VECTRA - Vende-se, 94, GlS, Cornpl +
GNV R$16.000,00. Tr: 9128-81 00.

VECTRA - vende-se, 97, campi, cf GNV Tr:
9178-5801.

www.giovaneveiculos.com.br

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

ESCORT GL 1.81998 C. OH + OPCS

FIESTA PERSONALITE 1.02003 C. OPCS

FIESTA 4P GL 2000 COMPLETO

O CORREIO no POVO In!!
TERÇA·FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2008 .:.

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

F-250 . Vende-se, 99, 4 pts, XLT,
Tropicampo, 6cc diesel. Tr: 3371-9157

FIAT - Vende-se, 95, 1.6, campi, cf teto com Nilson ou Fábio.
solar e GNV Tr: 9953-9496.

FIESTA - vende-se, 98, 1.0, 4 pts. Tr:
UNO - Vende-se outroca-se, 02, 4 pts, lD, 3371-6480.
AL. Tr: 3373-6116 ou 8814-9002.

FIAT
,

FORO - Vende-se, 98, 4 pIS, 1.0. Tr: 3371-
FIORINO - Vende-se, 96, furgão, bom 6480.
estado. Tr: 3376-1496.

KA - Vende-se, ao. Tr: 33700992 ou 3275-
PÁLIO· Vende-se, 06. Flex. compl. - AR. 2500.
R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.

KA - Vende-se, 01. R$ 15.800,00. Tr:

STllO - Vende-se, 1,8, 16v, completo, 9112-3138 .

2003.lmpecável. Tr: 8406-4447.
KA - Vende-se, 98, 1.3, compl, Tr: 9145-

STRADA - Vende-se, 05/06, ar. R$ 6290 ou 3370-5278.

28.000,00. Tr: 3373-1043 ou 99322555.

UNO - Compra-se, 86 a 90. Tr: 9606-4647.

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

UNO - Vende-se, 94, 4 pts. R$
947.800,00. Tr: 9145-6290 ou 3370-
5278.

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

FORD '.

SELINA - Vende-se, 88, DH, alc. R$
4.000,00. Tr: 3372-3722.

CORCEllI- Vende-se, 79, prata, gasolina.
Tr: 9133-7987 cf Ademir.

CORCElli - Vende-se, 83. Tr: 9941-5850
ou 9904-1846.

ECOSPORT - Vende-se, 05106, ar, freios
ABS, Trava, som. R$ 37.000,00. Tr: 8849-
6013 ou9942-7051.

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

F-10DD - Vende-se, 94, super cap. diesel.

KA - Vende-se, 98, 1.0, compI. RS
14.000,00. Tr: 8418-0602.

PAMPA - Vende-se, 97. R$ 11.000,00 Tr:
9969-9116.

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

GOl- Vende-se, 1.0, semi novo. Tr: 3275-
1380 (após 15h).

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

GOL- Vende-se, 91. Tr: 9181-7126.

GOL· Vende-se, 93. Tr: 9903-0941.

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

GOL- Vende-se, 99, BV, 1.0, 9S000Krn.
R$14.500,OO. Tr: 9978-9492.

GOLF - Torra-se, 01, 2.0, compl- couro,
automático, emplacado 08. R$ 29.900,00.
Tr: 9191-6333.

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

.-_
..

_-----�I EMAIS... . I
BLAZER DLX 2.2 GNV 98 IICHEVETT 93
MONZA SUE 2P campi 87 IIPARATI GIII1.8 4P completa 01
POLO 1.6 completo + rodas 03 i

GOL 1.0 94 I
GOL Cl 1.6 GNV 92
PAtiO WEEKEND CITY 1.5 8v compl 99
STRADA WORKING 00
FUSION completo 06
ECOSPORTXlT 1.6 compl.+ab+couro 04
FOCUS GL 1.8 completo 01
FIESTA 4P trava e alarme 97
ESCORT ZETEC 4P Gl 1.8 completo 97
ESCORT l1.6 2P 92
VERONA GHIA 4P campI.+ rodas 93
PEU. 307 feline aut. + couro 04
2061.6 2P completo+GNV+rodas 00
SCENIC RT 1.6 16V COMPLETA 02
CLIO SEDAN RN to 16V completo 03
XT 600 04
TWISTER 07

125 Cf PARTIDA 00

CLIO SEDAN 2006

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



.. O CORREIO DO POVO

... TERÇA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2008 --CLASSIMAIS

CRÉDITOS MESES

. 2198912.780 00

14.910,00
17.040,00
19.170,00

256,54
293,19
329,84

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

GOLF - Vende-se, 00:1.6, bancos em couro.

DH, AR, alarme. R$29.800. Tr: 8823-8331.

GOLF - Vende-se, 02, 1.6, compl. RS
32.500,00. Tr: 9947-5586.

PARATI - Vende-se, 00, compi, 1.6, 4 pts,
azul. R$ 21,000,00. Tr: 8402-2527.

PARATI - Vende-se, 99, campi, c/ GN\f. Tr:
9651-5223.

PARATI- Vende-se, kitgás. Tr: 9937-5984.

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

SAVflRO - Vende-se, 86, dlsel. RS
10.000,00, Tr: 3273-1798 ou 8826-2502.

504 - vende-se, 96. R$ 15,000,00 c/ capota.
Tr:3374-1049c/ Ademar,

PEUGEOT - Vende-se, 95, AR, TRIO. R$
8,500,00. Tr: 9128-8100.

PEUGEOT - Vende-se, 95, 205, Ar. trio. RS
8,500, Tr: 9128-81 00,

CLIO - Vende-se, preto metálico, 2001 , 75 mil
km, COMPLETO, 4pt, 2' dona. RS 21 ,800,00.
Tr: (47) 9p02-24090u 3376-0763

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

SCENIC - Vende-se, 03, cornpl. RS
37.800.00. Tr: 8831-8989.

TWINGO - Vende-se, 00/01, 1.0, TE; VE, AC.
R�17.000.00. Tr: stas.ssm.

MOTOS

CG - Vende-se, 97, 125, pneus novos. R$
2.600,00. Tr: 3376-3553 ou 8422-4289

(após 14h).

DT180 - Vende-se, 89, p/trilha. R$l ,500,00.
Tr: 9968-9296.

FAlER - Vende-se, 06, Yamaha, 250c.
Entrada mais 27 de R$ 298,00. Aceito BIS
como entrada. Tr: 9176-0375 ou 3372-6176.

GARELE - Vende-se .. R$ 450.00. Tr: 3273-
7067 ou 840;'1-0988.

HONDA - Vende-se, 97, MX. R$ 4.000,00. Tr:
9953-1446ou3371-1335,

JOG - Vende-se, 50 cc. R$ 900,00. Tr: 3273-
1798 ou 8826-2502,

SHI\OON - Vende-se, VT 600,02. chumbo, c/
nora.c/ 7,450Km, original. Tr: 9157-3000 ou

9118-3000.

SUNOOW - Vende-se, 06, 250 km, assumir
financiamento. R$ 23x 167,00. Tr: 3370-
3003 ou 91972036.

SUNDOWN - Vende-se, 05. RS 3.400,00. Tr:
3273-1798 ou 8826-2502.

SUZUKI - Vende-se, DR, 650, RE. R$
10000,00. Tr: 9941-5855 ou 8445-2370, CI
Eduardo,

TITAN- Vende-se, 01, KS. R$ 3,300,00 troca
se por material de construção. Tr: 9166-7580,

TORNAOO - Vende-se, 03, Tr: 3371-1335 ou

9953-1446.

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

8412-0888,

VENDE-SE - P/ trtlha, 11 Dcc, freio a disco
nas duas rocas, Tr: 9185-2827.

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

30.00000

.35.000,00
40.000,00
50.000,00
60.00000

70.00000

80.000,00
90.00000

100.000,00

3535.

COMPRA-SE - Para assumir prestação. Tr:
9973-3777.

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

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

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

PICASSO - Vende-se, 02. exclusive. R$
34.000,00 ou 24.000,00 assumindo
prestações. Tr: 9654-538Q.

APARELHO - Vende-se, de som. p/carro,
píonner RS 180,00. Tr: 9115,.:.?§lL
CAIXA - Vende-se, de som, amplificada, semi
nova. Tr: 3372-3575.

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

GÁS - Vende-se, kit pI carro, R$ 2,000,00 Tr:
3370-1856.

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

MESES MESES-

3241738149

445,07 378,20
508,66 486,26

540,29635,82
76298 64834

89015 75640

1.017,31 864,46
972511.14448

1.271,64

. MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAM'ES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GERAL.

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

.

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

I...
�

Rua Bertha Weege, 525, sl1 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul· Fone: (47) 3376-2206 . E-mail: planetagame@holmail.com

COMPUTADOR - Vende-se, + mesa. RS
600,00, Tr: 9903-2012.

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

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

COMPUTADOR - Vende-se. R$ 250,00. Tr: 130,00. Tr: 9607-2022.
3370-0277 (noite) ou 8424-2138.

PLACA - Vende-se, pci wireless. R$ 60,00,
PLACA - Vende-se, captura de vídeo. R$ Tr: 9917-3771

[URSO PARA
BARMAN

THE BEU, EV"ENTOS
está realizando curso,

.

após término estágio
remunerado.

Data; 25103/08 (terça-feira)
Informaçõ{)s;

3371-0072/8412-1281

VENDE-SE FILHOTES DE
DOBERMANN
EXCELENTE

PROCEDÊNCIA.
TRATAR:9979-0403

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



,.20 de·Março -Iníciofto Outono

Jarcguá ua José TtJfrdoro albeirq, 658 � R IIha,�(ja FigtjJeir,a
'Imagens de cun'ho meram!!nle ilustrativas. 'Ofertas válidas até 19/0312008. 'financiamento sujeito a aprQvação cadastral. ·A,--��l*Av""'. s, �,�

I·

Com a chegada
do Outono,
os preços

acompanham
as folhas na
Dream Car.

veíCULOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

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



- CLASSIMAIS

CETEi:BRAs(�
,._�--,

Educacional

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz. 1245 (Rua do Hospitall

Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (4713371-4311

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 o, 20 e 30 turno). - OPERADOR DE CNC (8813)
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Serviços - OP�RADOR DE EMPILHADEIRA (8862) -'
gerais - Residirno Bairro Garibaldi ou proximidades. Carteira de habilitação C
- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763/8878) - - PEDREIRO EAUXILIAR (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 Completo/Com Suporte técnico e manutenção de equipamentos
Experiêncta. (hardware) de nossos clientes, instalação de redes,
- CORTADOR DE TECIDOS (8899) internet e tudo que envolve a informática, condução
- ESTAMPADOR (8899) própria.
- ELETROTÉCNICO (8856) - TÉCNICO ELETRÔNICO (8802) - Montagem de
- ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursando Secretariado Placas SMD, precisaterconhecimentoem solda.

Bilíngue ou Executivo (com boas noções em Inglês - TÉCNICO EM VENDAS (8839) - Acessórios para
ou Espanhol). Veículos.
- ELETRICISTA (8875/8898) - TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO (8867) - CLP
- ENGENHEIRO MECÂNICO (8855) - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8871)
- FUNILEIRO (8859) -Com experiênciaem RH.
- FRESADÓR (8813) - TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR (8889)
(8810/8887) - VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de
- M ECAN I C O D E MAN UTEN çÃO DE materiaiselétricosem geral.
EMPILHADEIRAS (8873) - VENDEDOR EXTERNO (8775) - Alimentos
- M ECÂN I C O D E MAN UTE N çÃO DE- VENDEDOR(A) EXTERNO (8819)-Móveis.
COMPRESSORES (8873) - VENDEDOR EXTERNO (8849) - Material de
- MECÂNICO DE ÔNIBUS (8879) Construções/Acessórios.
- MARCENEIRO E AUXILIAR (8843/8885)' - VENDEDORA EXTERNA (8874) - Publicidade
- MONTADOR DE MÓVEIS (8866) - VENDEDORINTERNO (8854)-MatenaldeConstrução

Serviço Nacional de.Aprendizagem Comercial

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

Fone: (47) 3275-8400
ótiMO 11\0 �êu CUV"I'{cu'\O. www.sc.senac.br
�-:-'&-,�,-,-""",,�'-.-_.""-"'-.

Etiqueta Profissional e Social
PROGRAMAÇÃO:
* Apresentações e cumprimentos: (apresentação social, regras, recepções.
cumprimento de mão e costumes)
, Aparência e postura profissional
* Noções básicas de vestuário: tipos de trajes, guarda-roupa básico (cores, tipos
físicos)
* Maquiagem e acessórios
* Comportamento a mesa, eventos e encontros sociais e profissionais

.

* Etiqueta: o comportamento assertivo
* Comportamento em ambiente de trabalho
* O papel do anfitrião em eventos e recepções
* Noções de comunicação: telefone, secretária eletrônica, fax, celular, e-mail, cartão
de visita
* Jantar com os participantes (buscando aplicar as técnicas de Comportamento a

mesa, eventos e encontros sociais e profissionais)
Orientadora: ROSANE VERA MAIA PEREIRA

Informações Complementares
Período: 24, 27, 28,31 de Março e 03 de Abril de 2008

Horário: 19h às 22h - 2a , sa e 6a feira

Carga horária: 15 horas

, OBS: no ultimo dia de curso, no dia 03 de abril a aula será nas dependências de
um restaurante, visando aplicar os conheclmentos adquiridos durante o curso.

O valor do jantar já está incluso no valor total deste curso .

. OBS: Serviço de estacionamento terceirizado, garantindo a segurança de seu

veículo.

Invasão Cetelbras
Venha Conferir!!!

a
�--------�.;--\AD�INISTRAÇÃ��� J'

.. ASECRETARIADO �
• ADMINISTRATIVO \9�\tSecretariado Administrativo:

Qualificar profissionais para o desempenho
de funções de apoio administrativas e
assessoria em geral

- Duração de 7 meses
- 72 hrsiaula -

- 150 hrs de espaço mullimídia
- Material Didático

Disciplinas:
Correspondências Comerciais
Têcnicas de Arquivamento
Contabilidade
Técnicas de Atendimento
Marketing Pessoal
Matemática Financeira
Organização de Eventos

Visa capacitar profissionais para o

segmento de engenhatia a

desenhar. modificar e visualizar os
projetos técnicos utilizando a

ferramenta AutoCAD.

• Duração de 6 meses
·72 hrsfaula + 150 hrs de espaço multimldia
• Inicio 26 de março de 2008 I

Cf)
CO

E

IICOUI

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480
.

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

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

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



------------ CLASSIMAIS

, PILATES

SAÚDE BUCAL

�ºP
I .. püetes .. Nutrição 01 Personnt Trainer ji h Fis-io tsténca .. coooícionementc carorc Vascular '

Agende uma aula expenmentan
473371-4531

WWW.loppiln!&.>-COr.ll.brilOJ)pIlIJItlsChnppHlllesoom.br
Rua Erich Mielke, 80 :Centro

":9 SAÚDE BUCAL

Clinica SorriDent
S"•••-EAPO.. ?11

LCDr, 'Ihiaqo 'Jvlonseff (}Jore[a
CWP!�'c- 8..(21

j, :'Mestre em fmpúm/:Odontia
:1 1Y,specia{ista em lmptantodontia
i Esseciaíista: em in�n'od'Otrtia
! câllua (lern{
! t»,vtesrs Tel.: (47) 3055-2796

i Rua João Marcato, 103 .. Centro .. Jaeaqué do Sul
j E-mail: clinicasorrident@superig.com.br

_, CLíNICA

Acupuntura .

Drenagem linlálica
Fisioterapias;
Convencional e especializa
Pilates
Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu
Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

.. FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

Centro de Estética

Dra.

3376-4145

naíseAya/a
Fisioterapeuta
Crefito 5/29945

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

Reduzo medidos e melhore seu

auto-estimo com Dome Invel

O Dome Invel é um sistema de
tratamento estético que utiliza o

Infravermelho Longo, uma energia natural
para equilibrar a circulação sangüínea e

ajuda a estimular o metabolismo.

Com o aumento da atividade
termogênica, aumenta-se o gasto
energético, proporcionando a queima de
gordura.
Os raios infravermelhos longos com

comprimento de ondas de 4 a 14 microns
possuem a mais potente absorção da
ressonância corporal, aquele'o corpo
desde sua camada mais profunda, agilizá o

metabolismo por meio da ativação da
formação da pele, além de permitir uma
maior eliminação de metais pesados, como
componentes cancerígenos dentro do
organismo juntamente com o supor.

O infravermelho tem ainda efeitos
múltiplos com a ativação das células,
estabilização do sistema nervoso e a

melhora da constituição física.

Outros benefícios:
, Ajuda a eliminar toxinas, impurezas e

radicais livres;
, Ajuda à estimular o metabolismo;
, Melhore a circulação sangüínea;
, Melhora a qualidade da pele;
, Auxilia na redução de culotes, celulite e

estrias;
, Ajuda a aliviar dores traumáticas na
coluna e cólicas.

Faça um orçamento sem compromisso e

venha conferir preços promocionais de
lançamento!
Confira também Peeling de Cristal,
Massoterapia e Reiki!
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.,. FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

,fi \�' SAÚDE BUCAL

0---1M ::- Dr, Kleber Lisboa Aratijo
ra eO' Cirufgrau D'J!ltlsla

.-;
..OdO<'l�. CRO-SC5270

CENTRO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E
CIRURGIAS AVANÇADAS

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

Rua Guilherme Weege n o 50 - 3° andar
Centro Médico Odontológico (47) 3055·2D36

PSICÓLOGA

i Chás· Ervas· Grãos· Cereais
i Granolas· Sucrilhos . light· diet
i TempPrOs . Cápsulas· Condimento

'

: "".d41) 3215·2450
, M"c,adoMunicip�
, Av, G,t;li. Vargas, 503 • C"tro • Jaragul do
p-maíl:casil-llatural.@bnl.com.br

., CENTRO DE ESTÉTICA
,

Centro de Estética
'

A 3376-4145!

Ora íse Ayala
oterapeufa
efllo5:29945

No ápice da sua beleza!
EslPtica Facial, Corporal, Reiki
Rua João Picolli, 449 - Cpntro

3371·5827 Emergência 8424-7027
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GASTRONOMIA
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BACALHAU DIVINO

• 1 �eix.e inteiro It\\ó�ia)
• 1 cenoura em rode\a
• 1 batota em rode\a
• 1/2 cebo\a
" 2 io\\lQS de cou"e

.. 1 dente de a\h�enta_do�reino
• Aleite, sa\ e �, "

a gosto

TILÃPIA NO FORNO'

MODO DE PREPARO
1- limpe o peixe, e faça cortes diagonais só para o tempero entrar. "

,

2- Tempere com sal e pimenta - do - reino (não esqueça de temperar dentro também) e deixe descansar.

3- Enquanto isso, ferva as verduras na água com sal, mas 'não cozinhe muito.

, 4- Após, refogue os verduras no azeite com cebola' e o alho.Reserve.

5- Forre uma forma com papellaminado para não ficar escuro.

6- Coloque as verduras dentro do peixe.

1 kg de bacalhau
,

• 1 pimentão vermel�o picado
• 1 pimentão verde picado
• 1 cebola

,

• 3 tomates picadºs maduros
(não precise tirar pele nem semente)
• 2 dentes de alhe
• 1 xícara de azeitona preta sem

caroço picado
• Orégano a gosto
• Purê de batotas
• 1 kg de batotas cozidos e espremidas
• 2 colheres de sopa de manteiga
• 1/2 xícara de leite
• Sol a gosto

, CREME:
• 1 disco de catupiry
• 1 loto de creme de leite sem soro
• 1 vidro de leite de coco

_I
Saint Sebastian
RESTAURANTE

Rua Jorge Czerniewicz, 99
47 3275-7500

vvvvvv.saintsebastian.com.br

MODO DE PREPARO
, .

1- Primeiro faça ó purê de batotas, esprema as 09-
tatos, e'acrescente a manteiga e o leite com os

batatas ainda bem quentes, é só mexer bem pra
homogeneizar o purê, e acrescentar sal a gosto.

2- Colóque esse purê num refratário alto.
É amume-cOmo se fosse o mossa de uma torta.

3- Faça o refogado com o bacalhau já
dessalgado (deixar de molho no véspera e

trocar no mínimo 5 vezes o água).
4- Coloque para dor uma breve fervura,

5 minutos em águo já fervente.Depois desfie
o bacalhau em làscas.

6- Coloque bastante azeite numa panela e frite o

cebola e'o olho, depois juntar os pil1)entões, o
tomate, e deixar apurar por uns 10 minutos.

7- Depois juntar as azeitonas e o bacalhau e

deixar apurar mais 10 minutos.

8- Sem deixar secar muito, (coso seque, coloque
um pouquinho de águo quente).E coloque
orégano o gosto.

'

9- Jogue esse refogado de bacalhau sobre o purê
de batatas .

CREME:
1- Boto todos os ingredientes no liquidificador,

e despeje sobre o bacalhau .

,2-Leveao forno previamente aquecido
(bem quente) e deixe gratinar.

3- Sirvo com arroz branco e uma salada de folhas.

••'-----,
s
-

'ÁSCIl

INGREDIENTES
• 500g de chocolate 00 leite picado
• Uma fôrma de ovo de páscoa
RECHEIO:
" % lato de leite condensado
cozido em panela de pressão
por 40 minutos

.. 100g de nozes triturado

.. 1 colher (sopa) de conhaque ou rum

7- Regue o formo cem azeite e coloque o peixe.Regue o peixe
no porte de cimo com azeite.

8- Cubra o peixe com papel alumínio poro cozinhar.

9- Deixe 30 minutos no forno.

10 - Retire o papel alumínio de cimo do peixe.
11- Deixe mais 15 minutos ne.feme,

"

MODO, DE, PREPARO
1- Derreto o chocolate picado em banho-mario.

,2 -Coloque em um refratário com água fria e mexa até
que ao cqlocar o chocólate nos lábios, dê a sensação
de que está frio.

3 - Com uma calhet espalhe uma camada fina de cho
colate nas duas metades de uma fôrma para ovo de
Páscoa e deixe na geladeira por 3 minutos.

4- Retire da geladeira, passe outro camada fina e volte à
geladeira por mais 3 minutos.

5- Mistl,lre os ingredientes do recheio e passe uma cama

da fino em cada metade do ovo (não passe o recheio
nos bordas do ovo para não vazar).leve à geladeira por
3 minutos.

6- PasSe mais uma camada de chocolate e leve à geladei
ra por mais 3 minutos.

7- Para tirar as metades do fôrma, basto virá-Ia e bater
delicadamente. Se desejat recheie o ovo com bombons
e embnilhe em papéis e fitos ooloridàs.
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LOTERIA

CONCURSO N° 3
09-21-29-36:"'43-72-14

CONCURSO N° 810

01-04-05-06-08

CONCURSO N° 640

Primeiro Sorteio

-13- 5-18-19-
Segundo Sorteio

DEBATE

Controle social
na comunicação

Com o' expansão do alcance e o fá
cil acesso aos diversos meios de
comunicação, tomo-se .necessérte
uma reflexão sobre utilidade e foro'
moção social que eles determinam.
Com esta preocupação, o Centro de
Direitos Humanos de Jaraguá do
Sul promoveu, no dia 15, o primeiro
discussão de âmbito regional sobre
o "Democratização do Comunicação
no Brasil". Os pontos conclusivos do
debate foram: é preciso controle so

cial dos meios de comunicação, com
revisão dos concessões de rádio e TV;
deve-se formar cidadãos conscientes,
e não consumidores; o programação
deve focar também a realidade do
América latina; e criar comunicação
alternativo poro fomentar a diversi
dade e a discussão. O próximo semi
nário em Jaraguá do Sul ocorrerá no

dia 12 de abril, sobre "Comunicação
e os Movimentos Sociais".

Pastoral Juvenil 'no Marista
. , .' ..

"Formar bons Cristãos e Virtuosos Cidadãos" fora
uma das frases' do fundador Marcelino

. Champagnat quando pensava na educação
integral de cada aluno. Por este motivo, o Colégio
Marista oferece uma série de atividades culturais
e esportivas para-seus alunos. Entre elas, há a

Pastoral Juvenil Marista (PJM); um projeto que
busca integrar os adolescentes, aprofundando os

.laços de amizade, considerando, sobretudo, a

vivência de valores cristãos e humanos. O projeto
desenvolve-se em encontros semanais,
acampamentos, trabalhos solidários entre outros
everitos.
No Colégio Marista São Luís os encontros
iniciaram em 29/02, com muita alegria,
entusiasmo, dinâmicas e.amizade do grupo. É isto

que. é a PJM; alegria, motivação auxiliando o

adolescente a ser protaqonista de sua própria
história.

COLÉGIO
MARISTA
s z o to r s

Marista
Aulas para a vida. Valores para sempre.

www.marista.org.br - 33710313

EDITALDE NOTIFICAÇAO
EXEOÚENTE E CREDORA HIPOTECÁRIA
EMPRESA GJi:STORA DE ATIVOS - EMGEA

,

"Pelo o presente edital. ptlf se encontrar emlocal incerto e não ;abido,
fica NOTlFICADA; Sr". ANAMARIA DE CASTRO STENGER, brasileira, do lar, inscrita
no CPF sob n" 891.923.979-72, para ciência de que estamos autorizados na forma do disposto
no.DL. 'J0!66 !" -regulamentaçao çomplemer .a promover a execução extrajudiciàl do
imóvel situado a Rua 383 - Arthur Gunfer, to n". 204 08, e vaga de gara�emn". Lldo Condomínio Residencial da Ami

. . .

está ,ão'J
matriculado (s). no 1" Oficio de Registro omacca-de 'se, sob
0(:8) n", (8):23.459 (apto) e 23.460 (vaga de garagem). Fica cientificad ssim, de que tem
o prazo devinte (201 dias <;.ontado,s da da�a da; primeira p'�bJicaçâo para purgação �a mçra\
prêferencialmente na(s) Agênciats) da Caixa Econômica Federal, (,'\gencla Jarazuá do Suit
Se)' horário .das 10:00 às 16:00 boras, ou em qualquer outra agência da Caixa 'Econômica
Federal.

Florianópolis, 05 de março de 2008,

VITRINE----------

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
A empresa HG Hernani Repres.Ltda, localizada na Av.
Mal. Deodoro da Fonseca, 903, informa o extravio de
nota de serviço n? 130 a 250.

FALECIMENTOS '

Faleceu às 10h do dia 15/3, a Sra.
lrene 6i.1l'1tlim; com idade de
84 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 16/3, com sàída da Cape
la Mortuária Maria Leier, seguin
do para o cemitério Municipal do
Centro.

Faleceu às 21 h 15 do dia 15/3, a

Sru, com idade de 93

anos, o sepultamento foi realizado
dia 16/3, com saído do féretro do

Capela Mortuária Mario Leier, se

guindo poro o cemitério Municipal.

Faleceu às 14h do dia 16/3, o

com idade de
_ 47 anos, o sepultamento foi rea
lizado dia 17/3 às 16h, com saído
do féretro da Capela Mortuária
Senhor Bom Jesus de 'Guat:amirim,
seguindo paro o cemitério Munici

pal de Guaramirim.

Faleceu às 4h47 do dia 16/3, o
luz; com ida

de de 62 unes, o sepultamento !oi
realizado dia 17/3 às 1 Oh� com sa

ído do féretro do Capela Mortuária
de Nereu Ramos, seguindo paro o

cemitério do mesmo localidade.
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O Brasil tem, segundo do Censo de 2000 do IBGE, apenas 6% do população declaradamente negro

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE O SISTEMA DE COTAS?

JULIANA DE FATIMA,
19, VENDEDORA.

"Eu acho vólido o sísteme
de cotos pelo simples motivo
de ser um incentivo poro o

população afro se lançar
nos estudos e buscar

oportunidades" .

GIESA JACOMET,
20, CAIXA.
"As cotos não vão resolver
o problema dos negros com

relação à educação, pois
acima de vogas assegurados
é preciso haver interesse em

r,
estuéer".

VOLMIR·ALVES,
24, MONTADOR. <

"Eu não tenho uma opinião for
mado o respeito deste assunto,

,

mos acredito que é muito espe
culação em torno deste temo, o

que potencializa o verdadeiro>
- proporção do assunto".

THAís 'WATICA MEYER, .

21, ASSISTENTE FINANCEIRO.

"Eu acho o sistema de cotos
um sistema injusto porque
acredito que todos têm capa
cidades iguais para disputar
vagas em universidades e em

qualquer outro lugar".

JOSIANI JOELBA,"
.

. 18, ESTUDANTE.
"O que conto não é o sistema
de cotos e sim Ci capacidade

- que se tem,de entrar em uma

instituiçãode ensino e dispu
tar vogas de igual poro igual
com outros pessoas".

�

EVERTON ARAÚJO,
16, ESTUDANTE.
"Eu acredito que tudo vai do forço
de vontade e capacidade, sendo
assim assegurar vogas pelo sis
tema de cotos pouco adiantaró
se não houver o interesse em

buscar uma formação".

EDUCAÇÃO
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Sistema de
cotas no país
gera polêmica
Reserva de vagaroara
negros divide opimões
JARAGUÁ DO SUL

O Brasil tem uma população
de 180 milhões de habitantes

.

sendo o maior país da América
do Sul. A população brasileira é

composta, em sua maioria, por
pessoas miscigenadas, ou seja,
há uma mistura entre brancos,
negros, índios e outras etnias.

No ano de 2001, o país ins
tituiu o sistema de cotas para
assegurar 20% do total das va

gas nas universidades públicas
para a população afro-descen
dente de baixa renda. A inicia
tiva visa promover igualdade
entre as classes e raças.

Porém, o debate em torno
do sistema de cotas já passou
de sete anos e a população ain
da não se posicionou com rela
ção ao tema. Entre os próprios
afros-descendentes há diver
gências de opiniões onde al- ,

guns aprovam a iniciativa e ou-.

,

tros afirmam que a questão não
, vai resolver o baixo número de
negros nas instituições superio
res públicas de ensino.

Para Francisco Alves, presi
dente do Moconevi (Movimento
da Consciência Negra do Vale do
Itapocu) a iniciativa é valida do

ponto de vista histórico. Francis
co afirma que o Brasil tem uma

dívida com os escravos que aju
daram a construir o país, mas

que foram subjugados. Portan
to, segundo Francisco, é preciso
criar mecanismos de inclusão so

cial à população afro-descenden
te para inseri-los na sociedade e

no mercado de trabalho. Porém,
ressalta o presidente do Moco
nevi, é necessário que haja um

acompanhamento do sistema de
cotas. Se por algummotivo as va

gas não forem preenchidas pelos
negros, será preciso remanejá-Ias
aos interessados de baixa renda
sejam eles brancos, pardos, ín
dios e outros.

Para o sociólogo da Unerj,
Victor Alberto Danich, as pes
soas pobres no Brasil são em

sua maioria' afros-descenden
tes. Isto faz com que haja uma

disparidade muito grande en

tre as classes e o país tem por
obrigação criar mecanismos de
igualdade social, "O modelo·
de produção .capitalista afirma
que todos somos iguais e temos

oportunidades iguais. Isto é
mentira, pois existe preconceito
contra negros, índios, deficien
tes e as oportunidades não são
as mesmas". Diz o sociólogo.

OSNIALVES
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RAPADURA
O estica e puxa continua. A justificativa encontrada para os maus-tratos de
que estão sendo vítimas os brasileiros impedidos de entrar na Espanha não
poderia ser mais esfarrapada! Segundo eles, "a imagem do Brasil está cem
prometida". Mas fazem segredo. Se for assim, o que a gente pode dizer de
instituições espanholas plantadas por aqui, como a da telefonia, por exem
plo? Líder em queixas no Procon. Pega na mentira! Tem mais picuinhas por aí.
Alguém duvida? A rapadura é doce, mas não é mole!

,..

PREMIO
Hoje, às 10h30min, no Restaurante da Armalwee,

o industrial Wandér Weege recebe o prêmio
Personalidade Ambiental de 2007.

DIZEM POR Aí•••
Que o relógio que o Gariba carrega
no pulso é tão sofisticado que quan
do ele precisa, por exemplo, verificar
apenas a hora, tem que consultar um
professor de línguas ou recorrer ao
manual de instruções. Será que ele
ganhou o mimo do "homem"?

DELIVERY
A novidade tem tudo para ser um su
cesso! Na hora de ir para casa depois
da balada, já sabe: se beber, não di
rija! A outra opção agora em Jaraguá
é chamar o "Pachequinho", especia
lizado em entregar de tudo na porta
de casa dos pinguços.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo e empre
sário Guilherme Utech, que sempre
lê esta coluna para ficar por dentro
das novidades da nossa sociedade.
Valeu!

ZUM ZUM ZUM!!
Na contramão dos que muito pen- MAGOEI
som, os ricos adoram um barraco. "Verdade! Uma moça ricaça, queNa maioria das vezes, o motivo é desembarcou em Jaraguá, veio a
o mesmo: herança, grana e filhos bordo de seu conversível que rece-bastardos. Agendem, em breve terá bera do namorado. Mas ela aindacapítulo especial vindo por aL.o ficara chateada, porque o "mimo"babado vai ser grande. era pequeno demais. Pode?!

" Mondo-me os sensatos e os fortes, porque
os sacudirei sem compaixão e terão que se

manter firmes n� fragor do batalho. "ANONIMO

O jovem empresário
Daniel Lunelli ao lado

da estonteante Graziela
Massafera, no Floripa

Fashion, no último sábado,
em Florianópolis

armacia.�
IfaDal

DliJqJJfHntnJU�1'
32t5�1i8'�

loféric" Ping" Fogo,

C
141.,.1••

_aORA NO IUPERCENTER ANGELONI.
,

3275-2929

Rafaela Demathe colou grau em Letras
- Licenciatura, pela UNERJ

TE CONTEI!
• léca Póvoas, diretor da Wizard,
é mais um incentivador da colu
na. Valeu!

• O meu abraço de hoje, cheio
de energias positivas, vai para o

amigo "Verdura", daVerdureira
Patrícia, que além leitor assíduo
da coluna, gosta de uma vodka
que não é brincadeira, não!!l!

• €am:o amaiihã, dia 19, é o dia
do niver do Fred Fabris, da Safira,

� nõo ousem esquecer de abraçá�lo.:'
RDrtonto, agendem! 00'·

• lula acusou o .Judiciário .de
meter o,.nariz "nas coisas" do governo, dep,ois acusou o legislafivo
de qõo,Jra§,ºlnar. Parece aplendiz
de Hugo Chávez.

• Ainda recebendo cumprimen
tos pela idade nova o boa praça
Clodoaldo Adriano Kiatkowsky, da
Roauto, comemorou em grande
estilo no sábado (15).

• li num jornal que Bush adora
a briga entre es candidatos de
mocratas Hillary Clinton e Barack
Obama. Ele quermais que es dois
vão para. Ohio. Ohio que os parta.!

.. No próxjmq;digjtrês d� a.bril"
, às 19h30min, seró inaugurg,�a ,pf,

primê'ira pqrte da Revita.liza.&tío;do Centro Histórico de Jaraguqdo Su I.; "�)2 •

• umti"grandê maneira'ae
emressnr alguma coisa ou
compartHhór é ddr pra qúem está
recebendo o que desejo: amflr, )i

, tempo/energia, dinheiro, etc.
Mas,existe outra maneira: pedir
ajuda e permitir que a outra pes
soa dê, e, fazendq)sto, ajudá-Ia.
, S�zalim Souza e Tbiago Venera
é mais um casalzinho da urbe
sorriso que descobriu o v�rdadei
ro amor.

• Com es�o, fui!
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Rua Henrique Piazera, 103 - Centro - JaragutE do Sul- Fone: (47) 3276-0700 - wvw.grupometa.com

G'U� �
Prumo

ORGANIZAÇÃo CONTÁBil Personalizaçao em folha de pagamento.

Mailson da Nóbrega'
Câmbio e insensatez

Corno ensinou Barbara Tuchman, não se deve
subestimar a insensatez. Barbaridades têm sido
defendidas dentro e fora dos círculos oficiais para
reverter a valorização cambial, corno se isso fosse
possível a golpes de heterodoxia inconseqüente.
Fala-se em tributação das exportações e controle
de capitais.

Por estes dias, houve fisco de algo mais gra
ve, isto é, a eliminação da isenção do Imposto
de Renda nas aplicações de investidores estran
geiros em títulos públicos. Felizmente, houve
apenas o IOF de 1,5% sobre essas aplicações,
pouco mais do que já se pagava de CPW: Foi
um mau sinal, mas menos danoso e sem efeito
visível sobre o câmbio, ao contrário do que pen
sam os que pediram a medida. '

Acontece que amedida burra esteve em cogi
tação. Jornalistas experientes foram informados

pela Fazenda da intenção de eliminar a isenção
do IR.

Mesmo que a ínsensa
tez não tenha prevalecido,
analisemos ÇlS razões da
isenção e as conseqüências
de sua extinção.

O Brasil foi um dos úl
timos países a isentar dó IR
essas aplicações. O objeti
vo era evitar a bitributação
(aqui e noexterior). É a mes

ma lógica de não cobrar im-
,

'postos :indiretos nas exportações, urna regra reco
nhecída por tratados internacionais. Por exemplo,

,

um calçado brasileiro paga,no exterior o mesmo

imposto de consumo de um fabricado lá ou em

outro país. Se houver incidência de tributos na

exportação do produto, o negócio se tomará inviá-
vel. O País perderá.

'

Os que defendem o fim da isenção do iR vêem

apenas o que consideram um problema: a valori
zação cambial. Desprezam os benefícios da nossa

equiparação a países com os quais concorremos.

Não percebem que os investidores em títulos pú
blicos operam sob a perspectiva do longo prazo.
Mais, crêem que o Brasil se tornou um país de re-
gras estáveis e previsíveis.

'

A venda desses papéis a estrangeiros criou
uma curva a termo que passou a balizar operações
de longo prazo. O Tesouro pôde lançar títulos de
40 anos de prazo e de custo mais baixo. O perfil
da dívida melhorou e a taxa de juros recuou de
9% para 6% ao ano. A credibilidade adquirida nas
operações contríbuíu para que o Tesouro (e depois
bancos e empresas),vendessem no exterior títulos
denominados em reais; Livramo-nos do chamado

"pecado capital", isto é, a incapacidade que tem

um país de lançar no exterior papéis denomina
dos na sua própria moeda.

A experiência mostra que a, participação de

estrangeiros no financiamento da dívida públi
ca contribui para a disciplina no governo. Eles e

outros investidores reagem a mudanças inconse

qüentes na política econômica. .Çai a confiança,
o que dispara uma seqüência de ínfortúníos: fuga
de investidores, desvalorização cambial, inflação;
aumento dos juros e queda do, produto, da renda .

,e do emprego. Q custo social e eleitoral dasmedi
das será maior 'do que seus supostos benefícios.
Criam-se, dessa forma, incentivos para a gestão
macroeconômica responsável

O restabelecimento do Imposto de Renda so- '.

bre os rendimentos desses investidores seria uma
quebra de regras. Um grande retrocesso. Mostra
ria instabilidade institucional em área estratégica.
Perderia quem acreditou que possuíamos regras

estáveis. O Tesouro levaria

''A experiência mostra

que a participação de

estrangeiros na dívida

pública contribui peru
/ disciplina no governo"

muito tempo para recuperar
a credibilidade.

A medida contribuiria
para'piorar o perfil e o cus

to da dívida pública. Difi
cultaria a obtenção do grau

'

de investimento, prestes 'a

.

ser atribuído pelas agências
classifícadoras de risco. O
País deixaria de se benefí

ciar dosefeitos positivos dessa classificação, entre
os quais a queda da taxa de juros de papéis brasi
leiros; públicos e privados."

O irônico é que a medida seria adotada pelo
mesmo governo que há apenas dois anos lutou
pela aprovação da lei de isenção, cujas regras bus
caram evitar que investidores brasileiros pudes
sem comprar esses papéis via paraísos fiscais.

Se o governo caísse no conto do vigário dos
que olham apenas a desvalorização cambial, es
taria também criando pressões inflacionárias. O
Banco Central elevaria a taxa de juros, principal
mente porque a economia já está muito aquecida.

. Se adotasse a medida, o Presidente seria

aplaudido por exportadores e pelos muitos que
não entendem o valor do referido tratamento

tributário, mas correria o risco de suas conse

qüências indiretas, isto é, a perda de prestígio
perante o eleitorado. Que Lula continue a evitar
a insensatez.

*Mailson da Nóbrega é ex-ministro da Fa
zenda e sócio da'Tendências Consultoria: Iate- _'

grada�(e:mail: mnobrega@tendenciasco�.br)
,
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Fecarroz
Massaranduba se prepara poro 'receber os. visitantes poro 11 a

Festa Catarinense do Arroz"de 30 :de abril,a 4 de maio. É uma

festa por muitos esperado, por aléin dus tradicio'nais bailes e já
consagrados shows nacionais, exisie sempre' uma procuro por de
monstrações de máquinas e equipamentos poro o setor agrícola.
Neste ano haverá muitos novidades, o começar por exposição de
orquídeas, muito apreciado e cultivado em nossa região. .I

POSSE NOVA DIRETORIA
Será no próximo dia 27 de março no Grande Teatro do Centro Cultural do
Scar, o posse da novo diretoria da'Acijs e Apevi

SUCESSÃO NA MARISOL
Conforme planejamento estabelecido, o empresa Marisol de Jaraguá do
Sul troco o comando de suo presidência executivo. Haverá nesta semana

uma assembléia que decidirá o sucessão. O candidato natural é o Giuliano
Donini, filho do atual presidente Vicente Donini. Giuliano já respondia
pelo Diretoria de Marketing e Desenvolvimento de Produtos, e durante 5
anos foi preparado poro assumir tal empreitado.

CORUPÁ
A prefeitura municipal de Corupá, através do Secretario de Agricultura e

Meio Ambiente com o parceria do EPAGRI, promovem o Curso de Gestão
ambiental no propriedade.rural. Estuurso' acontecerá nos dias 25 e 26
de março no propriedade de Louro Borchardt, os vogas são limitados. In
formações e inscrições atravésdo telefone 47 33751902.

EMPRESA CIDADÃ "

Enquanto muitos debates sõô geródos o respeito do meio ambiente, mais uma
vez o empresa Malwee Molhos de Jaraguá do Sul, do um exemplo prático de
como fazet Sem se prender o teoremas e discussões desnecessários, o empre
sa resolveu por conto próprio recolher e dor destinação adequado 00 ólim de

.
cozinho dos seus funcionários e aberto o todo população. O óleo será encami·
nhando poro reciclagem no empresa Dynâmica Ambiental. Além do benefício
00 meio ambiente, serão distribuídos cestas básicos para entidades ussisten
ciais do região, pois no parceria estabelecido entre o Malwee e o Dynâmica
Ambiental, haverá o troco dó óleo por çestas'básicas.

BARRA VELHA
OS comerciantes do município estão esperançosos que neste feriadão de
Páscoa os previsões meteorológicos não se confirmem. Como é o último
feriadão onde haverá uma grande procuro dos turistas pelas praias,- o
torcido poro que os chuvas não ocorram é grande.

COMPRAS DE PÁSCOA
O comércio varejista do região está o mil. Com o Páscoa se aproximando:
restam poucos dias poro comprar os chocolates e presentes. Conversando
com alguns empresários do setor, muitos estão contentes, outros espera
vam maiores vendas. Mas todos são unânimes, ,qúem inv.estiu esta tendo
�_ � �M

INDICADORES CÂ��IO
MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar cgmercial (RS), 1,722, 1)24, 0,64%
EurQ (éin dólares) ,.1,&73 1,5,73 0,04%
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SISTEMA BIOMÉTRICO

SANTACATARINA---------

Mais de 5 mil já foram cadastrados
Em .15 dias, 1/3 dos eleitores tiveram suas impressões digitais e fotos registradas
SÃO JOÃO BATISTA

Após 15 dias de cadastra
mento biométrico, em São

João Batista, Vale do Rio Ti

jucas, quase um terço do elei
torado local já participou do

processo. Até o final de se

mana passada 5.345 eleitores
haviam comparecido. Esse
número representa o total de
revisões, transferências e alis
tamentos. Somente em relação
à revisão eleitoral, os números'
chegam a 4.830 eleitores, o

que corresponde a 32,66% dos
14.083 eleitores que estavam
inscritos até 31 de dezembro
de 2007.

Para o secretário de Tecno

logia da Informação do Tribu
nal Regional Eleitoral de Sari-

ta Catarina, Carlos Rogério
Camargo, os dados registrados
estão refletindo o que já se es

perava. "É positivo o resultado
desses dias, pois estamos al

cançando a média estipulada
antes do processo", destaca.

A revisão e o cadastra
mento por meio da urna

biométrica seguem em São

João Batista até l°de abril.
O sistema biométrico terá o

registro das impressões di

gitais e a fotografia de cada
eleitor. O objetivo da Justiça
Eleitoral é que, em 10 anos,
todos os eleitores brasileiros
estejam cadastrados no siste-

.

ma. Mas, para isso, é preciso
aprovar um projeto de lei no

Congresso Nacional. Mais de 14 mil eleitores de São João Batista têm até l°de abril para se cadastrar na urna biométrica

Greve
Nesta quarta-feira acontece mais uma assembléia dos professores. O presidente do Sinte, Danilo Ledra, reconhece que
o movimento foi atingido pelo governo. "Eles foram inteligentes, dividiram a categoria. Infelizmente tem gente que só
pensa no dinheiro."Referia-se ao que denomina de famigerado Premio Educar, que está liberando na folha de março R$
100,00. Emboni reconheça as dificuldades não se deu por vencido. "Na quarta-feira poderemos continuar em greve, como
suspendê-Ia. A situação hoje é pratiçamente Q mesma da semana passada. Em alguns locais aumentou a adesão, noutros
diminuiu." Mas a tendência é parar com o movimento e começar um trabalho interno de fortalecimento da categoria.

PISO
Em tempos de greve no magistério catarinense uma notícia 'pro
missoro: a Comissão de Finanças e Tributação pode votar nesta

quarta-feira o projeto de lei, do Senado, que institui um piso so

I�rial poro professores da educação básica (níveis fundamental e
. médio). A proposta prevê. um piso de R$ 800 para profissionais que
tenham nível médio e de R$ 1,1 mil poro habilitados em nível su
perior DETALHE: Esse mesmo projeto está tramitando em conjunto
com o projeto do governo Lula, que estabelece um salário de R$
850,00. A Comissão de Educação e Cultura aumentou esse valor
prevendo uma remuneração de R$ 950,00 para profissionais do
magistério da educação pública .básica que tenham jornada mí
nimo de 40 horas semanais. Mas háuma exigência: No mínimo
1/3, deve ser dedicado ao contato direto com os alunos.

LONGO CAMINHO
·Em relação aó projeto do piso salgrial dos professores em

discussão em:Brasília a situação em Santo Catarina num'

primeiro momento é confortável; até porque somando todos
os "penduricalhos"o.valor aqui ésuperler DO piso oferecido.
Mas essa soina yale até 201 O.A partir daí não tem mais abo
no, prêmio ...etc. Ou seja,. o projeto que tramita no Congresso
subtrai essa político salarial privilegigndo exclusivamente o

piso. Mos durante esse período começo a discussão de um

piano de cerreíru e.mudança nn.esmtuto.

DESPEDIDA
A última vez que conversei demoradamente com o pre
sidente da Fundação Catarinense de Cultura, Elisabete
Anderle, foi no ano passado na sola da presidência dá.
Assembléia que recebia o atriz Fernando Montenegro.
Fragilizada fisicamente pela doença não revelava aba--·
timento, mos sim força. Estava, isso sim, motivada pelas
ações e metas em andamento no Fundação, e foi assim
até que o cõncer tornou-se mais forte. Domingo ela se

despediu aos sessenta anos. Morreu coni a mesmo do

ença que vitimou seu marido o tucano Jacó Anderle em
2005. E deixou bons exemplos.
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Lula destaca concessão de bolsas

Lula fala em

revolução
SÃO PAULO

O presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva afirmou
ontem, que os programas
governamentais destinados
a aumentar o número de
universitários no Brasil sâo

responsáveis por uma "pe
quena revolução" no sistema
educacional. O presidente
destacou ainda os programas
de concessão de bolsas de
estudo e de reestruturação
das universidades federais.
Lula explicou que, por meio
dessas iniciativas, o governo
busca, na verdade, "ampliar .

o acesso à educação supe
rior".

"O que é importante é

que nós vamos, a partir des
te ano, colocar aproximada
mente 100 mil novos alunos
nas universidades federais,
seja nos cursos noturnos,
ou seja pelo fato de aumen

tar o número de alunos por
professores de 12 para 18",
disse o presidente durante

programa de rádio Café com

Presidente, em referência ao

Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Expan
são das Universidades Fede
rais (Reuni). Lula destacou
também o Programa Univer
sidade para Todos (ProUni),
como instrumento para faci
litar o ingresso de estudan
tes de baixa tenda no ensino

superior.

AGÊNCIA ESTADO

I·

PLANO VERÃO
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Governo deve corrigir perdas
Prow para pedir prejuízo da poupança termina em dezembro
SÃO PAULO

O prazo para pedir a corre
ção das perdas da poupança
no Plano Verão, de janeiro de
1989, se encerra em dezembro
deste ano .. Para evitar a corre

ria de última hora, os clientes
podem providenciar a doeu

mentação desde já.
Tem direito a receber a di

ferença quem tinha caderne
ta de poupança com aniver
sário entre 10 e 15 de janeiro
de 1989. Com a instituição
do Plano Verão, pelo gover
no do então presidente José
Sarney, a poupança passou a

ser corrigida pela LFT (Letra
Financeira do Tesouro), que
era de 22,35%, em substitui
ção ao IPC (Índice de Preços
ao Consumidor), calculado
em 42,72%.

Como a lei foi publicada Brasileiros nascidos entre 10 e 15 de janeiro podem receber correção das perdas da poupança no Plano Verão
em 16 de janeiro, milhões de

poupadores com aniversários de 10

a 15 de janeiro deixaram de ganhar
20,46% dos depósitos em suas ca

dernetas de poupança.
Para entrar com o recur

so na Justiça, é necessário ter

duas cópias dos extratos de ja
neiro e fevereiro daquele ano

comprovando a poupança.
"E melhor que as pessoas

entrem o quanto antes com o

pedido de extrato no banco,
senão vai acontecer como no

Plano Bresser, Pelo grande vo
lume de pedidos ao mesmo

tempo, ficou difícil de atender
todo mundo", afirma a advo-

gada Maria Elisa Novaes, do
Idec (Instituto Brasileiro de

Defesa do Consumidor).
O Idee já ingressou com

Ações Civis Públicas contra a

maioria dos bancos privados.
"Já há decisões definitivas da
maioria dos bancos. Se a pes
soa era cliente de um desses
bancos, ela anexa uma cópia
da ação e a execução é dire
ta", diz Maria Elisa.

Os clientes têm direito a

receber 20,46% do valor que
tinham na poupança na época
em cruzados novos (NCz$),
multíplicado pelo valor acu
mulado da poupança mais os

juros moratórios que variam
de um banco para o outro.

Comissão dos cartões perde força
Oposição pressiona para abrir sigilo de gastos da Presidência, mas base resiste

Alvaro Dias g_I!!�r quebnl"de-sigUo

BRASíLIA varo Dias (PSDB-PR). '� CPI não
A CPI dos Cartões mal co- terá porquê existir, à medida em

meçou e já corre o risco de ser que forem derrotados todos os re
esvaziada. Motivo: os partidos querimentos que pedem a trans
de oposição ameaçam abando- ferência de sigilo com os gastos
nar os trabalhos, em represá- das contas secretas", emendou

:l5 lia à decisão da base aliada de o senador Demóstenes Torres
� rejeitar qualquer requerimen- (DEM-GO).
ffi to com a quebra de sigilo dos Depois da Semana Santa,
� gastos com cartões corporati- o PSDB e o DEM pretendem
� vos da Presidência. ..

-. reunír-setpara decidir qual ati
� "Não podemos legitimar a far- tude vão tomar em relação às
� sa. Se não for quebrado o sigilo próximas semanas. A oposição
� desses gastos, a CPI não se justi- está dividida sobre abandonar
fica", argumentou-e senador.Ãl- ou não a comissão. "Se sair-

mos, vamos entregar o ouro

ao bandido. Eu não saio, vou
até o final", avisou o deputa
do Vic Pires Franco (DEM-PA).
Parlamentares da base aliada
alegam que a ameaça da opo
sição de abandonar a CPI não

passa de uma estratégia para in
terromper os trabalhos e, dessa
forma, acabar com a comissão.
Os governistas argumentam que
a oposição não quer investigar
as contas tipo B - em nome de
um funcionário que emite che
ques e recebe os depósitos.
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CONFRONTO

INTERNACIONAL---------

Manifestações ganham força
Governador do Tibete promete levar manifestantes à Justiça
PEQUIM

O governador do Tibete,
Champa Phuntsok, qualificou
corno criminosos os participantes
dos protestos dos últimos dias em
Lhasa e prometeu levá-los à Justi
ça horas antes de expirar urn ul
timato imposto por Pequim para
que os líderes das manifestações
se entreguem (o prazo final seria
até meia-noite de ontem).

Phuntsok informou ontem

que o número de mortos nos

confrontos do fim de semana su

biu para 16 e disse que dezenas
de pessoas ficaram feridas nos

choques. O governo tibetano
paralelo liderado pelo Dalai
Lama no exílio na Índia assegu
ra que 80 pessoas morreram. O

governador nega que o número

seja verdadeiro.
Depois de urn fim de, semana

no qual testemunhas disseram
que tiros ecoaramporLhasa e que
a polícia teve que isolar a cidade

para restaurar a ordem, Champa
Phuntsok assegurou que as for- '

, ças de segurança não usariam ar

mas letais, mas prometeu levar à
Justiça quem desafiar o ultimato
de rendição imposto no sábado.

.

As manifestações - as piores
ocorridas na China em quase

.,�-

Tibetanos olham o polícia chinesa em Xiahe, no província de Gansu: número de mortos pode chegar o 80

duas décadas - representam urn

desafio para o governo chinês. A

polícia da capital do Nepal, por
exemplo, entrou em confronto

.

com cerca de 100 manifestantes
e monges budistas. Isso se sorna

a urna série de protestos em vá
rias partes do mundo contra o

papel da China em território
tibetano. A Rússia manifestou

apoio ao governo chinês, on

tem. Segundo Moscou, as re

lações de Pequim com o Dalai
Lama são assuntos internos.

AChina se esforça para trans-

mitir urna imagem de harmonia
entre amaioria chinesa han e as

55 etnias minoritárias que habi
tam o país e representam 8,4%
da população - grupos com reli

gião, língua e cultura próprias,
corno os tibetanos. Essas "mi
norias étnicas" ocupam 60%
do território chinês, em áreas

estratégicas de fronteira e ricas
em recursos naturais.

BOAOPORTIJNIDADE
PARA PRESSIONAR

Os protestos ocorrem a

COOPERATIVADE CRÉDUORURALDO NORTE CATARINENSE SICOOB-SC CREDINORTE
CNJP N° 81.011.686/0001-18

ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITALDE CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente da Cooperativa de Crédito Rural doNorte Catarinense Sicoob-SC Credinorte, no uso das atribuições que lhe confere
o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 9A43 (novemil, quatrocentos e quarenta e três) , em condi

ções de votar, para reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na sede da Cooperativa
sita a Av, Frederico Heyse n° 468 - Centro - Na cidade de Mafra - SC , no dia 28 (vinte e oito) de março de 2008, às 7:00 (sete horas)
horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 8:00 (oito horas) horas, com presença de metade

mais um dos associados, em segunda convocação; ou ás 9:00 (nove horas) horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em
,

terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIAEM REGIME DE ASSEMBLEIA GERALORDINÁRIA
I) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-07, compreendendo:
a)Relatório da gestão;
b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2007;
c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
d) Parecer do Conselho Fiscal;
e) Relatório de auditoria independente;
2) Destinação das.sobras apuradas QU rateio das perdas,
3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Conselhos e Administração e Fiscal;
5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

ORDEM DO DIAEM REGIME DEASSEMBLEIA GERALEXTRAORDINÁRIA
I) Aprovação dos Regulamentos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; bem como do Código de Ética e de Conduta

Profissional;
2) Reforma e consolidação do estatuto social, envolvendo os seguintes aspectos:
a) Consolidação de alterações estatutárias ocorridas em assembléias anteriores;
b) Implantação do serviço de Ouvidoria, em cumprimento ao artigo 3°, da Resolução CMNIBACENN° 3477/2007 E INFOP-0695/200T

3) Outros assuntos de .interesse do quadro social.

Mafra SC em 11 de março de 2008

OBSERVAçõES: a Ainscrição de chapas para os Conselho Fiscal, na sede da,Cooperativa, ficará aberta até às 15:00 hs do dia 24-03-2008

Valeir José Pseheidt - Presidente

,

menos de cinco meses da
Olimpíada, o maior evento
internacional da história da
China. Entidades que defen
dem diferentes causas - do fim
da pena de morte ao combate
do genocídio em Darfur, no

Sudão - vêem urna oportuni
dade no momento atual para
pressionar o governo de Pe

quim a mudar sua posição na

questão de direitos 'humanos.
A pressão tende a aumentar à
medida que os Jogos se apro
ximem.

Confronto
com sérvios
KOSOVO

Policiais da Organização
das Nações Unidas (ONU) ex
pulsaram ontem, os manifes
tantes sérvios que ocuparam
na semana passada um tribu
nal operado pela entidade no

norte de Kosovo, dando início
a choques durante os quais
dezenas pessoas ficaram fe
ridas, entre mantenedores de

paz e manifestantes. Cente
nas de manifestantes sérvios
atiraram pedras e granadas
-contra os policiais da ONU e

os soldados da Organização
do Tratado do Atlântico Norte
(Otan), que responderam com

bombas de gás lacrimogêneo
e artefatos de efeito moral.

A ocupação do tribunal
da ONU, iniciada na sexta

feira, foi o mais grave impas
se ocorrido até o momento

em Kosovo desde a declara

ção de independência feita

pelos líderes albaneses étni
cos da província sérvia em

17 de fevereiro. A minoria
sérvia de Kosovo opõe-se à

declaração de independên
cia Os manifestantes preten
diam assumir o controle das
instituições locais, coman

dadas pela ONU desde o

fim da guerra no Kosovo, em
1999. Depois da retornada
do tribunal, os policiais da
ONU saíram da cidade.
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o atacante Edinho lamenta gol perdido em dia nada inspirado do tricolor em pleno Estádio Joõo Marcatto

FORA DOS PLANOS

Após derrota, Juve
tenta se recompor
Dirceu Mattos continua e pede mais reforços
JARAGUÁ DO SUL

Com a defesa mais vazada
do campeonato, 43 gols, amar
gando a lOa posição na zona

da degola, com 15 pontos, o

Juventus perdeu nove partidas,
empatou três e venceu apenas
quatro no Catarinão Z008. A
única estatística que estava fora
dos planos do Moleque Traves
so era perder de goleada por
5xZ para o até então lanterna
do campeonato, o Cidade Azul,
em pleno João Marcatto.

O time, que foi montado ape
nas. vinte dias antes de começar
a competição, já teve treze joga
dores liberados e uma troca de
técnico, Picolé por Dirceu Mat
tos. Mesmo assim o troca-troca

de peças ainda não repercutiu o

efeito desejado.
No final do jogo contra o

time de Tubarão, Dirceu Mattos
levantou a polêmica das contra
tações, dizendo que o Juventus
precisa de jogadores para repo
sição. "Hoje (domingo) tivemos
vários desfalques o que acabou
atrapalhando, precisamos nos

organizar na parte estrutural".
Mattos vai conversar com a dire
toria para fortalecer o grupo, so
bretudo no meio de campo e na

defesa. Ontem à noite aconteceu
uma reunião na sede do clube.
Mas informações oficiais serão

divulgadas apenas hoje.
Quanto à possibilidade de ser

COL: nMES E D "SG PG
�.'.�

1 Figueirense 12 5 4 O 37

2 -Criciúma 1.f 2 �34
3 Metropolitano 8 5 2 2 9 3 29

4 Avaí II 5 2 2 'iii 2 30

5 Cidade Azul 8 5 2 2 1 1 14

Chapecoense
.,

'5 2 26 7 4 21

7 Atlético 7 5 2 2 9 9 O 20

8 Juventus 6 5 2 O 3 6 13 -7 15

9 Joinville 5 5 2 2 7 16

10 Môrcíllo Dias 5 li 2� 2 *'9 18
11 Brusque 4 5 3 9 12 -3 12

12 Guarani 5 O 4 7 19' -12 16

dispensado ou pedir para sair
Mattos foi enfático: "Não vou

jogar a toalha, porque sou pro
fissional, quero ficar até afinal",
declarou. O tricolor saiu de cam
po em meio às vaias da torcida.
Apresentando um futebol apáti
co o Juventus levou dois gols de
Carlinhos nos primeiros dez mi
nutos de jogo e o zagueiro [ovane
mareou contra. No final do pri
meiro tempo o tricolor esboçou
uma reação e fez dois, comDeive
de falta e Edinho. Na etapa com
plementar o CidadeAzulmareou
mais dois, comRobsonSimplício
de falta e com Carlinhos.

GENIELLI RODRIGUES

Resultados

Joinville 2x2 Criciúma
Figueirense 6x4 Brusque
Juventus 2x5 Cidade Azul
Atlética Ox2 Avaí
Metrapolitano 1 xO Marcílio Dias
Chapecoense 6xl Guarani
Próximos Jogos
6" Rodada

Sábado
20h30 - Avaí x Juventus

Domingo
16h - Cidade Azul x Joinville
16h - Marcílio Dias x Atlético de Ibirama
16h - Guarani x Metropolitano
16h - Criciúma x Figueirense
16h - Brusque x Chapecoense

(.

P - Pontos, J - Jogos, V - Vitórias, E - Empates, D - Derrotas, GP - Gols Pró, GC:... Gols Contra, SG - Saldo de Gols, PG - Pontuação Geral (soma dos dois turnos)
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Reforce a imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos do
mais alta qualidade.

I

Desabafo
Dirceu Mattos desabafou depois do
jpgo. Criticou o departamento mé
dico do Juventus, que, segundo ele,
não consegue recuperar os atletas.
Disse que o diretoria não vem aten
dendo aos pedidos dele poro o con

tratação de mais jogadores. Afirmou
que é profissional e não vai jogar o
toalha. O treinador foi criticado por
porte do torcido que acho que ele
protege certos atletas que, mesmo

jogando mal, não são substituídos.
Se é verdade, não se sobe. Mos que
é estranho o jovem Marlon, melhor
jogador do time no campeonato (00
lodo do goleiro Márcio), entrar só
no fim do jogo, isso é.

.&
os goleadas sofrid

árIos diretos no brigâ'c -

baixamento. Primeiro foi o sem gols com o GuaranL,Agora
'essa derrota inconcebível paro o Cidade Azul. Sem desmerecer o timê;'
de Tubarão, mas não dá poro perder paro o lanterna do competição
em coso.

UAÇÃO COMPLI�nDA
Ituação do Juventus é complicada ·dos times qu ,

rã fugir do reboixame 'ogos que restam) fi f(ic
único'que jogo quatro e e coso - Avoí, Metropolitano,
uarani e Joinville. No João

....
nntto, enfrentará o Marcílio Qias e

'o Atlético de Ibirama. Já Cidade Azul, Brusque e Guarani t�m três
jogos em coso e três foro. Jóinville e Marcílio Dias têm situaçoo mais
confortável- jogam quatro em seus domínios .

n QUE FALTOU?
Uma componho péssimo, gqle m cimo de goleado, jogàdores

, nos e que não rendem fi esp' tus vive uma sucessão
t9dos negativos que enverg) uer torcedor. E justame.n ene ",�nAV:

em que o clube conseguê'se r sem problemas financeiros. Fa tou
,qu� poro dor certo? Planejamento? Pode ser. Mos insisto - tomarcinco do
Avaí é uma coisa. Agora do Cidad�Azul, é ser motivo de chacota.

.

PLANEJAMENT.o
Em catres anos, com tempo de preparação, o comissão técnico pas
.�ava semanas viajando Pqr �á��ps lugares do Brasil poro conhecer
jogadores. Nesta temporada,)�.Jlrande maioria veio por. indiç,�gão de
alguém. De empres�rio,i!;�e o'migoc'd'o. amigo. Não se teve Je7n.;.hq�il
poro montar um time: Eis aí o resultado.

. ;i;

, esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Mais de 500 caratecas no estadual
Etapa inicial da competição aconteceu no último sábado em Jaraguá do Sul
JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul recebeu,
no último sábado (15/3), ala
Etapa do Campeonato Esta
dual de Caratê. As disputas
aconteceram no Ginásio Ar
thur Müller e reuniram cer
ca de 550 atletas de vários
lugares de Santa Catarina.
Os donos da casa, a Acade
mia Yamabushi/FME, parti
ciparam com 33 caratecas e

conquistaram 13 medalhas
de ouro, sete de prata e oito
de bronze.

O técnico jaraguaense e

organizador do evento, Le
andro Gambeta, comemorou
os resultados da equipe. "Foi
acima do esperado, prin
cipalmente nas categorias
maiores, que é o trabalho que
priorizamos", disse o profes
sor. Foi nas categorias juve
nil e adulto (que disputam,
respectivamente, Joguinhos
Abertos e JASC) que Jaraguá

do Sul conquistou mais me

dalhas. Foram cinco ouros,
três pratas e um bronze no

juvenil; cinco de ouro, duas
de prata e uma de bronze
no adulto, além do primeiro
lugar no kata equipe adulto
masculino.

Gambeta também falou so

bre a organização do evento e

disse que o único contratem
po foi a falta de energia que
paralisou a competição por
cerca de 40 minutos no sába
do à noite (todo o Centro foi
atingido pela queda). "Foi um
grande laboratório para os

próximos eventos", declarou
ele, lembrando que Jaraguá do
Sul vai receber ainda o Sul
Sudeste, de 18 a 20 de abril,
e o Campeonato Brasileiro, de
13 a 16 de novembro, ambos
na Arena Jaraguá. De Guara
mirim, o melhor resultado foi
de José Eduardo Pereira, bron-
ze no kata. Competição durou o dia inteiro no Arthur Müller e reuniu caratecas de todas as idades e de todo o Estado

Vitória vence time 'de Mafra e

está a um empate da semifinal
JARAGUÁ DO SUL

O Vitória, único time a jara
guaense a prosseguir na Copa
Norte', saiu na frente e venceu

por 1xO o União de Mafra. O
gol saiu dos pés de Mico, aos
40 minutos do segundo tem
po. Agora o auriverde do Bair
ro Rio da Luz joga pelo empate
na cidade de Mafra. .

Nos outros jogos da roda
da, o Torino venceu, em casa,
a Tupy por 2xO. Em Joinville,
clássico de muitos gols e Kro
na e Serbi ficaram no 5x5. As
datas dos confrontos de volta
ainda não foi definida.

Já a Taça Pomerode, mais
uma vez, não foi boa para os

jaraguaenses. O Flamengo
perdeu para o çpramuru por
3x1 e está na. quarta posição .

do Grupo A. Já o. Vitória, que
jogou com o time reserva, per
deu a primeira colocação ao

empatar com o Água Verde de
Pomerode em 2x2 e encontra
se em segundo da Chave B.
O clássico jaraguaense entre
Atlético Jaraguá e Noite a Fora
também teve como resultado

o empate em 2x2.

Completaram os jogos da
rodada o Água Verde de Timbó,
que foi derrotado por 2x1 pelo
Vera Cruz de Testo Central. O
<Atlético Pomerodense ganhou
do Floresta (2xO) e o Tupi go
leou por 4x1 o Apafeb/Timbó.
Cruz de Malta e Botafogo não
jogaram na rodada e estão em

sexto IU�'1r pelo grupo A e B,
respectivamente. Nos aspiran
tes, o Atlético ENEC fez 2x1
no Noite a Fora e o Caramuru
bateu o Flamengo por 1xO.

Os próximos jogos da com

petição acontecem no domin
go, 30 de março, às 15h30.
No dia 23 não haverá rodada
devido à Páscoa. Pela Cha
ve A, o Atlético de Pomerode
joga contra o Tupi, o Apafeb
enfrenta o Caramuru e o Fla
mengo tenta se recuperar na

competição em cima do Cruz
de Malta. Já pelo Grupo B,' o
Água Verde de Ponierode joga
contra o Atlético de Jaraguá, o
Noite a Fora pega o Água Ver
de de Timbó e o Vera Cruz tem
partida com o Botafogo.

Começa hoje a 20 fase em Schroeder
Restam oito equipes na competição, que segue até próximo dia 4 de abril
SCHROEDER

Estão definidas as oito
. equipes que continuam no 15°
Torneio Aberto de Futsal de
Schroeder. A segunda fase da
competição começa hoje no

Ginásio Alfredo Pasold, com

três jogos a partir das 19h15
- Vitória x Baumann, Tio Pa
tinhas/Smurfs/AS x Diversus/
Ex-Astros e Kiferro x Posto Ci
dade/Italínea/Kalahari,

Os oito times estão agora di
vididos em dois grupos de qua
tro, sendo que os dois melhores
se classificam para a semifinal,
em forma de cruzamento olím
pico (primeiro de um grupo
contra segundo do outro).

A artilharia da competição
está dividida entre Vaschin
ton Thives, do Borges Futsal,
e Mauro de Lima, do Tio Pati
nhas/Smurfs/AS, ambos com

seis gols. Logo atrás, com cinco,
vem Anderson Wol$s (Noite a

Fora) e Fábio Maicâ (Posto Ci
dade/ltalínea/Kalahari). Já o Tio
Patinhas/Smurfs/AS e a Kifer
ro têm a defesa menos vazada,
com apenas três sofridos.

Competição em Schroeder recomeça hoje com a segunda fase
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MATEMÁTICA

Verdõo atrás de seispontos
Guaratinguetá, com 97%, é o time com maiores chances
SÃO PAULO

A vitória no clássico contra
o São Paulo aproximou e, mui
to, o Palmeiras da semifinal do
Campeonato Paulista. Para o

matemático Tristão Garcia, do
site Infobola, o time do técnico
Vanderlei Luxemburgo agora
aparece com 68% de chance
de terminar a fase de classifi
cação entre os quatro primeiros
colocados. Com 20 pontos, o

Palmeiras é vice-líder e só pre
cisa de seis pontos nos últimos

quatro jogos para se garantir.
A equipe ainda vai enfrentar
Paulista e Barneri fora de casa,
e Portuguesa e São Caetano no

Palestra Itália.
Apesar do empate contra o

Juventus no sábado, o Corin
thians também não está distante
de conseguir uma das quatro va
gas. A equipe do técnico Mano

Menezes, que tem 27 pontos na
quarta posição, aparece com

57% de chance de se classificar
e, nas últimas rodadas, precisa
somar mais sete pontos. Os ri
vais serão Rio Claro e Marília,
no Morumbi, e Santos e Noro

este, que é concorrente direto,
fora de casa.

o

O São Paulo ficou em situa

ção bem mais complicada com

a derrota no clássico. Parou em

26 pontos, despencou para a
. sétima posição e tem 38% de

chances de classificação, por
centagem inferior a Ponte Preta

(40%) e Barneri (42%). Nas úl
timas quatro rodadas, o time de

Vitória no clássico contra o São Paulo deixou o Palmeiras mais perto da classificação para a segunda fase

Muricy Ramalho vai 'enfrentar a.Série A-2, - Guarani, Sertão
três adversários que estão mais' zínho.e Juventus, além do Bra

preocupados em não cair para gantino, em Bragança Paulista.

Santos e Portuguesa, apesar
da reação nas últimas rodadas,
têm poucas chances, inferiores
a 10%. Mirassol e Bragantino
também estão nessa lista, dos
times que apostam na exatidão
da matemática. Os cálculos de
Garcia levam em conta a qua
lidade dos adversários e o fator
campo, por isso às vezes um

time em posição inferior pode
ter mais chances do que um

rival. Tranqüilo mesmo está o

líder Guaratinguetá, que che
gou aos 31 pontos depois de
derrotar o Bragantino, e apare-

,

ce com 97% de chances de se

classificar.

Rubinho pede sinal maior nos boxes
'Piloto brasileiro disse que em 16 anos de Fórmula 1, nunca conseguiu ver o sinal

Piloto não viu o sinal nos boxes
(.

MELBOURNE (AUSTRÁLIA)
Rubens Barrichello, da Hon

da,
.

desclassificado do GP da
Austrália no último domingo,
disse ontem que a sinalização
dos boxes precisa ser revista.
Punido quando estava na sexta

posição, Barrichello entrou nos

boxes quando ele ainda estava

fechado, e saiu quando o sinal
estava vermelho.

§. "Eu não vi a luz vermelha.
g Não vi e não vou fingir que vi. Ela
� estava no lugar errado, e quando
você as vê, é tarde demais. Já pas-

sou por ela. Por causa da nova

unidade de controle eletrônica,
há novas' funções e ajustes que
devem ser executados enquanto
o carro está nos boxes', fi eu ain
da estava executando-os quando'
cheguei à sinalização", disse. o

Perguntado se uma bandei-
o ra seria suficientemente clara
para sinalizar se a entrada e

saída dos boxes estavam autori
zadas, Rubinho foi direto. "Pelo
menos isso. Ou um painel gran
de, como o que existe na Cur
va 3 do circuito de Albert Park,

na Austrália, para sinalizar a

existência de uma bandeira
amarela. Esse tipo de solução é
necessária para os pilotos. Meu
problema, em 16 anos de Fór
mula 1, é que não consigo ver

as luzes no fim dos boxes".
''Estou otimista pelo começo

que tivemos na temporada. Por
isso, tenho que agradecer a todos
nas fábricas do Japão e da Ingla
terra por todo trabalho duro que
fizeram no carro, nas últimas se

manas. Acredito que teremos um
ano positivo", encerrou. o
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CAMPEONATO PAULISTA

Resultados - 15° Rodada
Corinthians 2x2 Juventus
Noroeste 4xO Sertãozinho
Barueri 2x0 Rio Preto

Guaratinguetá 1xO Bragantino
São Caetano Ox1 Santos
Palmeiras 4lÇ1 São Paulo
Ituano 3x1 Paulista
Ponte Preta 4x2 Guarani
Mirassol3x1 Rio Claro
Portuguesa 1xO Marília

,Classificação: Guaratinguetá 31.
Palmeiras 28, Ponte Preta 27 e

Corinthians 27.

Qesultados - 4° Rodada Taça Rio
� "1érica 4x4 Resende
Fk "1ense 2xO Americano
Volttl �:::onda 2x1 Madureira
Macaé 4xO Mesquita
Boavista 1x1 Friburguense
Duque de Caxias 2x1 Cabofriense
Vasco 4x1 Cardoso Moreira

Flamengo 2x3 Botafogo
Classificação
Grupo A: Fluminense 10, Flamengo 9,
Volta Redonda 6 e Duque de Caxias 6.
Grupo B: Vasco 12, ,Botafogp 12,
Friburguense 7 e Madureira 6.

Resultados -: 12° Rodada
Internacional 2xO São José
Guarany 1x3lnter-SM
Esportivo 1x3 Sapucaiense
15 de Novembro 2x3 Ulbra
Santa Cruz 2x3 Grêmio
Brasil1xO Juventude
Caxias 4x1 Novo Hamburgo
Hoje
20h30 - Veranópolis x São Luiz

Classificação
Grupo A: Grêmio 30, Caxias 21, Ulbra
20 e Esportivo 19.

o
o

Grupo B: Intemacional26, Inter-SM
o .25, Juventude 19 e São Luiz 16.

Resultados
2° Rodada da 2u Fase
lraty 2x1 Eng. Beltrão
Coritiba 2xO J. Malucelli

o Toledo 3x2 Adap
Atlétito Oxl Paraná '

GrupoA: Paraná 6, Eng. Beltrão 3,
. lraty 3 e Atlético O.

.

Grupo B: Coritiba 4, Toledo 4, Adap 1
e J. Milucelli 1.

Resultados Fim·de-semana
Joinvi"e 2x1.Unisul
Banespa 3x2 Cobo Frio
Petrópolis 3x3 Teresópolis
Atlôntica 5x3 Vasco

AMISTOSOS. lOCAlS
Resultados
8/3. -Inter Master 2x2 Ipiranga,lltajaí
15/3 - Real 2x2 Inter/Master
Próximos Jogos
29/3 - Fambrust (Rio do Sul) x
Inter/Master
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AMOR ANTIGO

DONOS DE FUSCAS SE UNEM
Rafael Strelow é tão apaixonado pelo carro que até fundou um clube

SCHROEDER o fez acompanhar cada movimento
A idade já o transformou em do latoeiro responsável pelo, con

peça de museu e o fez obsoleto dian- serto. Além disso, com as Próprias
te a opinião damaioria da população mãos, também ajudou a finalizar
mundial. Ainda assim, com cerca de alguns detalhes do trabalho, como a

80 anos e fora de linha desde 1996, o pintura.
Fusca consegue agradar milhares de A paixão é tanta que Strelow
pessoas que nem sequer imaginam incluiu duas garagens na planta.da
uma possibilidade de se desfazer casa nova. Uma para o Fusca e a
do carro. Aliás, para esses apaixo- segunda para qualquer outro 'carro,
nados, dinheiro algum é capaz de "Preciso parar de andar tanto' com : '

minimizar a admiração sentidapelo ele, está perigoso porque todo ITÍun-
'

popular veículo desenhado por Fer- do fica de olho", conta. Mas, por en
dínand Porsche, Erwin Komenda e quanta, a vontadede dírígírainda .

Karl Rabe. supera o receio. ,

Este é o caso de Rafael Strelow, A explicação. par<;t tanta dedica- '.

23. Há três anos ele comprou um ção vem rápida é direta. OFUscafoi
Fusca encontrado à venda em uma o sonho de consumo,quando crían
garagem particular por R$ 2,8 mil. ça. O avô tinha ume influencíoua
As letras grafadas nas placas chama- admiração do neto, Agora,"�a;brin- ,

'

ram a atençã9: AEL� Foi amor à pri- cadeira é de gentegràade" e Rafael
meira vista. ''E o final domeu nome; . , até fundou um clube, em Schroeder,
tinha que ser esse", explica.

-

atualmente com 35 'associados. O
Hoje, o automóvel vale cerca dé, .prímeíro encontro do grupo áconte

R$ 13 mil. Só na restauração, Q dono ceu no domingo, em [araguã do Sul.
gastou três vezes mais do. que na

aquisição. A busca da originalidade KELLY ERDMANN

� ffi"ili' )'I!l� INClUSO. 1ifiIII#'
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',��* ,�,�:�'\JuH'lfJVf� dQ Sul COf)HU(l. CtJç:(''H:lol� Cud,iboUQ!O Rio do Sul loge,;. São Joaquim
.�i;.;�.·". .11 �?i4 (>000 "., :'$5� 2'1$$ 019 ;IS07 1111 ·193'141 Zo1l1 .,7 :1511 0100 .'932219100 493233 0899

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




