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Beleza e mistério
em ilha chilena

v:�VJ'�GrJA'�
ASSINE E ASSISTA

AOSJOGOS
Indique, assine ou renove o

jornal O CORREIO DO POVO e

ganhe um passaporte para
assistir aos jogos do Juventus
pelo Campeonato Catarinense
no estádio João Marcatto.

Não perca tempo,
ligue 3371-1919 e garanta

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

É a vez da gripe
pegar oJuve
Três jogadores nõo participaram dos
treinamentos ontem, em virtude de
uma gripe.

Página 21

As Ian houses passaram a ser, em

2007, o principal loco I de acesso à
intemet no Brasil, segundo pesquisa
do Centro de Estudos sobre as Tecno
logias do Informação e do Comuni

cação. No total, 49% dos internautas
brasileiros utilimm o rede em loco is
públicos pagos. O acesso doméstico

, se m�nteve estável: 40% dos usuários
.

têm conexão rom a rede em coso.
.

.'� "

Fonte: 61

r.

Termina a greve
dos professores
Sinte deu fim à paralisação e vai pressio
nar deputados no elaboração de projeto.

Página 7

Páscoa é famoso pelas estátuas de pedra,
algumas de vinte metros de altura.

Página 13

Dólar em queda e crise nos

EUA acende sinal de alerta
Vicente Donini, diretor da Fiesc, diz que o país deve agir com prudência paro diminuirimpacto negativo.

Página 5

LITERATURA

Depressão, ou
simples cansaço?

Página 10

R, li e
sereúnem

Nova delegada
assume cargo
A novo delegado de Polícia Civil de Jem
guá do Sul, Anelize Scalco, tomou posse
ontem no reunião do Conselho de Desen
volvimento Region�al; em Corupá.

Página 6'

Jorge Hage classificou como um falso
escândalo os denúncias de irregula
ridades envolvendo o uso dos cartões
corporativos.

��l'

Cúpula do PP quer definir a postura
que o partido vai adotar nas eleições

. municipais em Jaraguá do Sul. Encon
tro acontece no próxima terça-feira.

'«lint 4,
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OPINIAO----------

pecia.
O projeto aInda vai passar pela aprec

ção de uma comissão especial. Se aprova
do, vai a plenário da Câmara, onde tem de

spéitado.·O diÍ'íc rá convencer os'

parlamentares a acabar com este prívílé,
gio, mas cabe ao eleitor cobrar uma pos
tura sensata dos eleitos.

AQUECIMENTO PARA AS ELEiÇÕES

CHARGE

PONTO DE VISTA

Cultura local alcançando
dimensão em todo o Brasil

LORENO HAGEDORN,
GERENTE EXECUTIVO
DO CENTRO CULTURAL
DASCAR

Neste primeiro trimestre do ano a

SCAR tem como um dos seus desta

ques' a oferta de sua grade de cursos,

que dão oportunidade ao desenvol
vimento ernvárias áreas da arte. São

opções para todas as idades e apti
dões, com destaque para os cursos

de piano, viola e harpa, mas também
reservando boas alternativas no tea

tro, na dança e artes plásticas.

Também merece destaque neste
início de atividades, a apresentação
da revista Móin-Móin em São Paulo
e no Rio de Janeiro, dando dimensão
nacional ao projeto que nasceu do
Festival de Formas Animadas em par
ceria da SCAR com a Universidade do
Estado de Santa Catarina - UDESC.

Como acontece com o FEMUSC, o
projeto da revista "Móin-Móin" é algo
que envaidece a equipe da SCAR,
pois materializa um esforço que às ve
zes custa ser compreendido aqui em
nosso próprio quintal. A arte, por sua
essência, não pode ter fronteiras, e na
medida em que a criação local vence
obstáculos e ganha projeção em ou-

DO LEITOR

Em debate na Câmera de Vereadores de [araguá
sobre as dificuldades para conseguir médicos para
os postos de saúde, nos causou estranheza o ve

reador Dieter Jansen que disse que a abertura do
Corpo Clínico dos Hospitais, talvez evitasse a ne

cessidade de aumentar os salários dos médicos. A
má remuneração é sim,. a principal causa do de
sinteresse dos médicos em trabalhar nos postos de
saúde. Gostaríamos de garantir que não existe por.
parte de médicos dúvidas a respeito dos. procedi-

.

mentos normais para ingressar no Corpo Clínico
de um Hospital. _ _

.

Cabe esclarecer que o CRM/Sü.estabelece as nor

mas para entrada de médicos- nos-Corpos Clínicos,
através da Comissão de Credenciais dos hospitais.,
sendo critérios: n.". de leitos, n.? de internações,

.

n. 0. de cirurgias e n.
° de procedimentos especia

lizados de diagnóstico 'e terapêutica. Além disso,
nosso Regimento Interno estabelece: "O Corpo Clí
nico se compromete a garantir, dentro da sua área
de ação e dispondo das condições técnicas neces

sárias, o cumprimento da missão do Hospital e de
suas obrigações junto às autoridades da saúde e à
comunidade". Num levantamento rápido observa
mos que a população de Jaraguá do Sul cresceu em

torno de 200% em 25 anos (de 50.000 para 150.000

habitantes) e o número de Médicos na região cres

ceu aproximadamente 400% (de 30 para 150 médi
cos) no mesmo período.

Finalmente, cabe perguntar: o que a população en

tende por Corpo Clínico aberto? Por certo não seria a

oportunidade politiqueira de um cabide de empregos a

semelhança do que existia até pouco tempo no Servi

ço Público e tão oportuna em épocas de eleição. Outra
pergunta: a quem interessa desviar a atenção da popu
lação para a verdadeira causa dos problemas enfrenta
dos nos postos de saúde? De nossa parte a entrada de
novos médicos nos Corpos Clínicos continuará tendo
interferência do Corpo Clínico, através da Comissão de
Credenciais da qual fazemos parte, sempre com obje
tivo maior de manter a qualidade do serviço médico

prestado em Jaraguá do Sul.

DR. ROGÉRIO LUIZ DA SILVA, DIRETO CLíNICO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ

Resposta

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

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

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

• telefone (. não serão publicados).

tras regiões, é algo a ser comemorado

por todos aqueles que atuam em favor
da cultura.

É um resultado animador, que en

tusiasma e fortalece para dar dinâ
mica à programação do Centro Cul
tural que, por sinal, começa 2008
com atrações imperdíveis. O leitor já
consultou agenda com os próximos
eventos? Faça isso e venha se encan

tar com o talento regional (Projeto
Palco Livre) ou com a expressão in-.
ternacional dos bailarinos da Escola
do Teatro Bolshoi, e corn muitas ou

tras atividades já programadas.
A cultura, com certeza, vai agra

decer.

Horário de atendimento: 8h às 20h
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FALA Aí!

" Se o Fernando

Henrique podia, por
que eu não posso?"

PRESIDENTE LULA (PT), agora
um defensor de medidas provisórias
para agilizar interesses do governo.

"Os que recebem o

(salário) mínimo
deveriam receber

pedidos de
desculpas. "

TAMBÉM DE LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA (PO, presidente da República.

" Às vezes dá vontade
de mandar tudô

isso à... ,
RAIMUNDO COLOMBO (OEM),
SENADOR, irritado com governistas

que obstruem a CPI das ONGs.

Reações no PP
Diplomático, o ex-governador Esperidião Amin (PP) rotulou como "incom
patível" uma aliança de seu partido com o prefeito Moacir Bertoldi (PMDB)
nos majoritários desse ano. líder maior do PP no Estado, Amin evitou ferir
"sucetibilidades", que pode ser traduzido como efeito que não depende do
dose, mos do capacidade individual de cada um, para dizer que o palavra
final caberá 00 vereador Dieter Janssen. A incompatibilidade avocado pelo
ex-governador também está no discurso do presidente estadual do Pp, de
putado Joares Ponticelli, visceralmente contra o proposto. No terço-feira, o
ex-deputado Dionei Wolter do Silvo conversou com Ponticelli sobre o aliança
que vinho sendo costurado até poucos dias entre PT e PP. Como argumento, o
majoritário de 2006: em desvantagem de 2.663 votos poro luiz Henrique no

primeiro turno, Amin venceu em Jaraguá por diferença de 13.086 votos no

segundo turno. Com o inquestionável ajudo do PT.

BANHO-MARIA
Executivos do PSOB e OEM silenciaram
quanto o ameaço de expulsão des ve

readores Adernar Winter e José Osório
de Ávila, por desobediência à postura
dos partidos em votações no Câma
ra. Há quem diga que o veredicto vai
sair às vésperas do prazo final poro
registro de candidaturas, no primeira
semana de julho. Se expulsos, ficam de
foro dos eleições.

SOBRE PARDAIS
"Somos absolutamente contrários
à instalação de pedágios, desde
que eles não tragam junto o redu-

ção de alguma alíquota de imposto
que hoje é destinado o questão das
rodovias. Sobre combustíveis é uma

delas, ·crlada-exatamente para ·fazéF·! '..
"

o recuperação dos rodovias." Do de
putado Gelson Merísio (OEM), ques
tionando projeto que tramito na As
sembléia legislativa para reativar os
pardais em rodovias estaduais.

CONFIRMADO
Oalírio Beber, leonel Pavon e Marco
Tebaldi aportam em Jaraguá do Sul
no próximo segundo-feira. À noite, 20
horas, no Sindicato do Vestuário, reú
nem-se com o diretório tucano poro
lançar o pré-candidatura de Irineu
Pasold o prefeito. No mesmo evento
deverão ser anunciados nomes para
o c6}mara de Vereadores. Em 2004,
elegeram dois. Um deixou o partido,
um voto com o partido e o suplente,
contra.

O CORREIO DO POVO lOQUINTA-FEIRA. 20 DE MARÇO DE 2008

ARQUIVO?
untar não ofende: .,0 'eto de lei contra o nepotj,$
oe�er fOi,grquivgd �to é pertinente, já que
OSlo, vereador Rud,! (PMDB), é o novo líder

no Câmara. E até o ano pass . ,
um crítico do atual ôd •

apesar do partido dele fazer porte do coligação. Sobre o projeto, até
agora nenhuma palavra.

BANCOS
Vereador Jaime Negherbon cobro sinal positivo de gerentes de 01"

guns bancos do cidade dadono ano passado quanto o instalação de

'" agências nos principais bairr9�' Mos; até a�ora, sem nenhumakll:l0vi-
'

r); ,mentação prático. Cito o Bàrf{Íi,dl' Rio Çerro, suo base eleitoml•.coplp.
c'·;l\exemplo. A região tem população' 00 redor de 40 mil pessoas. E os

-

bancos todos concentrados no área central do cidade.

TEM LEI
� Sobre os furtos de fios de cobre, o vereador Ronaldo Raulino lembro

projeto de lei de autoria dele o.próvado pelo Câmara no ano pàssado,
determinando o obrigatoriedade'de um cadastro de estabelecimentos
merciais que compram e vendem esse produto, constando o origem,
quantidade, o destino e t Q�informações pertinentes. Tudo cbm

_'$supervisão do prefeitura. oje, nado.

e em âmbito nacional, os presidentes do PT, Ricardo Berzoini e do
PMDB, Michel Temmer, costuram uma aliança eatre os dois partidos,
aqui no região do Itapocu o parceria para os eleições municipais de
outubro é visto como abominável. Em Minas Gerais, por iniciativa do-
overnador Aécio Neves, PT já andam abraçados. Tudo fori ha

ijbfina[Supçrior �Ieitor
e,ypgas nos Câmaras if
ol'ução nO 21.702, de 2 de , fo.i publicado
apenas poro os eleições de 2004 e, se não é válido paro us elel êesM
2008, quais os regras que prevalecerão paro o fixação do número D!i; .

vereadores. O TSE ainda nôo respondeu.
--
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PMDB quer definir alianças
até primeira quinzena de abril

de que o PMDB abriria mão dà
candidatura à reeleição, o que se

confirmou em 2004. "Honramos
nosso compromisso com a ad"
ministração anterior. Mas agora,
para estas eleições, não teve acor-
do", ressaltou.

.

O presidente também infor
mouque três nomes se colocaram
a disposição da legenda parauma
eventual candidatura a prefeito:
o vice-prefeito Luis Aparicio Ris

bas, o vereador Rudibert Tank é

o empresário Vilmar Junkes. Se
gundo [urk, o partido pode tanto
confirmar a candidatura, coliga
do ou chapa pura, como continu
ar coligados com o PP e indicar
o candidato a vice-prefeito. "Ira
balhamos com as três hipóteses",
afirmou, acrescentando que, "até

para descentralizar as decisões",
está sendo criada uma comissão
eleitoral para ouvir não somente

os filiados. "Queremos sentir o

desejo da comunidade". £'

SCHROEDER

Até a primeira quinzena de
abril, o PMDB quer definir com

qual ou quais partidos irá coligar
para disputar a eleição para pre
feito, caso descartada a opção por
chapa pura à majoritária. Segun
do o presidente da sigla, Osvaldo
Jurk, o período é de conversação,
que não se restringe ao PP do

prefeito Felipe Voigt, governo do

qual o PMDB faz parte. "Também
estamos abertos aos demais par
tidos", disse Jurk, para quem o

compromisso do PMDB com o

PP termina, em princípio, no fi-
,S1 nal da atual administração.o-

S "Não há um comprometi-
" � menta dos dois partidos em dar

Petista Dionei do Silvo (E) conversou com Joares Ponticelli, no terço-feira, sobre aliança com PP à majoritário seqüência à coligação. O que
.

temos que fazer é sentarmos e

definirmos daqui para frente",
continuou o peemedebista, lem
brando que, em 2000, quando
Jurk foi então eleito prefeito com
apoio do Pp, houve acordo verbal

NA TERÇA

Dieter se reúne com

Amin e Ponticelli
Vereador vai à capital tratar de eleições
JARAGUÂ DO SUL

O presidente do PP de [a
raguá do Sul, vereador Dieter
Janssen, tem encontro mar

cado com o presidente esta
dual da sigla, deputado [oa
res Ponticelli, para a próxima
terça-feira, em Florianópolis.
Janssen vai conversar sobre as

eleições de outubro em almo

ço com a bancada do partido
na Assembléia Legislativa e

com o ex-governador 'Esperi
dião 'Amin, que rotulou como

"incompatível" uma aliança
de seu partido com o prefeito
Moacir Bertoldi (PMDB) nas

eleições majoritárias deste
ano.

Da bancada de oposição ao

governo na Câmara e pré-can
didato a prefeito, Janssen foi
convidado por Bertoldi para
ser candidato a vice na disputa
pela Prefeitura este ano. "Há um
encaminhamento forte e cons

trutivo para esta coligação", de
clarou o prefeito ao O Correio
do Povo. Mas o presidente esta

dual do PP disse ontem não ter

"informação oficial" sobre as

negociações com o PMDB para
uma aliança..

"Nosso projeto é lançar 200
candidatos à cabeça de chapa

Udo Wagner quer PP no cabeça

no Estado. E Jaraguá do Sul
é um município estratégico",
resumiu [cares Ponticelli, em
entrevista por telefone. Se

gundo o deputado, a meta do

partido para este ano é, pelo
.

menos, manter o resultado das

eleições anteriores elegendo a

metade dos 200 candidatos a

prefeito no Estado.
Já nas cidades onde não

for possível lançar candida
tura própria, o Pp, informou
o presidente, deverá compor

com partidos "que possam
estar conosco em 2010". Por
este raciocínio, estaria invia
bilizada uma aliança com o

PMDB para a disputa munici

pal, já que os peemedebistas
são adversários históricos dos

progressistas nas eleições para
governador.

O vereador Dieter Janssen
continua sem dar declarações
à imprensa.

CAROLINA TOMASELLI

Jurk informo que partido tem três nomes poro disputar o majoritário

Agostinho Zimmermann
assume presidência da Ujam
A partir de hoje, o primeiro

vice-presidente da Ujam (União
Jaraguaense das Associações de

Moradores), Agostinho Zimmer

mann, passa a responder pela
presidência da entidade. Ontem,
o titular Luiz Hirschen (Luti) en
tregou pedido de afastamento, já
que vai concorrer a vereador nes
tas eleições. Também presidente
da Famesc (Federação das Asso

ciações deMoradores do Estado),
Zimmermann diz que vai dar
prioridade à capacitação das lide
ranças que; na opinião dele, "são
muitas vezes influenciadas pelo
poder público", apesar do impe
dimento legal. Pretende conse

guir apolo para distribuição de
material informativo abordando,
também, as questões burocráti-
cas das associações. "Prioridade será o capacitaçõo"
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GIGANTE EM CRISE
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Empresários estão a entos ao dólar
Situação econômica dos Estados Unidos reflete no cenário brasileiro
JARAGUÁ DO SUL

•
Bolsas de valores em tur-·

bulência, dólar em queda, crise
norte-americana. Essas são al

gumas das palavras mais divul
gadas na área econômica atual
mente. Até mesmo o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva falou
a respeito e conclui: nada aeon
teceu com o Brasil, até agora.
- Mas, há quem veja a instabi
lidade vivenciada nos Estados
Unidos de maneira mais rea

lista. Segundo Vicente Donini,
empresário jaraguaense e um

dos diretores da Fiesc (Federa
ção das Indústrias do Estado de
Santa Catarina), a influência é

obvía, '� economia mundial
está fortemente atrelada ao

dólar", resume lembrando que
não haverá estranhamento al

gum caso a cotação da moeda
finalize o ano namargem de R$
1,60 e, em 2009, em R$ 1,50.

Os motivos são inúmeros.
Um deles é o commoditie, ou
seja, materiais básicos e de am

plo consumo. Atualmente, al

guns deles, como os grãos e o

minério de ferro, por exemplo,
estão valorizados. Na prática,

isso aumenta a quantidade de
dólares e a escassez de real do
Brasil. "O dinheiro, como qual
quer outro produto, depende
da oferta e da procura", com

plementa. A conversão de uma
moeda para outra pressiona o

Banco Central a emitir cédulas
novas. A atitude aquece a eco

nomia nacional e gera inflação.
Resta ao governo organizar este
desequilíbrio.

Na opinião de Donini, esse.
fenômeno precisa ser admi
nistrado de forma responsá
vel e não ocasionar seqüelas
sérias. '� única forma efetiva
mente de criar condições para
minimizar os efeitos é os nos

sos governantes gastarem bem
menos do que estão gastando.
Não falo de investimentos, eles
são saudáveis. Me refiro ao cus

teio", enfatiza. Conforme o em

presário, esse consumo descon
trolado provoca uma pressão
inflacionária. O enxugamento
da máquina seria a solução
para construir um ambiente de
riscos menores.

KELLY ERDMANN

!nOnini: o reformo tem o virtude do melhor distribuição de impostos
I,

Dólar desvalorizado aquece economia nacional, mos situação exige cautela

Crise afeta, mas se o país
for bem, problema é-menor
JARAGUÁ DO SUL

Enquanto algumas esferas pro
dutivas festejam a desvalorização
damoeda norte-americana, outras
esperam por um equilibria entre
dólar e real. Apesar da distância

geográfica que separa Santa Cata
rina dos Estados Unidos, a influ
ência das mudanças ocorridas no
país já é sentida em ramos como o

demóveis e da indústria têxtil.
A crise ocasionada pelo dólar

em queda facilita as importações,
porém, prejudica quem se man

tém por meio das exportações. "Se
pegarmos como exemplo o nosso

setor (confecções), temos dificul
dades porque é um produto com

oferta abundante no mundo todo
e não há espaço para aumentar os

preços", explica Vicente Donini.
Em contrapartida, os fabricantes
estrangeiros alcançam facilidades
em distribuir mercadorias dentro
do Brasil, competindo assim com

a fabricação local. Isso inibe o cres

cimento interno.

Em 2003, 2004 e 2005, a expor
tação de materiais têxteis brasilei
ros atingiu dois bilhões de dólares
ao ano. Do lado contrário, as entra
das equivaleram a umbilhão e 400
milhões. Por isso, houve superávit
de cerca de 600 milhões dólares.
Mas, em seguida, ocorreuum défi
cit de 60 milhões devido à desace
leração do comércio. Para comple
tar, 2007 fechou com mais do que
o dobro de déficit e os primeiros
meses de 2008 seguem o mesmo

ritmo. Em resumo, há um inchaço
porque os produtos não exporta
dos ficam no mercado interno.

De acordo com o Donini,
em Santa Catarina, os maiores

prejuízos provocados pela crise
anunciada nos Estados Unidos

. atingem a indústria moveleira.
Ainda assim, ele acredita que
Santa Catarina está inserida
em um contexto maior. "Se o

Brasil for bem, podemos não
ser o carro chefe, mas seremos

tracionados" .

'A reforma não
alivia a carga'

Conforme Donini, o go
verno federal pode apazi
guar os problemas enfrenta
dos pelas empresas através
de políticas públicas, prin
cipalmente, diminuindo
as cargas tributárias. Em

média, 38% de tudo o que
.

se compra se refere a im

postos.
Para o diretor da Fiesc,

apesar de necessária, a re

forma que tramita no Con

gresso Nacional pode deso
nerar a produção, porém,
não vai aliviar o peso dos
tributos pagos pela socieda
de ao governo. 'Atualmente
as empresas recolhem para a

Previdência o equivalente a

20% sobre o valor da folha
de pagamento. A proposta é
reduzir para 14% num lap
so de tempo de oito anos, ou

seja, tira de uma ponta e co

loca na outra, no consumo",
explica.
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SEGURANÇA

GERAVPOLícIA---------

Anelize Scalco é a nova delegada
Posse foi ontem, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional
JARAGUÁ DO SUL

A nova delegada da Polícia
Civil de Jaraguá do Sul, Anelize
Chistine Forster Scalco, tomou
posse na manhã de ontem, du
rante a reunião do Conselho de
Desenvolvimento Regional, em
Corupá. Anelize foi transferida
da Comarca de Caçador (Oeste
Cstarinense], onde trabalhava
11(i cerca de sete meses. Ela dará

suporte ao trabalho realizado

pelos delegados Uriel Ribeiro e

Cristine Georg.
O trabalho na delegacia

da Comarca de Jaraguá do
Sul será o segundo de Aneli
ze como delegada. Natural de
Curitiba, ela tem 28 anos e,
além de trabalhar em Caçador,
respondia também pela de

legacia da Comarca de Santa

Cecília, na mesma região.
De acordo com Anelize, um

dos maiores desafios em Jaraguá
do Sul será o combate ao tráfico
de drogas que, segundo ela, está
diretamente ligado a problemas
como furtos e roubos, cujos re

gistros têm aumentado na região.
"Em Caçador e Santa Cecilia ha
via mais casos de homicídio do

que em Jaraguá do Sul, conside
rando o tamanho da população.
Aqui há muito mais ocorrências
de furtos, roubos e estelionato",
comparou. Também destacou

que os próximos dias serão dedi
cados a "colocar em dia o traba
lho atrasado". "Como a equipe é

pequena, os processos estão acu

mulados", disse.
Outro desafio será o enca

minhamento dos processos de
delitos praticados por crianças
e adolescentes. Segundo a de

legada, é preciso pensar na ins
talação de um centro de inter

nação provisório para menores

infratores na cidade, bem como

na ampliação do Presídio Re

gional. o presídio tem capaci
dade para 76 presidiários, mas
atualmente abriga 195, mais do

que o dobro do que deveria.
Ano passado, dois delega

dos vieram para o município,
mas ficaram por apenas dois
meses. Marcos Assad pediu
transferência e Guilherme

Rangel saiu ao ser aprovado
em outro concurso público.

DAIANE ZANGHELINI

Celebração da Páscoa

no MARISTA
A Páscoa é um momento de celebrar a vida, a

partilha, o perdão; de reafirmar o compromisso de
vida com a pessoa humana e com o planeta.

É um dos maiores acontecimentos da
humanidade. Ela reforça a nossa certeza de que a

vida vence a morte.

Fundamentados nestes princípios o Colégio
Marista preparou uma serie de atividades que
tinham como objetivo fazer um resgate dos reais

significados da Páscoa.
Foram realizadas pesquisas sobre os símbolos

da Páscoa, discussões do que é a Páscoa hoje, de
como podemos ressuscitar em nossas atitudes
diárias.

Para encerrar, nesta 4a feira, os alunos da Ed.
Infantil e Ensino Fundamental I assistiram: uma

peça teatral,
" O caso dos Ovos", uma

ar- .ntação de poesias e participaram de uma

reflexão sobre o tema Páscoa.
Claro que depois de tantas atividades não

poderia faltar à visita do coelhinho, que com sua
presença resgata a questão mágica da data. Ele

trouxe algumas pistas de um' delicioso caça ao

tesouro, onde todas as turmas se divertiram a

procura de suas cestinhas.

,'._-----------

Ciclista ainda
está internado

Poro o delegado Anelize Scalco, um dos maiores desafios no município será o combate 00 tráfico de drogas

PRF intensifica a fiscalização
nas BR's até domingo à noite
VALE DO ITAPOCU

A Polícia Rodoviária Fede
ral começou à meia-noite de
hoje a Operação Semana San
ta, que se estende até às 24h
de domingo, dia 23 de março.
A previsão é de um aumento

de 30% no fluxo das rodovias
federais que cortam o Estado,
com picos de até 50% durante
a noite de quinta-feira, manhã
de sexta-feira e domingo. Para
intensificar a fiscalização e

prevenir acidentes, o efetivo
da PRF será dobrado durante
os quatro dias.

De acordo com o inspetor
chefe da Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal de [oinvil
le, Adílio Paiano, o tráfego nas

rodovias que cortam a região
também deverá ser 30% maior.

Segundo ele, o fluxo de veícu
los na BR-280, entre Jaraguá
do Sul e São Francisco do Sul,
deve chegar aos 25 mil diários

entre a sexta-feira e domingo,
o que significa cerca de 10 mil
veículos a mais por dia circu
lando no trecho.

Nas BR's 470 (Navegantes
até o Oeste do Estado), 280 e

101 - a fiscalização será feita

por 36 policiais, efetivo três
vezes maior do que o normal,
composto por 12 policiais. Em
2006, a operação registrou 153

acidentes, com 79 feridos e

dois mortos nas rodovias que
cortam o Estado. Ano passa
do, foram 210 acidentes, com
157 feridos e cinco mortos.

A Polícia Rodoviária Esta
dual também prevê aumento

de cerca de 30% no tráfego
nas rodovias da região, como
as SC's 4'13 (que ligaMassa
randuba a Guaramirim 'e Luís
Alves a Navegantes) e 474 -

(que liga Massaranduba a São

João do Itaperiú e Blumeriau a

Massaranduba).

JARAGUÁ DO SUL

O ciclista JosemarBatista de
Souza, 20 anos, que foi atingido
por umamotocicleta na Aveni
da Prefeito Waldemar Grubba
na tarde de terça-feira continua
internado em estado grave. O
acidente aconteceu em frente
à Arweg e a vítima demorou a

ser identificada porque estava

sem documentos. Segundo po
pulares, o piloto da motocicle
ta, Iuri Coelho, 2!", estaria em

alta velocidade f ' teria visto
o ciclista atravessar a ma.

Acidente foi perto do Arweg
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No frio madrugado, chego o outono
A nova estação esquenta o comércioe refresca as caminhadas pelas ruas

ADEUS AO VERÃO

JARAGUÁ DO SUL

Enquanto Josefina da Silva
Garghetti, a Josy, comemorava
seu aniversário de 40 anos ca
minhando entre folhas caídas
do Parque Malwee, ontem, os

meteorologístas se reuniam
na Epagri de Florianópolis
,para discutir a previsão do
outono 2008. A estação das

·

folhas amareladas começou
na madrugada de hoje, às
2h49, em todo 0 Hemisfério
Sul. "O contato com a nature
za fica mais bonito nessa épo
ca", acredita Josy.

Para a meteorologista da
'Epagri/Ciram, Francine Go-:
mes, "o verão catarinense foi
marcado pelo centraste, pois o

aquecimento do Atlântico Sul
alimentou as chuvas no lito
ral", mas as características do

·

outono devem se manter na

nova estação: chuvas no fim'
das tardes; a partir de abril,
massas mais intensas de umi-

· 'dade; índices pluviométricos
f .

menores e temperatura mais
� baixa no início e final. do dia.

de grande escala (EI Nino e

La Nina) como os de pequena
(Madden-Julian, por exem

plo), e também as temperatu
ras no Pacífico e Atlântico e

.a climatologia (histórico das
meteorologias de pelo menos

30 anos). "Por isso, toda pre
visão é feita em conjunto",
destaca Francine.

Josy afirma que "caminhar
no outono é mais fresco e as

roupas ficam mais gostosas
de se usar". E de fato, a geren
te de vendas Adriana Hansen,
de 20 anos, confirma: "O ou

tono é uma estação maravi
lhosa, mais moderna e clás
sica. Este ano a coleção está
mais exótica, com o verde, o

taxo e o xadrez", diz. Adria
.na afirma que a procura pelas
roupas de outono já começou,
porque, além da chuva deste
verão, "todo mundo quer .as

primeiras peças da coleção".
Só ontem ela vendeu dez ca

sacos e na vitrine todos os

manequins vestem roupa da
nova estação.

;;: Para fazer a previsão são ana-

lisados desde os fenômenos LUCIANA DE.AGUIAR . Outono traz a queda das folhas e inspira o encontro com a natureza

Volta às aulas: professores
decidem pelo fim da greve.
A partir da próxima segun-

.

uma proposta sobre a transfe
da-feira, dia 24, as aulas voltam rência do valor do Prêmio Edu
ao normal nas escolas estadu- car na tabela salarial e incluir
ais da região. Em assembléia os trabalhadores em licença ou
estadual realizada ontem, em aposentados no beneficio.
Florianópolis, os trabalhadores O coordenador do Sinte,
em educação decidiram parar Rodrigo Sonni, conta que as

com a greve da rede estadual sessores do secretário de edu
de ensino. A discussão agora. cação, Paulo Bauer, vão receber
será levada à Assembléia Le- a diretoria do Sinte na semana

gislativa. Os representantes do que vem. O encontro, segun-
.

Sinte (Sindicato dos Trabalha- do Sonni, será para discutir o

dores em Educação) dizem que desconto dos dias parados e a

vão dialogar com os deputados pauta de reivindicações da ca

estaduais ..A idéia é-apresentar .. tegoria.

Professores voltam às sales de aula na próxima segunda-feira
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GUARAMIRIM CORUPÁ

Ilha da Figueira
pede um banco

Acontece hoje às 19h30 na Escola
Orlando Marcelino Gonçalves, na Ilha
da Figueira, a assembléia entre os

moradores e representantes do banco
Viacred_ Populares vãQ aproveitar a

oportunidade para entregar um abai
xo-assinado contendo mais de mil
assinaturas ao presidente da entidade
de crédito solicitando a instalação de
uma unidade no região. O evento é
aberto poro comunidade.

GUARAMIRIM

Aciag faz

campanha
A Aciag (Associação Comercial e In
dustrial de Guaramirim) convido os

associados poro participarem de uma

reunião no próximo dia 24 de março,
às 19h30, nos dependências do enti
dade. No oportunidade serão dlscatl
dos estratégias de vendas poro este

ano, bem como o ,tradiCional camp.a-
nha "Compro Premiado".

.

CONVÊNIO PARA CURSOS:'
A Prefeitura de Corupá e o Cefet (Escola Técnico Federal) assinaram
convênio poro oferecer cursos de qualificação profissional nos áre
as de informático e desenho técnico poro alunos acima de 18 anos.

O curso de informático básico será no êsceln Municipal Aloísio Car
valho de Oliveira no período noturno. O curso de desenho mecânico
será no Cefet de Jaraguá do Sul e haverá transporte gratuito. Serão
ape,nas 25 vogas.

_.-

.
"

INSCRiÇÕES ABERTAS PARA AULA DE TEATRO
O Circo Escola e Teatro de lonn Cultural, de Santo Catarina está com os inscrições abertos até o dia 31 de março
poro os interessados em participar dos cursos de teatro � ouncs. As aulas e os inscrições �ão gratuitos, e acontecem

, nos noyas inst�lações do instituição, às margens do BR-l 01, no trevo principal de acesso 00 centro de Borra Velh_a;

.[ ,�venido,69veroodor. Ce-!so �am9s, Bairro São Cristóvão. O telefone é 3456-2059.' '" ::.. . ,"_ -_.�
"

SCHROEDER

Encontro do colegiado
No terço-feira, estiveram reunidos em Schroeder, membros do colegiado de con

tadores internos do microrregião do Amvali (Associação dos Municípios do Vale
do Itapocu). Durante o encontro foi construído o planejamento estratégico do
colegiado poro 2008. Alguns tópicos já foram definidos como: o visão de ser

referência no padronização de procedimentos e controles administrativos muni

cipais. Já o missão é padronizar e planejar ações e rotinas, de controle interno e

contabilidade, objetivando o capacitação e o união para melhoria continuo do

Administraçõo Público. O próximo encontro será dia .17 de abril, às 8h30min, em
Borro Velho, com local o ser definido.

'

SÃO JOÃO

ABELHAS EX�GEM ATENÇÃO
OS Bombeiros Voluntários do litoral, q'u� 'atendem São João do Itaperiú e

Borra Velho, foram acionados no dia de ontem poro retirar algumas en

xopas de abelha perto do frigor�ficQ ·Demarchi., em São João do Itaperiú.
O motivo é que há varias semanas pessoas estão sendo picados quando
possam próximos dos abelhas. Outro motivo que preocupo o população é o

traquinagem feito por crianças qneatlrem pedras fi tentam atear fogo no

caxopa irritando os abelhas.

BARRAVELHA VALE DO ITAPOCU

Fundemo fiscaliza Nota fiscal

parque do litoral obrigatória
A Fundemo (Fundação de Meio Am- A Receito Federal informo que o

biente Municipal) inicio no próximo partir de l°de abril será obrigató-
semana um, trabalho de fiscalização rio o emlssãe de notas fiscais em

do porque ambiental natural "tami- postos poro o vendo de cigarros e

nho do Penblrú". A intenção é produzi_r. combustíveis. As NF-e (Notas Fiscais
relatórios semanais sobre o deg(ada� Eletrônicos) são documentos virtuais

ção no localidade. Os levantamentos emitidos pelos estados via internet,
sobre o situação ambiental serãe . nos' transações entre empresas, e

encaminhados 00 Ministério' púbfico.' assinados digitalmente. Os postos
Projetos ambientais também deverão poderão oferecer estas duas modo ll-
ser apresentados visto o necessidade dades de notas, ficando o critério do
de preservação do localidade. comerciante o escolho.

MASSARANDUBA

Pregã,o para saúde
A Prefeitura de Massaranduba infor,ma que fará licitação poro contratar serviços
de ultra-sonografia que deverá ser instalado no prédio do Unidade Sanitário do

Município. Os interessados em pórticipar deste pregão devem se apresentar. à '

. ",�r.efeitura, ainda este mês (lU _retirarem, o formulá.rio via 'site. ,A págin'a ,é-www•

massarandubo.sc.gov.br. .
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Glória Perez é campeã de audiência e levanta bandeira de causas humanitárias
Glória Perez lidera o ranking Terminado o ginásio, aos

dos autores mais bem pagos 15 anos, Glória mudou-se para
da Rede Globo. A explicação é Brasília e depois para o Rio de
simples: os recordes de audi- Janeiro, a fim de continuar os

ência da emissora pertencem estudos - Direito, Filosofia (am
a ela. Em seguida vem o autor bos não concluídos) e História.
Gilberto Braga. Apesar. do casamento com o en-

Nascida em Rio Branco, . genheiro Luiz Carlos Perez (de
quando o Acre ainda era ter- ,que,rn se separaria em 1984) e do
ritório, Glória Maria Ferrante nascímento dos filhos Daniella,
Perez, de 53 anos, entretinha-se 'Rodrigo e Rafael, ela prosseguiu
quando pequena com novelas até o mestrado. Nessa época,
de rádio. Filha do juiz federal, Glória era riponga e fazia parte
Miguel Ferrante e da dona-

'

do movimento de poesia margi
de-casa Maria Augusta - ele, nal. "Eu tinha preconceito con

descendente de italianos, ela . tra a' televisão e não era de ver

de nordestinos -, Glória vivia.
"

novelas. Só gostava dos casos

fuçando na biblioteca do pai. especiais que a Globo produ
"Eles me deixavam ler de tudo,

"

zia." Movida por esse interesse,
menos fotonovelas e coisas na

.

no início dos anos 80 ela deci
linha de Poliana e O Pequeno ' diu escrever uma sinopse para
Príncipe. Meu avô anarquista • um episódio de Malu Mulher .

odiava esses livros água-com- e foi bater à porta da Globo. Os

açúcar." Glória também éscre- diretores e autores do programa
via pecinhas de teatro. detestaram o trabalho.

Início como sucessora da
renomada Janete Clair

Por intermédio de uma amigo; o
cominho de Glória cruzou com o de
Jonete Clair, então o mais bem-su
cedido entre os autores de novelos.
Jonete estava doente e procurava
alguém poro ajudá-lo o escrever o

novelo Eu Prometo. Glória enviou o

elo suo malfadado sinopse, e Jonete
adorou. Com o morte do titular, Gló
ria assumiu os rumos de Eu Prometo.
E fezsucesso. Como prêmio, o Globo
o escalou para escrever um folhetim
em colaboração com Aguinaldo Sil
vo. Foi como misturar águo e óleo.
Autores de estilos diferentes, elu
urbano e ele rural, os dois se desen
tenderam seriamente.

Depois do rompimento com

Aguinaldo, Glória foi convidado pelo
Manchete, poro escrever Carmem,
veiculado em 1987. Foi o primeiro
vez que se mencionou o vírus do

Aids numa novelo, e foi também o

início do preocupação do autora
em incluir temos comportomentois
em seus roteiros. Em Barriga de
Aluguel, elo comentou o possibili
dade de uma mulher gerar o filho
no ventre de outra. Em De Corpo e

Alma, o temo eram os transplantes
de coração. De Corpo e Alma é tam
bém o marco mais triste do vida de
Glória. No meio do novelo, em 28
de dezembro de 1992, suo filho,
Daniello Perez, que tinha nela um

papel importante, foi morto o tesou
radas num matagal pelo colega de
elenco Guilherme' de Pádua e pelo
mulher dele, Paulo Thomaz. Horas
após o crime, o casal foi abraçar o

mãe no velório. "Essas pessoas são
monstruosos", diz o autora que se

preparo poro fazer uma novelo so

bre o índio e seguir o vida.

o Clone
foi um dos
maiores
sucessos da
autora, que
acertou ao

falar do
mundo
islâmico

NDIWSOBRAS
1984 - Portido Alto, telenove!a do Rede Globo, em parceria com Aguinaldo Silvo;
1987 - Cannem, telenovela do 1V Manchete;
1989 - Desejo, minissérie do Rede Globo que contou o tmgédio familiar de Euclides da Cunho;
1990 - Barriga de Aluguel, telenovela do 1V Globo;
1992 - De Corpo e Alma, telenovela do Rede Globo que ficou marcado pelo morte do filho, o atriz Daniela Perez. brutalmente

assassinado a golpes de punhal pelo colega de elenco, Guiihenne de Pádua e suo mulher Poula Nogueim Thomaz

1998 � Hilda Fumcõo; minissérie do �e GIQbo, baseado no livro homônimo de Roberto Drummondie uinepimio do seriado Mulher,.
1995 - Explode Comçóo, telenovela do Rede Globo;
1998 - Pecado Capital, telenovela do Rede Globo, remake do obro de Janete Clair;
2001 - O Clone, telenovela da Rede Globo;
2005 - América, telenovela do Rede Globo;
2007 - Amazônia, de Galvez o Chico Mendes, minissérie do Rede Globo.

2009 - Novelo que falará do índio, com estréio porn janeiro de 2009.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Por que, hein?
,

Eu disse bom dia por pura força do há
bito. Provavelmente, o vendedor da loja
também. Huum, mas por quê? Eu queria ter
dito: não, sei lá, talvez, quem sabe. Eu men
ti! Oh, eu menti!!! E, não sei qual o motivo
que me levou a este desatino.

,

Ok, vamos por partes e com calma. E ver
dade que hoje não é lá um dia muito inte
ressante. Aliás, nada de interessante acon

teceu, pelo menos, aos meus olhos. Estou
triste, será?!Deve ser. Mas, qual o desativo

responsável por essa vontade de ficar em si

lêncio, jogada na cama, de olhos fechados e,
de preferência, dormindo, sem sonhos, por
favor! Odeio sonhos, certo?!

Então, quero saber por que estou tristo
nha. É, por quê? Ô dúvida!

Lembrei de uma coisa: será depressão?
Vamos ao meu querido amigo Aurélio. Bom,
ele me diz o seguinte: do latim depressio
ne. 1. Ato de deprimir-se. 2. Abaixamento
de nível resultante de pressão ou de peso.
Blá blá blá. 8. Abatimento moral ou físico;
letargia.

Pode ser isso. O que é letargia? Segundo
o companheiro: estado patológico caracte

rizado por um sono profundo e" contínuo
no qual as funções da vida estão de tal
modo atenuadas que parecem suspensas.
Nãoooo ....calma aí...não é para tanto, não!
Mantenho-me acordada, muito bem acorda
da aqui, escrevendo.

Será estresse? É, quem sabe pode ser

mesmo. Espera aí, o Aurélio me comunica

que essa palavrinha estranha significa: con
junto de reações do organismo a agressões

.de ordem física, psíquica, infecciosa 'e ou

, tras, capazes de perturbar-lhe a homeosta-
se; estrição. Caramba, acho que esse negó
cio é complicado demais para explicar uma
simples estafa. Vai ver o problema é outro.

Ah, estafa. Está aí, deve ser isso. Já que
estou no "e" mesmo, não custa saber qual
a opinião do Aurélio. Olha só, ele disse:

cansaço, canseira, fadiga. Será? Qual a tua
opinião?

Vamos devagar. Eu disse tristeza. Pode
ser isso também. Se fosse criança eu per
guntaria: o que é tristeza? Como estou aqui
sozinha, posso me imaginar assim e pedir o
significado ao Aurélio, bem baixinho para
ninguém mais escutar. E aí, cara? Resposta:
1. Qualidade ou estado de triste. 2. Falta de

alegria. 3. Pena, desalento, consternação.
4. Aspecto revelador de mágoa ou aflição.
Uhum, é isso. Mas, por quê?

Aaaatchiiinnn ...êlêlê, minha rinite vol
tou. Deve ser a poeira, os ácaros escondi
dos no Aurélio. Aaarg, que nojo! Vou levá
lo para tomar sol e, aproveito e continuo a

minha pesquisa. Tchau.

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES-----'---------------,-

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

• Cinê'Shopping 2:
• 10.000 te. (LégJ

,

(14h30, 16h40, 19h, 21 hl0 - sex/sab/dom/quo!qui)
(16h40, 19h, 21 hl0- seg/ter)

• Cine Shopping 3
• O Caçadorde Pipos (Leg) - (10h, 21 h30 - todos os dias)
• Vestido poro Ca.sar (Leg) - (14h40, 16h50 - sex/sab/
dom/quo/qui) (16h50 - seg/ter)

• Cine Cida
• 10.000 A.C. (Leg)
(14h30, 16h40, 19h,21hl0-todososdias)

• Cine Cidade 2
• Conduto de Risco (Leg)
(14h20, 16h40, 19ti, 21 h20 - todos os dias)

Encontro de amor
em 'Check Out'

Nick e seu irmão Curt trabalham em

um supermercado. A Cidade pequeno
em que vivem não possuía muito coisa
interessante, até que Nick crio secre

tamente um programo de computador
que promove encontros dentro do su

permercado. Agora, os clientes do loja
começam o encontrar seus pores em

meio o alfaces e tomates, pães e re

cheios, ou entre os flores...
.,w

'" ",'"

não basta
sonhar

ALEX,\NDRU SOLOMOt�

Burl YonDe "

�-.. .. t"It./*"'··"'r'

Não Basta Sonhar
Uma tramo envolvente desenrolo-se nos,

nossos dias. Os envolvidos perseguem os

restosde uma fortuna pertencente à fa
mília Mendes. Tudo começo com o sonho
do menino Alfredo. A busco levo os pro
tagonistas o viver peripécias no Brosil,
França e Romênia.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
O diretor aviso Miguel que Álvaro deixou 9
presídio, O diretor autoriza Miguel a conversar

com o companheiro de cela de Álvaro, Zé L�
deiro diz o Miguel que Álvaro foi solto por dois
homens. Miguel pede ao tliretor do presídiÓ
o endereço em que Álvaro morava antes d�
ser preso. Álvaro desconfia que haja muit�
dinheiro por trós do registro de nasciment8
de Laura. Florindo pega suas fotos com Cle
mente, Henrique proíbe Escobar de aplicar a�
vacinas e fecha o posto médico. Escobar dà
início o vacinação mesmo assim.

BELEZA PURA
Joana diz o Eleonora que ela e Guilherme pO'
dem cuidar de Dominique e Klaus. Sheila cont6
a José Henrique que Suzy lhe deu dinheiro. Jo�
ano estranho quando Eleonora fala do clínic�
de Sônia. A dermatologista visito o clínica' da)
mãe. Felipe sugere que Guilherme contrate'

pessoas que estão sendo demitidos de um sa

lão de beleza vizinho. Raul diz a Joana que elol
tem obrigação de ajudar Guilherme no clínica.�
Jurandir diz que tem uma pista sobre o herdei'"
ro de Olavo. Norma promete o Eleonora que a

clínico Beleza Puro seró dela.

DUAS CARAS
Renato corta o clima, quando pede paro tirar
uma foto com os pois. Mario Paulo diz que o

cosa é de Ferraço. Ramona propõe o Macieira

que trabalhem juntos e mostra as propostas de
sua chapa. Sabrina diz o Barreto que é culpodQ
pelo atropelamento de Barretinho. Benoliel

procura emprego, mas nado consegue. Zé tem
um ataque de pânico no avião. Branco adia o

reunião do conselho. Sílvia reage 00 ver Bronca

chegar à festa e se aproximo dela abrindo um

sorriso e o abraçando.

AMOR E INTRIGAS
Alice olha incrédulo para o corpo de Keyla. Val
quíria finge estar sem graça e pede desculpas
poro Felipe por causa do beijo. Telmo diz à Ce
leste que elo quer alugar um qunrte no pensão.
Celeste recese e as duas discutem. Eugenio elo
gio o texto de Poco. Anselmo pede que Celeste

alugue um quarto para Telmo. Celeste aceita.
Petrônio diz o Jurandir que vai chontagear Do
rotéia por causa do que sabesobre ela. Os dois
recebem o notícia do morte de Keyla. Petrônio
finge estar chocado .

CAMINHOS DO CORAÇÃO !

Marcelo fica desconfiado de Júlio. Capeletti en-]
tra no laboratório trazendo César numa maca.

Marcelo se assusto e Júlio diz que Capeletti é,
seu amigo. Pachola reclama com Cris por ele
não tê-los tirado do cela. Cris fico nervoso com,

Pacholo, que fico com olhos vermelhos. Vovó
tenta acalmar o pai, mas Pocholo se transfor
mo em lobisomem. Cris e Pocholo brigam. Irmo
percebe que Batista estó triste e se surpreende
00 saber que o filho dele é um mutante e de

sapareceu. Medusa tento seduzir Silvono e ela

começa o reconhecê-lo.
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l'myWinehouse e

seu US$ 1 milhão
Se depender dos tablóides Amy
Winehouse vai duplicar suas finanças
em pouco tempo. A cantora agora
leria sido convidado poro contar por
IJS$l milhão num evento que George
€Iooney e Julio Roberts organizam
poro o dia 5 de maio em Novo York. O
�alor do proposto é o mesmo que re

cebeu poro o desfile do Louis Vuitton
em Paris. A marco desfilou e não se

tem notícia do inglesa no evento.

SUDOKU
I)

Cantor perde
zôo particular
Michael Jackson conseguiu impedir
o vendo do Rancho Neverland com

um acordo, mos não conseguiu salvar
o zoológico particular que havia no

mansão. Os animais que viviam com

o popstnr foram comprados por uma
reservo do Arizona. Entre os bichos
mondados poro lá estão girafas,
cobras e papagaios. O rancho está em

péssimos condições. Tudo está fecha
do e sem manutenção desde 2007.

.

Xuxa em campanha
pelo uso da internet
Xuxa foi o estrelo do iançamento do
componho pelo uso responsável do
internet, nesta semana. "Como mãe,
fico preocupado com o questão do
acesso fácil à pornografia. Não pode
mos fingir que isso não existe", disse
o eterno 'Rainha dos Baixinhos', que
00 lodo de do Comitê poro Democrati
zação do Informático, COl, respondeu
os perguntas dos jornalistas sobre o

projeto de conscientização.

� SOBRE O JOGO
n É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo

é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

SOLUÇÃO

e

r

�
l
� . �I ÁRIES

l�S' (20/3 a 20/4)
r ., Preste atenção na
: � l maneira como você
, tem desenvolvido
$eu trabalho e suas tarefas.
�em sempre aquilo que você

pensa que é o correto, de fato
o é: Esteja aberto para mudar o

que é preciso sem receios, pois
esta é a energia de Urano.

TOURO
(21/4 a 20/5) .

" A configuração ,

astral do dia mos-
.

. tra desafio para
você que. não gosta de mudar
nada. Urano oposto à Lua pede
transformação. O dia pode ser

positivo para criar novas espe
ranças. Que tal planejar uma
·viagem ou fazer um passeio?

Sol e calor em SC, com aumento de nuvens e

condições de pancadas de chuva no maioria
dos regiões, entre o tarde e noite devido à

aproximação de uma novo frente frio.

� Jaraguá do

,. Fases tia lua

CHEIA MINGUANTENOVA CRESCENTE

HOJE

MíN: 20° C
MÁX: 270 C #',�r--«:
Sol com pancadas
de chuva

Chuvoso
MÁX: 28° C i··'c-'"""........£'�
Sol com pancadas
de chuva

Chuvoso

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
A Lua ainda no

signo de Virgem e

seus aspectos com
Urano e Júpiter mostra que você
precisa modificar algumas coi
sas na sua casa. Assuntos sérios
com seus familiares precisam
ser encarados e não apenas
serem passadps por cima.

iJ� . LEÃO

�r=> (22/7 a 22/8)
� ') E importante que

� � você continue

prestando atenção
em como tem investido seu di
nheiro. Hoje Júpiter pode estar
o impelindo a gastar demais
e não é o que deve fazer hoje.
Esforce-se para que você consiga
ter controle sobre os impulsos.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Libriano, que tal
aproveitar que seu

inconsciente está
estimulado pela Lua e cuidar de
algumascoisas escondidas de
si mesmo? Ficar só e ouvir os
conselhos de seu coração, vai
ajudá-lo a encontrar coerência
no seu raciocínio lógico.

SAGITÁRIO
. (22/11 021/12)
Sagitariano dê
mais valor à sua

auto-imagem. Jú-
piter está colaborando para que
as oportunidades se apresentem
a você na área da carreira então
saiba a melhor maneira de agir.
Às vezes você ignora o que os

outros pensem sobre você.

,;. '" CÂNCER

�.� (21/6 0.21/7) ,

-�-';"-"";:' .A Lua amda esta
: ; transitando por

Virgem e seus

aspectos refor.çam a necessi-
dade do canceriano dar mais

atenção aos que. se passa a sua

volta e em como expressa sua

opinHio. Nõo exagere nos seus

mimos. Saiba ouvir as pessoas.

I1f
VIRGEM

.

(23/8 a 22/9)
A Lua ainda tran
sita pelo seu sigilo
e hoje toca Júpiter.

e Urano. Tais energias lhe mos-'
tram a oportunidade de elher
para dentro de si e de seguir
seus instintos fazendo algo que
lhe agrade. Faça tudo o que lhe
der satisfação pessoal. ..

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
As configuroçóes
planetárias pedem
quewcê preste
bem atenção em

como tem se relacionado com seus

amigos e com as pessoas próxi
mas. É importante não exagerar.
Hoje vÓCê terá a oportunidade de
criar um bOIll diálogo.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

. ,..f. A Luue encontro
em harmonia 'com
Júpiter e está pe-

.
dindo paro você dar mais atenção
à sua vida religiosa ou esotérica.
Melhore as condições da fé. Ligue
se nas suas necessidades pessoais
e desenvolva uma maneira de ser
mais positivo.

29/3

O CORREIO DO POVO m. QUINTA-FEIRA. 20 DE MARÇO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

o Elixi.r da

.Longa Vida
Um vendedor ambulante oferecia,
numa cidadezinha do interior, um
Elixir do Longo Vida.
- Todo dia tomo uma colher de elixir e
olhem que já vivi 300 anos!
Os espectadores logo correram os ban
cos, onde um garoto atendia o multidão.
Um outro negociante, esperto, resol
veu desmascarar o charlatanice. Foi
até o garoto e perguntou em voz alto:
- Que história é essa? O seu patrão já
viveu trezentos anos?
- Não tenho certeza - respondeu o meni
no. - Só trabalho para ele há 120 anos.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O planeta Urano,
regente de

.

seu signo, em
oposição à Lua hoje lhe concede

insights a todo o momento e isso
mostra que é hora de aproveitar
essa energia e mudar o que você
não gosta. Vá em frente e não
tenha medo, será promissor.

PEIXES
� (19/2 019/3)

."Jrt Mais um .dia de
��. Lua no signo

oposto aO'seu, e
em harmonia com Júpiter, que o.

aconselha a estar com a pessoa .

amada ou a sajr para encontrar
.

um amor. Seria bom manter esse
contato. De qualquer forma, as
relações serão favoreçidas.
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. HÁ VAGAS - ,(
Você, pessoa descolada, com mais de 18 anos, que curte o !
mundo da leitura e quer imergir no tema têm uma

.a

oportunidade esperando: a Livraria e Papelaria Grafipel
está precisando de uma mão extra no atendimento!
Interessados podem 'fazer contato já pelo email
grafipel@grafipel,com.br,oUdiretamentena loja ..

roDO PERFEITO
Ida ao Curupira Club sexta passada em Guaramirim (a
primeira em tempos) leva trazer nota aqui recomendando,
por antecipação a qualquer evento, ida ao local para
conferir o que for rolar. Longe do estereótipo levantadonos
anos 90, o lugar encontra-se totalmente organizado, com
segurançó e estrutura para curtir-�e o show que for. Nota
dez para os administradores Karlan e Pierre.

Os proprietários do Rasto Bar, recente point aberto em Guaramirim:
Roger Cristofoline (e), Jonatan e 'Robison Leandro

DIFERENTE MESMO
"Você, você e você! Que te faça chorar por toda a

eternidade como um emo se perder! Isto vai acontecer, se
na próxima semana você não estiver sintonizado no Canal
Brasil, assistindo O Estranho Mundo do Zé do Caixão."
Waha! A praga citada é de autoria dQ próprio Zé, que
anuncia a estréia de seu programa à meia-noite do dia 04
de uhrll, sexta-feira, no canal Futura. O trailer está hoje

.

em nosso blog, e têm a premissa de um programa
imperdível e inteligente. Alternando entre a apresentação
de dirertldos quadrós sobre misticismo, Zé do Caixão é
host de um talk-show que entrevista personalidades como
Supla, Mãe Dinah, Ronaldo Esper e Bruna Surfistinha
sobre o lado escuro da vida, Semana que vem a gente
lembra, mas deixe já o programa marcado na agenda.

� .�� '.....tJ. .:;,#_

.&,#" i_,,� As modelos em sua apresentaçõo final, encerrando o categórico de-sfile da
fotos: Moreelo Odorizzi grife Lezalez na passarela do Floripa Fashion
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--VEíCULOS

R$ 42.500
Entrada + saldo em até 60 meses

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

CLIO AUT. 1.0
COMPLFTO,2006

CORSA 1.0
COM OPCIONAIS, 2004

R$ 30.500 R$ 27.000
Entrada + saldo em até 60 meses

com taxa a partir êe 0,99% e.m
Entrada + saldo em até liO meses

corn taxa a partir de 0,99% a.rn.

COMPlEfO, 2007

Entrada + saldo em até 60 meses

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

COMPLETO 200S
307 RALLYE
COMPLEJO 2005

R$ 73.000 R$ 52.300R$ 35.500
Entrada + saldo em até 60 meses

com taxa a partlr de 0,99% a.m.

Entrada + saldo em até GO meses

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

C31.4
COMPLETO.20U6

R$ 36.800

STRASBOURG

�!IImmEI
'

_ ,.

Com as ofertas de Páscoa Dream Car, até coelhinho vai parar de ficar pulando por aí.

Renault SCENIC 2.0 16V
PRIVILEGI COMPLETA

Peugeot 206 1.4 FLEX
"TE+AL+AQ+LDT

Ford ECOSPORT XLS 1.6
ANO 2004, COMPLETA+COURO+RLL+GNV

23 de Março - Páscoa VEíCULOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

oi1 Rua José Theodoro Ripeíro. 658 - B.
{O ",'

"

",'�

*Imagens de cunho meramente ilustrativas, 'Ofertas válida� até 2.1/'h3120ll8. 'Financiamento sujeito a aprovação cadastrai. 'Aberta de Segunda a Sexta.fei�ií das 8:30hs as 19:00hs. e Sábados até ás 12;0005.
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VEíCULOS
3275-0045

CORSA SEDAN 1.6 2005 COM OPCS

GOL G41.0 2P 2006 C. AR + OPCS

O CORREIO DO POVO
. - VE teU LOS -- .. -

QUINTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2008 D
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.....l:elt�.. (!l.jll{.. : .. :l()I)�y."r"'�I.�?I..... !i!,,, .. 1.'.ti... �.!I!I!!.....11.1

www.giovaneveiculos.com.br

Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

ESCORT GL 1.81998 C. OH + OPCS

GOL 1.0 1994

ESCORT 1.6 L 1992

EMAIS ..•

BLAZER DL completa 99
CORSA SEDAN milenium 02
CORSA WIND 4P 02
MONZA SUE 2P compl. 87
AUDI A3 1.8 COMPL. 03
PARATI 61111.0 TURBO COMPLETA 01
PARATI G11I1.8 4P completa 01
POLO 1.6 completo + rodas 03
GOL G4 4P com opes 06
GOL GIII4P 01
GOlMI 97
GOLF Gl COMPL. 1.8 96
PALIO WEEKEND 1.0 6 marchas opcs 00
FUSION completo' 06
ECOSPORT XLT 1.6 air baq+couro 04
FOCUS Gl 1.8 completo 01
FIESTA Gl 4P COMPL. 00
VERONA GHIA 4P campI. + rodas 93
SCENIC RT 1.6 16V COMPLETA 02
CLIO SEDAN RN 1.0 16V completo 03
XT600 04
CG 125 Cf PARTIDA 00

FIESTA PERSONALIT 2003 C. OPCS PRETO FIESTA, CLASSI4P 1999 C. OH + oPCS
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Rua Walter Marquardt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sui· SC Fane: (471 3370-7500

CORSA CLASSIC 1.6 LIFE 2005

DT/TEjAL/AQPRATA

4:tf.t;t.I,I.$

Uno ELX 4p 1995 R$ 10.900,00
Paiio ELX 1.3 Flex completo R$ 29.500,00
Paiio ELX 1.3 4p 2005 Idt/aqite prata RS 26.800.00
Escort GLZetec 1997 ae/ohíkit R$ 14.900.00
Fiesta GL 1.0 4p 1996 R$ 12.500.00
Vectra GL 2000 completo RS 28.800.00
Vectra GLS 1997 R$ 19.900,00
'Ford Ka 2001 a kit + cd painel. R$ 16.BOO.OO
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 23.000,00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500.00
Paiio Fire 4p GNV. R$ 19.900,00
Fiorino Fur'gão 1.5199B R$15.500.00
Go11.6 1988 R$ 6.800,00
Escort GU1995 R$ 10.500,00
Celta 1.0 2005 C/ opcionais azul R$ 21.500,00
Gol MI1997 cl ac/dhite R$ 14.500,000
Gol CU1.a 1995 R$12.300.00
Tipo '1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$17.500,00
Ford Royalle 1993 cl kit GNV R$10.500,00
Corse Sedan MN 2003 trio/ac R$ 26.800,00
Santana 1.8 4p 1996 R$ 13.500,00
Clio Sedan 2002 completo- dh R$ 22.900.00
Uno EP 4p RS 11.000,00
Scenic RXE 1.6 2002 GNV R$ 36.900,00 .

Santana Evidence 1997 RS i6.500,00
Corsa Sedan Classic 1.6 2005 RS 24.500.00
Paio 1.6 4p 1898 completo. R$16.500,00
Fiesta 4p 1998 R$12.80Q,00
Fiesta Street 4p 2003 RS18.500,00
Marea SW 1999 completa RS 20.500,00
Palio Weekend 1.5 1997 c! ac RS 17 .500,00
Parati CL 1$1987 R$ 6.500.00
Corsa Wind 1995 azul R$ 10.900.00
Escort Hobby 19�6 único dOOJl R$ 9.000.00
Corsa Wind 200t'2p azul R$ 16.500,00
Uno SX 4p 1998 azul R$ 12.500,00

SCENIC RXE 1.6 2002 PRATA
COMP+GNV

•

GiffIiJi",a,t,•
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o COlmElO DO POVO 8'S
QUINTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2008 E.8

VEíCUlO� �EM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCil·

AS MENOR� TAXAS DO MERCADO

SEU CARRO ESTÁ N

Você que exige veículos de qualidade, procedência garantida
revisão preventiva e uma negociação tl'ansparente� venha nos visitar

,-----_._-----_.
__ .. _._ ..

i FORO
I ECOSPORT 4WD2.0 -2004 -PRATA-4WDIAOIAL/VE/DT IDHI ACI

I lT/TE

I ECOSPORTXLS 1.6l -2005 - PRETA-AC/DH/VE/TE/DT IRE
ESCORT 1.816V -1998 - BRANCA - AO I DT I OH IlTI TE

! ESCORTSW 1.8-1998 -AZUl-AC/DH/VE/TE/DT IlT

I �����i ���.�11.��� 9�������;g�6�����TEI DT IRll
FIESTA 1.08V -2003- CINZA -AllOTIlT ITE
FIESTA 1.0 8V - 2005 - Branca - AOI DT/ IT
FIESTA 1.0HATCH·- 2004- PRATA-DT IlT
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - BRANCA - IT lOT
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - PRHA - IT lOT IAO
FIESTA HATCH 1.08V - 2003-PRATA-AL/VE/OT10H/RlL/lTITE
FIESTA HATCH 1.0 8V - 2003 - Branca - OT I IT I TE
FIESTA SEDAN 1.08V -2003- BRANCA-AOIAllOT10HI AC/TE
FOGUS HATCH 1.6 8V - 2005 - PRATA - AOI Al/VEI OT I OH I AC I IT I
TE
FOGUS HATGH 1.8 -2001- PRATA - ABIVE/OTI OHIAC/RlL/CO/lT
ITE
KA-1997-AZUl-Al/TE
KA 1.0 8V - 2002 - PRETA - AO/OTI IT I TE
KAGLIMAGE 1.0 -2001-CINZA -AO/VEI OT10HI
CHEVROLET
ASTRA SEDAN 1.8 8V - 2004 - CINZA - AOIAll RE/VEIDT I OH I AC I
TE
CELTA 1.0 8V - 2004 - VERMELHA - AOI AL/OT I AC I IT ITE
CELTA 1.0 8V - 2002 - BRANCA - AOI OJI LT
CORSA HATCH 1.0 8V - 2001 - PRATA - OT / II
CORSA SEDAN - 2003 - CINZA- AC ITE lOT
CORSASEOAN-2002-BRANCA-AO/OT/AC
CORSASEDAN 1.08V-2005-CINZA-AOIAllVE/DT/OHIACITEI
CORSA SEDAN 1.08 V � 2004 - PRETA - AOI DT
CORSA SEDAN 1.0 - 2001

'TEMOS A MENOR PRESTAÇÃO
NO fiNANCIAMENTO 00 SEU
VEíCULO. VENHA CONfERIR.

CORSA SEDAN 1.0 - 2003 - BRANCA - AOI DT IAC
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2005 - AZUL - AOI AL/ DT ITE
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2001- PRETA - AO/VEI DT ITE
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2002 - BRANCA·- AOI DT
VW
GOL 1.0 16 V - 2002 - PRATA - AOIALI FN/VEI DT I DHI AC/RLL/ IT I
TE
GOL G31.0 16VPOWER - 2002 - BEGE - AOIAL/DTIDH/LT /TE
GOL PLUS 1.0 16V - 2001 - PRETA - LT IDT I AO
GOL SPECIAL 1.0 - 2002 - BRANCA - BÁSICO
PARATI1.0 16VTOUR - 2002-CINZA-Al/VE/DT IDH/lT ITE
SANTANA 1.8 - 2001- PRATA -AC/DHIVE/TEI REIDT
FIAT
FIORINO 1.5 FURGÃO IE -1997 - BRANCA - BASICO
PALl01.0-2001-AZUl-AL/DT/lT/TE
PALIO 1.0 8V -1997 - VERMELHA - AOIAl/DTI IT ITE
PALIO ELX 1.0 8V - 2005 - BRANCA - AOIAL/ DTI IT ITE
PAllO WEEKEND 1.616V -1998 - VERDE - AOI ABIAll REI FN IVEI
DT IDHIAC/lT ITE
SIENA 1.0 16V - 2002 - AZUL- AOIAL/VE/DT IDHIAC/RlL/TE
SIENA FIRE 1.0 - 2007 - CINZA-AOIAL/VE DTDHI AC/TE
SIENA FIRE 1.0 8V - 2007 -AZUL - DT IDH/TE
STllO 1.8 8V - 2005 - VERDE - All AOI RE/VEI DT I DHI AC I CD I IT I
TE
UNO CS IE 1.5 -1995 - VERDE - AO/DT IlT
UNOMillE SMART 1.0 8V- 2001- CINZA-AOI AL/VEIAC/LTITE
UNO MILLE SX-1998 - VERMELHA- VElDT I ACI LT ITE
UNO MILLE SX 1 O -1997 - VERMELHA - AOI DT I LT
RENAULT
CLIO 1.0 16V - 2004-BEGE -AOIABIAL/VE/DT IDHIAC/LTITE
CLIO AUTHENTIC 1.0 16V SEDAN - 2005 - PRATA - TEl AOI DT
CLIO HATCH 1.0 - 2003 - PRATA - AO!Al/DT /TE .

CLIO HATCH 1.0 16 V - 2005 - PRATA - AOI AB I ALIVE I DT I OH lAC I

CLIO HATCH 1.0 16V - 2004 - BRANCO - AOI ABI AL/VEI DT I DHI LT I
TE
CLIO HATCH 1.0 16V - 2005 - PRATA - AOIAB/RE/FN/VE/DT IDHI AC
IRLL/CD/LTITE
CLIO HATCH AUT 1.0 8V- 2006 - CINZA - DT I IT
CLIO HATCH EXP 1.0 16V - 2004 - PRATA - AOI AB/VEI DT IDHIAGI LT
ITE
CLIO PRIVILEGE 1.616V SEDAN - 2005 - VERDE - AC I OH /VE /TE I AB I
DT IlT IRE/FILL/CD
CLIO SEDAN 1.0 16V -2006- VERDE - AC/DH/VE/TEIAB/DT IlT
CLIO SEDAN 1.0 16V - 2006- VERDE - AOIABI AL/RE/VE/DH/TE/DT
CLIO SEDAN AUTENTIC 1.0 16V - 2004 - PRATA - AOI DT I IT
CLIO SEDAN EXP 10 16V - 2004- PRETA -AOIAB/VE/DT IDH/TE
CLIO YAHOO 1.0 - 2003 - PRETA - AL/ OT ITE
SCENIC 1.616V - 2002 - CINZA - AOIAB/RE/FN/VEI OT10HI AGI RlL
ICD/lT /TE
SCENIC 1.616V - 2004 - PRETA -AOIAB/RE/VEI DT10HI AC/lT ITE
SCENIC 1.616V -2001-BRANCA-AOI AB/VE/OT10HIAC/lT ITE
SCENIC AUT1.616V -2005 - CINZA-AOIAB/VE/OT10HIAC/lTTE
SCENIC EXP 1.616V - 2004 - VERDE - AO I AB I RE I VE I DT I OH I AC I
Rll/LT ITE
SCENIC EXPRESSION 1.616V - 2005 - BEGE - ACI DH/VE/TEIABI OT I ILT
SCENIC EXPRESSION 1.616V - 2005 - CINZA - AOI ABIALI RE/VEI OT
/OHIAC/RLL/LT ITE
SCENIC PRIV2.0 16V - 2004 - PRATA - AOI ABI AL/RE/FN/VE/OT10H
I AC IRlL/ CO / lTTE
SCENIC RXE 1.616V - 2003 - PRATA - AB I RE IVEI DT I OH I ACI RLll
CO /LT ITE
TOYOTA

.

COROllA XLI 16VVT AUT. - 2003 - PRETA - AOIABIAL/RE/FN/VEI OT
IDH/AC/RLl/TE
PEGEOUT

1.0 SENSATION - 2004 -CINZA- AOIAllVE/OTILTITE

'o
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CHEVROLET

ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pts,
flex. R$ 30.doo,00. Tr: 3273-0775 c/
Milton.

..................................... __ .. .- ---VEíCULOS
CELTA - Vende-se, 04. R$ 21.500,00
ou troca-se por Strada ou courrier. Tr:
9604-9676.

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

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

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

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

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

CORSA - Vende- se, 06, 1.8 flex. Tr:
3372-0011. VECTRA - Vende-se, 97, campi, cf

GNV. Tr: 9178-5801.
CORSA - Vende-se, 98, 1.0 MPFI, 4
portas,LDT,AQ,TE,AL. R$14.800,00.
Tr: 8434-7317 (Após 18h.). FIAT
MONZA - Vende-se, 92, financiado.
R$ 4.000,00 + 28x de 260,00. Tr:
3376-1750 ou 9604-4834.

FIAT - Vende-se, 95, 1.6, compl, c/
teto solar e GNV. Tr: 9953-9496.

(47J 3370-3015

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ..

CONSULTE-NOS

UNO - Vende-se ou troca-se, 02, 4

pts, LD, AL. Tr: 3373-6116 ou 8814-
9002.

ECOSPORT - Vende-se, 05/06, ar,
freios ABS, Trava, som. R$ 37.000,00.
Tr: 8849-6013 ou 9942-7051,

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

UNO - Vende-se, 94, 4 pts. R$
947,800,00. Tr: 9145-6290 ou 3370-
5278, F-1000 - Vende-se, 92/00. Tr: 3371-

1030 ou 8404-9615,
FIORINO - Vende-se, 96, furgão,
bom estado, Tr: 3376-1496, .

PÁLIO - Vende-se, 06, Flex, cornpl. -

AR. R$ 28,500,00, Tr: 9978-9990.

UNO-Vende-se, 96, Tr: 9651-5223.
F-1000 - Vende-se, 94, super cap,
diesel. Tr: 3376-2275 ou (45) 9916-
9415.

FORD
F-250 - Vende-se, 99, 4 pts, XLI,
Tropicampo, 6cc diesel. Tr: 3371-
9157 com Nilson ou Fábio.

STILO - Vende-se, 1.8, 16v,
completo, 2003. Impecável. Tr:
8406-4447. DELINA - Vende-se, 8�, DH, ale. R$

4.000,00. Tr: 3372-3722.
STRADA - Vende-se, 05/06, ar, R$
28,000,00, Tr: 3373-1043 au CORCEL II - Vende-se, 79, prata,
99322555. gasolina. Tr: 9133-7987 c/Ademir,

FIESTA - Vende-se, 98, 1 ,O, 4 pts. Tr:
3371-Q480.

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

CORCEL II - Vende-se, 83, Tr: 9941-
4647. 5850 ou 9904-1846,

FORO - Vende-se, 98, 4 pis, 1.0. Tr:
3371-6480,

Rua Presidente Epitácic Pessoa 570 , sala 02 - .Jaraqué do Sul - Santa Catarina NOVOS E SEMINOVOS

Páscoa J VEL tem FI PRE A
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Peugeot 407 Sedan Peugeot 407 SW Peugeot 307 HB Peugeot 30.7 SW • Peugeot 3.07 CC Péugeot 307 Sedan Peugeot 206 Escapade Peugeot Partner Peugeot Boxe...

, .
.

CAE�::- Central de Atendimento Fspecializa�o Peugeot: 0800703..2424 -.www;pe.ugeot.com,br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Iaraguã do Sul (47) 3370-1900',
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

'

·Bli.imenau - (41) 3.l31.4500
Itajaí - (47) 3344-7000

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

II S:"-NCO PEUGEOT
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3370-7942

PROMOçAo.pei4ccJa, *lett,
ACADAR$50:0 EMCOMPRAS
VOCÊ RECEBERÁ UM CUPOM PARA

CONCORRERA

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

DE R$ '1 00,00
EM DINHEIRO

veiculas.

3370-3113
Av. PrefeitoWalde!l1ar Grubba, 4040 - Centenário -laraguá do Sul

www.streetcaryeiculos.co.m.br.

Picasso.Exclusive 2003 R$ 39.990,00

I,.

... '"

MULLER
(M'ÜLTIMARCASI
\._ ,�

COMPRA - VENDE - TROCA '" FINAN'CIA
R. Marina Frutuoso, 433 - Centro

3371-4789 I 8816-6666
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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, c/ área grande. R$ 18.000,00.
Tr: 8423-7977.

CORUPÁ - Vende-se, c/ 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.

3275-1101 / 9104-2393
R. Wigando Menslin • Baependi

CZERNIEWICZ - Vende-se, 204m2.
R$ 150.000,00 ou 112.000.00
assumindo financiamento. Tr: 9654-
5380.

CZERNIEWICZ - Vende-se, 70m2, 1

suite, 1 qto, c/ coz mobiliada. R$
90.000,00. Tr: 8805-8708.

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado,
gar p/ 2 carros, 189m2. R$
240.000,00. Tr: 3376-4534.

GUARAMIRIM - Vende-se,
200.000m2• R$ 85.000,00. Tr: 8805-
8708.

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

JARAGUÁ 84 - Vende-se, 385m2. R$
65.000,00. Tr: 3273-7195.

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

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

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

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

RIBEIRAO GRANDE - Vende-se, alv,
cl 120m2. Tr: 3273-4012 ou 3273-
4003.

RIO MOLHA - Vende-se, 2, alv. R$
27.000,00. Tr: 3273-6646.

SANTA LUZIA - Vende-se, 110m2 de
alv. R$1 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 - c/ duas casas, divisa
entre Siumenau e Massaranduba. R$
90.000,00. Tr: 3379-1119.

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

Ill;m hi mWInnel�t
CENTRO - Vende-se, 2 qtos, no

Calçadão,. Tr: 9926-2931.

ED. TERRA BRASllIS - Vende-se, c/
2 qtos-i-suãe, churrasq., c/104m2•
Tr: 8404-3001.

JOINVILLE - Aluga-se, Bairro

Sucarem, c/ 2 qtos. R$ 500,00 +

condomínio. Tr: (47) 3372-1475 ou

8806-4229.

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

ALUGA-SE
QUITINErES
E QUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II
Reserve também na praia.
3310-3561 c/ proprietário

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

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

VENDE-SE - c/ suite, sala estar/jantar,
sacada com churrasqueira. R$
105.000,00. Tr: 8409-9605

VILA NOVA - Vende-se, c/3 qtos, alto
padrão. Tr: 9 118-7983.

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

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

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

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

GUARAMIRIM - Vende-se,
comercial, 2700m2, próprio p/
construção de empresas. R$
260.000,00. Tr: 8805-8708.

SANTO ANTONIO - Vende-se, c/
escritura. R$ 5.500,00 de entrada +

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

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

VENDE-SE - Comercial próx a SR-

O CORREIO DO POVO DIOUINTA·FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2008

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

280. Tr: 9912-7750.

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

SALAS COML.

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

8429-6448.

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

. CHÁCARAS
CHÁCARA - Vende-se, Putanga, c/
44.800m2, lagoas, pastagem, casa

de mad. R$ 90.000,00. Tr: 3373-
0098.

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

RIO BRANCO - Vende-se, c/3D
morgãos,2 ranchos, casa, lagoas. Tr:
9912-7750.

t LOCA ÕES
ANA PAULA - Alugam-se, quartos. Tr:
9195-9144

CASA - Procura-se, p/ alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437.

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

3372·2677 3376.0679
Barão do Rio Branco, 620 - CentroAv. Prel. Waldemar Grubba, 1674· Baependi

?"-ISMal 3370-0022 LAN
• M O V e S 5 WWW.PRISMAIMOVEIS.COM -RuaMaxWilhelm, 729-Baependi

A EN o

2 quartos - Sala de Estar
.

Cozinha - Lavanderia - BW� Social

Sacada cf Churrasqueira
1 Vaga de Garagem

f
.•

3 qt?S sendo 1 Suíte - Sala de EstarCozmha - Lavanderia - BWC S .

S oClalacada cf Churrasqueira1 Vaga de Garagem

........................................................ - !
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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 , 5a 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 conhecimentos 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.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

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

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

senae
.SCO'IS

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

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

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos HUMANA

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)

Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (471 3371-4311

Fax (471 3275-1091

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

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS - Não (8810/8887)
exige escolaridade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas - MECANICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS
Efetivas -1°, 2° e 3°turno). (8873)
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Serviços gerais - - MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES
Residir no Bairro Garibaldi ou proximidades. (8873)
• ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8878) • Técnico em - MECÂNICO DEÔNIBUS (8879)
química ou alimentos. • MARCENEIRO E AUXILIAR (8843/8885)
- AGENTE DE VIAJEM - MONTADOR DE MÓVEIS (8866)
- AJUSTADOR MECÂNICO (8913) - MONTADOR DE PAINEIS ELETRICOS (8884) - Para
- ANALISTA DE DEPTO PESSOAL (8921) Guaramirim
• ASSISTENTE DE LOGíSTICA (8920) - Experiência em • OPERADOR DE CNC (8813)
importação e compras e Fluência em inglês. • OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8862) - Carteira de
- AUX. TÉCNICO (8919) - Montagem de maquinas e habilitaçãoC
ferramentas elétricas • PEDREIRO E AUXILIAR (8845/8846/8883)
• ANALISTA CONTÁBIL (8923) - lançamentos de - PROJETISTA (8909) - Possuir curso de designer,
entradas de notas fiscais, pagamento lançamentos de Arquitetura ou técnico de em projetos de móveis.
entradas de notas fiscais ,pagamento de duplicatas, - PREPARADOR DE PASTAS - ESTAMPAS (8895)
controle de despesas classificadas,contabilidade e outros - SOLDADOR (8774/8857/8898)
serviços que envolvem esta área. - SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (8917) - Plásticos
_ CALDEIREIRO (8860)

- T�RNEIRO MECÂ�ICO (8813)
.

.

- TECNICO ELETRONICO (8802) - Montagem de Placas
- CO�!ADOR (8753/8915)) • Superror Completo/Com SMO, precisa ter conhecimento em solda.
êxperlêncla, • TÉCNICO EM VENDAS (8839) - Acessórios para
- CORTADOR DETECIDOS (8899) Veiculos.
- ESTAMPADOR (8899) - TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO (8867) - CLP
- ESTILISTA (8914) • TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8871) -

- ELETROTÉCNICO (8856) Com experiência em RH.
- ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursando Secretariado - VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de màteriais
Bilíngue ou Executivo (com boas noções em Inglês ou elétricos em geral.
Espanhol). - VENDEDOR(A) EXTERNO (8819) - Móveis.
- ELETRICISTA (8875/8898) • VENDEDOR EXTERNO (8849) - Material de
- ENGENHEIRO MECÂNICO (8855) Construções/Acessórios.
• FUNILEIRO (8859) - VENDEDORA EXTERNA (8874/8912)· Publicidade
- FRESADOR (8813) ,.VENDEDOR INtERNO (8854) - Material de Construção
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR -VENDEDORINTERNO(8910)-Móveissobmedida.
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3376-01790u 9918-7210.

(IJRSO PARA
BARMAN

THE BELL EVENTOS
está realizando curso,
após término estágio

remunerado.
Data: 25/03/08 (terça-tetra)

tntormações.
3371-0072 /8412-128]

DETETIVES
PARTICULARES
Investigação em Geral. Civeis e

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

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

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

ESTOFADOS - Vende-se, Jogo de 2 e 3

lugares, em chenille. RS240,00. Tr: 8846-
8050.

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

FILHOTE - Vende-se pug. Ir: 8405-0540.

VEíCULOS O CORREIO DO POVO DlQUINTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2008

VENDE-SE
ANIMAIS - Vende-se, filhotes beagle, ci 45
dias, macho. Tr: 9902-1907.

ARCONDICIONADO - Vende-se, 7500 btus.
R$ 700,00. Tr: 3371-4979.

ARCO E FLECHA - Vende-se, p! tiro ao

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

ASPIRADOR DE PÓ - vende-se,
profissional para lavação. R$1.800,00. Tr:
3370-1856.
BABÁ ELETRÔNICA - Vende-se, na caixa cf
garantia. R$120,00. Tr: 3275-6397.

(47) 3372·0556
9912·8114

ENDIMENTO 24 HORAS
(BRASil E EXTERIORI

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

FILHOTE - Vende-se, de dobermann . Tr:
9979-0403.

FILHOTES - Vende-se, de york shire e

rotweiller. Tr: 3376-0179 ou 9918-721 O.

BERÇO - Vende-se, cormartim cf colchão.
TR: 3275-0495. FREEZER - Vende-se, 530L, 2 tampas.

Tr:3370-3561.
BICICLETA - Vende-se, 18 marchas, nova.
R$150,00. Tr: 9961-7773 au 3370-7374. FREEZER - Vende-se, vertical, Cônsul

280L: acompanha manual. R$ 640,00. Tr:
CARRINHO - Vende-se, de bebe, semi- 8846-8050.
novo. Tr: 8828-5478.

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

BALANÇA - Vende-se, comercial, pesa até
15k, eletrônica. R$ 500,00. Tr: 3370-
0099.

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

CENTRíFUGA - Vende-se, muller. R$
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.

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

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

.

. GELADEIRA - Vende-se, 320L. R$
250,00. TI': 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 vicro,
fechadura. R$1.500,00. Tr: 3376-001 O.

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

LOJA - Vende-se, de moda feminina, cf
estoque. Tr: 91 93-0802.

Destravamos o seu Playstaííon 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, S25, sl1 • Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: planetagame@holmaiLcom

LOJA - Vende-se, de roupa, Barra, 90m2. R$ .

45.000,00oucarro.Tr:3371-0148.
MESA - Vende-se, de centro em imbúia c/
vidro superior Bisotado. R$ 400,00. Tr:

(47) 9971-5084. POODLE TOY - Vende-se. 2 meses,

macho, branco. R$ 100,00. Tr: 9102-
6100.

caixa cf dois controles. Tr: 8844-5750.

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

MÓVEIS - Vende-se, pi loja de roupas
campI. R$ 25.000,00 neg. Tr: 3372-0505
ou 9905-2797. PORTAS - Vende-se, 2 de ferro e cf vidro.

TR: 3275-0495.MAQUINA - Vende-se, de costura Elgin
Genius, automática cf gabinete e

acessórios, funciona com eletricidade e

pedal. R$ 220,00. Tr: 8846-8050.

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

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

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

NOVILHA - Vende-se, 2 anos, mini jersey.
Tr:3273-7472. PRANCHA - Vende-se, pró ilha 6'3. R$

350,00. Tr: 9604-9676.
OVERlOK - Vende-se. Tr: 3370-8954.

MÁQUINA - Vende-se, HP, financeira 12C.
R$ 280,00. Semi-nova. Tr: 8843-5751. PIONEER - Vende-se, cf controle MP3. R$

430,00novosTr: 9919-7468.

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

MESA - Vende-se, ci 6 cadeiras estofadas.
R$ 330,00. Tr: 3371-9195 ou 8846-9176_

ROUPA' Vende-se, de Borracha, mormaii.
R$400,00. Tr 9604-9676.PLAY STATION 2 - Vende-se, novo, na

PSONE

àVist�$299/00
10 x 'R$ 64,00 no cartão

••

WII

à;;1.4.90
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VENDE-SE
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 Coppo 5 de
1 ,20m talão alto e baixo revisada R$ 5 mil.
Tr: 9611-7897.

TElEVISAO - Vende-se, 21", tela plana,
semi nova. R$ 500,00. Tr: 3273-7007.

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

VENDE-SE - Pug adulta. Tr: 8405-0540.

VENDE-SE - Vaca cl bezerra de 2 meses.
Tr: 3273-7472.

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

YORKSHIRE - Vende-se, filhote, macho e

fêmea. Tr: 3.375-2006.

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, cf 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

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

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

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

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

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

DOAÇÃO - Precisa-se de carrinho pi
bebê de 5 meses. Tr: 3273-5083.

FARMÁCIA - Vende-se, convênios e

clientelaformada. Tr: 3372-2747.

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

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

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

DOAÇÃO - Precisa-se de carrinho pi bebê
de 5 meses. Tr: 3273-5083.

VENDE-SE FILHOTES DE
OOBERMANN
EXCelENTE

PROCEDÊNCIA.
TRATAR:9979-0403

revenda

Use o crediário
*Envie mensagens
e fale por apenas

Nokia 6070
cf câmera
Apenas

R$199,OO
1+11

R$ 24,00

Apenas
R$ 79,00
1+11

R$ 9,90

Sony Ericsson W200
cf câmera, Mp3 e rádio
Apenas

R$249,OO
1+11

$ 29,00

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

Todos os dias a partir das 18h30

Disk Pizza
3275-2876

Rua Barão do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul - se
(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)

Ambiente agradável s/ bebidas.
Gonhos acima de R$ 3.000,00.

A melhor e única tnsn de
São Bento do Sul.

Aceito lígolõo o cobrar.
99U�·2372

(24 horas)

Meninas Mariazinha

CHEGOU
O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA
Conmfões de pagamento: 1 + 2x f_em
juros com cheques ou 3x sem juros
com cartão de crédito. Consulte '1 VISA 11II1IiI1IIII1II1(I.paree/amento em até 6x no cort;;o-

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!
Motorola V3
cf câmera
Apenas

R$399900
1+11

R$ ,90

De 2a à 6a das 8h às 12h e

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

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

Rua Walter Marquardt, 1250
Barra do Rio Molha . Ja!aguá do Sul
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PETSHOP

9123-0657
www.fotolog.terra.com.br/ajapra

�t� ê

0111 �
PET SHOP ill

PROMOÇÃO GOLDEN BOX

'5-
c
'"

3275·3560 [

Rua Waldemar Grubba, 1389 • Vi!a Saependi

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

Clientela formada
há 13 anos.

Tratar no fone
9927-3158

DUH

Rua Waldemar Grubba, 1389 .. Vila Baependi

Hora do banh
A grana está

curta? Não dá
para bancar
semanalmente o
banho no pet
shop? Não deixe
seu amiguinho
sujo e nem faça
uma sessão de
tortura caseira.

DOA-SE :��:::���o
Retriever
SEXO: macho
IDADE: 9 meses aprox.
PORTE: grande
08S: extremamente
ativo e brincalhão.
CONTATO COM: Eliane

FONE(S): 3376-0688/
9177-4069
HORÁRIO: dia todo

Venha
conferir o

plano de
banho
semanal da
PET.COM
com

descontos'
super

especiais!

DUHift�AM1('S® .

HOSPITAL - CLÍNICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

o maior centro de serviços para cães e gatos do Estado

3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788

Animais de Estimação
Os animais de estimação como o próprio nome diz, são
animais que escolhemos para particípar do convívio familiar,
fazer parte de nossa vida.
Para que esse convívio seja harmonioso e prazeroso para
ambas as partes, existem alguns cuidados que devem ser

tomados.

Inicia-se pela escolha do filhote, que deve ser avaliado quanto
a raça, porte quando adulto, temperamento e finalidade. Para
que não aconteçam decepções posteriores a aquisição, é
preciso que se avalie também se você está preparado e pronto
para assumir a responsabilidade de uma vida, que dependerá
exclusivamente de você.

A primeira visita ao médico veterinário é essencial e deve ser

feita o mais breve possível. Somente um profissional
habilitado poderá transmitir-lhe todas as informações
necessárias e realizar os primeiros exames fundamentais para
o bem estar do animal e da família que o recebe.

Exames quanto a enco' e ectoparasitas devem ser realizados,
além da avaliação do estado geral do animal. Então deve ser

estabelecido um esquema de everminação e vacinação do
filhote.

A primeira everminação é realizada aos 15 dias de idade,
repetida aos 30 dias e depois uma vez por mês até os 6 meses
de idade. Após atingir essa idade, os animais devem ser

everminados a cada 3 meses para o resto de suas vidas.

Para cães , o esquema de vacinação inicia aos 42 dias de
idade, com a primeira dose de vacina dectupla, que o protege
contra as principais viroses caninas, sobre as quais
explicaremos nas matérias seguintes.
A segunda e terceira dose devem ser feitas com intervalo de
21 dias entre elas, e depois repetida anualmente.
Segue-se o esquema de vacinação com a vacina de traqueíte
infecciosa canina, seguida por duas doses de vacina contra
giardíase e com 6 meses de idade a vacinação contra raiva.

Em um intervalo de 6 meses após a última dose de vacina
dectupla, se faz uso da vacina contra leptospirose.
Todas essas vacinas devem ser repetidas anualmente para
que se mantenha o nível de anticorpos adequado para que o

animal se encontre imune contra essas doenças.
Para gatos, o esquema de vacinação inicia-se aos 60 dias de
idade, com a primeira dose de vacina quintupla felina. A
segunda e terceira dose devem ser feitas com intervalo de 30
dias. Com seis meses de idade realiza-se a vacinação contra
raiva. O reforço anual também vale para os gatos.
Lembre-se: a prevenção é sempre melhor do que o tratamento
posterior das doenças.
Elizandra R. Gonzaga Mafra - CRMV/SC 2368

Tanity Greschechen - CRMV/SC 2649

Duhan Tamy
•

s

ATENDIMENTO VETERINÁRIO 24 HORAS NO LOCAL

Paro melhor qualidade e atendimento aos seus clientes e amigos CÃES e GATOS,
estornos centralizando todos os nossos atividades e serviços que eram realizados em

.. nosso loja do Shopping Breithaupt junto 00 HospitaLVeterinário Duhon Tamy's' s na
. '.' Avenida Procópio Gomes de Oliveira, 809 - centro .

Poro sua melhor comodidade nosso hororio será estendido, atendendo-os �e �egunda
a sexto-feira dos 08h às 21 h e nos sábados das 08h às 17h .

HOSPITAL. - CLÍNICA Y£T£IDNÁRIA - PET SHOP - CANIL.
. o maior centro de serviços para cães e gatos do Estado

3274.�89�' I 32:75-1 1'41 '1· 3275-1788'
...... """,:,,_ ••-' ...._""'..O!!!.!"!!O_'!!!'�,�.__,-_-__----_- - .....---_--__--------_-----------..
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Ilha oceânica, que pertence ao Chile, e famosa por suas enormes estátuas
O lugar foi batizado com este

nome por ter sido descoberto no

domingo de Páscoa do ano de
1722, pelo intrépido navegador
holandês Jakob Roggeveen, Se

gundo os relatos históricos, na

época haviam cerca de oito mil
nativos na ilha, sendo que a meta
de deles foi levada como escravo a

fim de trabalharem no Peru.
Por volta do ano de 1888, o

Chile "tomou" a ilha e nela ha
viam apenas 100 habitantes e a

maioria, doente.
A Ilha de Páscoa é uma ilha

oceânica que, até hoje, pertence
ao Chile; famosa por suas enor

mes estátuas de pedra conheci
das como Moais. É considerada
um mistério para a Humanidade
e uma importante atração turis
tica mundial, sendo que o mês
de fevereiro é a época preferida
pelos visitantes.

É que nesta época, os habi
tantes locais revivem os rituais
de seus antepassados; um deles
é a cerimônia do homem-pás
saro para a escolha do sobera
no anual.

Além disso, a ilha tem tudo
o que as outras ilhas, também
famosas têm: É bela, tem areias
de praias brancas, sol quente, e

um mar de águas verdes e .cris- O AIm (conjunto de Moais)
talinas. Tudo igual a suas irmãs mais famoso de Páscoa é o de
-do arquipélago polinésio, por Tongariki, que tem 250 metros

exemplo. de comprimento, 15 moais gi-
Mas Páscoa tem algo mais, que gantes e é considerado a maior

a faz única no mundo. Apesar estrutura mega latina do mun

de ser pequena: (apenas 22 qui- do. Os Hapa Nuis respeitam
lômetros de comprimento), tem muito os Moais e acreditam
mistérios que vão,muito além da piamente que eles possam pro
capacidade de compreensão. To- tegê-los ainda hoje. Segundo a

dos os que já passaram por ela, a lenda local, à energia que eles

começar pelos muitoscientistas emanam viria dos olhos feitos
-

que andaram fazendopesquisas de coral branco.
ali, admitem que quanto mais se O melhor .lugar para enten

tenta entendê-la, mais enigmáti-. der como os Moais eram feitos
ca ela fica. é o Vulcão Rano Raraku, onde

Páscoa é uma das ilhas mais as estátuas eram esculpidas di
isoladas do mundo,- fica no retamente na parede, de' pedra.
meio do Oceano' Pacífico, a' Existem, centenas deles dentro

quase quatro mil quilômetros , e fora da cratera, em diferentes
de distâ-ncia' seja da costa da estágios de confecção.
América do Sul ou da Oceania Até hoje, ninguém conseguiu
e seus moradores nativos não desvendar, apesar das muitas O único lugar habitado da Ilha de ção nas quatro rodas. O "tour aventura"
têm nada a ver, com índios sul- tentativas, como essas estatuas Páscoa é a Vila' de Hanga Roa, onde vive pode ser uma ótima opção para quem
americanos. Eles sâo da mesma

.

ao mesmo 'tempo pesadas e frá- seus cerca de 3 mil habitantes, ali a vida gosta de variar o menu saturado de Mo-
família que povoou o Taiti, do 'geis foram transportadas do vul- passa e você não precisa se preocupar ais dos passeios convencionais. Além de

outro lado do Pacífico, o que 'cão até os Ahus, localizados a com horários e trânsito nem compromis- passar pelos pontos turísticos mais vísí-

, 'pode ser facilmente observado mais de.zü quilômetros de dis- sos estressantes. Na vila fica o único ae-
__.tado�, desvia a rota e cons atingir

. "p�lo tipofísico 'e pelas mani- tância. Os Hapa Nui:-j�r&J$�.,que �- ,r� ãO'ff�. ,F.
_

_
.#','�liritigps,:)qcais, sagrados, alé

'.: e:����ê�"',' "-_'festações folclóricas, ,como as . elas eram Ievitadas pétos Mao-. _'. �,_, __;.o".10£�IS ���""'_':' ;çJJl.g¥Q,""I?-a�0�0�paredestomad�SEOflJl�?Il�R.e,s
.

-

danças tipo Ula�Ulá
-

e,os cola- ,
ris; uma casta social responsável' co:rp:pleto pera Ilha em VI;Hculos com tra-" rupestres,

-'

"

res de flores distribuídos em pela trarismíssâo de sabedoria.
r '" • ": ';

-. -- '" -', r, '�,>' -'

>
-

-
-

"

TURISMO

,

-DE PASe
sinal de amizade.

O 'principal atrativo de Pás
coa são suas estátuas de pedra,
ou Moais, como os nativos as

chamam. Existem cerca de mil
delas espalhadas por todos os

cantos, algumas medindo mais
de vinte metros de altura.

Estas estátuas foram escul

pidas entre os Séculos VIII e XII
D.C. e faziam parte de um ritual
de endeusamento dos ancestrais
mortos, cujo espírito passaria'
a viver dentro das estátuas. As

construções estão espalhadas
principalmente nas proximida
des do mar, como é o caso da
Praia de Anakena, na face norte,
que além do turismo arqueoló
gico oferece o melhor ponto de

mergulho da Ilha .

Tel: (47) 2�06·3977 Fax: (47) 2106-3900

>-Jaraguá
t:urisml#
UMA EMPRESA DOGRupo.All\ll.JR.

JAAAGuÁ TURISMO O MELHOR
LUGAR PARA VócE IR!

,

• HST IA EM

o principal atrativo da
Ilha de Páscoa são suas

estátuas de pedra, ou
Moais, como os nativos es
chamam Existem cerca de
mil delas espalhadas por
todos os cantos, algumas
medindo mais de vinte .

metros de altura

CALMA, E.TRANQÜllIDADE AO.LADO DO SAGRADO
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CINCO COISAS QUE VOCE
PRECISA SABER HOJE!

Blumenau sedia o 10 Congresso
De 26 a 29 de março, Blumenau sedln o 1 ° Congresso Sul-Brasileiro de
Aleitamento Materno e Bancos de leite Humano, com o tema "Nasci- o

menta e Amamentação: Desafios para o Terceiro Milênio". O evento,
destinado a profissionais, estudantes de graduação e de pós-graduação,
nível médio, técnicos, gestantes e interessados de outras áreas, será no

Bela Vista Country Club, na Rua Anfilóquio Nunes Pires, 5300, no Bairro
Bela Vista. Outras informações no endereço eletrônico www.blumenau.
sc.gov.br.

.

Baile de Páscoa em Guaramirim
A Sociedade Catarinense de Brüdenhul, localizada na Rodovia do Arroz,
em 6uaramirim, promove neste sábado, dia 22, o tradicional Baile de
Páscoa. Com animação de Kiko e Kôko e da Banda Reluz, o evento inicia
às 23 horas.

Curso sobre atendimento
Do dia 24 a 27 de março, na sede da Acias (Associação Empresarial
de Schroeder), o instrutor Paulo Roberto Kroich Gomes ministrará o

curso de "Atendimento ao Cliente", voltado a todo profissional da
área de atendimento. Das 19 às 22h45, o curso abordará temas para
agregar valor e satisfazer clientes. Outras informações pelo telefone
3374-1445.

Inscricões para fórum de esporte
o 7° Fórum Internacional de Esportes, que será realizado de 2 a 5 de

1 abril, em Florianópolis, já está com as inscrições abertas. Até 28 de mar
,

.çc, estudantes pagam R$ 40 e profissionais R$ 65. Serão oferecidos 23
cursos para os partiCipantes, com enfoque em esporte e atividade física.
Juntamente com o Fórum serão realizados outros eventos culturais, cien
tíficos e de capacitações. '

Páscoa
da Aphercom
ovo gigante

Desde fevereiro, 25 entidades re

ligiosas dá Apher (Associação das
Promoções Humanas das Entida
des Religiosas Cristã) estão com

a promoção do "Ovo. de Páscoa
Gigante", doado pela Hovan. Mais
de 15 mil contribuições já foram
registradas desde então. Para
concorrer ao ovo de 40 Kg a con

tribuição é de R$ 1. Este valor
será revertido em alimentos não
perecíveis e entregues às famí
lias carentes. O sorteio será dia
22 de março.

NOTIFICAÇÃO
Venho pOfmeio destaNOTIFICk-LA que a partir desta,

.

data a procuração lavrada em 20 de Setembro de 2004, '

:
as folhas 0155, livro 0332 da.Procuração. Foi revoga-.

o
da .em 14 de março de 2008 as folhas 0095 livro 0096

tabelionato de Notas de Ofício de Protestos de Título
Áurea Muller Grubba da Comarca de Jaraguá do Sul.

Fabio Rafael Cizeski - CPF: 750.604.509-53

VITRINE�---------

12° Festa Nacional do Pirão
A Secretaria de Turismo de Barra Velha já está recebendo as inscrições para o

concurso que irá escolher a rainha e princesas da 12° Festa Nacional do Pirão. As
candidatas ínteressades poderão lnscrever-se até o dia 30 de abril, de segunda
a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Pré-requisitos: idade
entre 16 a 24 anos, ser solteira, não ter filhos; estar disponível para viagens.
Outras informações pelo fone (47)3446-1231.

LOTERIA

CONCURSO N° 1877

.

CONCURSO N° 641

Primeiro Sorteio
21 - 31 -

Segundo Sorteio
�11�n

Femic em
-

Jaraguá
O Festival da Música e da Integração
Catarinense - Femic - recebeu 2.600
inscrições. Músicos de todo o Estado
cadastraram as composições inéditas,
na busca de ter o talento reconhecido.
Em março, a etapa seletiva regional
vai inobilizar o público para torcer e

conferir a qualidade dos músicos e dos
compositores participantes da disputa.
Na cidade de Jaraguá do Sul, as apre
sentações serão realizadas na quarta
feira, dia 26, a partir das 19h30inin,
na Sociedade Cultural e Artística
- Scar, com entrada franca. Ao todo,
foram selecionadas 15 composições
inéditas para a etapa regional.
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Após ser vetado pelo prefeito Bertoldi em abril de 2007, o projeto foi promulgado pela Câmara dias depois

VOCÊ É CONTRA A CONTRATAÇÃO DE PARENTES?

IRINÉIA DA SILVA,
29, RECEPCIONISTA.
"Eu sou totalmente contra por
que para você ocupar qualquer
vaga é preciso competência
para aquilo que você se pro
pôs e não pode depender de
indicação".

ROSANE ROUEDER,
21, ESTUDANTE.
"Eu não tenho uma opinião
formada com respeito a este

assunto, mas acredito que
qualquer vaga deva ser dispu-

, toda entre os interessados e

que vença o melhor".

DAIANE KLASSIEN,
22, BABÁ.
"Eu acho que é uma questão
de justiça que as pessoas
possam competir pelas vagas
para desta forma ocupar bons

cargos e principalmente os

públicos".

ZEU LEITE DA SILVA,
51, AUTÔNOMO.
"Não é certo o grau de

parentesco beneficiar

alguém, ainda mais quando
se fala em emprego
público. A competência

. tem que predominar".

FABRICIO VIDAL,
22, TAXISTA.

"Cargo público, dinheiro
.

púbnco e decisões que afetam
diretamente a vida de todas as

pessoas têm que ser assumi
dos por pessoas capacitadas e

não por parentes".

SANDRA TOMASI,
38, GERENTE COMERCIAL.

"É muito fácillevar a paren
toda para a prefeitura e criar
cabides de emprego, mas
não é fácil encontrar pessoas
capacitadas para assumir tal
função e isto só por concurso".

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O CORREIO DO POVO IEQUlNTA·FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2008

Nepotismo é

prática em

todo Estado
Ministério Púhlic f) está
fiscalizando os casos
VALE DO ITAPOCU

O nepotismo é o termo
utilizado para designar o fa
vorecimento de parentes em

detrimento de pessoas mais

qualificadas, especialmente no

que diz respeito à nomeação
ou elevação de cargos, príncí
palmente os públicos. Segundo
relatório do Ministério Público
Estadual, em Santa Catarina esta

prática abrange 88% dos municí
pios. Isto quer dizer que dos 293
municípios catarinenses, 256 ci
dades têm parentes de políticos
em cargos públicos.

Cidades como Jaraguá do
Sul e Corupá, no Vale do Ita

pocu, são as únicas da região
onde a lei contra a prática já foi
sancionada. Os municípios de
Guaramirim, Schroeder, Massa
randuba, São João do Itaperiú e

Barra Velha estudam a implan
tação da lei. Destas cidades,
Guaramirim e Schroeder têm

projeto pronto e sendo analisa
do por comissões permanentes
de parlamentares. Após discu
tido e aprovado na Câmara, o

documento deve ser encami
nhado para a Prefeitura a fim
de ser sancionado ou não pelo
chefe do Executivo Municipal.

O Ministério Público Esta
dual está realizando um progra
ma de combate ao nepotismo no

serviço público em Santa Cata
rina. O programa foi lançado
em junho de 2007 e, desde en

tão, estão sendo feitos levanta
mentos em todas as prefeituras
quanto a pratica do nepotismo.
Após estar de posse de todos os

dados, os promotores de justiça
pretendem realizar adequação
jurídica, seja pela via adminis
trativa, legislativa ou judicial.

O Promotor Público de Ja
raguá do SuI, Eduardo Mar

quardt, afirma que a lei peca
somente por não avaliar as .con
dições técnicas e profissionais
dos funcionários públicos que
se enquadram na prática do

nepotismo. Porém, ao mesmo

tempo alei é muito benéfica no
combate aos chamados cabides
de emprego que porventura
possam ser criados nas admi

nistrações municipais. "Todas
as pessoas que se candidatam
ao serviço público, sejam elas
parentes de políticos ou não,
deveriam passar pelo crivo de
avaliações técnicas e profissio
nais. Caso se comprove a ca

pacidade do candidato para tal

cargo, não há mal nenhum em

assumi-lo, ainda que o mesmo

esteja ligado diretamente à ad

ministração" .

OSNIALVES
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FRUTOS
DOMAR

Para o galera que não vai dor uma'
esticodinho neste f�riodão, o casal
amigo Aloor Palácio e Vanessa Gar
cia, os bombombãs do Hotel Vale
dos Pedras, promete poro amanhã à
noite um delicioso rodízio de frutos
do mor, e assim saciar aqueles que
mantêm o tradição de não comer

carne vermelho no Sexto-Feira San
to. Toí uma boa pedido!

DO LEITOR
O leitor da coluna Claudio
Bertoldi está indignado
com a falta de censldemçõo
com as vagos de estacio
namentos reservados para
deficientes físicos e idosos.

Segundo ele: "lugares
-cemc o Angeloni é Uma
feste. basto observar por
cinco minutos para ter essa

, constatação. Não respeitam
us vogas e estacionam no

maior cara de, pcu Olho
que tem guarda de plantão
e tudo. Aliás, não sei para
quê, nunca vi eles repreen
derem alguém. Outro coisa,

, existem letreiros gigantes
lembrando que os vogas são

'

••", paro idosos e defícientes. t
uma barbaridade!"

FALCÃO
O craque Falcão, o melhor jogador
de futsol do mundo, acabo de assi
nar uma parceria com o Chocoleite
Indústria de Alimentos ltd a, poro ser

o novo garoto propagando do empre
sa joroguoense, que tem no comando
o big shot Lírio Utech. A componho
terá como mote "Esse é o Maior".

�,arpá7ãWá
DisqWHm�

, 321�f"

Os alunos de Comércio Exterior da Unerj Willian, Fábio, Fernando, Karina, Rafael, luciane,
Jonas, Bianca, Paulo, lhayse, Marcos, Celso, Juliana, Elisangela, Bianca, Mariângela,
Celiane, Cristiane, Daniele, loise, Daniele, Priscila, Danielli, Edson, Kristhian, Alexandre,
Eduardo e Rosimar, todos preparados para a colação de grau no dia 28 de março

ME DISSERAM
Que [omnllstn não deve se meter
com coisas subjetivos demais, pois
o leitor (consumidor) que compro
jornal merece respeito, quer saber
dos fotos do realidade concreto, do
acontecido, e não dos sensações que
o vida imprime no olmo sensível do
redator. Será? Toí uma coisa que
me deixo mocombúzio. Acho que,
no tempo bicudo em que estornos
vivenBo, nosso leitor onda o neces

sitar menos de fotos que de afetos.
Então, tá!

BANANA JOE
Neste sábado, dia 22 de março, o Bana
na Joe encerro o temporada 2008, com
pletando dezoito noites de muito festa
no litoral norte cotorinense. Poro marcar

o doto, vários otroções foram confirmo- '

dos, como o bando Magnólia - Curitiba
(PR), OJ Coverno, OJ Lico, OJ Cossiono
Cruz e o projeto Double Collision Live.

DABOA
Haja novidade... agora, no Rússia, está
sendo produzido uma vodka em versão
especial poro os mulheres. Segundo o

produtor, o destilado é anunciado como

"glamour" poro os mulheres que estão
em ascensão social naquele país. E mais,
o produto deve ser apreciado com sola
do, depois de um exercício ou ginástica.

'

É muito falto do que fazer

LEITOR DE HOJE
É o amigo Ricardo Jocomini de Flo
ripa, que não perde uma Feijoada do
Moa e lê o coluna poro ficar ontenodo
no acontece aqui no terrinho.

As minhas amigas
e irmãs Marlete e

'

Mortinha Balsanelli,
filhas do casal
amigodeste
calunista
Martim e Alice
Balsanelli, estão
em festa. Mortinha '

comemorou idade
nova no dia 19 e

Marlete festeja
dia 23 de março.
Aquele abraço!

.....SIIPEIICEIIB AlIGEUIJII

3215..2929

A FILAANDOU
E quem está de novo no lave é o

bonitono Érico Sofia do Carmo. O
dono de seu coração é o Anderson
Castro e parece que vai durar. Boa
sorte!

ANTENADOS
A turma não dorme mesmo de touca.
Poro lá de entusiasmados com o movi
mento do Páscoa neste ano, o comér
cio varejista só penso agora em estou
rar o boca do bolão, assim que maio
virar. Mais precisamente, no Dia dos
Mães. Em se tratando de uma empina
do nos vendas, é uma doto tão signifi
cativo quanto o Notal, prlncipalmente
quando o marketing é bem aplicado.
O Shopping Breithaupt, por exemplo,
está ligado.

.. A Espanha manté
hipócrita sobre o "in

.. '

de
prostitutas brasileiras, mds, por
aqui, é a "máfia espanhola�' que
controla bordéis, motéis e grande
parte da vida noturna do Rio de
JoneirQ. Olha quem fala!

• Anotem aí: ,o bioquímico Irineu
"Posotd (PSDB) e ó ,Gildo Alves

a bolo d
"

nha.rõ esc

I 'Quem diria qué(um
americanos tossem se upar
com a economia do país, enquan
to nós, brasileiros, discursamos
que estamos seguros paro entren-

tt tor a crise. ;;;;

• Hoje, quem corta 2 blifqe "',

paga a festa, é o boa' gente"leõ:
nordo Rowe. Mil vivas para ele!!!

• Agendem, de 16 a 18 de maio
tem o 27° Rodeio Crioulo do CTC
laço Joraguaense.

• Hoje, na 115 Lounge Bar, tem
festa com os top OJ's Carlos Fuse,
Guilherme Konnin e Fernando S. A
bolado começa a partir dos 22h.,.

'. O camarada Norberto Kuhnen,
o esposa Elaine e o filho Julio
curtem o feriadão na serro

gaúcho.

• Já o casal Marco Aurélio e

Adriana Marcatto vai des
em Foz do Iguo
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Icool ode ultrapassar a gasolina
AgênciaNacional aponta a superação no consumo já no próximo mês

COMBUSTíVEIS
,

RIO DE JANEIRO
O consumo de álcool hi

dratado' utilizado nos veí
culos flex, cresceu 51% no

Brasil em janeiro, -ante igual
período de 2007, e alcançou
961 milhões de litros, infor
mou a ANP (Agência Nacio
nal do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis). Conside-:
rando a .venda total de álcool
(hidratado e anidro, esse mis
turado à gasolina) o volume
em janeiro ficou próximo -de
1,5 bilhão de litros. Segundo
cálculos da ANp, o consumo'

de álcool deverá, pela pri
meira vez desde o Proálcool,
nos anos 80, ultrapassar o de

gasolina no mês que vem.

"Se prosseguir o ritmo de

expansão do álcool, estima
mos que até abril o Brasil vai
consumir mais álcool do que

o CORREIO DO POVO DlQUINTA-FEIRA. 20 DE MARÇO DE 2008

gasolina e isso não vai de-.
morar para acontecer", disse
o superintendente da ANP,
Édson Silva, lembrando que
pata que isso aconteça os ní
veis de preço atuais devem
ser mantidos.

A diferença de consumo

entre álcool e gasolina C, que
·conta com uma mistura de
25% de álcool, em janeiro de
2007 era de 432 milhões de
litros a favor do derivado do

petróleo.
Em dezembro, essa dife

rença caiu para 99 milhões
de litros e em janeiro, para
49 milhões, segundo a ANP,
'que justifica o crescimento
do álcool pelo 'aumento da.

, frota flex e pelo preço'mais
vantajoso..

.

AGÊNCIA BRASIL Aument�,dp frQt� flex e preço mais vQ'ntafoso são causas do creselmente do ennsume de ólcool, diz ANP
... ,

. '.. . '.' .. ,

SP perde posição de cidade mais cara
.'

-
-

.

A maior cidade brasileira foi considerada também a mais cara em 2006

SÃO PAULO

São Paulo é a segunda cidade
mais cara da América do Sul-e a

45a com maior custo de vida no

rnundo, A capital paulista, logo à ,

frente do Rio. de Janéiro (46a do
mundo), perde apenas para Cara
cas (37a) entre as sul-americanas
no ranking das 71 cidades. com
os preços mais elevados, segun
do a agência Ansa. ..

,

Segundo a classíficação esta
belecida pelo barico suíço UBS,
São Paulo ficou mais barata nos

últimos anos. No estudo original,
publicado no segundo semestre
de 2006, a maior cidade brasi-

"J

leira era também, a mais cara do
continente sul-americano, ocu

pando a 42a colocação (o Rio era

a 43a),; posto agora delegado à ca- São Paulo é a maior cidade brasileiro, concentrando po�ulação.
pital venezuelana.: ". . .

A notícia posíríva pará
-

os ': .

paulistanos não' atinge.as 'cam- .lnfl,ue"ncl·as do do'lar,peãs dos preços altos - Oslo (lP-),
Copenhague' (2a) e Londres W)
-, que continuam as três cidades
mais caras para se viver. Na lis
ta atualizada de 2008, figuram
ainda Dublin, Zurique, Estocol
mo, Helsinque, Genebra, Paris e

. Viena, nessa ordem. Tóquio, sete
. posições .maís barata, .ocupa o
,

12° lugar,
. .

" No mesmo rominho da ropitol ja
ponesa, Novo York - cujos preços fomm
tomados romo bose pam o pesquiso - teve
uma queda de posições no listo, p!mIndo

. do sétimo pom o 180 coloroçtio. A baixo
ÍIOS preços se justifim pelo desVolorimçtio
do dólat que fez roir - também o custo de

. ':vi� em oubus tidodes norte-Oínerialnos:

.

Governo americano'amp·lia
.

-verba para seter �,ipotecário'
NOVA YORK crise de crédito nos EUA.
.. : O Ofheo (Escritório Fede- "Em vista do propósito pú-
ral de Supervisão do Mercado' blicodas duas empresas e das
Imobiliário, na sigla em in- condições atuais do mercado,
glês) reduziu ontem, .a propor- o Ofheo concluiu que é apro
.ção da reserva de-capital que - priado reduzir imediatamente
as empresas de crédito imo- a exigência de uma reserva de
biliário Fannie Mae e Freddie capital de 30% para o nível de
Mac (ambas' com respaldo do 20%, e irá considerar novas re
governo) precisam manter em duções no futuro", informou o.

caixa de 30% para 20%. A escritório, em um comunicado.
medida, segundo o escritório, "Vou ser claro: as d'úas
deve liberar para o, mercado empresas têm reservas pru
hipotecário até US$ 200 bi- dentes, acima da exigida
lhões em liquidez (oferta de pela Ofheo e têm elevado es

dinheiro) imediata. sas reservas", disse o diretor
Com a nova medida, o do órgão do governo, James'

Ofheo estima que as duas em- Lockhart. "Acreditamos .que
presas possam comprar ou ga- elas podem desempenhar
rantir cerca de US$ 2 trilhões. ' um papel ainda mais posítí
em hipotecas neste ano, 'o que. vo em oferecer estabilidade
beneficiaria todas as catego- e liquidez que os mercados
rias de hipotecários -entre elas' precisam - agora.Além disso,
a dos financiamentos "subpri- reconhecemos a necessidade
me"(que reúne clientes com de garantír . que seus níveis
perfil de crédito de maior ris- de' capital. estejam sólidos,
co], q¥eestá na raiz d?- atual protegendo-as de riscos".

frente aos requisitos da pesquiso. No ro- .

minha inverso, Dublin viu uma ,acentuado
escolado de preços nOs últimos anãs.Se em
2006 em a oitavo ddode mais roiu, ogom

.

ocupo a quarto coloroçtio.Avizinho Londres I N D ICADORES CÂM 81 O
também ficou 26% mais rom: De foto, cs lr-í�'ND-IC-'E�V-A-RI-AÇ-ÃO""---M-OE�D,c--A-_���-C-OM-P-RA-V-EN-D-A-VA-R-IA�ÇÃ�Ocidodes·européias.: quaSe todlÍs topitais;" }.

.

.

o Dóla.n:omerciol (RSJ 1,719 1,721 1,77%'
. dOliJinomoronkiilgdosdezmoiscoms.', .... IBOYESPA,,-5,01 Yo_ .

Euró'(em,'US$)
.

1,562 1,563' 0,02%
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PESQUISA

SANTACATARINA�����----

Emprego na indústria cresce 1,07%
Fiesc revelaos números de postos de trabalho no primeiro bimestre de 2008
FLORIANÓPOLIS

A indústria de Santa Ca
tarina acelerou a criação de

empregos em fevereiro, A

pesquisa Emprego Industrial
em Santa Catarina, divulgada
pela Fiesc (Federação das In
dústrias de Santa Catarina),
aponta, aumento de 1,07%
no acumulado do primeiro
bimestre no número de pos
tos de trabalho registrados
pelas ,354 médias 'e grandes
indústrias que participam
do levantamento.'No grupo
de empresas pesquisadas, fo
ram criados 742 empregos no
mês de janeiro e outras 1.621

vagas em fevereiro..
O incremento ficou um

pouco abaixo do bom resul-

tado do primeiro bimestre
de 2007, quando o número
de empregados com carteira
assinada cresceu 1,25%. No
acumulado de 12 meses até

fevereiro, os empregos tive
ram desempenho positivo
de 3,91%, com a abertura de
8,401 vagas entre as grandes
e médias indústrias ouvidas
pela Fiesc.

O maior número de admis
sôes ocorreu nos setores de
produtos alimentícios e bebi
das (mais 676 empregos e alta
de 1,12%), máquinas, apare
lhos e materiais elétricos (415
vagas e aumento de 2,46%) e

produtos têxteis (226 novos

postos de trabalho, com avan

ço de 1,01%).

O aumento do contingente
de trabalhadores no setor de
alimentos se manifestou por
vários motivos: aquecimento
do segmento pesqueiro, com a

volta dos barcos que estavam

parados desde novembro para
o defeso da sardinha; con

tratação de pessoal por uma

empresa de grande porte para
atender a demanda de um

produto destinado ao Japão;
aumento de demanda e subs
tituições de pessoal.

O segmento que apresen-
'

tau maior redução no nível
de emprego foi o movelei
ro, com a demissão de 172

trabalhadores no bimestre,
uma queda de 2,74% entre

as empresas pesquisadas. SetDr de alimentDs e bebidos teve e maiDr número de contrataçãD nD bimestre

Acabou a greve ,

Agora a brigo vai ser na Assembléia Legislativa. O Sinte vai levar para os deputados uma proposta de substitutivo global
transferindo os valores destinados 00 Premio Educar para a tabela salarial. Ou seja, vai criar um percentual e atender a

cnteqoríu. Consideram que desta formo manterão a paridade salarial e não vão discriminar os aposentados. Quanto aos

descentes dos dias parados por canta da greve ficou decidido que caso ocorram não serão repostas os aulas. O que deixa
ram cloro é que a greve acabou, mas o luta vai continuar.

PISO, ('

Foi aprovado nesta qunrtn-teím pela Comissão de Fi
nanças e Tributação o projeto de lei que concede piso
salarial nacional de RS 950,00 para professores dos

, níveis fundamental e médio da pública nos três níveis
(federal, estadual e municipal), a ser adotado grada
tivamente até janeiro de 2010. Falta agora ser ana

lisado pela Comissão de Constituição e Justiça, mos
o trâmite está sendo normal. DETALHE: O relator do
projeto recomendou a rejeição da emenda aprovada
pela Comissão de Trabalho que estende o piso salarial
aos aposentados e pensionistas do magistério. Estão
fora.

AJUSTES,
A senadora ldell Salvatti tirou o semana paro conver

sas visando as eleições municipais. Esteve com lide
ranças petistas tratando de alguns ruídos localizados
cemo em Cri.ciúma e agora 'fo,i a vet dEi reunir-se com

o, presídente dos prcqresslstes, Joores Ponticelli. A

aproximação do PP e do Plserá estimulada, mas não
imposto. Onde há' sintonia será tnibalhada a aliança,
onde há inviabilidade, como no caso de Itajaí, cada
partido tomará seu rumo, evitando ataques entre si.
Reconhecem que há certas dificuldades, por isso irão

respeitar as características locais.

OPINIÃO'
"Na semana de aniversário do cidade, o governo Lula dá ,

uma demonstração de que governa para melhorar a vida
dos pessoas. Urbanizar os morros é garantir qualidade de '

vida a uma população que tem poucos recursos e poucos
investimentos públicos. O gQverno Lula faz o que nunca

antes foi feito, levando recursos às nossas cidades, aos
'nossos estados e Iazendc o Brasil crescer", afir(1)ou a pre
sidente do PI, Luci Choinaéki, referindo-se a visita do pre
sidente Lula a Florianópolis para liberação de recursos de
obras do PAC visando a urbanização do Morro da Cruz, o
'que vai beneficiar mais de 15 mil famílias.

PROCEDENTE, ;\ \;\ . iH
Durante reunião da' Cohlhsã'ô d� Finanças na Assembléia .'.0' Uepulado
6elson Merísio levantou uma questõo fundamental: o produção de pro
jetos no contramão da legislação. Ou seja, os deputados muitos vezes

produzem projetos de lei contrariando o lei. Projetos que legalmente
deveriam ser encaminhados pelo Executivo e não pelo Legislativo. Por
isso acabam sendo vetados. Em síntese é uma perda de tempo; Coso
querem debater o temo coloquem o assunto em plenário e não em forma
(Ie projeto que provoco desgostes e desconfortos. A maioria é'�rocedente
e de'conteúdo importante, mos e cenn formo ilegal. Tem uma C9missão
de Justiça paro fazer e.+ m, o que não está ocorrendo e

aprofundar o debate, � colocando em pauta/as:limit
Legislativo que se sente em algumas sltuações engessado.

CONTERRÂNEOS
f,xiste algo em comum entre os prefeitos de Palhoça Ronério Heiderscheidt,
de Alfredo WagnerWanderley do Silva, de Agrolôndia Paulo CesarSchlichting
do Silva, de Vidal Ramos Nahor Schmitz e de Atalanta, Braz Bilck. Todos eles
nasceram em Alfredo Wagner. Pois é, um município que pelo visto produz
prefeitos. Mas neste sábado eles vôo se reunir na cidade poro em almoço
regado a ovelha na brasa, o Jj!cho"música e político, cl reen-

t, contra dos conterrâneos. E ra curiosidade: são todos i tes de'
partidos que formatp a tríp : D25,PMDB e PSDB.

•

REAGIU '., �
,

:Y"A brincadeira do deputada Ana Paulo, que dirigia os trabalhos ontemJla
{�mbléia, dizendo que o antigo: PFI., que passou pelo DEM. e a9Qr�:é D25;
" enfrento uma crise de identidade nõo foiPem recebida pelo d,eputddo Jean"

,

'!JIann (40to) que reagi Jhor uma crise de'identidade d,o gye u.ma
,

de incompetência com.o. ,
overno lula" Coube 00 deputadoJailson

lima rebater o ataque do democrotasevidericipndo a ,administraçõolu� .. +i'
•
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CARTÕES CORPORATIVOS
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Caso é 'escandalização do nada'
Ministro diz que gastos nos cartões é pequeno perto dos gastos do governo
BRASíLIA

O ministro da CGU (Contro
ladoria-Geral da União), Jorge
Hage, classificou como um fal
so escândalo as denúncias de
irregularidades no uso dos car

tões corporativos. Ele prestou
depoimento na CPI mista dos
Cartões ontem. "O folclórico, o
pitoresco sempre chama a aten

ção. Se fala em uma farra, mas é
uma escandalização do nada",
afirmou o ministro.

Hage afirmou que o volume
com gastos nos cartões é mui
to pequeno perto do montante
total gasto pelo governo. Nú
meros apresentados pela CGU
mostram que os gastos com

cartões e com as contas tipo
B, nas quais se utiliza cheque,
representam apenas 0,02% do
total gasto pelo governo. Em
2007, esses gastos foram de R$
177 milhões. O ministro disse

que por esse motivo a fiscaliza
ção é apenas por uma pequena
amostragem. "Tanto o TCU [Tri
bunal de Contas da União] como
a CGU tem mais R$ 650 bilhões

para fiscalizar", afirmou.
Ele apresentou ainda um

Indústria prevê
crescimento maior'
As indústrias esperam elevar em 11%,
em média, a sua capacidade instalada
este ano. Esse porcentual de expansão
na capacidade é o maior nos últimos
cinco anos. É o que revela a pesquisa
divulgada pela Fundação Getúlio Vargas,
cuja edição é referente ao período de
janeiro e fevereiro deste ano.

Cadeiras
especiais

Reclamando de cansaço, os deputados
da Assembléia legislativa de Mato
Grosso aprovaram a cpmpra de cadei
ras que fàzem massa'gem lomb'ór, ao' ,

preço de R$ 3 mil, cada uma. Foram
adquiridas, cem recursos públicos
24 poltronas, no valor total de R$ 79
mil. Segundo dados da Transparência
Brasil, a Casa é uma das quatro mais
caras do País..

levantamento sobre as denún
cias divulgadas pela imprensa.
Segundo a CGU, das 102 irre

gularidades apontadas, apenas
quatro não foram justificadas
pelo órgão responsável. Outros
28 casos estão em apuração e o

restante foi considerado legal
pelaCGU.

A presidente da CPI mis

ta, senadora Marisa Serrano'
(PSDB-MS), rebateu a argumen
tação de Hage de que os gastos
menores refletem a pouca in

vestigação. "O exemplo tem de
vir de cima. Quando o ministro,
o parlamentar não dá exemplo,
o servidor não vai seguir as re
gras", afirmou a tucana.

Apesar de defender o uso

do cartão, Hage sugere que os

ministros, em viagens, recebam
um valor fixo nas diárias. "Não
tem porquê suprimir a diária.
Com o cartão, cabe ao ministro
decidir se vai se hospedar no
Copacabana Palace ou em um

hotel de quatro ou três estre

las", disse. "Tem de ser um va

lor fixo, se ele quiser um lugar
melhor, que pague do próprio
bolso", completou. Hage garante que das 102 irregularidades apontadas no uso dos cartões, só quatro não foram justificadas

Senadora ameaça deixar
presidência da CPI mista
BRASíLIA

A presidente da CPI Mista
dos Cartões Corporativos, se

nadoraMarisa Serrano (PSDB
MS), ameaçou deixar a presi
dência se os requerimentos de
acesso a informações sigilosas
não forem votados na próxima
semana.

"Se a oposição ver que não
há como avançar has investi

gações, serei a primeira a sair.
Não estou aqui para brincar
de senadora e não quero ficar
três meses [prazo de duração
da CPMI] discutindo o sexo

dos anjos", disse.
A declaração foi uma rea

ção às críticas feitas pela pró
pria oposiçãe de que-a CPMI
não quer ir fundo na investi

gação dos dados sigilosos. Ma
risa, no entanto, ponderou que
a decisão de deixar a: comissão
é coletiva e deve ser tomada
pelas lideranças partidárias.

A oposição acusa o governo
de não querer avançar nas in

vestigações com o argumento
de que dados sigilosos não po
dem ser divulgados, pela pos
sibilidade de comprometererri
a segurança da Presidência da

República.
Para o relator, deputado

Luiz Sérgio (PT-RJ), no entan

to, é preciso ouvir os diretores
da Agência Brasileira de Infor
mação (AbiIi) no atual gover
no e no governo de Fernando

Henrique Cardoso, para deci
dir se será possível ter acesso
às informações sigilosas.

"Se eles convencerem a

CPMI de que é essencial à

segurança do Estado o sigilo,
acho prudente manter. Se não,
a CPMI tem autorização para'
tomar os rumos que achai' ne
cessários", . disse o relator. Os
depoimentos estão marcados
para a próxima terça-feira, 25.
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GUERRA DO IRAQUE

INTERNACIONAL---------

Valeu a pen , acredita Bush
Presidente diz que o fim do regime de Saddam é uma vitória
WASHINGTON

O presidente George W.
Bush declarou ontem, que re

jeitará retiradas adicionais de
soldados enviados ao Iraque
caso isso coloque em risco .os

ganhos de segurança obtidos
recentemente no País. A opi
nião do presidente americano
foi emitida durante um discur
so para marcar o quinto ani
versário da invasão do Iraque
por forças estrangeiras lidera
das pelos Estados Unidos.

Durante o· balanço sobre a

guerra do Iraque, que ontem

completou cinco anos, Bush
afirmou que o final do regime
de Saddam Hussein valeu a

pena apesar do alto custo eco

nômico e de vidas. "Ninguém
pode discutir que esta guerra
teve um alto custo em vidas e

em dinheiro, mas estes custos
eram necessários quando con

sideramos o custo que teria a

vitória de nossos inimigos no

Iraque", declarou o presidente
norte-americano.

Bush afirmou que derrubar
"Saddam Hussein do poder foi
a decisão correta e que esta é
uma guerra que os EUA podem
e devem vencer". Ele sinalizou
ainda que não pretende ordenar

. novas reduções de contingente
em abril, quando os integrantes
do alto escalão das Forças Ar
madas americanas divulgarão
um novo relatório sobre a situa

ção no Iraque. O líder america
no argumentou que o aumento

McCain venceria,
mostra pesquisa
A amplo vantagem de Bamck Obama

sobre Hillary Clinton no pesquiso nacio
nal pmticamente se evaporou, e ambos
os democratas estão atrás do rep.ublicano
John McCoin, segundo levantamento Reu
ters'Zogby divulgado ontem. Obama ainda
aparece à frente, 47 o 44%. Em fevereiro,
o senador tinha 14 pontos percentuais de
vantagem sobre a rival. O levantamento
mostra que McCoin assumiu o liderança no

cenário em que seu adversário é Obama, 46
o 40%. Em fevereiro, Obama estava à frente
de McCoin por 47 o 40%. Já contm Hillary o
vantagem de McCoin caiu de 50 o 38% em

fevereiro pam 48 o 40% em março.

Para Bush derrubar o regime de Saddam foi uma decisão correta e que os EUA devem vencer essa guerra

do ritmo da retirada poderia
. comprometer os progressos .ob
tidos <pelo envio de 30 mil sol
dados adicionais ao Iraque no

ano passado. O presidente dis
se que os EUA chegaram "longe
demais para permitir que isso

aconteça".

Segundo estimativas con

servadoras, feitas pelo Minis
tério da Saúde do Iraque, 151
mil pessoas foram mortas no

conflito de março de 2003 a

junho de 2006. Outras cinco
milhões viraram refugiadas.
Informações do Exército dos
EUA indicam que 3.990 mili
tares norte-americanos foram
mortos no conflito até a sema

na passada. A guerra custou

pelo menos US$ 500 bilhões
aos contribuintes americanos.

AGÊNCIA ESTADO
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Papa defende
mais diálogo
VATICANO

O papa Bento 16 fez um

apelo ontem pelo fim da
violência no Tibet, pedindo
tolerância e diálogo para so

lucionar a crise."A violência
não resolve os problemas,
somente os agrava", disse
ele ao final de sua audiência

geral semanal, acrescentan

do que tem acompanhado a

situação no Tibet "com te
mor".

Foi a sua primeira men

ção ao conflito desde que a

violência começou. O pro
nunciamento veio depois
que intelectuais italianos

pediram para que ele que
brasse o silêncio sobre o as

sunto.
"Nós pedimos ao Deus,

fonte de luz, que ilumine as

mentes de todos e dê a cada
um coragem para escolher o
caminho do diálogo e da to

lerância", disse o pontífice.
"Como pai, meu coração

sente tristeza e dor quando
vejo o sofrimento de tantas
pessoas."O Vaticano não tem

relações diplomáticas com a

China.
.

O governo tibetano no

exílio' diz que 99 pessoas
morreram quando as forças
de segurança chinesas re

preenderam as revoltas da
semana passada. O governo
de Pequim contabiliza ape
nas 13 mortes.

Paquistão elege 1 a

mulher presidente
A deputado do Partido Popular do Pa

quistão (PPP) Fahmida Mirza foi escolhido
ontem, como presidente do Parlamento,
cargo que será ocupado pelo primeiro vez

por uma mulher no País. Fahmida, que
obteve Z49 de 324 votos, substituirá
o atual presidente interino, Chaudhry

.

Amir Hussain, que pertence à legenda
que apóio o presidente do País, Pervez
Musharraf. Hussain presidiu o sessão no

qual o deputado do PPP venceu o candi
dato do oposição, Israr Tareen. Fahmida
tomou imediatamente posse do cargo-e,
presidiu ainda ontem, o votação poro es-
colher o vice-presidente do Câmara. Papa apela pelo fim da violência
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Gripe derruba mais
três no Juventus
Jáo goleiro Márcio voltou ontem aos treinos

Mattos tenta reverter o

tabu do tricolor não conseguir
ganhar fora do Estádio João
Marcatto. "Faltou estabilidade Edinho foi um dos três que nõo treinou ontem por causa da febre alta
emocional em alguns jogos.
Temos de nos organizar e aí

podemos pensar em vencer",
comentou. O treinador pensa
de forma otimista. Quer con
quistar 14 dos 18 pontos que
tem para disputar. "Queremos
trabalhar forte, principalmente
o fator psicológico. Até mesmo

,
estes casos de doença podem .

.

afetar o grupo, já que moram
todos juntos", afirmou.

q"

JARAGUÁ DO SUL

Quando se pensa que nada
pode piorar no Juventus, eis que
o improvável acontece. Três jo
gadores não puderam treinar
ontem par causa da gripe. Os
atacantesAnderson e Edinho e

o volante André Marches foram

parar no hospital com dores no
corpo e febre alta. No último do
mingo, no jogo contra o Cidade
Azul, o goleiro Márcio não pode
entrar em campo por causa dos
mesmos sintomas. Mas ontem

ele voltou aos treinos, depois
de perder dois quilos por causa
da doença.

"Senti muito a garganta,
parecia que ela estava fecha
da. Tive dores muito fortes na

cabeça e no corpo, além de fe
bre", lembrou o goleiro trico
lor. 'Ainda me sinto um pouco
debilitado, mas tenho de voltar
e correr atrás do prejuízo. Foi
até bom não ter jogo no meio
da semana que deu mais tem

po para recuperar", emendou
ainda Márcio, que espera estar

totalmente recuperado para o

confronto de sábado, contra o

Avaí, em Florianópolis. Com to

dos estes problemas, o técnico
Dirceu Mattos quebra a cabeça
para montar um time. "Vai ser

complicado", resumiu.

JULIMAR PIVATTO

Juve não venceu
como visitante

O CORREIO DO POVO HIQUINTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2008

Reforce a imagem da sua emineSa!
Vista seus (olaboradores (om uniformes
produzidos (om tecidos da
mais alta qualidade.

Mudanças nos horários
Os próximos três jogos do
Malwee no ligo Futsal tiveram
dotas alterados. A partido que
seria hoje, contra o Unisul em
Tubarão, passou poro o dia 23
de abril. Já os confrontos con

tra o Colegial e o Ulbra (am
bos foro de coso) ficaram poro
os dias 26 e 28 deste mês, 00
invés de serem transferidos
para depois do Mundial. É
o formo que o técnico Fer
nando Ferretti achou poro dor
ainda mais ritmo 00 grupo.
Ainda mais que, por causo do

Seleção, não tem como trab
alhar o entrosamento do time
nos treinamentos.
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POPULARIZAÇÃO

ESPORTE----------

Xadrez pretende ter mais adeptos
Objetivo para este ano é triplicaro número de praticantes da modalidade
JARAGUÁ DO SUL

Popularizar o xadrez em

Jaraguá do Sul. Este é o ob
jetivo da equipe de xadrez
(FME) para o ano de 2008. O

primeiro passo será ampliar
o número de praticantes.
Atualmente são 80 atletas
inscritos nas atividades e a

intenção é que esse número

passe para 200 até o final de
ano.

De acordo com o técnico
da equipe, Bolívar Gonzáles,
a idéia é massificar o espor
te entre crianças e adultos.
Para tal, o grupo pretende
ter uma sede fixa no Centro
da cidade. "O xadrez não

precisa de um lugar grande.
Uma sala comercial seria o

suficiente", destacou o trei
nador. Hoje os atletas trei
nam na Faculdade Jangada.

Na parte de rendimento,
os jogadores que compõe a

equipe estão facadas nos

.Ioguinhos de Santa Catari
na e Olesc (Olimpíada Es
tudantil de Santa Catarina).
Já na categoria adulto, a jo
gadora Jaqueline Pamplona,

19 anos, disputa o Campe
onato Brasileiro Feminino

que acontece em maio deste
ano. Mesclando atletas pro
fissionais com. praticantes
que tem o xadrez como um

hobby, a idéia, conforme o

treinador, é difundir a práti
ca do esporte. "O nosso obje
tivo é ampliar a participação
de jovens e também de adul
tos", comentou Gonzáles.

Segundo ele, a prática
do xadrez vai além, "de
senvolve a concentração e

o raciocínio e pode ajudar
até no contexto educacional
e profissional". Uma parti
cularidade do esporte é que
não tem idade para a prática
pode ser desenvolvido dos
sete aos 80 anos ou mais.

Para quem se interessou
em treinar xadrez pode com

parecer pessoalmente na Fa
culdade Jangada, nas terças,
quartas e quintas-feiras, das
13h30 às 17h30, ou entrar

em cantata com Gonzales
pelo telefone 9608-5611.

GENIELLI RODRIGUES Equipe de xadrez pretende ter uma sede própria para aumentar o número de enxadristas, estimulando a prática

Grupo de ciclistas promove
primeiro encontro de bikes
GUARAMIRIM

Com a intenção de promo
ver a prática de esportes, co
nhecer as belezas naturais da
cidade e, de quebra, ajudar o

Lar dá Criança, o grupo Camo
bi (caminhada, montanhismo
e bicicleta) promove no dia 30

� de março o 10 Encontro de Bi
kes de Guaramirim.

O grupo é formado por seis

praticantes das modalidades.

Freqüentemente os adeptos
fazem passeios para cidades
como Balneário Camboriú e

Nova Trento. Desta vez, eles
resolveram prestigiar a cída-',
de. O trajeto conta com 46 qui
lômetros, contando com a ida.

� e a volta. A saída acontece 'às'
.. ,

� 8h30 na frente do Ginásio de
is Esportes Rodolpho [ahn. De

pois os ciclistas seguem até o

Bairro Avaí, Guamiranga e en

cerram o passeio no Salto. A
previsão é que o grupo chegue

no destino ao meio-dia, onde
será servido almoço aos parti
cipantes.

"Vai ser um passeio para
promover a saúde. O objeti
vo é conhecer as belezas do
interior", disse o organizador
do evento Matias Tomczaka.
Segundo ele, o objetivo é que
o encontro se repita em 2009.
"Com essa primeira experi
ência teremos uma noção de
como realizar a segunda", fi
nalizou.

As inscrições devem ser

feitas até o dia 26 de março,
na DMT Bike ou Papelaria De
nios. Podem participar apenas
pessoas acima de 15 anos. O
custo é de R$ 10, que inclui
camiseta e o almoço. Todo o

lucro do evento será repassado
para o Lar da Criança. Outras
informações sobre o encontro
nos telefones 3373-0073 ou

3373-4693.
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Vasco enfrenta o Bragantino hoje
Time alvinegro diz que empate com gols fora de casa é bom resultado

CARIOCAS

.

RIO DE JANEIRO

.

As goleadas recentes pela
.

Taça Rio não são levadas em

conta pelo téénico do Vasco,
Alfredo Sampaio, na hora de
analisar o jogo contra. o Bra

gantino, hoje às 20h30, em

'Bragança Paulista, pela segun
da fase da Copa do Brasil. Sem
Edmundo, que será poupado
para o clássico de domingo
contra o Fluminense, a ordem
é buscar pelo menos um em
pate com gols, para decidir a

vaga em São Januário. Vencer
por dois gols de diferença e

dispensar o jogo de volta não
está nos planos do treinador.

"O Bragantino tem quali
dade superior aos adversários

que enfrentamos pelo Estadu
al. Sabemos que o gol fora de
casa é muito importante", diz
Sampaio, que vai promover al-

teração na formação da equipe
com a saída de Edmundo. Em
treinamento tático na manhã
desta quarta, emSão Januário,
o técnico armou o time com

três zagueiros para reforçar a

defesa contra cruzamentos e

bolas aéreas.
"Vimos alguns jogos deles

e esse é seu ponto forte. Com
três defensores, temos mais

segurança", diz o zagueiro Jor
ge Luiz, que terá a companhia
de Vilson e Eduardo. Com o

novo'esquema, Wagner Diniz
e Calisto atuam como alas,
com Jonílson mais fixo como

volante. Morais e Leandro
Bomfim cuidam da armação.
Edmundo avalia que o duelo
com os paulistas será o mais

complicado que o Vasco teve
no ano até aqui, desconside
rando-se os clássicos cariocas. Alfredo Sampaio conversa com os jogadores e acredita que o confronto de hoje será um dos mais difíceis do ano

MUNDIAL DE BODYBOARD

dior2008 de
Brasil sediou
ijuçô. Alguns

n.e tem premio
f .. $ 30 mil poro os

ato Pieri - Cecriso Revestimentos Cerâmicos
- Glauco C. Fernandes - Plurolseg Corretora de Seguros

- Jurandir Sell Mace�o -Instituto de Educação Financeira/UFSC
Diretor de Ccoccitocôc -JefersonAlexandreVieira - legaliza fnformàtíca
rhn:rjD,' d-e Co("t'grú<:(;:I:çÔO - Diego Queyedo - Grupo RBS

.

Do-e-lor de Cooteodo - HerculanoM4Iriins - HOM Business Solution
tn-etcrde EXpGn�{H') 6 A..")::'.oó<-..doa � Luiz Gustavo Vailoti - First�.A.

- Ricardo Raabe - Brasil Telecom
Oír����>n:k - PabloGarcia - TESe - Terminal Santo Catarina
r)i,-��h)f d.", 'l'étnobgio - Diogo Kleinubing - D2KWeb Business

[)in;;�úr .lur+dicc - Rafael Borba � Sorbo, Poffo, Henn & ReginattoAdvogodosAssododos
Dln,ftôfo de Everiroa - Maria Carolina Linhares - Neo linhareslKombo Tecnologia

Dccc: 06/03/2008
h.ofÓriG, 19h30min
Local. Centro de êventos do FIESC

Audi16rio Egon Freitag
l':r:d���'e<;('l: Rod, Admar Gon%ogo, 2765

Itocorubi - FJoriol1ópc;-Us - se

Realização
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C NTATO VIRTUAL SEM LIMITES
A Internet toma-se cada vez mais democrática, sem barreira de idade

JARAGUÁ DO SUL

"Com o Orkut e o MSN te

nho contato diário com uma

irmã 'que mora em Portugal".
A frase não é de nenhum ado
lescente que passa horas na

frente do computador, mas de
.

Irena Almeida de Souza, uma
senhora dê 63 anos que acei
tou o incentivo dos filhos e há
um ano acessar a internet faz

parte da sua rotina. A aposen
tada fortalece as estatísticas e

tendência mundial: a internet
não tem idade.

Pesquisa realizadapelo Sese,
no ano passado, revelou que
4% dos idosos brasileiros sa

bem acessar a internet. Apesar
da pouca representatividade,
este número mais que dobrou
em apenas quatro anos. Nos
Estados Unidos, quase 90% dos
idosos acessam regularmente a

internet. Mesmo com a grande
diferença numérica, o conta
to com parentes e amigos é a

maior razão de acesso nos dois e as viagens mensais à Santa
países. "Mais uma maneira de Maria -foram intercaladas por
se comunicar", sintetiza dona . outros 'meses. '�.última vez foi
Irena sobre os benefícios da fer- em setembro", disse. Mas ga
ramenta. rantiu que nesta semana ou na

A aposentada sempre tra- outra vai visitar os parentes em
balhou com computador, no Santa Maria. Com todas essas

serviço público, mas nunca alterações, a senhora recusa-se,
tinha usado a rede. "É muito ..entretanto, em utilizar a lingua
diferente", relembra das difí-

.

gem virtual, com "carinhas"
culdades. A necessidade de e £rases abreviadas: "É difícil,
se comunicar e aumentar o mas uso só a abreviatura de al
contato com os parentes de- gumas palavras".
ram paciência à Irena. "Fui Dona Irena incentiva o uso

aprendendo sozinha. Ainda da. internet por idosos, por
tem mensagens que aparecem

.

que "além de conversar com

e eu não sei o que fazer, então parentes e amigas da cidade"
chamo a vizinha ou ligo 'para ela teve a boa surpresa de re

os meus filhos". Ela mudou-se encontrar pessoas no Orkut.
para Jaraguá do -Sul em 2003' "Foi muito bom falar com meu

e há três anos mora sozinha. ex-chefe, o Rui", comenta ale
Os três filhos e a família es- gre. Irena diz usar a internet
tão espalhados no Rio Grande também para se informar so

da Sul, Rio de Janeiro, Mafra, bre cuidados com a saúde e ler
Joinville e até em Portugal. jornal de outros estados.

Ela conta que os custos com

ligações reduziram pela metade LuciANA DE AGUIAR

1

l'

Gol City 1.0 2
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