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Torta de frango
pàra a família
Segredo de receito caseira é acertar o
mão no mossa e caprichar no tempero. '

Página 13

Vó coruja e

emprestada
Lorecy Massaia cuido de 11 bebês
durante cerco de doze horas por dia.
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LEIA HOJE �Qis,de quatro Julho é prazo Impasse ameaça
Gabeira mil 'infrações para terminalcapitalista: sinal

dos tempos Operação Semana Santo, do Polícia Projêtli que altero prazo poro o Governo Federal repasso cerco de

Página 17
Rodoviário Fed�ral, registrou três conclusão do novo terminal urbano RS 65 mil para o tratamento de
mortes nos rodovias catarinenses chegou à Câmara de Vereadores no hemodiálise, mos o conto do município

,i
no feriado de Páscoa. tarde de ontem. ultrapasso os RS 80 mil por mês.

, AgêncIa EsIado 'P49111� 6 Página 4 �inaS' ,

Apae inaugura
sede de terapia

,
'

Entidade posso a ter espaço próprio poro
realizar equoterapia ein Guaramirim.

Página 7

FORA DO BARALHO
Príncipe encantado com amnésia

Página 10

Pessoas que dão presentes e fn
zem doações poro instituições de
caridade são mais felizes do que
aquelas que só gostam dinheiro
com elos mesmos. É o que diz um

estudo de cientistas do Canadá
e dos Estados Unidos. Segundo o

pesquiso, "o maneiro como os pes
soas gostam seu dinheiro pode ser
tão importante poro suo felicidade

quanto o quantidade de dinheiro

que ganham".
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ÉTICA E EDUCAÇÃO
OPINIÃO----------

CHARGE

PONTO DE VISTA

Pagando pro ver

PABLO VARELA

BRANCO,
PROFESSOR

essas coisas de tiete. Acompanhara
toda a trajetória de seu ídolo, sabia

que ele passava horas estudando

música. Sabia também que instru

mentos custam caro. Acessórios,
de cordas a palhetas, sempre geram

gastos pequenos
-

que somam-se ao

orçamento mensal do artista. Mas

agora tudo seria recompensado, pois
ela estaria lá para aplaudi-lo e leva
ria muita gente ..

Enfim, o grande dia. O moço esta

va relativamente tranqüilo, estudara
bastante o repertório durante a sema

na, contava com bom equipamento e,

sobretudo, confiava em sua destreza,
tanto com o instrumento quanto com

a voz. A fã, ao contrário, estava tensa,
botou a melhor roupa, caprichou na

maquiagem, fez meia dúzia de man

dingas para que tudo desse certo.

E deu. De fato, nosso trovador era
muito seguro e esbanjava alegria en

quanto desfilava seu repertório. A
moça, a cada momento se apaixona
va mais. Até o momento de pagar a

conta. Couvert artístico: dois reais.

Argumentou que eram amigos do

músico, mas olhou em volta e qua
.

se todos no bar também eram. Disse

que achava muito caro, que falassem
coni o cantor para que não pagasse.

-

Disse ao garçom que estavam ali
para dar "a maior força". Esqueceu
dos gastos e da dedicação do amigo
quando pagou os dois reais. Saiu do
bar desiludida. Pensou com ela mes

ma: "Já está 'se achando".

Gostava muito de ouvir o amigo
que tocava violão e cantava. Quando
:.o .ube que ele iria se apresentar em

u.., bar da cidade - lugar bonito e

bem freqüentado - empolgou-se mais
que o necessário. Convidou amigos,
amigas, colegas, conhecidos e até

inimigos. Os amigos insistiam que
ela tinha uma paixão pelo moço.

Agora ligava para ele quase todo

dia, perguntava se estava nervoso,

dizia que o dia estava chegando,

Teoria e

prática na

aprendizagem. PAULO MORETTI,
PROFESSOR

Na multiplicidade de perspeçtivas e na singularidade de meios,
o processo educativo sempre estará voltado, concomitantemente, à

teoria e à prática escolar, promovendo avanços que perpassam tanto

pela disciplinaridade quanto pela inte;rdisciplinaridade, que valori

zam tanto a pedagogia quanto a psicopedagogia. Valorizando idéias

convergentes e situações adversas, a teoriàe a prática escolar impelem
professores e alunos a um trabalho sístematízado de pesquisa e de es

tudos, visando a desenvolver processos e procedimentos que tomam

o ensino-aprendizagem-avaliação não apenas uma conseqüênciamas,
sobretudo, um resultado.

Na realidade, teoria e prática acabam por se converter num projeto
. de investigação continuada, que avança progressivamente não rumo

ao desconhecido, mas se volta salutarmente à valorização do processo,
em cujo contexto está inserido o saber e, principalmente, o conhecer.

A teoria e a prática, associadas ou particularizadas no seu todo,
num processo de abrangência ou de segmentação, sempre haverão de

oportunizar novas perspectivas, sempre haverão de criar novos proje
tos, sempre haverão de definir novos objetivos, fortalecendo o desen

volvimento da aprendizagem. Para se chegar aumbom termo,mesmo

gerando incertezas na gerência de pessoas, professor e aluno devem

fazer ajustes na condução do planejamento, fortalecendo a execução
do processo ensino-aprendizagem-avaliação, cuja dimensão e cujo
sentido só tendem a se fragilizar se para tanto contribuírem a inércia

ou a indiferença dos agentes que podem fazer da teoria e da prática
um monumento ao fracasso. Para que tal não aconteça é preciso que

o planejamento, voltado para o futuro, mas com execução efetuada

no presente, possa refletir dilemas e perspectivas, cuja convergência
acaba se localizando e se situando na sala de aula, esse caldeirão de

receitas, esse laboratório de paradigmas capazes, por si sós, de criar

sempre novos espaços para fundamentações teóricas e para aplicações
práticas.

É no âmbito desses espaços privilegiados que a teoria e a prática,
num processo de ínterdependêncía, acabam ora explicando, ora com
preendendo, transformando a reflexão num canal, num veículo atra

vés dos quais se processa a aprendizagem, o saber, o conhecimento.
Palmilhando esses passos, abrindo esse caminho é que o professor

e aluno estabelecem uma dialética de efetiva participação e de afetiva

cooperação, transformando o projeto educativo e o processo pedagógi
co nessa perspectiva real da construção do conhecimento, embasado
numa dimensão psicopedagógica.

Fazer da teoria e da prática uma semeadura de resultados não sig
nifica promover elucubrações falaciosas, mas construir uma "mens"

educativa que empreste ao processo ensino-aprendizagem-avaliação
uma dimensão e um sentido que, nos desafios diários de uma sala

de aula, acabam por dar guarida a uma tomada de consciência que

resgata a verdade inquestionável de que com o ideal se sonha e corn

o real se vive.
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" Minha família era

desunida, hoje somos

muito felizes."
ANTÔNIO PEREIRA, APOSENTADO,

no Via Sacro do Rio Molha.

"Somos muito
melhores que aquilo
(GP da Austrália)."
FELIPE MASSA, PILOTO DE

FÓRMULA 1,
untes da corrida da Malásio,
que também nóo concluiu.

"Não entendo como

um juiz pode decidir
em cima da hora."

JOSÉ CARLOS SILVA,
EMPRESÁRIO,

sobre liminar proibindo o abertura
dos grandes supermercados no

Sexlo-Feira SonIa.
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Piso nacional
A Câmara d,os Deputados quer dar mais para o piso nacional dos professores que
o governo, As vésperas do feriadão de Páscoa, a Comissão de Finanças e Tributa

ção aprovou proposta de R$ 950 para professores do ensino público fundamental
e médio nos três níveis (federal. estadual e municipal), O piso deve ser adotado
gradativamente até janeiro de 2010, A mudança consta no substitutivo da Co
missão de Educação e Cultura aos projetos de lei 7431/06, do Senado, e 619/07,
do Poder Executivo. O primeiro estabelece piso de R$ 800 para profissionais que
tenham nível médio e de R$ 1,1 mil para os habilitados em nível superior. Já
o projeto do Executivo estabelece um salário de R$ 850.A esperança da ca

tegoria está em um acordo de líderes de bancadas pela aprovação segundo
o deputado Manoel Junior (PSB-PB), relator do projeto.

.

'ICMS 2
Assembléia legislativa já propôs ao

Estado que empresas do transporte
coletivo sejam isentas do ICMS que
incide sobre o óleo combustível. Em

contrapartida, redução das passa
gens. Em Jaraguá do Sul. a empresa
Conarinho já acenou positivamente.
E, na semana passada, o vereador
'Eugênio,Moretti Garcia (PSDB) re

forçou a proposta ao governo. Como
exemplos, 5% mais barato se o ICMS
fosse 50% do custo atual. E 12% no

caso de isenção total.

ÚNICO
O Brasil tem absoluta carência de
heróis em quem a população possa
se espelhar. O único que merece ser

assim chamado é Joaquim José da
Silva Xavier, o Tiradentes, enforcado
e esquartejado em 21 de abril de
1792, há 216 anos. Por ter ousado
denunciar e combater corruptos. E,

, por isso, traído. Em ano bissexto, é
o feriadão do mês. Pará os corruptos,
também.

ICMS 1
Pelo Decreto 4.355 do governo do
Estado, um primeiro passado já foi
dado. Agricultores que compram
tratores e colheitadeiras usados já
têm redução de 95% da base de cál
'culu do ICMS. Com reflexos diretos
nos gastos; onde entra- o Meo Mesel

J

•

visto a economia na' horlÍ da uquisi- .

, ção desses maquinários. O projeto é
do deputado Padre Pedro Baldissera
(PT) e tramitava na Assembléia le
gislativa desde 2006.
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ho Sul da BR-101 só fi�ó,\pFonto em 2010, se ficar. Tudo o

em contrário é ... mentiró'de'político. Portantô:'ôinda dois
frente até que o treého côtarinense esteja duplicado, mes

concluído em seu projeto original. Tipo trecho Norte, no gOY,erno Fer
nando Henrique Cardoso (PSDB). No quesito imitar para pior, o atual
faz a lição de casa.

OLHO ABERTO
Até lá, presume-se, a duplicação dos primeiros 70 quilômetros da BR-
280 já deva ter começado. Uma outra mentira que se contou por mui
tos anos. Comparado a outras obras em rodovias federais, é bom ficar
de olho, para não ser entfe9Y�, pago e inaugurada inconclusa. Exem
plo disso é visível e palpávet�ntre Garuva e Balneário Camboriu.

ALERTA
Diferente de outros anos, o 17° relatório de balneabilidade da Fatma

divulgado na sexta-feira mostra que, mesmo encerrada a temporada
de verão que cencentm milhares de pessoas nas praias, a poluição
do mar continua. Em todo o litoral catarinense, 50 dos 182 pontos
analisados se mostraram impróprios para banho. Em Florianópolis, 24
dos 62 locais amostrados estavam poluídos. Mas o saneamento liásicó
não sai das plataformas de go.verno dos candidatos.

sF

BENEFíCIO
Já é lei: desempregados ou pessoas reconhecidamente carentes estão
isentos do pagamento de taxa de inscrição quando da realização de
concursos públicos promovidos pelo município de ItajaL Aliás, receita
expressiva também em vestibulares li todo tipo de concursos. Projeto
do vereador luiz Carlos Pissetti (DEM) vai para o sanção do prefeito
Volnei Morastini (PT), que apóia,'

.j!l.

CADEIAS
A CPI do Câmara dos Depu�{Jdos que investiga o sistema carcerário
no país vem a Santa Catllrlnn essa semana. Aqui não é diferente. Os
presídios em construção lenta oferecem, juntos, 2.500 vagas para uma

demanda atual de 4.500. Não incluídos mais de mil mandados de pri-
são não cumpridos por cau o super�otação dos atuais. Vão gastar
diárias pelo país afora: E n i acontecer.

� único, como é adot
hóspede ver se o roupa l

ou dono do hotel ficassem enverg��
po suja." A proposto é do deputôdo
chegar a tal ponto, deve te� passado

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



D O CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2008 POLíTlCA----------

CONTRATO CANARINHO

Terminal até 31 de julho de 2008
Prazo é estabelecido no novo projeto de lei que chegou ontem na Câmara
JARAGUÁ DO SUL

O novo terminal urbano de
passageiros deverá ser cons

truído até o dia 31 de julho
deste ano. O prazo é estabele
cido no projeto de lei assinado
pelo prefeito Moacir Bertoldi
que chegou ontem à Câmara
em regime de - urgência. Por
isto, a proposta, que foi lida na

sessão de ontem e encaminha
da para análise das comissões

permanentes da Casa, deverá
ser votada dentro de 30 dias.

Este é pelo menos o terceiro

prazo estabelecido pelo Execu
tivo para a execução das obras,
de responsabilidade da Viação
Canarinho, concessionária dos
serviços de transporte coletivo
no município. O projeto ante
rior estipulava que o novo ter
minal deveria ser entregue até
31 de janeiro deste ano. Como
nem chegou a ser votado, o pre
feito pediu, na mensagem enca-

- minhada ontem, a restituição
daquela proposta.

Até dia 31 de julho também
deverão ser entregues os últi
mos 60 abrigos de passageiros,
de um total de 180, e implan-

tado o sistema de bilhetagem
eletrônica. A data também é o

prazo para a construção de 11

plataformas de transferência
e transbordo de passageiros,
"cobertas e dotadas de áreas
de circulação e embarque, de
nominadas mini-terminais de
bairros, que deverão ser com

postas, em média, por seis

abrigos padrões".
O projeto estabelece, ainda,

31 de dezembro de 2008 como

prazo para a implementação
do plano de divulgação e in

formação social, necessário

para a implantação do sistema

integrado e adoção da tarifa
única na área urbana. Como
O Correio antecipou mês pas
sado, o novo termo aditivo ao

contrato de concessão tam
bém prevê a desapropriação
do terreno anexo ao atual ter
minal, a cargo da Prefeitura. Já
a aquisição dos bens móveis e

imóveis compete à concessio
nária, com a posterior dedução
dos valores do total do investi
mento - R$ 3,7 milhões.

'PRAZOS ANTERIORES
31 DE DEZEMBRO DE 2006

Doto previsto no projeto de lei aprovado pelo
Câmara em março de 2006.

31 DE JULHO DE 2007

Um ano depois do aprovação do projeto, o lei
sancionado pelo prefeito Moacir Bertoldi apa
rece com o doto alterado poro 31 de julho de
2007. Executivo alego que "erro" partiu do Câ
mara, que, por suo vez, acuso o Prefeitura.

31 DE JANEIRO DE 2008

Prazo que consto no projeto de lei, encaminha
do pelo prefeito em julho de 2007, que não foi
votado e agora solicitado o restituição.

Prefeito Moacir Bertoldi pede apreciação do projeto de lei em regime de urgência, portanto, em 30 diasCAROLINA TOMASELLI

Adernar Possamai assume vaga
Terceiro suplente do DEM fica 15 dias no lugar de Maristela Menel

Tucano afirma que prefeito
não participou de reunião

O terceiro suplente do DEM, MASSARANDUBA sani, "radicalizou dizendo que se

Adernar Possamai, assumiu O presidente do PSDB, Silvio o PSDB não concordar em indi-
ontem vaga na Câmara de Ve- Mainka, afirma que o prefeito car o nome do candidato a vice,
readores de Jaraguá do Sul. O Dávio Leu (DEM) não participou irão de chapa pura".
democrata foi convocado por da reunião que culminou com Segundo o presidente do
conta do pedido de licença da o rompimento da aliança entre PSDB, "em 'nenhum momen-

presidente da Casa, Maristela tucanos e democratas para dis- to o democrata falou em fazer
Menel (PT do B), que se afastou putar a Prefeitura este ano. No pesquisas". Também negou as

por período de 15 dias para tra- último dia 19, o prefeito negou declarações de Dávio Leu de
tamento de saúde. O segundo ter havido qualquer compromis- _ que ele nunca participou dos
suplente do partido, Augusto so com o PSDB para que o par- acertos entre o DEM e o PSDB
Mueller, declinou da oportu- tido ocupasse a cabeça de chapa na disputa das eleições de 2000
nidade, dando chance a Pos- nessas eleições majoritárias, sem e 2004. "Participei das reuniões
samai, que no ano passado já que fossem feitas pesquisas -de em 2004 como membro do di-
havia assumido a vaga durante opinião pública sobre a preferên- retório e pré-candidato a vere-

um mês. cia do eleitorado em relação aos ador, quando testemunhei os

Adernar Possamai foi vere- nomes indicados. acordos que agora simplesmen-
ador na legislatura de 1997 a "Se Leu tivesse participado te são negados", garante.
2000. Agora, durante o curto 'doencontro, teriaescutadode seu "Quanto aos cargos citados
período na Câmara, o vereador representante que eles (democra- pelo prefeito, o PSDB ocupa ape-
pretende cobrar melhorias no tas) não abremmão da cabeça de nas um que será entregue no dia
trânsito da cidade, através de Cf) chapa porque formam o maior 31 de março", continua Mainka,
indicações dirigidas ao Execu- � partido, tem o maior número de afirmando que que o partido está
tivo. O vice-presidente Terrys i vereadores e'amáquina namão", aberto a coligações com outras
da Silva (PTB) assumiu interi- ,� declara Mainka, para quem o siglas e se reúne hoje-à noite com
namente a presidência. Ontem, democrata. (E) tomou posse pela segunda vez nesta le9islatura - presidente do DEM, Almir Trevi- o PMDB.
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Sindicato quer ampliar a reforma
Plano de Cargos foi alterado sem a participação dos Servidores Públicos
JARAGUÁ DO SUL

OS servidores públicos muni
cipais de Jaraguá do Sul apóiam
com ressalvas o Projeto de Lei
320/2007 que altera parte do Pla
no de Cargos e Vencimentos da
categoria sansionado na semana

passada. O Sinsep (Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais)
decidiu pelo apoio como forma
de garantir as mudanças que fo
ram conquistadas, mas os traba
lhadores querem a ampliação da
reforma.

Segundo a presidente do
Sindicato, ldinei Petry, o projeto
aprovado na Câmara de Verea
dores foi elaborado pela Admi

nistração e por uma empresa de
consultoria, e sem a participação
de uma comissão de servidores.
Mas a classe destaca que uma

das principais conquistas da re

forma. é a alteração no cargo das

recreadoras. "Elas possuem gra
duação de professora, fazem o

mesmo trabalho de professora,
mas recebiam salários inferiores.

Agora elas terão o cargo alterado.
Este foi um avanço", explica o te
soureiro do Sindicato, Luiz César
Schomer.

É importante lembrar ainda,
que tanto as alterações nos car

gos como nos salários vão ocor

rer de forma fracionada. Ou seja,
a primeira etapa paga em março
e a segunda somente em no ano

que vem. A presidente do Sindi
cato lembra ainda que os traba
lhadores contratados em caráter

temporário, os chamados ACTs,
também estão incluídos no novo

plano, que atinge cerca de BOO ser

vidores. Mas as medidas não va

lem para os cargos de confiança.

DEBORA VOLPI Poro Sindicato, alteração nos salários dos recreadoras é uma conquisto, mos Plano deve ser ampliado

Professores voltam às aulas
e esperam negociações

Os trabalhadores em edu
cação da rede estadual que
estavam em greve há 14 dias
voltaram às escolas nesta se

gunda - feira. As salas ficaram
cheias novamente, e agora alu
nos e professores tentam recu

perar o atraso no conteúdo.

Segundo o coordenador do
Sinte (Sindicato dos Trabalha
dores em Educação), Rodrigo
Guidini, a paralisação foi in

terrompida pela baixa adesão
no Estado e também pela falta
de negociação com o Governo.
"Mas a luta continua, agora via
Assembléia Legislativa. Não es

tão descartadas novas paralisa-

ções até o final do ano", revela.
Ele lembra ainda que o Go

verno prometia entrar em nego
ciação se os professores optas
sem pelo fim da greve. E conta

que aguarda a confirmação de
uma audiência com represen
tantes da Secretaria de Educa
ção para discutirem a questão
do desconto ou reposição dos
dias parados. De acordo com o

professor, a reposição do con

teúdo perdido vai depender
de negociação com o Governo.
Mas ele adianta que enquanto
trabalhadores e Estado não en

trarem em acordo, os alunos

podem continuar prejudicados.

Impasse no tratamento de hemodiálise
Governo Federal repassa valor inferior aos custos com o serviço
o mecânico Osmar Soa

res, 47 anos, tem problemas
renais há quatro anos e preci
sa recorrer ao tratamento de
hemodiálise três vezes por
semana. Ele recebe o servi

ço gratuito no Centro de He
modiálise que fica anexo ao

Hospital São José, em [ara
guá do Sul. "Não seria possí
vel pagar pelas sessões parti
culares, custam mais de R$l
mil. Além disso, gasto cerca

de R$200 por mês só em re

médios", afirma. Assim como

ele, mais de 50 pacientes da
região do Vale do Itapocu são
atendidos pelo Centro. Mas
um impasse envolve este

tipo de tratamento na região
.

ameaça a continuidade do
serviço.

O que ocorre é que a he
modiálise em Jaraguá é feita

por uma fundação de Join
ville. Os gastos corn o ser

viço são pagos por recursos
do Governo Federal, mas o

repasse tem o valor máximo
de R$65.255,00 e os custos

já chegam a R$BO mil men
sais. O município não pode
pagar a dívida, sem compro

lulas,volt�m 00 normal, mos reivindicações dos professores continuam meter- outros serviços.

Segundo Voltolini, déficit com hemodiálise já ultrapasso os R$ 33 mil
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OPERAÇÃO SEMANA SANTA

GERAuPOLíCIA�-------�

PRF registra três mortes nas BR's
Outras 166 pessoas se feriram em 203 acidentes no Estado durante o feriado

s�JARAGUÁ DO SUL

A Operação Semana Santa,
realizada pela PRF (Polícia Ro
doviária Federal) de Santa Ca
tarina registrou 203 acidentes,
166 feridos e três mortos nas

rodovias federais que cortam o

Estado. O número de mortos e

feridos é inferior ao do ano pas
sado, quando foram registrados
? " acidentes, com 157 feridos
e cinco mortos. Nas rodovias do
norte catarinense, mais de qua
tro mil infrações foram registra
das nos quatro dias de opera
ção. Só os radares fotográficos
instalados ao longo das BR's

flagraram 3.749 casos de exces

so de velocidade.
Duas mortes aconteceram

na BR-470 (que liga Navegan
tes ao Oeste do Estado) e uma
na BR-158 (que liga o Oeste
catarinense ao Paraná). O pri
meiro acidente aconteceu às
7h de sábado, na BR-158, em
Cunha Porão Francisca Moura

. da Silva, 79 anos, morreu por
causa de uma saída de pista.

. Ainda no sábado, às 18h30,
Wilson Ponciano, 43, foi atro
pelado na BR-470, em Ibirama.

No domingo, às llh30, Vitor
Soeth, 55, morreu na colisão
entre automóvel e caminhão
na BR-470, em Blumenau.

Na região norte do Estado,
foram 27 acidentes, com 37
feridos e nenhuma morte. Em

2007, a operação registrou 41

acidentes, com 16 feridos e dois
mortos. De acordo com o inspe
tor-chefe da Delegacia de Polí
cia Rodoviária Federal de Join
ville, Adílio Paiano, o resultado
da operação é positivo. "Foi a
maior operação já realizada até

hoje no Estado", ressaltou. Nas
BR's 470, 280 e 101, a fiscali
zação contou com 36 policiais,
efetivo três vezes maior do que
em dias de movimento normal.

Segundo o inspetor-chefe,
os locais mais críticos do Esta
do são o trecho sul da BR-l0l;
o km zero ao km 53 da BR-l0l,
em Joinville; e a BR-470, em
Blumenau. "São trechos não

duplicados, com curvas sinu
osas e intenso fluxo de veícu
los, o que aumenta o risco de
acidentes", acrescentou.

DAIANE ZANGHELINI Rodares fotográfico registraram mais de 3.700 multas por excesso de velocidade no Norte do Estado

Vigilante mOlTe

afogado em rio
JARAGUÁ DO SUL

O vigilante Osni Pimentel,
33 anos, morreu afogado no Rio
Itapocuzinho, no Bairro João
Pessoa, na tarde de sábado. O

afogamento aconteceu quando
ele tentava salvar o filho de 13

anos, que se desequilibrou en

quanto brincava em cima de
um tronco e caiu dentro de um

"poço". O corpo do vigilante foi
encontrado na noite de sábado,
no mesmo trecho em que o afo

gamento aconteceu. Osni é na
tural de Cascavel/PR e morava

no Bairro Vieiras. Ele tinha ido
com a

f ,nia na casa da irmã,
que H.<.u.c.. aO João Pessoa.

Este foi o quarto afogamento
na região este ano. O subcoman
dante dos Bombeiros Voluntá
rios, Jean Walz, alerta que nadar
nos rios é muito perigoso. "Os

parques aquáticos são locais que
oferecem mais segurança e me

lhor infra-estrutura", afirmou. Equipes de resgate procuraram o corpo de Osni durante o tarde de sábado

Agressão, h,omicídio e assalto
marcam o Vale do Itapocu
JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM

Na noite de domingo, perto
das 19h, três homens armados
assaltaram a Estância Ribeirão
Grande, no Bairro Ribeirão
Grande do Norte. Os bandidos
anunciaram o assalto, pren
deram os funcionários no ba
nheiro e levaram cerca de R$
20 mil em cheques e dinheiro,
além de um notebook e dois .

CPU's de computador.
De acordo com a PM, o carro

usado no assalto, um Fiat/Bra
va branco, se deslocou em alta
velocidade na BR-280, sentido
Nereu Ramos e capotou perto da
Serrinha do São João. No carro, a

polícia encontrou os objetos fur
tados no estabelecimento, mas o
dinheiro não. O motorista e um

(f) dos envolvidos, que estava em

� casa e era ex-funcionário da es-
::>

i tância, foram detidos. O outro as-

� saltante continuava foragido até
o fechamento desta edição.

Namadrugada de sábado para
domingo, por volta da meia-noi
te, a PM deteve um homem acu

sado de agredir a esposa na Rua
Maria Zastrow, no Bairro Nova

Esperança, em Guaràmirim. Se

gundo a PM, 'àmulher apresenta
va várias lesões pelo corpo.

HOMICÍDIO
Eduardo José Nascimento da

Cruz, 15 anos, foi assassinado
a facadas na noit;:>·: sexta-fei
ra, dentro de um galpão na Rua

Benjamina Klaus Bens, na Ilha
da Figueira. O jovem foi ferido
no abdômen e morreu no hospi
tal. O suspeito é um adolescen
te de 16 anos. Este é o segundo
caso de homicídio registrado
na região este ano. A Polícia Ci
vil encaminhou o caso para o

Ministério Público, que deverá
manter .0 acusado num Cen
tro de Internamento Provisório
até que saia a sentença do juiz.
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APAE

Equoterapia será inaugurada hoje
Mãe do tenista Gustavo Kuerten estará presente no evento às 15 horas
GUARAMIRIM

A Apae (Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcio
nais) inaugura hoje, às 15

horas, a equoterapia da enti
dade na Rua Expedicionário
Olímpio José Borges, sede da
associação. A equoterapia se

utiliza do cavalo como recurso

terapêutico para promover, o
desenvolvimento físico, psico
motor, cognitivo, social e afe
tivo. A Apae de Guaramirim
atende mais de 80 crianças,
das quais 18 usufruem desta
modalidade terapêutica.

O instituto Guga Kuerten,
do tenista catarinense, que au

xiliou na construção da unida
de se fará presente no evento
através de Alice Kuérten, mãe
do atleta.

O custo do projeto ficou em

aproximadamente R$ 128 mil,

porém o terreno, às margens
da SC-413 onde foi construído
a equoterapia, foi doado por
Walter Adam. Walter tern urn

neto de 17 anos que estuda na

Apae e participa do grupo que
faz a terapia com cavalos.

A entidade conta com psi
cóloga, pedagoga, assistente
social, fonoaudióloga, tera-'

peuta ocupacional e outros

profissionais habilitados. A
sede tem um animal próprio
que é treinado para lidar com
as crianças portadoras de defi
ciências e necessidades espe
ciais. Esta prática terapêutica
é realizada há seis anos pela
Apae e até semana passada o

local da equõterapia era a fa
zenda Asa Branca, no Bairro
Corticeira.

OSNI ALVES A equoterapia da Apae de Guaramirim atende 18 crianças portadoras de necessidades especiais

. Sábado é dia de festa pelos 16

anosdeSüoJoüodoitaperi6
SÃO JOÃO

O município de São João do
Itaperiú comemora no próxímo '

sábado, 29 de março, o aniversá
rio de 16 anos de emancipação
político-administrativa: A festa,
porém, começa no dia 28, sexta
feira, com vasta programação.
Às 20 horas será inaugurado 'o

'

Centro de Integração Turística
domunicípio com show da ban
da Seven. A entrada é franca.

No sábado haverá programa
ção o dia todo com cultos e mis
sas na parte da manhã, passeio
ciclístico às 11 horas e almoço
ao meio dia. Na parte da tarde,
o Circo Escola de Barra Velha se

apresenta e praça de alimenta
ção no município será inaugu-

rada. Após show com [unio e

Julio.
No domingo haverá uma par

tida de futebol entre os fundado
res do São João Esporte Clube,
às 9h30. Na parte da tarde, apre
sentação dos Grupos de Melhor
Idade de São -Ioâo e show com

o conjunto Garotos de Ouro, a

partir das 19 horas.
Todas estas atividades serão

realizadas na região central do
município e as atrações progra
madas serão para entreter os

moradores de São João, autori-'
dades e turistas. O prefeito Val
dir Correa afirma que "no que
depender da Prefeitura, esta será
uma das melhores comemora

ções que o município já teve".

Sã., JoãQ, comemora 16 anos de emancipação político-administrativa

Pref�itu,ra implanta dez áreas de lazer
Bairro Avaí terá a reforma da pista de skate realizada em abril
GUARAMIRIM

A secretaria de Esportes
de Guaramirim implantou
ao longo dos últimos três
anos dez novas áreas de la
zer por diversos bairros do
município. O projeto é de
autoria do secretário Nelson
Boeira em parceria com as

associações de moradores
de Guaramirim. Os bairros
conternplados foram Nova

Esperança, Vila Progresso,
Loteamento Nova Esperan
ça, Loteamento Santa Rita,
Vila Brühmüller, Caixa Dá

gua, Vila Freitas, Avaí, Vila
Amizade, Loteamento Schi-
mith e Vila Carolina.

Foram implantados par
ques de diversão, quadras de
futebol de areia em algumas
localidades e urbanização de
alguns trechos com árvores e

'calçadas.
A licitação para constru

ção da pista de skate do Bair- .

ro Avaí já f61 aprovada pela
Prefeitura', o custo será de R$
'70 mil-e-a-obra deve começar
abril. . A- pista terá grade por
toda: a extensão, postes de
iluminação,' banheiro para os

atletas eágua dispo�íye!.

Áreas de lazer garantem à comunidade uma opção de lazer para família

partícipam de competições ofiCiais.
Até o finál deste ano mais três.áreas
de lazer deyerãO ser ímpla�tadas no

município.
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SÃO JOÃO

Bombeiro Militar
no Rio de Janeiro

O Bombeiro Militar cabo José HeJaldo
Maidl, que atende osmunicípios de São
João do Itaperiú e Barra Velha, embar
cou para o Rio de Janeiro no dia 23 de
março. José participará da missão da

Força Nacional de Segurança Pública
na capital fluminense. Além de José,
apenas. outros três catarinenses foram
cohvota�os. A missão dos catarinenses
consistirá em serviços de segurança
nas localidades onde estão previstas
reformas por conta do PAC (Programa .

de Aceleração do Crescimento).

BARRA VELHA

Árbitros
lançam livro

Os árbitros de handebol Sálvio Pereira
Sedrez e Delmar Tôndolo lançaram no do
mingo, em Barra Velha, o livro "Arbitragem,
uma nova visõo". A cerimônia foi na Socie
dade Recreativa de BalTa Velha e contou
com a presença de familiares, autoridades
e convidados. A publicação ficou por conta
da Editora Nova letra, de Blumenau.

VALE DO ITAPOCU�-------

GUARAMIRIM

URBANIZAÇÃO NO CENTRO
A Prefeitura de 6uaramirirn em parceria com a associação de mo

radores do Centro promoverá nos próximos dias a reurbanização
da área central da cidade. A intenção é reformar as calçadas. A
Prefeitura vai ceder a mão de obra e a associação o material a ser
utilizado. Depois de concluídas as obras, o projeto se estenderá
para os demais bairros até que toda a Rua 28 de Agosto esteja com

calçadas reformadas.

JARAGUÁ DO SUL SCHROEDER

Academia ao

ar livre
Caminhada
ecológica

Jaraguá do Sul ganhará em breve n pro-
.

jeto de academiasda terceira idade ao

ar livre. A professora Denise .Zanotti, da
Fundação Municipal. esteve na cidade de:
Lages, onde o projeto já existe, para obter
mais informações a respeito. Em Jaraguá .

o projeto deverá ser implantado no mês .:
de abril e o objetivo das academias é dar
uma opção não somente para os idosos,
mas para toda a população.

A secretaria de Turismo de Schroeder
lnfnrma-que as inscrições para a pró
xima etapa da caminhada ecológica,
que acontêcerá no município dia 12
de nbrll, já estão com as inscrições
abertas. O trajeto será no Morro Pela
do e o custo da inscrição é um quilo
de alimento não perecível. Para mais
informações o site é www.schroeder.
cem.br'

.

MASSARANDUBA

Oóviu Leu e Hélio Costa se encontram
O ministro das Comunicações Hélio Costa

.

e o prefeito de Massaranduba, Dáviu Leu,
também presidente da Fecam (Federação
Catarinense dos Municípios), estiveram
juntos em Florianópolis. No encontro o mi
nistro afirmou que 108 dos 293 municípios
catarinenses não possuem linhas de trans
missão de celular. O ministério anunciou a

instalação de telecentros comunitários que
servirão para amenizar o problema. Espe
ra-se que em 18 meses estes telecentres
disponibilizem ao Estado acesso à internet
banda larga bem como telefonia celular

Financiamento até 72x • Troco t'ICI�a • Garantia de procedência • Você confia, nós gal'ântimos
.

"
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'TAC não inclusa para todas as modalidades de flnancíamento, que estão sujeitas à aprovação de cadastro pelo Banco Volkswagen. Todos os veiculas deste anúncio
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ESTRÉIA FRACA

-' Estréia fraca de
Cicorelli na 1V
Bandeirantes

Escalada para a "guerra do

domingo na TV', Daniella Cica
relli estreou com uma audiência
nada ameaçadora: o "Quem Pode
Mais:'] game da Band baseado na
cansada fórmula homens X mu

lheres, registrou média de dois

pontos no Ibope. O programa
manteve o quarto lugar "tradi
cional" da casa, segundo o ibope
minuto aminuto.

Ainda bem que não foi ao
vivo. Apesar de cinco anos de
experiência como apresentado-.
ra, Daniella Cicarelli esbanjou
nervosismo. A ex-senhora Ro
naldo gaguejoumuito e escorre

gou várias vezes no português. ,

Sem falar na dureza no palco,
sobretudo no longo e primeiro
bloco do programa, que come

çou cinco minutos antes do ho
rário previsto (14h).

A atração - com cenário po
bre - começa corn a apresenta
ção dos participantes. O texto
é engraçadinho, com o humor
peculiar que a alçou à fama, na
MTV no comando do extinto

"Beija sapo". A vinheta de aber-
_
tura é bem feita, com Cicarelli
travestida de roupas caracterís
ticas de diferentes profissões.
Daí, ela entra no palco. O cabe
lo preto demais chamou a aten

ção. O figurino, com franjas,
também decepcionou.

Os merchandisings - verda
deira praga em todos os canais
atualmente - foram apenas três
e até que não agrediram muito
o conceito do programa. Afinal,
o canal tem que faturar para pa
gar o salário mensal de R$ zoo
mil da apresentadora ...

Se o objetivo é concorrer

com Eliana (Record), vice-líder
absoluta há quase dois anos,
a ex-VJ da MTV terá um duro
caminho, pois tem de superar
primeiro o "Qual é Música", do
SBT (4 pontos, terceiro colo
cado). A Globo foi líder, como
sempre; com 16 pontos, com

um filme infantil.
Cicarelli estreou após três me

ses de preparação, pouca propa
ganda e até uma crise na direção.
Na semana passada, houve a tro
ca do diretor do programa. Desde
o início do ano, no entanto, Cica
relli dizia estar "apreensiva" em
relação ao Ibope e afirmou estar.
"rezando". Chegou a brincar afir
mando que iria pedir alguns pon
tinhos emprestados para Gugu e

Faustão.
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, TEI..EVENDAS

Escrito nas estrelas
O ambiente era escuro e cheio de fuma

ça. Estávamos sentadas diante de uma mesa

repleta de apetrechos que eu costumava ver,

quando menina, nas revistinhas do "João
Bidú": Búzios, xícaras com borra de café, ba
ralho esotérico e algumas outras coisas que
não pude reconhecer. À nossa frente abriu-se
uma cortina de contas e surgiu "Mãe Santa
da Arapuca". Envolta no que me pareceu uma
dúzia de lençóis indianos. Na cabeça, um tur

bante que destoava completamente das es

tampas dos "lençóis". Sentou-se e abrindo o

baralho, dirigiu-se à Francislaine:
- Você é umamoça jovem e bonita, tem um

emprego que lhe satisfaz plenamente e uma

família unida e feliz. Você veio em busca de

respostas para sua vida sentimental.
Francislaine apertou minha mão e assen

tiu ansiosa para a mulher do outro lado da
mesa.

- Pois bem. Você encontrará seu homem,
breve, breve. Inclusive, pelas cartas, ele está
tremendamente atrasado. Você o conhecerá
de uma forma inusitada, e no exato momento

em que o conhecer sentirá o impacto do en

contro e saberá que o seu homem chegou.
Descrente e de saco cheio, consegui captar

algumas coisas em meio aos meus devaneios:
Um homem com posses ... Bonito ... Apaixona
do ... Blá, blá, blá. Acordei do meu transe com
a Fracislaine me puxando pela mão. Na calça
da, respirei o ar puro enquanto Francislaine
andava e falava olhando pra mim 'com olhi
nhos brilhantes de expectativa. Ouvi um som

estranho, de algo se chocando e quando dei

por mim, vejo Francislaine, um passo adian
te, estabacada no chão, COIn uma bicicleta
sobre o corpo e uma perna sobre o rosto. A

perna era do Gleidson e esse "impacto" acon
teceu em 1999. O filho deles tem hoje 7 anos.

.

Mãe Santa da Arapuca estava certa (a não ser

pelo fato de que a única posse de Gleidson
era a tal bicicleta "Caloi Ceci, cor-de-rosa").
Voltei algumas vezes para ler a sorte (sempre
sozinha e em segredo). Mas até hoje tenho a

impressão de que, se o homem da Francislai
ne estava atrasado, o meu sequer desconfia

que deve pegar a "estrada".

'NOVELAS·
. .: .-

.. '
, {..<

VARIEDADES-----____:___---

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Onde os Fracos Não Tem Vez
(14h30, 16h50, 19h1 0,21 h30 - sex/sobj.dom/qua)
(16h50, 19h1 O, 21h30 .,-seg/ter/qui)

• Cine Shopping 2
• 10.000 A.C. (Leg)

s (14h30: 16h40, l�,h, 21h10-sex/sqb/dom/qua)
li:!16h40,19.�!,�1!��lº .... s�.g/terJqui) k.1w

• Cine Cidade 1
• Os Esportolhões - (15h, 17h - todos os dias)
• 10.000 A.C. - (19h, 21hl0 - todos os dias)

Cine Cid
• Vestida poro Cosór - (19h20, 21 h30 -todos os dias)
• Conduta de Risco - (14h30, 17h - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Horton e o Munpo dos Quem (Dub) ;iCi
(13h45, 15h45, 17640. 1?h3p. 21 h20 - �,.�S osdias)

• Cine Mueller 2
• Juno- (14h, 16h, ISh, 20h, 22h - todos os�ias)

.

História· de
um amor

Este é o último livro do filósofo francês
André Gorz, escrito para homenagear
suo mulher, Dorine, com quem parti
lhou o vida por quase sessenta anos. O
casal cometeu suicídio em setembro de
2007; os corpos foram encontrados um

00 lodo do outro, e um cartaz, no porto
de suo coso, pedindo que o polícia fos
se avisado. Os dois viveram um grande
amor sem final feliz.

Mueller3
• 10.000 A.C.
l14M5, 16h45, 19h1U�h45 - todosos dio.s)

ovo

As mulheres no
Baixio das Bestas

Em uma pequeno cidade rural circunda
do por plantações de cana-de-açúcar, o

menino AuxiliadoHl é explorado e man

tido dentro de coso pelo avô. No cidade,
o agroboy Everardo junto-se o Cícero,
estudante, para us folias. No filme, um

mundo opressor para us mulheres.

DESEJO PROIBIDO
Álvaro pede a Miguel que aguarde em sua coso

enquanto ele vai buscar o documento no cofre
de um comerciante ao 10do.Álvaro entrega o re

gistro a Miguel e aviso que está se mudando do
cidade. Ano fico triste por nõo poder mais ter
filhos. Escobar a tranqüiliza. loura sugere que
Ana adote um filho com Escobar. Gaspar convida
Guilhermino paro ir como ele para a Inglaterra.
Florindo quer aprender inglês paro poder ser

artista em Hollywood. Miguel diz o Lauro que
seu nome verdadeiro é Sofia.

BELEZA PURA
Norma diz o Eleonora que Guilherme nõo é o

que parece ser. Robson 'nõo acredita que é
herdeiro de um milionário. Adomostor recebe
Robson na mansõo e ele cai desmaiado. Rakelli
choro desesperada. Norma diz a Suzy que Eleo
nora preciso ir embora com os crianças e sem

Guilherme. Joana fica furiosa quando Guilher
me conta que está saindo com Eleonora. Robson
diz a José Henrique que só assinará o documen
to depois de lê-lo. Guilherme e Eleonora se as

sustam quando a professora diz que Dominique
já foi embora.

DUAS CARAS
Sílvio diz que só consegue ficar bem em sua

própria cama, deita-se e dorme.Nadir vai à

praia encontrar Bernardo e o ajudo a ven

der cerveja.Ronildo finge humildade quando
Juvenalo manda se comportar. Dolores aceito

fotografar o calendário. Débora pede que Antô
nio jamais duvide de seu amor. Célia e Clarissa
comemoram os dobrões. Branco se assusta ao

chegar à coso de Ferraço e ver uma ambulân
cia na porta. Barretinho começa a respirar com
dificuldade e Sabrina grito por socorro. Sílvia
acorda e expulsa Branca.

AMOR E INTRIGAS
Alice diz que vai até a delegacia. Marilia fico
tonta e nõo consegue se equilibrar sozinho. Fi
lomeno ligo paro Alice. Alice atende ao telefone
e diz para Filomeno que está indo ver Marília.
Marcos diz para Comilo que vai voltar o morar

em cosa por causa de Marilio. Cristina diz para
Joõo que está preocupado com Marcos. Bruno
diz poro Dorotéia que ela deve ir à empresa
para conhecer o verdadeiro Francisco Feliciano.

Eugenio diz que Poco está com um novo visual e

pode ser apresentado paro o imprensa.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Carvalho diz paro Ernesto e Esmeralda que eles

precisam ir à delegacia prestar queixo contra

Toveiro e Dina. Toveiro diz que nõo iró desistir
de pegar Esmeralda, mos falo para Dina que
agora eles irõo pegar o próximo da listo. Tavei
ro mostra a foto de Valéria, uma repórter. Helga
tenta se soltar do corda. Juanita e Fernando
vêm de dentro e Helga finge estar desmaia
da. Os dois decidem ir para cozinha, enquanto
aguardam por Eric. Helga obre os olhos, começo
o forçar as amarras e consegue se soltar.
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------'------VARIEDADES

Verdadeiro amor
entre es famosos
o livro "Assim Te Conquistei", do
jornalista Chris Compos, traz histórias
de como 15 casais comuns e outros 15
famosos se conheceram e encontraram
o amor Débora Falabella e Eduardo
Hipolitho estão no livro: por e-mail eles
se enamoraram e trocaram os antigos
"cortas de amor". Ouàndo o músico
conheceu o mineiro - num show de
suo bando -, ele não sabia que se

" trotava de uma atriz global.

Fernanda não
quer planejar
Casar ou não casar? No casamento de
Fernando Torquatto e Morino Moreno
, no dia 22, no Rio de Janeiro, muitos
atrizes foram questionados se sonham
em trocar alianças como mondo o

figurino: de véu e grinalda. A atriz
Fernando Paes Leme não está muito
animado. "Já fiz muitos planosde
casar, mos hoje em dia faço como o

meu tio Zeca Pagodinho falo, 'deixo o

vida me levar"'.

Marcos sonha
casar com Thoti
Logo após participarem do "Domingão
do Faustão", Marcos Paganini e Thati
Bione voltaram poro o Rio de Janeiro
e foram poro o mesmo hotel. O casal
chegou por volto de onze hcnrs do
noite e subiu poro descansar cada um

em seu. quarto. Marcos confirmou seu

desejo de casar com o n.omorada. "Eu
já era um rapaz sério e agora eu vou

ficar mais sério ainda, quero me casar

com o Ihati".

DIVIRTA-SE "SUDOKU
Briga política
Um burro morreu bem em frente
duma Igreja e, como uma semana

depois, o corpo ainda estava lá,
o podre resolveu reclamar com o

prefeito.
- Prefeito, tem um burro morto
no frente do Igreja há quase uma'
semana!
E o prefeito, grande adversário
político do podre, alfinetou:
- Mos podre, não é o senhor que
tem o obrigação de cuidar dos
mortos?

'

- Sim, sou eu! - respondeu o

podre, com serenidade. - Mos
também é minha obrigação
avisar os parentes!

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

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

o sistema de alto pressão se desloco para o área
oceânico, e o tempo fico firme com aberturas
de sol em SC, mais nuvens durante a:tarde e

condições de pancodas isolados de chuva.

� Jaraguá do e Região

SOLUÇÃO

QUARTA
MíN: 18° C
'MÁX: 28° C
Sol com nuvens

HOJE

MíN: 19° C
MÁX: 24° C
Nublado

" 'GI! ÁRIES '

,

",. (20/3 a 20/41

I� -, Mercúrio, yên�s e
.\. � Urano estao ajudo

bastante o ariano a

transformar algumas posturas
em relação às suas escolhas.
Evite apenas discussões e apro
veite momentos de folgo que,
tiver para se dedicar à uma nova

descoberta de si mesmo. '

'

')('GÊMEOS, (21/5 a 20/6)
Mercúrio, regente
de seu signo lhe

presenteia com um

dia de bastante esclàrecimento
e organização, principalmente
no trabalho. Arrume o neces

sário pois tudo tem seu tempo.
Antes de tentar fazer qualquer
coisa, se organize.

l.� ,LEÃO

�.:> (22/7 a 22/8)
::. ') Ficar emcasa con-

� � versando com as

pessoas queridas
será uma ótima escolha. A Lua
e seus aspectos positivos mos

tram que o dia está bom paro
você sonhar. Você precisa criar
no seu ambiente doméstico, um
clima de encanto e leveza.

TOURO
'

�"""
CÂNCER

nr
VIRGEM'

(21/4 a 20/5) , '._........._, (21/6 a 21/7) (23/8 a 22/9)
,

A Lua no signo
,

.' ;�!!''-t:� O dia do canceriano Seu regente.m�rcú-
, oposto, e em :' ; ; 'está super positivo '. , rio lhe presenteia

, harmonia çom seu , o amor. Você recebe e melhora sú.a
'

,

regente.po�� aj"dá-Io a fazer
"

a Lua em harmonia com Vênus e comunicação. Você deve prestar
as e,scólhas cenas póra sua vida

"

'

'Mercúrio e .i�so pode aom�nlilr bastante atenção nas' idéias que
, afetiva. Evite 'criilr fantasmas seu idealismo. É um dia para as pesSoas estão apresentando.

, onde não existe. É um dia para você apenas curtir o que apare-' É um bom dia para assumir

organizar (I sua 'Vida e se enten- cer de,born, nem que seja ficar algum negócio sério, pois os en-

,
" �ér.çom;ps,.pe$sllas IIU� ama., .. ,: ''o (I�s,is�tr!do televisão." ,_"';'> -"�c. tendim�ntoust�rão façilitadQs.

li> Fases da Ilia

NOVA

QUINTA 6Mí�: 19° c ,

. '.' .

MAX: 30°C .

Sol com nuvens

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Com seu regente
Vênus, em har-

.

monia com outros

planetas, é bom fazer investi
mentos. Pode ser um dia positivo
para saber onde aplicar seu
dinheiro. Você está com sorte
e pode acontecer surpresa boa
que lhe tragam algo positivo.

ESCORPiÃo
(23/10 a 21/11)
Mais um dia de Lua
no seu signo e com

belos aspectos no

céu. Isso faz com
que você sintPlbastante'en�rgia
na parte física. Caminhe, ande,
faça tudo o que for ne'cessário
para você se sentir satisfeita e

bem n�trida c,om você mesmo,

CHEIA MINGUANTE

SEXTA

dMíN: 20° C .

MÁX: 28° C " >t I

Sol com pancadas
de chuva.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

91 O sagitariano hoje
( pode descobrir

alguma coisa que
estava obscuro. Investigar uma
questão misterioso num dia
como hoje vai lhe trazer alegria.
Preste bem atenção, ouça a voz

do inconsciente e consiga juntar
as peças do quebra-cabeça.

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 200B

ANIVERSÁRIOS ,', ", ,-, �... ;" ,

,
' • "l")� ��

AQUÁRIO'
(21/1 a 18/2.)
Aquariano, como
sua imagem públi
ca estar em expo

sição, é bom você mostrar suas
qualidades e competência, pois
pode ser muito admirado pelas
pessoas. A área da carreira está
bem favorecida, e seu regente
Urano lhe traz novas idéias.

CAPRIC.ÓRNIO PEIXES
(22/12020/1) . � (19/2 a 19/3)

...t. Capricomiano, '."iA O céu está I!gitado
tenha cuidado com �.,., mas de modo po-
o que diz com es sitivo com alguns

amigos. Os aspectos no céu são planetas .eJ!I harmo�ia cem a

bem positivos e favorece esse, " lua'em escôrpião. Isso �xalta
contato, então procure aliméntá-' seu lado sonhad�r e sua intuição
lo com boas palavras: Você pode vem à flor da pele. Se for para
sentir um afeto por uma pessoa sonhar. comece a idealizar as
am,iga,e is�o sçrá bQm�. ,-,' ;,,�ojS!.lS qUj!, desllia realizar."

_ ; ,
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AREAVlP------r

-

areavip@ocorreiodopovo.com.br '

Porta fechada
Uma das casas noturnas mais elegante e charmosa do Norte do Estado
fecha suas portas no próximo sábado. A Deep reuniu nomes conceitu
ados da cena eletrônica e muita gente bonita. Sempre sob o comando
dos promoters Thiago Mattos, Rodrigo Fogaça e Rodrigo Rasto, a casa

trouxe um novo estilo de baladas para a cena jaraguaense. A Choperia
115, comanda pelo competente empresário César, também fecha suas

portas devido à venda do terreno. Mas acalmem-se, pois eles prometem
novidades para breve. Eu já estou ansioso. Fiquem ligados na Área Vip
para ficar por dentro do assunto. '

De Joinvile poro os terras jaraguaenses, o belo Katiane Duarte

É O FIM?
Na noite de sábado (22), Camila Rodrigues foi sozinha

.

ao casamento de Marina Morena e Fernando Torquat
to, no Rio de Janeiro. Mais: ela nõo estava usando
aliança na mõo esquerda, o casamento da atriZ de
Desejo Proibido, da Globo, e Bruno Gaglias�o chegpu
ao fim? De acordo com o jornal Globo; ,o comunicado
oficial deverá ser emitido no decorrer da semana. Ga
gliasso e Camila casaram em 19 de agosto de 2006,
depois de 11 meses de namoro. Atualmente,. ele está'
em Recife gravando a próxima novela das seis da Glo�
bo, Cir!in�a de Pedra.

. .

, .
Seja cortês cóm todos, mas íntimo de'

aeucos, e deixe estes poucos serem bem
testedns antes quevccê dê a eles a sua con

fiClllça". A verdadeira amizade é uma planta
de crescimento lento, e deve experimentar e
resistir os choques da adversidade antes de

receber o nome de amizade.

GEeI \.te JASHINGTO
f

-

-·i'r

Com apenas 33 anos, Giuliano Donini foi confirmado 1'10 presidência
dos Empresas Marisol. Ele entra no lugar de Vicente Donini que
dirigiu o grupo por 12 anos. No próximo quinto-feira o duplo vai
receber o imprensa poro uma coletivo

.

NASTELONAS
Uma dica para quem gosta de assistir
um bom filme é conferir O Caçador de
Pipas, em cartaz no shopping Brei
thaupt. Também relatado em livro, o

filme além de muito dramático traz
muita emoçõo. Vale a pena conferir.

ACIJS/APEVI
No próximo dia 27 de março, acontece
a posse do Guido Bretzke, na presidên
cia da Acijs. O empresário vai substituir
Paulo César Chiodini. Na Apevi, entra
Custódio Vieira da Costa e sai Márcio da
Silveira, que já havia deixado o cargo no

ano passado, quando assumiu a secreta
ria de Desenvolvimento Econômico.

TERCEIRA IDADE
Hoje acontece a Páscoa dos Idosos, na
Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz,
na Vila Nova.O evento começa às 14h.
Bela iniciativa!

SURPRESA
Quem vai receber um presentãe da
namorada Jenifer é o meu amigo em

presário Bulla que apaga as velinhas
amanhõ. Quem aniversaria hoje é o

meu amigo Charles lux.Depois de uma

baita festa em sua boate na última
quinta, a galera aguarda bolo hoje.
Felicidades e sucesso.
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COMPRA-SE

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

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

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:
478408-3633.

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

MESA - Compra-se, de estamparia. Tr:
3273-0468.

ROUPA - Compra-se, 'pf trilha. Tr: 3274-
8601 ou 8834-1 096

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

VENDE-SE 4}

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

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

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

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

BALCAO REFRIGERADOR - Vende-se.
Tr: 9144-9953.

BERÇO - Vende-se, cor marfim cf
colchão. TR: 3275-0495.

CADEIRAS - Vende-se, de plástico

r

3276·1101 / 9104-2393
R. Wigando Menslin - Baependi

s

MULTI(llJM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

473273-7226 I 9171-1023
Rua José Nertoch. 1456 - São Luis
multicom. jgs@brtUf'bo.com.br

tramontina, branca. Tr: 9184-1330.

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

CELULAR - Vende-se, Brasil Telecom,1
Nokia, I sansung. Tr: 8408-3633.

CENTRIFUGA - Vende-se, de roupas,
Arno. RSI60,00. Tr: 8846-8050.

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

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

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

DVD'S - Vende-se, lote, cf vários

gêneros. Tr: 3376-01790u 9918-7210.

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

ESTOFADOS - Vende-se, Jogo de 2 e 3

lugares, em chenille. R$240,00. Tr:
8846-8050.

EXTINTOR - Vende-se. Tr: 9144-9953.

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

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

FILHOTE - Vende-se, Yorkshire, macho e

fêmea. Tr: 3375-2006.

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

FILHOTES - Vende-se, casal de
Pinscher, c/40 dias. Tr: 3371-7473.

FILHOTES - Vende-se, de york shire e

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

FILHOTES - Vende-se, poodle, fêmea. R$
200,00. Macho RS150,003273-7587.

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

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

FREEZER - Vende-se, vertical, Cônsul

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

YORKSHIRE - Vende-se, 8 meses ,

fêmea. R$I.200,00. Tr: 9102-61 00.

TERÇA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2008

280L, acompanha manual. R$ 640,00.
Tr: 8846-8050.

FREEZER - Vende-se. Tr: 9144-9953.

GATO - Vende-se, filhote de persa. Tr:
33700974.

GELADEIRA - Vende-se, 320L. R$
200,00. Tr: 91 02-61 00.

LANCHONETE - Vende-se, centro em

frenteao palco deeventos. Tr: 9165-0011.

LANCHONETE - Vende-se, Centro. Tr:
8846-5141.

LAVAÇAO - Vende-se ou aluga-se,
bairro Ana Paula. Tr: 3273-6525.

LOJA - Vende-se, Centro, produ1os
naturais e clientela formada. Tr: 9137-
2465.

LOJA - Vende-se, de alugueis de
fantasias, adulto e infantil, clientela
formada. Tr: 3372-2204 ou 9614-2123.

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

LOJA - Vende-se, de roupa, Barra, 90m2.
R$45.000,000u carro. Tr: 3371-0148.

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

acessórios, funciona com eletricidade e

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

MAQUINAS - Vende-se, Industriais, 1
Reto Phaff, 1 Cobertura Kawsai

.

Especial. Tr: 3373-4587.

MESA - Vende-se, cl 6 cadeiras
estofadas. R$ 330,00. Tr: 3371-9195 ou

8846-9176.

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

MICROONDAS - Vende-se, 38L. R$
300,00. Tr: 273-0779.

MOVEIS - Vende-se, plloja de roupas,
completa. R$ 25.000,00. Tr: 3372-0505
ou 9905-2797.

MÓVEIS - Vende-se, pi toda a casa,
geladeira, fogão, cama e mais. Tr: 3371-
6727.
NOVILHA - Vende-se, 2 anos, mini

jersey. Tr: 3273-7472.

OVERLOK - Vende-se, nissin,7.500
pontos conjugados. R$ 700,00. Tr:
3371-7473.

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

PANTOGRAFICA - Vende-se, de
alumínio, especial pi garagem, 3,25x
2,15. R$ 700,00. Tr: 3371-7475.

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

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

PORTAS - Vende-se; 2 de ferro e cl vidro.
TR: 3275-0495.

PRANCHA - Vende-se, body board
Mormai, cl pé de pato redley, n° 42, e

cana. R$ 250.00. Tr: 8825-2449.

DETETIVES
PARTICULARES

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

DIVERSOS Investigação em Geral, Cíveis e
<

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

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

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 Cappo
5 de 1 ,20m talão alto e baixo revisada RS
5mil. Tr:9611-7897.

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

BERÇO - Aceita-sedoação. Tr: 3273-0211.

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

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
(BRASil E EXTERIOR)DOAÇÃO - Precisa-se de camnno pi

bebê de 5 meses. Tr: 3273-5083.
TELEVISAO - Vende-se, 21", tela plana,
semi nova. R$'500,00. Tr: 3273-7007. Doa-se - 2 camas de casal. Tr: 3276-0167.

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

FARMÁCIA - Vende-se, convênios e

clientela formada. Tr: 3372-2747.

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

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

DElmvES
PARTlCUWES

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

Tr: 3310-1929 I 9931-9138
detetivelori@yahoo.com.br

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

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

VENDE-SE - Caixa selada, cll sub de 12
polegadas (Bobina dupla), 1 par de 69, 1
par de cornetas e 1 par de super-twiters.
RS 550,00. Tr: 8828-4332.

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

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

TROCA-SE - baterta/sorn, marca
MAXPOWER- 95 A, por 1 menor de 60A

(nova). Tr: 8828-4332.

revenda

SUPER PROMO"ii. DE PRÉ PIIGO'

I *VenIJa conIJecer a promolão TIM é 'O
� recarregue seu celular e ganhe 'O vezes ° valor
� em bônus para ligar para celulares TIM ou fixo TIM.
� Ligalões válidas para todo ° Brasil.
§
"

Samsung C51 O
cf câmera
Apenas

R$279,OO
1+11

R$32,00

Apenas

R$139,OO
1+11

R$16,00

Sony Ericsson W200
cf câmera, Mp3 e ródio
Apenas

R$349,OO
1+11

$39,90

Motorola W375
c! câmera e rádio
Apenas

R$299,OO
1+11

.

R$ 35,00
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CASAS

BARRA DO SUL - Vende-se: Tr: 3376-
1675.

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

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

CORUPÁ - Vende-se, cf 2 sI. com. na

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

CZERNIEWICZ - Vende-se, 204m', RS
150.000,00 ou 112.000,00 assumindo
financiamento. Tr: 9654-5380.

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado,

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

garagem pi dois carros. RS 240.000,00.
Tr: 3376-4534.

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

ITAGUAÇU - Vende-se, de alv, 120m', São
Francisco. R$ 85.000,00 aceita-se terreno
ou casaem Jaraguá. Tr: Tr: 9952-7337.

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

JARAGUA 84 - Vende-se, alv, 115m', 4
qtos, garagen pf 2 carros. RS 45.000,00.
Tr: 3276-0949 ou 3376-4001.

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

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

NAVEGANTES - Vende-se, 2, 300m da

prata. RS 55.000,00. Tr: 3371-7922.

PiÇARRAS - Vende-se, alv, 3 qtos, Centro,
300m da praia. R$ 75.000,00. Tr: 8449-
1426.

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

SANTA LUZIA - Vende-se, 110m' de alv.
R$l 00.000,00. Tr: 9975-0117.

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

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

neg: Tr: 9992-8133.

O�Og��,�����!'�Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.

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

VENDE-SE - 378m2, prox a prefeitura, rua
sem saída. R$ 64.000,00. Tr: 9952-7337.

VENDE-SE - 82m2, prox a Loja Madri., 1
Suite , Sacada com chur, cozinha sob
medida. R$125.000,00. Tr: 9128 8100.

VENDE-SE - cf duas casas, divisa entre

Blumenau e Massaranduba. R$
90.000,00. Tr: 3379-1119.

VILA RAU - Vende-se, prox ao mercado

Brasão, mista, 3 qtos, jardim, interfone,
portão eletrónico, cf rua de asfalto. RS
90.000,00 ou aceita-se carro. Tr: 9137-
5573. Greci 11831

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

Sobrado em alvenaria
com 162m2, em terreno
de 350m2• Rua Ângelo
Benett Ilha da Figueira
[R$ 21

Av. Pre!. Waldemar Grubba, 1674
Baependi

Barão do Río Branco, 620 - Centro

COMPRA-SE - prox. Bairro João pessoa,
mínimo 5.000m, longe de riacho e rio. Tr:
3371-6069.

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

?i=1 l�l'tIe�1 ww. "'�A�O!'�O: �u��w�,m, 729-Ba�nd� NçAMENTO

i

AMIZADE - Vende-se, c/2 dormitórios. R$
73.000,00 (liberado para financiamento).
Tr: 8843-5751.

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

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

2 Quartos - Sala de Estar
.

Cozinha - Lavanderia - BW� Social

Sacada cf Churrasqueira
1 Vaga de Garagem

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

JOAO PESSOA· Vende-se, 14x25, ao lado'
do n09000. Tr: 9104-8542.

ED. TERRA BRASILIS - Vende-se, cf 2
qtos+suíte. cnurrasq., cl 104m'. Tr:
8404-3001.

RIO MOLHA - Vende-se, 450m2, cf casa de
mad. RS 21.000,00. ou carro até
7.000,00. Tr: 3370-3690.

SANTO ANTONIO - Vende-se, 350m. R$
500,00 entrada + 5,000,00 pf julho + 90

pare. Salário minimo. Tr: 3371-6069.

JOINVILLE - Aluga-se, Bairro Bucarem, cf
2 qtos. R$ 500,00 + condominio. Tr: (47)
3372-14750u 8806-4229.

VENDE-SE - 82m2, Sacada cf chur. RS
125mil. Tr: 91288100.

.

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

Plantão de Vendas:
8429-0 9�0166

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

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

VENDE-SE - cf suíte, sala estarfjantar,
sacada com churrasqueira. R$
105.000,00 Tr: 8409-9605

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

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

VENDE-SE - 16870m2 prox a malwee. RS
160.000,00 de entrada + pare de
50,000.00. Tr: 9137-5573.

VILA NOVA - Vende-se, no Jardim das
Mercedes. RS 90.000.00. Tr: 9944-8771.

SALAS COML.
TERRENOS

FIGUEIRA - Vende-se, loja, moda
fern/mas. + diversos. RS 25.000,00 ou

AMIZADE - 400m2, cf 3 casas mista, R$ aceita-se carro. Tr: 3370-5366 ou 8429-
55,000,00. Tr: 91 97-9050, 6448,

CHICO DE PAULA - Vende-se, 2, 1 cf área GUARAMIRIM - Vende-se, sala comercial.
de 2.000m2 e outro cf área de 4.160m2, Tr: 3373-0690.

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

1

S
-

oelalaeada cf Churrasqueira1 Vaga de Garagem
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CHÁCARAS
CHAcARA - Vende-se, Putanga. cl
'14.800m', lagoas, pastagem, casa de
mad. R$ 90.000,00. Tr: 3373-0098.

GARIBALDE - Vende-se, 120.000m'. casa
+ 6 galpões. lagoa de peixe. R$:
160.000,00 ou troca-se por casa em

Jaraguá. Tr: 9137-5573. Creei 11831.

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

PEDRA BRANCA - Vende-se, 100.DOOm',
cf 3 casas, 2 lagoas, uma grande área
verde. Tr: 3376-3692.

RIO BRANCO - Vende-se, c/30morgãos. 2
ranchos, casa, lagoas. Tr: 9912-7750.

VENDE-SE - Estrada Itapoeu. nanssa,
.25.876m', el excelente casa, rancho pi
gado, lagoa de peixe, pastagem, 15m de
Jaraguá. R$ 80.000,00. Aceita-se gol bola
96 ou casa até 50.000,00. Tr: 9137-5573.
.Creci 11831.

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

�195-9144
�ASA - Procura-se, pi alugar em

�uaramirím. Tr: 9609-6437.
I .

NOVA BRASILIA - Procura-se moça para
&ividiraluguel. Tr: 9115-3370.
I

.

JOGO DE AMORTECEDORES CORSA

O COllRElO DO I)OVO DTERÇA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2008

CHEVROLET

MDNZA - Vende-se, 88, 2 pIS. R$
5.000,00. Tr: 3374-5085.

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

MONZA - Vende-se, 94, GLS, 4 pts, el GNV.
12.800,00.3275-3538.

.

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

S10 - Vende-se, delux, cabine simples,
compL R$ 27.500,00. Tr: 9145-6290.

VECTRA - Vende-se, 94, GLS, compl +
GNV. R$16.000,00. Tr: 91288100.

ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pts, flex. R$ VECTRA - Vende-se, 97, compl, cf GNV. Tr:
30.000,00. Tr: 3273-0775 c/Milton. 9178-5801.

ASTRA - Vende-se, 99, GLS, 2 O. 4 pts,
Gas/GNV. Tr: 96165520

CELTA - Vende-se, 03/04, 2 pts, preto. Tr:
9977-3934.

CELTA - Vende-se, 04. R$ 21.500.00 ou

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

CELTA - Vende-se, 2p, branco, 2004,
excelente estado. Tr: 91 02-2008.

CHEVETTE - Vende-se, 93, R$ 1,000,00 de
entrada + 360u48vezes. Tr9962-5885.

CDRSA - Vende-se, 99, 4 pts. RS
16.000,00. Ir: 3370-9217 ..

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

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

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

CORSA - Vende-se, 98, pik up, 1.6. R$
14.500,00. Tr: 8817-7156.

MONZA - Vende-se, 85, TE, AL. R$
5500,00. Tr: 3371-0518 ou 9139-8889.

FIAT

147 - Vende-se, 86, aro esportivo. R$
2.500,00 ou troca-se por material de

consnução. Tr: 3373-6333 ou 9606-
4241.

FIAT - Vende-se, 95, 1.6, campi, cl teto
solare GNV. Tr: 9953-9496.

FIORINO -' Vende-se, 94, GNV. R$
11.500,00. Tr: 9962-5885.

PAllO - Vende-se, 05, flei<,1.3, 4

portas, AR, DH, VE, ELX. R$ 30.500,00.
Tr: (47) 9965-7074.

PÁLIO· Vende-se, 06. Flex. campI. -

AR. R$ 28.500.00. Tr: 9978-9990.

PREMIO· vende-se, 89, 4 pts, motor
novo. Tr: 9962-5885.

STiLO - Vende-se, 1.8, 16v, completo,
2003.lmpecável. Tr: 8406-4447.

STRADA - Vende-se, 05/06, ar. R$
28.000,00. Tr: 3373-1 043 ou 99322555.

www.giovaneveicuIOSecom.br

VEíCULOS
3275-0045 Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

CORSA SEDAN 1.6 2005 COM opes ESCORT GL 1.8 1998 C. DH + opes ESCORT 1.6 L 1992

E MAIS",
BLAZER DL completa 99
CORSA SEDAN milenium 02
CORSA WIND 4P 02
MONZA SUE 2P compl. 87
AUDI A3 1.8 COMPL. 03
PARATI Gllll.0 TURBO COMPLETA 01
PARATI G1II1.8 4P completa 01
POLO 1.6 completo + rodas 03
Gal G4 4P corn opes 06

GOL &4 1.0 2P 2006 C. AR + opes GOL 1.0 1994 FIESTA PERSONALIT 2003 C. OPCS PRETO FIESTA CLASSI4P 1999 C. DH + OPCS 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 bag+eouro 04
FOCUS GL 1.8 completo 01
FIESTA GL 4P COMPL. 00
VERONA GHIA 4P compl. + rodas 93
SCENIC RT 1.6 16V COMPLETA 02
CLIO SEDAN RN 1.0 16V completo 03
xr 600 04
CG 125 CI PARTIDA 00

TWISTER 2005 OMEGA GLS 1995 COMPLETO PEUGEOT 307 FELINE. 2005 ATU.
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# Sem taxa de adesão;
# Redução de parcela após contemplação (via lance);
# Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
# Antecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
# Sem juros, sem taxas extra etc;

"'2.78000 . 2 ... 989

"'4.9"'0,00 256,54
"'7.040,00 293,"'9
... 9 .... 7000 32984

2-s , 30000 37275

24.56000 42258
CRÉDITOS MESES MESES4864...

30.00000 38 ... 49 324 ... 7

.35.000,00 445,07 378,20
40.000,00 508,66 486,26
50.000,00 635,82 540,29
60.00000 6483476298

70.00000 890 ... 5 75640

80.000,00 "'.0"'7,3'" 864,46
....!��guá do Sul
Rua João Januári
E-MAIL: uniaosil

90.000,00 972,5'".......44,48
"'00.00000 9936-1-r,27 ... 64

Com a chegada
do Outono,
os preços

acompanham
as folhas na
Dream Car.
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COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL
PENTIUM DUAL CORE E2160 1.8 GHZ

• PLACA MÃE GIGABYTE GA-945GZMS2

• MEMÓRIA 1024 MBYres DDR2 667MHZ

• PLACA DE vrDEO INTEGRADA 64MBYTES

• DRIVE DISQUETE 1.44

• HARD DISK 160 GBYTES SAMSUNG SERIALATA

• GABINETE 4 BAIAS ATX

• GRAVADOR DE OVO

• TEaADO PADRÃO ABNT2 PS2

• MOUSE ÓPTICO PS2
• CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS
• FAX MODEM 56 KBYTES

• MONITOR LCD 17" LG L1753T

FIAT
ABS, Trava, som, R$ 37.000,00, Tr: 8849-
6013 ou9942-7051. GONTRATA-SE

Contrata operadores de crédito para
aluar junto às revendas de

automóveis e caminhôes nos
municipios de Jaraguá do Sul,

Guaramirim, Corupá, Massaranduba,
Rio Negrinho e �ajaL

Oferecemos: Excelentes ganhos
(comissão, premiação e ajuda de

custo inicial), área fechada,
possibilidade de crescimento
profissional e treinamento,

Exigimos: Veiculo (moto ou cerro),'
celular e conhecimento da regiáo

pretendida
Observação: Náo exigimos

exclusividade e nem experiência
específica da operação de crédito, É
desejável expeliéncia na área de

atendimento,

Enviar curriculum para
bmconsult@ibestcom,br

UNO - Compra-se, 86 a 90, Tr: 9606-4647, ECOSPORTE - Vende-se, 05, XLS, 2005,
R$ 40,500,00, Tr: 9186-8386.

UNO - Vende-se ou troca-se, 02,4 pts, LO,
AL Tr: 3373-6116 ou 8814-9002,

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

UNO - Vende-se, 96, 4 pts, cornet Tr:

9184-1330,
Meninas Mariazinha

UNO - Vende-se, 96. Tr: 965,1-5223,

JFORD
BELINA - Vende-se, 88, OH, ale. R$
4,000,00, Tr: 3372-3722,

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

ECOSPORT - Vende-se, 05/06, ar, freios

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

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

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

4Ir I...
Toda linha de acessonos Que você precisa só encontra aqui!

I. .

""

RlIa Bertha Weege, 525, 811 - Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: planelagame@holmail.com

FORmlGORI
INFORMÁTICA

www.formigari.com.brI47 3371.0034
R. Roberto Ziemann, 201 - Czerniewicz

Promotora de Crédito

CONTRATA-SE
Contrata operadores de crédito para atuar junto às revendas de automóveis e

caminhões nos municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Massaranduba,
Rio Negrinho e ItajaL
Oferecemos: Excelentes ganhos (comissão, premiação e ajuda de custo iniciai), área
fechada, possibilidade de crescimento profissional e treinamento.

Exigimos: Veículo (moto ou carro), celular e conhecimento da região pretendida.

Observação: Não exigimos exclusividade e nem experiência específica da operação
de crédito. É desejável experiência na área de atendimento.

Enviar curriculum para bmconsultoria@ibest.com.br

Concurso Público
Polícia Civil - se

�
..

PONTOCOM Maiore.s Informações:

� TREINAMENTO EM INF"ORMÁTICA Rua:EPiládiofe�����2(��e:e�2�JeBombeiroS)
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VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorgfl Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal 200 . CEP 89255·000

Fone (47) 3371-4311

Fax (47) 3275-1091

recrutamento@humana.com.br I 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 - • MECÃNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES
Residir no Bairro Garibaldi ou proximidades. (8873)
- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8818) - Técnico em - MECÃNICO DE ÔNIBUS (8879)
química ou alimentos. - MARCENEIRO EAuxiLIAR (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
- CON!ADOR (8753/8915)) - Supenor Completo/Com SMD, precisa ter conhecimento em solda.
Expenêncta. • TÉCNICO EM VENDAS (8839) - Acessórios para
• CORTADOR DE TECIDOS (8899) Veículos.
• ESTAMPADOR (8899) • TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO (8867) - CLP
-ESTILlSTA(8914) • TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8871) -

• ELETROTÉCNICO (8856) Com experiência em RH.
• ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursando Secretariado - VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de materiais
Bilíngue ou Executivo (com boas noções emlnglês ou elétricos em geral.
Espanhol). - VENDEDOR(A) EXTERNO (8819)-Móveis.
·ELETRICISTA (8875/8898) • VENDEDOR EXTERNO (8849) - Material de
- ENGENHEIRO MECÃNICO (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.

SENAC - ótimo no seu currfc">_
sanae

Fone: (47) 3275-8400 ••
6t;1W> 1'.0 seu c;un{c:uto.Site: www.sc.senac.br -,."-� .._._-_ ..

a
� ã�.;--\ADMINISTRAÇÃ��\\, J'

_SECRETARIADO �""ADMINISTRATIVO \Y'�
.

v\\'

·············CLASSIMAIS······················· ----

�.(;; Invasão Cetelbras
_ _____.,____... Venha Conferir!!!

Educacional

Secretariado Administrativo:
Qualificar profissionais para o desempenho
de funções de apoio administrativas e

assessoria em geral

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

.

• Duração de 6 meses
• 72 hrslaula + 1.50 hrs de espaço multimidia
- Início 26 de março de 2008

fi)

ro
E

IICO£.I

Visa capacitar profissionais para o

segmento de engenharia a

desenhar, modificar e visualizar os
projetos técnicos utilizando a

ferramenta AutoCAD.

- Duração de 7 meses
- 72 hrs/aula
- 150 hrs de espaço multimídia
- Matenal Didático

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUA DO SUUSC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1.999 - Registro n° 4480

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

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

SAÚDE BUCAL

1m;' PIlATES

* Pnetes Ao Nutdção lo Personal rretner
[ ti> Fisio Estética .. Concãcronamento caroo Vascular j

12g:��;:;;.J
a): SAÚDE BUCAL

Clinica SorriDent

i Dr. Thiago 'lvlOltseff(J3ore{a
, CR�)/5C. R.42!
1 }Ae.<;tTE em tmplantedantia
1 <Espeaabsta em ImpÚltlwdimtia
� Especialista em PelToáolltJi.,

� C{ú,ica Çjr:raf
[ !f'niteses Tel.: (47) 3055-2796

l Rua João Marcatc. 103 " Centro" Jeraguá do Sul
E·mail: clinicasorridenl@superig.com.br

� cllNICA

Acupuntura
Drenagem linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

"

" FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

r

----- -- --------- ----- -------------- CLASSIMAIS -------------------------
- --- ----- ---º-��Ç¥!�-�?DE�2çõÇRX�---D

Clínica Gpral

Implantodontia
Cirurgia
Protese
Endodontia

João l\ilarcatto, 62, Centro - Jaraguá do sul/se
3371-5821

Emergência: 8424-7027
-%::

Dentística

IMPLANTES DENTAIS: UM PEQUENO RELATO DA

HISTORIA DE PESQUISA, DEDICAÇÃO E RESULTADOS!

O Sueco Gosta Larsson, já aos 34
anos sofria com a perda dos seus dentes.
Ele não tinha mais nenhum dente na

mandíbula (parte inferior), sentia dores,
tinha dificuldades para se alimentar e

falar. Em uma de suas muitas visitas ao

dentista, Larsson ouviu falar de uma

pesquisa que estava sendo desenvolvida
na Universidade de Gotemburgo, na
Suécia, e decidiu candidatar-se como

voluntário para participar dos estudos
iniciais. Começava ali, um processo que
traria de volta a ele a satisfação de poder
falar, mastigar e sorrir. A prótese total
inferior, que lhe causava tanto desconforto
e constrangimento, foi substituída por 4

implantes colocados em sua mandíbula,
que serviram para sustentar seus novos

dentes artificiais.
Larsson foi o primeiro paciente a

passar pelo tratamento bem sucedido com

implantes, o que foi possível graças a uma

descoberta do Ortopedista Per- Ingvar

Brânemark: um metal que se integra
perfeitamente ao osso, sem provocar

rejeição, era o titânio. E sua descoberta foi
chamada de princípio da Osseintegração.
Era 1965 e começava ali também uma

revolução na odontologia. Era 1965 e

começava ali também uma revolução na
odontologia.

Os implantes funcionaram
normalmente na boca de Larsson até sua

morte em 2006, passados mais de 40 anos.

E desde então, milhares de implantes
dentários têm sido colocados em pacientes
ao redor do mundo, contribuindo para que

mais pessoas possam comer sorrir e

comunicar-se sem dificuldades. Nesse

tempo, novas descobertas e o

desenvolvimento tecnológico trouxeram

ainda mais oportunidades de recuperação
para quem sofre com a falta de um ou

mais dentes.

Fonte: Adaptação da Revista ImplantNews, 2008.

! FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

.. SAÚDE BUCAL

O---aJM :- Dr. Kleber usooa Araújo
r eO' Clmrgfi\o üerssta

� CRO···SC5270

CENTRO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E
CIRURGIAS AVANÇADA.s

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

Rua Guilherme Weege n.' 50 - 3' andar
Centro Médico Odontológico (47J 3055·2036

PSICÓLOGA

• CASA NATURAL

i Chás - Ervas - Grãos - Cmais

[ Granolas - Sucrilhos - Ught-diet

I Temperos - Cápsulas - Condimento

I 11",,(41) 3175-2450
i Merc,JdllMunicipai
t Av_ G,liiliD Vargas. 503 - Centro - Jar,%u! dD
i ,-mail, casa-n�lur�@bOI.CD._m.b_r '"

CENTRO DE ESTÉTICA

Centro de Estptica

DfoAnoise.:4145FIsioterapeuta
CreMo 5t29945

No ápice da sua beleza!
Estética facial, Corpora!, Reiki

Rua João 449 - Cpntro
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"Coelhinho. Eu Janaina ria de saber

o!,de' 'lQcê mora? Seu b ,Número da
sua casa? Quantos an tem? Eu
como muitas cenouras, como você,
por isso sou fofinha. Quero ue o coelho
venha na minha casa porque gosto muito
de chocolate, e tem um monte de cenouras

esperando por você.
Aguardo você coelhinho e a cesta chegarem.

Fernando da Rocha - CAESP/APAE

Feliz Páscoa, Janaina."

"Quando eu era criança minha mãe escondeu
minha cesta dentro do fogão. Meu pai ligou
o forno e derreteu tudo. Fiquei muito bravo
com ele. Na Pásçoa seguinte minha cestinha
estava escondida dentro do guarda-roupa.
Tinha vezes u não achava o meu choco-
late e meüs ir ajudav. Eu gostava
mesmo das vezes que meu 'i dava pistas.
A doçura da Páscoa são as lembranças que
a gente vai acumulando."

as gul
amos pelo men $
ter entregue seu único

"Para mim a Páscoa é 9VOS de chocolate
coloridos pendurados no supermercado e

mamãe dizendo que não posso mexer...

Dia de pintar o nariz e cantar cantigas de
Páscoa junto com meus amiguinhos na

creche... A mamãe e o papai me explicaram
qu a Páscoa é o dia em que o Jesus lá da

Igr "ssuscitou ... e que Jesus possa
citar em todos os coraçõezinhos."

Janaina C. Martins - Jaraguá 84

" Tem como significado a Ressurreição de
Jesus Cristo ...
Para muitos a

significado, I

tes, ovos de p
Desejo que to,
agradecer a Dw
filho para nos s

Gabriel Milbratz - Centro
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Delícia de torta
Torta de Frango já faz parte do nossodia-a..dia.
,No entanto, cada receita tem seu segrediuho

f\! ,JENIS
• 2 xícaras (chá) de farinh'a de trigo;
• 3 ovos;

,

• 3/4 xícara (chá) de óleo;
• meio pimenta vermelho; ,

,

• sol o gosto; ,
.

• 1 xícara (chá) de queijo minas rolado;
• 1 colher (sopa) de fermento em pó;
• leite suficiente para dar consistência.

---�------VARIEDADES

GASTRONOMIA

INGREDIENTES DO RECHEIO:
• 1 peito de frango cozido em água temperada
com cebola, alho e sal;

• milho,
• palmito e azeitonas o gosto;
• % xícara (chá) de cheiro-verde picado;
• 500 gramas de queijo mussarela;
• tomate picado e extrato de tomate;
• sal o gosto.

R,.ESTAURANTE

_11-
, Saint ,Sebastian

, 'A,

PAVE
Rua j6rge Czerniewicz, 99

47 3275-7500
www.saintsebastian.com.br

I tino sem sobor
• 1 envelope de ge o,

incolor;' d creom cheese;
.. 1 embologem e

útor
" 3 colheres �s�h��:I�:eçmei�
'" 1 toblete de

fdo �170 gromos); •
omorgo dene I

leite'
.. 1 10\0 de crem\.e :;onho'de�o\so
e 12 bombons Ip

b nco nicodos; dro, 1', I.") de castanho e
ti 1 xlcoro ,CliO

, caiu gronul�do

MOUSSE
U6HT

.�

INGREDIENTES

o CORREIO DO POVO IE)TERÇA-FEIRA. 25 DE MARÇO DE 2008

1- Bata os ovos rio liquidificador junto com o óleo e

o pimenta, em seguida acrescente 1 xícara (cho)
"

de leite e bata por aproximadamente por 3 mi
nutós.

2- Acrescente o queijo ralado e a farinha, aos pou
cos. �So á massa fique muito consistente acres

, cente leite até que tome a consistência inferior à
massa de bolo comum.

3- SómresceÍ1te o fennento quando formontara torta.

PREPARO DO RECHEIO;
1 - Desfie o frango e leve-o 00 fogo e faça um mo

lho utilizando o extrato de tomates, acrescen
tado o caldo de galinha, um pouco da água do
cozimento do frango, o milho, o cheiro-verde, o
palmito e a azeitona.

'

2 - Ferva até incorporar bem. Corrija o sal, se ne

cessário.
"

3- Coso o molho fique muito ralo, acrescente uma

colher de farinha de trigo dissalvida em água e '

cozinhe, mexendo sempre até tomar consistên
cia. Reserve.

MONTAGEM DA TORTA: Misture o fermento à mas

sa. Em uma assadeira untada com margarina
e polvilhada cOm farinha de trigo, adicione
delicadamente a metade da massa, em segui
da acrescente o recheio com a ajuda de uma

colher; acrescente as fatias de tomate e então
a mussarela. Despeje delicodamente o restante
da massa até que cubra toda torta. A cobertura
da massa não pode ser grossa por isso espalhe
bem. O forno deve ser preaquecido durante 15
minutos. Asse até ficar dourada.

MODO DE PREPARO',',
"�' 'l"����I�p�'d�'g�l�ti�'�"light'��'��'b�r"'.'l�'��par�'�'g�l�tinÓ'���fbr��'��'i����es'd�'��b�I�'�'

de.sun pref�rência; gem.
"

,',
'

.. �nfeio IUro �e'água; "

2-leveà geladeira e, quando estiverem ponto declara de
., 1 copo de Iogurte natural desnatado. ovo, junte o iogurte e bata no liquidificador por alguns

.; - instantes:
.

.

3- CoI,oque� em taÇÓ5�i�dividuais e'leve à 'geladeira até
,

elidureee[ Shva béin gelado: '

1- Dissolvo a gelatina coríforme as instruções da embalagem e reserve.

,

,2- Numa batedeira, bota o cream cheesecem o açúcar, junte o chocolate derretido e o creme de leite.
. ..' " "-

,3- ,Monte em vm(Hróvessa, c�madós de creme, de bombom bronco picado e castanha de caju.teve. à :

, "ge,ladeira até �'moín�nt��de se.rvir. ' ,�:.:
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Palestra reflete "Igreja Viva"
Nos dias 26, 29 e 30 de março, o palestrante Miss. líenrlque Deckmann reunirá
o comunidade no Missão Evangélico União Cristã (Ruo Pomerode) para discutir
o identidade de Jesus e do família. Sob o temo "Igreja Vivo", os palestras ini
ciam às 20 horas e no domingo às 19h30. Haverá programação paralelo para
os crianças. Telefone poro contato: 3371-9028.

'Encontro de formação Marista
A Páscoa é acima de tudo um tempo de renovação e

reconstrução. É observar e viver. a vida com um

novo olhar, uma nova dimensão.
Focados neste propósito a Instituição Marista
realiza anualmente com seus funcionários o

Encontro de Formação. Este espaço é de
vlvéncia, vivencia do grupo e individual. É uma

parada para refletir sobre a caminhada e a vida.
Neste ano o encontro foi' realizado no dia 19 de

março, na Casa de Formação do Sagrado Coração
de Jesus e contou com apr.esençados funcionários
e direção do Colégio S.ã,o Luís. Foram momentos
muito agradáveis onde além de 'reflexões sobre o

tema Páscoa, foram realizados jogos cooperativos
que possibilitaram o envolvimento e o

fortalecimento da amizade entre o grupo.

, Faleceu às 1 h do dia 23/3, a
""""-�ciS......£....=

com idade
de 49 anos, o sepultamento foi re

alizado dia 24/3 às 9h, com saída
do féretro da Capela Mortuária da
Vila Lenzi, seguindo para o cemité
rio Municipal da Vila Lenzi.

LOTERIA

CONCURSO N° 954

15 38-54-66-68-10-11
TIme do coração: São Raimundo/AM

CONCURSO N° 1879

CONCURSO N° 812

08-09-21-31-38

Faleceu às 12h30 do dia 20/3, o St
AsrmglhlG Ant�mil) dfíS SUlttos, com
idade de 82 anos, o sepultamento
foi realizado dia 21/3 às 14h, com
saída do féretro da Capela Mortu
ária Maria Leier, seguindo para o

cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 17h30 do dia 21/3, a

M@t,t!ud\iiti!u, com idade de 83
anos, o sepultamento foi realiza
do dia 22/3 às 16h, com saída do
féretro da Capela Mortuária Maria ,

Leier, seguindo para o cemitério
Municipal do Centro.

Falece-u às 19h do dia 22/3, o Sr.
com idade de 82

,

anos, o sepultamento foi realiza-
do dia 23/3 às 17h, com saída do
féretro da Capela Mortuária Maria
Leier, seguindo para o cemitério
Municipal do Centro.

Faleceu às 00hl0 do dia 24/3, .

o com

idade de 75 anos, o sepultamento
foi realizado dia 24/3, com saída
do féretro Capela São Francisco de
Assis, seguindo para o cemitério
Municipal do Centro

Faleceu às 1 h50 do dia 24/3, o

AlI:lBflfí A!l:Hum com

idade de 83 anos, o sepultamento
foi realizado dia - 24/3, com saída
do féretro da Igreja Evangélica da
Ilha da Figueira, seguindo para o

cemitério MuniCipal do Centro.

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIADE JARAGUÁ DO SUL

ASSEMBLÉIAGERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 0112008

O Presidente daCopajàs-COOPERATIVADEPRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA DE JARAGUÁ DO SUL, Elmo Mathias, no uso

de suas atribuições legais que lhe são atribuídas pelo Artigo 40, inciso
II do Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para participa
rem daAssembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 31 de Março de

2008, no salão centenário, sito a Estrada geral Rio daLuz Vitória, sin,
no Bairro Rio da luz II, na Cidade da Jaraguá do Sul, às 12:00 horas
em Primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos associados ou em

segunda Convocação ás 13:00 horas com a metade e mais um dos as

sociados, e às 14:00 Hora em Terceira Convocação com a presença de

pelo menos 10 (dez)Associados em condições de Votar, a fim de discu
tir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia.
ORDEMDODIA
01 - Prestação de contas do exercício encerrado em 311P/2007,

.

02 - Eleição dos cargos para o conselho Administrativo.
NOTA: Para efeito d�tQ1l9rull! o�úmero de associados em-condições .

de votar é de 50 (cinqüenta)
Jaraguá do Sul, 24 de Março de 2007.

•

Elmo Mathias - Presidente
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JANICE MARTINS, 22 anos,
auxiliar de serviços gerais
"Sim, é mais barato. Uso
pouco o celular. Fica mais em
conto comprar cartão e os

ligações duram mais".

NELCI MEZOMO, 30 anos,
técnico de enfermQgem
"Sim. Tenho celular porque é

prático. Se não te," telefone
,

público por perto, o celular
sempre está no mão".

MARIA DE FÁTIMA SERVO,
32 anos, auxiliar de cozinho

"É mais em conto quando ligo
paro telefone fixo. No celular,
faço os ligações mais pessoais
e rápidos".

ALAN MARCIUO;
19 anos, operador
"Dificilmente, sempre coloco
crédito no celular. O orelhão
é mais barato, mos se tenho
celular vou usá-lo".

IVONE BONATTI,
44 anos, vendedora

"Se o celular não pego ou não
tem área eu uso o telefone. pú
blico. Também é o meio.mais
econômico de ligar".

CLADISMIT ElSING,
40 anos, vigilante
"Sim. Ainda não senti muita

mudança nos planos do celular,
mesmo com as promoções. É mais
barato e cômodo usar orelhão".

TELEFONIA

O.CORREIO DO POVO WTERÇA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2008

Celulares
incentiwmo
uso do orelhão
Chamadas feitas Y)or telefone

público também ac.nentaram

Apesar da recente pesquisa
da TNS InterScience apontar
que o brasileiro ainda paga
mais que seus vizinhos lati
nos para comprar o celular,
a maior preocupação é outra:

o custo das tarifas. O aumen

to expressivo de aquisições
de celulares em fevereiro de
2008, em relação ao mesmo

período do ano passado, con
tradiz outra estatística. A ven

da de cartões e as ligações de
telefones públicos também
aumentaram.

Segundo a Anatel (Agência
Nacional de Telecomunica
ções), a telefonia celular teve o

melhor fevereiro desde 1999,
com 1.264.902 novas habili
tações. Do total de acessos,
mais de 80% são pré-pagos.
A venda de cartões indutivos
acumulou 12,6% em quatro
anos no estado de São Paulo e

o total de ligações a partir de
telefones públicos ficou em

1,4 bilhão.
Na busca por economia,

os clientes do pré-pago re-

---------COMUNIDADE

Mesmo tendo aparelho celular, grande parte do população tenta economizar fazendo chamadas do orelhão

VOCÊ FAZ LIGAÇÕES DO ORELHÃO?

Manutenção do
telefone públiço

cebem ligações no celular e

fazem suas chamadas no te

lefone público. O fácil acesso
também é outro fator que não
deixa despencar o uso do ore

lhão: nas localidades que já
contam com telefones públi
cos e linhas residencíais/co
merciais, os orelhões devem
estar dispostos a cada 300 me

tros (em linha reta). Ou seja,
o crescimento da venda de
telefones celulares representa
uma maior quantidade de pes
soas alcançadas e não a total
adesão desse serviço.

O entrevistado Cladismit

Eising, 40 anos, diz não enten
der todas as tarifas e planos do '

telefone móvel. As promoções
dentro da mesma operadora
barateiam as ligações, mas por
segurança e comodismo Cla
dismit prefere usar o orelhão.
Ele ainda disse que as tarifas
do telefone pré-pago ainda são

:

altas se comparadas com o te
lefone fixo ou o pós-pago.

LUCIANA DE AGUIAR

Preço dos tarifas do telefonia
móvel gero reclamações
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NAO TEM MAISJEITO
Essa é bOLo boieiro e meu grande amigo Beto Taranto não onda nado feli�
com os diagnósticos dados pelos médicos sobre o lesão no seu pé - tados
recomendam uma cirurgia. Mesmo assim, ele resolveu tentar mais uma vez

e, paro tonto, consultou o nego César "Pavanello Silvo" Ouirino do Cruz, mais
conh�cido, como doutor Samuel do prefeitura de Jaraguá,. Médico de renome,

.. formado no Universidade de Massachusets (EUA) e com doutorado em Novo York,.
doutor Samuel, após demorada consulta e fazendo uso de sofisticados equipo:
mentes, deu o veredicto, que é incontestável: "o jeito é serrar o pé no osso do .

canela", disse ele. Agora, os adversários querem.saber se não dá para serrar tam-
.

bém o língua de Taranto no mesmo cirurgia. Com a palavra, o doutor Samuel.

TRABALHO... AMBOS
Caboclo cheio de responsabilidade e muito certinho na tarefa
de fiscalizar estabelecimentos comerciais, o Betonaldo Calixto
teve de visitar uma lanchonete no centro da cidade. Como'
não havia lugar para estaclcnut ele parou o carro em cima da

calçada e deixou um bilhete debaixo do limpador do póra
brisa, tentando justificar a infração: "Estou aqui a trabalho".
Ouando voltou, encontrou uma multa e um "post-scriptum"
em seu bilhete: "Eu também".

YOKO ONO, NON?
Olho só mais essa! A artista Yoko Ono,
ex-esposo de John lennon, quer que o

dia do morte do ex-marido seja feriado
e o população fique em silêncio, pen
sando no paz mundial! Meninos, se eu

fosse elo, ficava caladinha, pois tem fã
do John que acho que o dia em que o

Yoko morrer é que deve ser comemora

dó, e com muito festa.

NIVER DO ADAUTO
O aniversariante de destaque de hoje
é o amigo Adauto Schollember, que vai
comemoror o doto com muito forra,
cercado de amigos e familiares. Cá
entre nós, 40 anos não é todo dia que
se foz. Parabéns, cora, e que Deus te

abençoe.

DO LEITOR
O engenheiro civil e leitor do co

luna luiz Antônio Negri, indignado
com todo blábláblá, se pode ou

não pode beber em lugar público,
foz o seguinte comentário:
"Tenho ouvido muito gente falar
sobre os grupinhos ,bebendo e

usando som em volumes insuportá
veis nos domingos à tarde próximo
do centro, ouvi até em se fazer uma
lei proibindo, mos o que eu gosta
ria de ouvir é.o qu,!l estas pessoas

. estão fuzendn para aumentar o O leitor do dia é o amigo e químico Daqui do coluna agradecemos a to-
oferta de lazer e novos 'praças poro Geraldo Brito, figura inteligente que . des us figuras amigas que remete-

'

que esse pessoal não precise ficar sempre acompanho o coluna para
' ram mensnqens COm votos de Feliz

sem sa�e( 90nde ir't Tá falado!' fiçar untenede com as c�isas que .

Páscoa. Desejando o todos milhares

��,. ' 'açR9,tecem��mnossa,!�giõo. .

, de. felicitações e- muito poz,� :;.
.

JEC NOTA CEM
O Joinville' está jogando um fute
bol muito pequeno para o suo tra

dição e enorme torcido, espalhado
por Santo Catorina. Mesmo assim,
um jogador da equipe afirmou que
o nota do time é "cem". Só se for
"cem (sem) vitória", "cem (sem)
futebol"e "cem (sem) classe".

Maria Isabel Debatin fei o seu debut ontem. Parabéns!

Ler o livro "Fim de caso", do' escritor britânico
Graham Greene, indicação do nosso querido

escritor Carlos Henrique Schroeder�

� '�
.

.

'

� _j��1,
Ainda comemorando seus 15
aninhos que aconteceu no'
último sábado em grande estilo;
a gatíssima Viviane Alves

Greice Guimarães festejou ao lado
de seus familiares e amigos seus

.

22 aninhos completados ontem

LEITOR DO DIA VALEU!

't )\., ...•••
' ......"r' ,'. �.':;-, 'ct , "', !

" É a nosso conduta
verdadeiro que nos

identifico perante .

-.

Deus e o,s ho�ens. "�
'ÓINAMOR

'

,�,,..

. ,�

'_ .�.
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Mailson da Nóbrega'

Gabeira capitalista:
sinal dos tempos

o desafio agora é gerar
,

as condições para mais
,

crescer e red uzi r as

desigualdades sociais e

os níveis de pobreza

Ao ter oficializada sua candidatura a pre
feito, o deputado Fernando Gabeira declarou
que vai "desenvolver o Rio de uma forma

capitalista". No dia seguinte, o ministro do
Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, la
mentou a venda da Cia. Vale do Rio Doce "in
felizmente privatizada por um preço muito
abaixo de seu valor".

São dois mundos distintos: Gabeira, ex

guerrilheiro, conseguiu superar o paradigma
socialista e entender o funcionamento e as li

mitações do capitalismo. O ministro, católico
fervoroso e prisioneiro de visões do passado,"
não alcançou o mesmo. Parece não entender
como opera uma economia de mercado. Não
se deu conta de que o preço gerado em uni
leilão aberto e transparente, como o da priva
tização da Vale, é o correto e legítimo.

É por essas e outras que o Brasil ainda não
é uma economia plena de mercado. O fato de
não vivermos o infortúnio socialista de Cuba
não quer dizer que já se

jamos uma sociedade ca

pitalista no sentido exato
do termo. Há muito a an

dar até chegarmos lá.
Como mostrou Max

Weber, formas, de, çapi-'
"

talismo existiam desde' a

Antiguidade. Walter Rus
sel Mead assinala que o

dinamisrrío do atual capi
talismo começou a aparecer nas cidades-es
tado italianas nos séculos 14 e 15.

As condições para o surgimento do atual
sistema capitalista foram criadas na Inglater
ra do século 17, com as mudanças institucio
nais que extinguiram o absolutismo. Criou-se
o ambiente favorável ao investimento priva
do, à, assunção de riscos pelos empreende
dores e à inovação. Os ingredientes básicos
foram o Estado de Direito, a independência
do Judiciário, direitos de' propriedade- bem
definidos e respeito aos contratos.'

'

A geração de riqueza foi estupenda. Em
1700, a Inglaterra possuía 6 milhões de habi
tantes e a França, 21 milhões. O PIB francês
era o dobro do inglês. Pouco'inais de um sé
culo depois, a Inglaterra se tornara potência
e ganhara todas as guerras contra a França.

No século 19, a cultura dó mercado estava

consolidada nas, sociedades anglo-saxônícas.
,

democracia se firmou. As duas se tornaram a

,

' �ã�é'paréi I:l geração sustentável de bem-estar.
O Estado." 'que se fortaleceu coil). a Revolução
Francesa - foi fundamental' para o sistema ca

>pitalisfa: Liquidou o feudalismo, separou-se da

Igréja e#iõu regras 49jogo estáveisessenciais

para o mundo dos negócios.
'

Nas proximidades do' século 20, forjou
as instituições de defesa da concorrência
e mais tarde as de regulação' de atividades,
como energia e telecomunicações, O sistema
nunca foi apenas o livre funcionamento do

,

mercado.
.

Na Europa continental, empresas estatais
supriram a ausência das condições existen
tes no mundo anglo-saxônico. Mais tarde,
quase todas foram privatizadas, inclusive os

bancos. Com a exaustão do nacional-desen
volvimentisnio, o Brasil começou o caminho
rumo ao sistema capitalista. Livramo-nos de
três de seus principais demônios econômi
cos: a instabilidade política, a instabilidade
econômica e a vulnerabilidade a crises exter
nas. '

A democracia se consolidou, malgrado
suas imperfeições. O temido desastre de um

governo petista foi exorcizado: Lula mante

ve a política econômica que garante estabi-
lidade. A vulnerabilidade
externa despencou, corno
provado ao longo da atu
al turbulência financeira
nos EUA.

São baixos', os riscos
, ,

de retrocesso populista
ou de ações funestas para
reduzir na marra a taxa

de juros, controlar capi
tais ou tributar as expor

tações. O desafio agora é gerar as condições
para mais crescer e reduzir as desigualdades
sociais e os níveis de pobreza. '

Precisamos aumentar a produtividade me

diante novos avanços institucionais na área
microeconômica (especialmente nos tribu
tos), privatização ousada na infra-estrutura e

melhoria no ambiente de negócios. Há, que
eliminar o excesso de burocracia, rever a ar

caica legislação trabalhista e conferir maior

rapidez e eficácia às decisões do Judiciário.
Pouco ou nada dessa agenda acontecerá

no atual governo, cheio de gente que professa
crenças 'opostas. Eles defendem juros baixos
e câmbio alto 'com fins "desenvolvimentis
tas". Pedem'mais Intervençâo.:Querem 'que
a Vale seja reestatizada.Felizmente, Lula não

,

,<O'l".. '., .

os ouve.

Cedo ou tarde, a.saída se imporá: virão as

mudanças para acelerar a transição do Brasil
para o verdadeiro sistema capitalista. Gabei
ra percebeu os novos ventos.
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Lula pede cautela
No seu programa semanal de rádio, Café com o Presidente, o Presiden
te Luiz Inácio da Silva, divulgou que a crise financeira dos �stados Uni
dos não atingirá o Brasil, pois o país.encontra-se em um inomento de
estabilidade e solidez da economia e que as exportações estão sendo
pulverizadas entres vários países importadores. Mas, o verdadeiro tom
do material somente é possível assimilar a partir do momento quando
o presidente fala que se realmente a crise do EUA for profunda, aí

,

todos os países do mundo sofrerão as conseqüências.

REFORMA
A Facisc- Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina está
orientando as entidades do sistema quanto à realização no próximo dia 31
de márço de audiência pública para a discussão da nova proposta da reforma
tributária encaminhada ao CQngresso pelo governo federal (Projeto de Emen
da ConstitucionaI233/08). O objetivo da entidade é mobilizar os Associações
Empresariais e a classe empresarial poro ampliar o debate em torno do pro
posto que traz mudanças significativos no estruturo tributário do país. A au

diência é uma iniciativa do Comissão de Finanças e Tributação do Assembléia
Legislativo, e acontecerá às 14 horas em Florianópolis.

PARCERIA
Empresários de Santo Cotarina estão sendo estimulados a participar de encon
tro com ó delegação empresarial do Consoriio Bimbo, da Toscano, organizado
pelo Câmara Italiano do Comércio e Indústria de Santo Cotarina e o FACISC
- Federação dos Associações Empresariais de Santo Cotarina no dia 3 de abril.
O encontro vai acontecer na sede na ACIF - Associação Comercial e Industrial
de Florianópolis, e é dirigido a empresários do setor têxtil, principal área de
interesse do indústria do 'Itália. A participação é gratuito e os interessados
devem entrar em contato com o Câmara Italiano pelo fone (48) 3222 2898 ou
pelo e-mail promos@brasitaly.org.

PRODUTOS
,

De acordo com o Embaixada da itália no' Brasil, o país importo do mercàdo
italiano, em primeiro lugar, fiO de, N.ilton (US$ 54 milhões), seguidos por ma
teriais têxteis de uso técnico (4,3' milhões), meias de algodão (3,9 milhões),
fio elastométrico (3,7 milhões).e vários tecidos sintéticos e artificiais (3,1
milhões). O principal produto exportado poro Itália é sem duvida o algodão
(cerca de US$ 7 milhões), assim como nos seus produtos finais, entre eles,
t-shirts (US$ 9 milhões), toalhas e produtos poro cozinho (1,7 milhões), calços
e calcinhas (1,6 milhões), molhos femininos (1,4 milhões). Segundo produto
exportado é o fio de seda (cerco de 2 milhões), seguido por sunga e biquínis
em tecidos sintético (US$ 1,8 miIMes).'
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MERCADO

SANTACATARINA--�--�---

Preço do leite reage 7,2% em se
Conseleite do Estado está distribuindo Manual de funcionamento para produtores

O clima que afetou a pro
dução de leite e causou a re

dução da oferta de matéria

prima nas indústrias reflete
agora nos preços pagos aos

produtores (no campo) e co

brado dos consumidores (nas
cidades). O Conselho Paritário
Produtores/Indústrias de Leite
do Estado de Santa Catarina
(Conseleite) anunciou que os

preços de referência para o

mercado catarinense em mar

ço estão 7,2% mais àltos.
A escassez de chuvas em vá

rias regiões agrícolas do Estado
debilitou as pastagens, gerando
efeito em cadeia: a produção
a campo caiu, a indústria pro
cessou menos matéria-prima e

o varejo teve menos oferta. Por

e repente o candiôat
.... "tOT a iprefeito de Joinville,rR!i�ri!g�

Bornholdt, vem enfrentando uma certa dificuldade porqp;explj.car
aos seus eleitores as razões de uma aproximação cam o eC do
B. Esse negócio de comunistq ainda não é lá muito assim,ilável
em algumas camadas da populaçã'o. Mas pelo visto está se

saindo bem.

.
. Dengue··

Santa Catarina está sob controle. Já 'provou isso quando Chapecó e Joinville se viram às voltas com o mosquito
transmissor da doença. Evitou sua proliferação. Diferente do Rio de Janeiro que hoje enfrenta uma epidemia onde
inclusive as Forças Armadas estão sendo acionadas. Contamos atualmente com 18 mil "armadilhas" espalhadas pelo
Estado que são visitadas semanalmente pelos 750 agentes da dengue. Além disto pontos estratégicos como portos,
aeroportos e- rodoviárias são alvo dos agentes que atuam no combate ao mosquito. Segundo luiz Antonio da Silva da
Vigilância Epidemiológica é importante a participação ativa da população em detalhes mínimos que fazem a dife
rença, desde evitar água parada até condicionar bem o lixo. Nos próximos dias o governo iniciará uma campanha de
conscientização aproximando o cidadão do combate a dengue.

DECLARAÇÃO -

'."

Para uma emissora de rádio do Sul de Santa Catarina o

ministro Marco Aurélio Melo em re_lação ao processo con
tra o governador luiz Henrique, que está tramitando no

'

TSE, fez a seguinte afirmÍlçãó: "Ouso dizer que esse pro
cesso deverá ser julgado no mérito até junho deste ano."

-

isso, os valores de referência
para este mês de março cres

ceram 7,2% em todas as faixas
de 0,587 para 0,6323 para o

leite de alto padrão; de 0,5119
para 0,5489 o leite padrão e de
0,4654 para 0,4990 para o leite
abaixo do padrão.

'

O vice-presidente do Con
seleite, José Zeferino Pedroza,
garantiu que os novos valores
refletem fielmente o mercado.
Pedrozo destacou a importân
cia do primeiro Manual sobre o

funcionamento do Conselho e

os parâmetros utilizados para
cálculo e definição mensal
dos valores de referência. O
Manual do Conseleite está
sendo distribuído para produ-
tores do Estado. Escassei de chuva em algumas regiões do Estado debilitou pastagens e prejudicou cadeia de produção

ACÓRDÃO'
P�blicado nesta segunda-feira o acórdão assegurando
o direito de defesa como litisonsorte ao vice-gover
nador leonel Pavon, no processo de cassação do go
vernador luiz Henrique. As partes terão 78 horas para
ingressar com embargos declaratórios. Os autores da
ação contra o' governador afirmaram que não vão pro
testar contra o acórdão até porque querem celeridade
do processo.

DÚVIDA
Os advogados do governador luiz Henrique declararam
à imprensa que trabalham para retirar o processo que

- tramita ne TSE, pois consideram que a suposta pro
paganda ilegal foi no período anterior à campanha
eleitoral, sendo caracterizado de repente de impro
bidade administrativa. Uma estratégia que coloca no

chão umudns defesas mais contundentes do governo,
ou seja, a renúnciá do governador luiz Henrique na

época das eleições evitando desta forma benefícios
do cargo: De repente não fortaleceria, isso sim, a

ação dos opositores que dizem que usou no cargo
para se beneficiar de�ois? ,

POLÊMICA '

Continua em pauta a prorbiçãó' da venda de bebidas alcoólicas nas

margens das rodovias federais. A Frente Parlamentar em Defesa do
Trânsito Seguro quer punições mais rigorosas contra os motoristas
embriagados. O que estp ocorrendo ótualmente é que os cOplercian-
tes quando nõo segue·' exemplarmente punido�.�n9uanto
falta eficiência na fisc otorista infrator.

,....

;;'>t

CONSUMIDOR
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Governo quer R$ 6 bi em trânsito
Ministro programa PAC da Mobilidade Urbana para o segundo semestre
BRASíLIA

O Ministério das Cidades
prepara para o segundo semes

tre do ano o anúncio de um pro
grama de investimentos para
melhorar o trânsito nas regiões
metropolitanas com problemas
de lentidão no trânsito. O PAC
da Mobilidade Urbana, como

vem sendo chamado pelo mi
nistro da pasta, Márcio Fortes,
pode injetar até R$ 6 bilhões
nos próximos três anos na

execução de projetos para dar
maior fluidez aos veículos nos

maiores municípios do País.
"Precisamos definir os proje

tos e pedir aprovação do Conse
lho Monetário Nacional (CMN)
para o gasto. Eu acredito que
podemos dobrar esse valor, que
é de R$ 1 bilhão por ano. Pode
mos ter até R$ 6 bilhões em três

anos", afirma Fortes.

Segundo ele, o Conselho das
Cidades, órgão que reúne es

pecialistas dos problemas que
surgem nos municípios e ajuda
o ministério a buscar soluções,
definiu que o foco dos investi
mentos será vias urbanas e cria

ção de corredores específicos

para o transporte de massas.

"Não é investimento em pavi
mentação de vias. É dinheiro

paramelhorar amobilidade das

pessoas nas grandes cidades,
com vias expressas ou corre

dores de ônibus, por exemplo",
explica o ministro.

O dinheiro vem do FGTS

(Fundo de Garantia por Tem

po de Serviço). Fortes diz que
já há R$ 1 bilhão por ano do
FGTS reservado para investi
mentos em mobilidade urba
na, a exemplo do que acontece

com saneamento e habitação.
O ministro evita indicar

quais cidades serão priorida
de e quais projetos já estão

aprovados pelo Conselho das
Cidades. ''Ainda estamos rece

bendo projetos, não gostaria
de apontar prioridades, por
que ainda teremos que discu
tir a viabilidade das propostas
com os Estados e Municípios,
assim como fizemos no PAC
de Saneamento e Habitação. A
escolha dos projetos também
vai depender da capacidade
de endividamento dos muni

cípios", diz.'

Lula se diz "indignado" com
crítica de que PAC é eleitoreiro
BRASíLIA

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva negou ontem

que o PAC (Programa de Ace

leração do Crescimento) tenha
cunho eleitoreiro.

"Ora, é no mínimo uma coi
sa que me deixa indignado. Ou
seja, o governo não está dispu
tando nenhuma eleição. Não
tem eleição para presidente da

República e não tem eleição
para governador. O programa é
um programa que o governo fe
deral anunciou com dois anos '

de antecedência e esse dinheiro
agora está gerando aquilo que
nós queríamos que ele gerasse:
emprego e melhoria na vida das

pessoas", afirmou o presidente
em seu programa semanal de
rádio Café com o" Presidente.

A distribuição da verba do '

PAC, garante Lula, não privile
gía admínistrações de partidos'
da base aliada do governo.

"Quando vamos a uma cida
de, eu não quero saber se o pre
feito é candidato reeleição, se o

prefeito é do PFL, se o prefeito
é do PT ou do PSDB. Ou seja,
eu quero saber que ele tem uma

obra importante para ser feita,
sobretudo quando se trata de
urbanização de favela e sanea

mento básico", garantiu Lula.
Balanço do governo após

um ano do programa apontou
que 87% das metas propostas
apresentavam andamento ade
quado. Representantes da so

ciedade, no entanto, apontaram
falhas no PAC. Em nota, a dire-
,ção da Central Única dos Tra
balhadores (CUT) reclamou de
deficiências graves nas inicia
tivas, Já a Confederação Nacío

nal daIndústria (eNI) publicou
texto em. que o primeiro ano

do programa foi considerado
insuficiente para modernizar a
infra-estrutura do país.

Ministério das Cidades quer investir em vias expressas e corredores de ônibus nas grandes cidades

MST é contra

privatização
Cerco de 500 ativistas ligados 00 MST
(Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra) e 00 MAB (Movimento dos
Atingidos por Barragens) ocuparam usi
na hidrelétrico, em São Paulo. Eles pro
testam contra o privatização do Compa
nhia Energético de São Paulo, cujo leilão
está marcado para o dia 26.

Eleição 2008 atrai
127 deputados

Um quarto dos deputados é pré-candida
to nas eleições municipais desse ano. A
maioria dos 127 candidaturas do Câma
ra é de parlamentares do· base aliado:·
89 contra 38 oposicionistas. No Senado,
apenas 3 dos 81 senadores lançaram
seus nomes. Apesar de um em cada que-.
tro deputados 'se posicionar como pré
cimdidato; a expectativa é que somente
metade entre na corrido municipal.
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INTERNACIONAL---------

Tocha olímpico é aceso sob protesto
Ativistas pedem boicote aos Jogos de Pequim devido à repressão no Tibete
OLíMPIA

O protesto contra a do
minação chinesa do Tibete
mareou a cerimônia do acen

dimento da tocha olímpica
realizada na antiga cidade de
Olímpia, na Grécia, ontem.
Minutos antes da atriz grega
Maria Nafpliotou acender a

simbólica chama que percor
rerá o mundo até Pequim, dois
ativistas pró-Tibete interrom
peram brevemente o discurso
do presidente do Comitê Orga
nizador dos Jogos, Liu Qi.

O ativista conseguiu superar
as estritas medidas de seguran
ça no recinto de Olímpia e con

seguiu levantar brevemente um
cartaz que convocava o boicote
dos Jogos devido à repressão
policial chinesa no Tibete.

Liu, que se manteve calmo
durante o protesto, disse: '�
chama olímpica vai radiar luz
e felicidade, paz e amizade, e

esperança e sonhos para o povo
da China e de todo o mundo".
o símbolo olímpico chegará

à capital chinesa no dia 30 de
março para começar o seu traje
to por vários países. Outra cha-

Chávez culpo os

EUA por crise
o presidente do Venezuelo, Hugo Chá
vez, atribuiu os turbulências no Tibete
aos Estados Unidos, que estariam ten
tando desestabilizar o China. Chávez
disse que os protestos contra o domí
nio chinês sõo um exemplo de como

"o império" (os EUA) está tentando
dividir o potência asiático.

2° em aumento
de ilegais

o Brasil é o segundo país entre os que
registraram o maior crescimento no total
de imigrantes ilegais nos Estados Unidos,
segundo estimativos do Departamento
de Segurança Nacional norte-america
no. Em 2000, o número de brasileiros
sem documentaçõo somava 100 mil,
segundo os estatísticos dos EUA. Seis
anos depois, o total mais do que do
brou, chegando o 210 mil ilegais�

ma será levada ao Tibete para
ser acessa no alto do Everest.

O domínio chinês no Tibe
te se tornou motivo de críticas
antes dos Jogos Olímpicos de
Pequim, com manifestações
em todo o mundo. Pequim or

ganizou um amplo dispositivo
de segurança na região e ele
vará as precauções quando a

tocha chegar à província.
A polícia disse que um dos

manifestantes é um tibetano de
48 anos e que três pessoas foram
presas. A polícia disse também
que outros 25 manifestantes
tentaram entrar no local da ce

rimônia, mas foram impedidos.
Através de um comunicado, a

ONG Repórteres Sem Frontei
ras (RSF) afirmou que seu se

cretário-geral, Robert Ménard e

outros dois integrantes da orga
nização foram dominados pelos
agentes de segurança gregos,
após mostrarem uma faixa que
mostrava os anéis olímpicos em
forma de algemas, uma manei
ra de aludir ao que consideram
falta de liberdade na China.

AGÊNCIA ESTADO Manifestante interrompeu discurso do representante chinês do Comitê Organizador dos Jogos, Liu Qi

estavam no caminho da vitó
ria e que a retirada dos solda
dos do Iraque animaria a AI
Qaeda e o Irã.

A violência registrada, no

domingo, em Bagdá mostra
a fragilidade da segurança
iraquiana, reforçando a possi
bilidade de a ocupação ameri
cana ser estendida por tempo
indeterminado. Durante o dia,
a chamada "zona verde" - área
de segurança reforçada, onde
ficam escritórios de representa
ção dos EUA - foi atingida por
dezenas de ataques.

Embora autoridades norte
americanas afirmem que os ín
dices de violência caíram cerca

de 60% desde junho passado,
devido ao reforço de tropas en

viadas pelos EUA, pesquisa de
opinião divulgada na semana

passada mostra que 66% dos
americanos acham que a guer
ra não valeu a pena.

..�"_ ...

Série de atentados no domingo, 23, matou pelo menos 60 pessoas no Iraque

Soldados dos EUA mortos
no Iraque superam 4 mil
BAGDÁ

O número de soldados
norte-americanos mortos no

Iraque chegou a quatro mil,
com a morte de mais quatro
militares. Eles foram atingidos
por um ataque em Bagdá, no
domingo, 23. O dia foi violen
to no país, com pelo menos 60

pessoas mortas, quase metade
delas na capital e em Mosul
- cidade que os EUA acreditam
ser o último reduto urbano da
Al-Qaeda. Estimativas não ofi
ciais indicam que o número
de soldados iraquianos mortos

passa de seis mil, enquanto os

civis chegam a quase 90 mil
desde 2003, quando os EUA
bombardearam Bagdá, dando
início à guerra.

Em seu discurso sobre o

quinto aniversário do começo
da guerra no Iraque, na sema

na passada, George W. Bush
disse que os Estados Unidos
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Busca da absolvição
e da recuperação
Falcão se divide entre julgamento e exames

JARAGUÁ DO SUL

Uma semana antes da
Copa Intercontinental, o cra

que Falcão viverá dias decisi
vos em sua carreira. Hoje, às
18 horas, em Fortaleza, acon
tece o julgamento da suspen
são do STJD (Supremo Tri
bunal de Justiça Desportiva)
que poderá deixar o ala longe
das quadras por até 120 dias.
Já amanhã o craque fará um

exame de ressonância nucle
ar magnética para saber como
está a panturrilha. Falcão teve

uma contusão no amistoso
da Seleção Brasileira contra

a Costa Rica no domingo. Na
quinta-feira o jogador irá a São
Paulo para uma consulta com

um especialista.:
O fisioterapeuta do Malwee

Futsal, Renato Jorge, disse que
ainda não pode chegar a ne

nhuma conclusão, pois um

edema no local pode masca

rar o grau da lesão. Até o mo

mento o diagnóstico é de que
se trata de um estiramento na

panturrilha.
O Departamento Médico

da Malwee ainda não sabe se o

craque terá condições de vol
tar a jogar até a data do Mun

dial, 3 a 6 de abril. De acordo
com Jorge, somente os exames

poderão dar um diagnóstico
preciso. "Neste momento é
muito difícil precisar quan-.
do o Falcão voltará, uma vez

que até a próxima quarta-fei
ra nem o exame pode definir
o grau de uma possível lesão",
informou.

Olympya sente
falta de ritmo

o Olympyo/Juventus bem que tentou,
mos não conseguiu bater os atuais
campeãs poronoenses do São José de
Pinhais. As visitantes ganharam por 3xO,
em uma poitido marcado pelo equilíbrio.
É o que explico o técnico Luiz Vieira, o

Polenta: "foi um jogo muito disputado e

igual, levamos três por causo dos folhas
do equipe". .-

Alo saiu de quadro contundido no amistoso contra o Costa Rico, domingo

Durante a semana Falcão grave. Quero voltar às quadras
fará sessões de fisioterapia o quanto antes", declarou con

e não jogará as partidas pela fiante o craque, após jogo da

Liga Futsal - amanhã contra o Seleção, por meio da Assesso

Colegial e sexta-feira contra a ria de Imprensa da Malwee.
Ulbra, ambos fora de casa. "Es-

pero que não seja nada mais GENIELLI RODRIGUES

Jaraguaenses na

Seleção de SC
o alo/pivô Vinícius, o 010 Rofinho e o

técnico Rafael 'Müller (que será os-'

sistente no equipe) passaram pelos
seletivos e estão confirmados noSe
leção Cotorinense Infanto-Juvenil de

.

Basquete Masculino (15 anos) que
disputará 26° Campeonato Brasileiro
do la Divisão, marcado poro 26 o 29
de março em São João Del Rei (MG).

Circuito inicia
sábado que vem

Estão abertos os inscrições pqm .0 5° .

Circuito Amivôlei/Acoraí/FME de Vôlei· de
Praia. A primeira etapa será no próximo
sábado (29/3), no Sociedade Acoraí, nos
categorias infantil (masculino e femini
no) e volley four (misto). No primeiro o

valor do inscrição é de RS 7 por atleta e

no outro de RS 5 por atleta. Informações
no e-mail cezorol@terra.com.br.--
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empresa! .

Vista seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

Desculpas
o 010 Ari (no foto, dominando o

bolo) pediu desculpas pelo lan
ce que causou o suo expulsão no

amistoso d.e domingo contra o

Costa Rico. Ele admitiu que entrou
de formo ríspido e disse que o car

tão vermelho foi justo. "Eu quis me
proteger", justificou. Ari entrou
de formo feio sim, mos não tem
um histórico de maldade. Apenas
aquele lance no semifinal do ligo
Futsol 2006, quando jogava pelo
Joinville. Coisa que, aliás, está

tetolmeníe superado.
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Abel Ribeiro é o novo técnico tricolor
Dirceu Mattos não resistiu e foi demitido depois da goleada contra o Avaí
JARAGUÁ DO SUL

O técnico Dirceu Mattos
não é mais treinador do Juven
tus. Depois da goleada sobre o

Avaí, no sábado, a diretoria
resolveu trocar o comando
da comissão técnica. Além de
Mattos, foram embora tam
bém o auxiliar-técnico Nei e o

preparador físico Edirley Gui
marães. E o novo comandan
te tricolor chegou no final da
tarde de ontem. Abel Ribeiro,
que estava na Chapecoense
até a metade do turno, assu

miu o Juventus, junto com o

preparador físico Waldemar
Fernandes.

O diretor de futebol, Alcir
Pradi, disse que procurou Ri
beiro por ele conhecer bem
o futebol catarinense. 'Além
de já ter visto nosso grupo,
também sabe como jogam os

nossos adversários, o que é o

mais importante", comentou.
O dirigente disse que se reu

niu ontem de manhã com os

atletas. "Tivemos uma conver
sa de quase duas horas e eles
(jogadores) chegaram num

consenso que falta união no

grupo", disse Pradi,
Quem também deixou o

clube ontem foi o zagueiro
Acássio, supostamente en

volvido na discussão nos

vestiários do jogo. Ribeiro já
teve passagem pelo Juventus.
Ele que comandou o grande
time que foi terceiro coloca
do do Catarinense em 1994,
campanha esta considerada
uma das melhores na his
tória do Moleque Travesso.

"Quem sabe é a hora de mu

dar e conseguir sair dessa si

tuação", prevê Pradi.

JULIMAR PIVATTO

TIMES MAIS VAZADOS CAMPANHA DE
j]�,m DIRCEU MATTOS

PIORES MÉDIAS

Avoí 5X O Juventus

Juventus é o time que mais
. sofreu gols em todo Brasil

O time do Juventus con

tinua batendo recordes que
ninguém gostaria de bater.
Além de perseguir o União
de Timbó como pior média
de gols sofridos na história
dos Campeonatos Catarinen
ses, agora o tricolor acumula
o saldo de ter a pior defesa
do Brasil n8'st�<jnício de
ano. Em 17 jogos, o Mole

que Travesso sofreu 48 gols.
Mesmo número do Juazeiro
(BA). Porém o time baiano

jogou três vezes mais que o
catarinense.

O mais desafiador de tudo
isso é que durante todo o
campeonato, o clube jaragua
ense vem jogando com três

zagueiros. Sistema que, teo

ricamente, deveria ser mais
defensivo. No quesito média
de gols, o tricolor tem o ter

ceiro melhor desempenho do
Brasil.·:O Inventus sofreu 2,8
gols por jog�, ficáricfo atrás

apenas do Palmeiras (MT),
que sofreu 26 gols em oito jo
gos (média de 3,2) e do Gua

rany de Bagé (RS), com 38 em
13 partidas (média de 2,9).

Abel Ribeiro chegou no final da tarde de ontem e foi apresentado aos jogadores; primeiro treino será hoje

6° Rodado Returno

1° Criciúma 14 6 4 2 o 11 1 10 31

3° Avaí 11 6 3 2 15 8 1 33

5° Chl!pe�oense 10 6 3 2 15 9 6 24

1° Joinville 8 .. �, 2 2 2 8 10 -2 19

1I"·_IC'.m%;;;'l!;.1�''''• ".",i., A."}.,MA�1Illi.,,L',â,n,

Resultados
Cidade Azul Oxl Joinville
Avaí 5xO Juventus
Guarani 2x3 Metropolitano
Criciúma 3xl Figueirense
Brusque 1 x3 Chapecoense
2/4 (Complemento)
20h30 - Marcílio Dias x Atlético

Próximos Jogos
7° Rodada
Amanhã
19h30 - C�al!ecoens�;x Criciúma (Premiére)
20h30 - Juventus x Marcílio Dias
20h30 - Atlético x Metropolitano
20h30 - Brusque x Guaranf
21 h � Joinville x Avaí (Premiére e Record)
Quinto-feira
20h30 - Figueirense x Cidade Azul
(Premiére)

P -'Pontos. J - Jogos. V,- VitQrias. E ., Empales. D - Derrotas. GP - Gols Pró. GC - Gols Contra. SG - Soldo de Gols. PG - Pontuação Geral (somo dos dois turnos) .'

9° Juventus 6 6 2 O 4 6 18" 12 15
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SELEÇÃO BRASILEIRA

ovatos atrás de uma chance
Jogadores torcem para entrar em campo contra a Suécia

Hernanes (D) foi um dos últimos a se apresentar na Seleção já que jogou domingo pelo São Paulo contra o Guarani

Dunga. ''A seleção é como

um cavalo que só passa uma

vez na sua frente. Você pre
cisa montá-lo. Quero nessa

segunda partida conseguir
me firmar, mostrar que posso
seguir no grupo, mostrar mi
nha versatilidade", comen

tau o são-paulino.
Para o compromisso dian

te dos suecos, Richarlyson
espera superar momentane
amente a fase irregular na

temporada brasileira. "É hora
de esquecer o São Paulo, ,es
quecer o Campeonato Paulis-

,

ta e a Copa Libertadores'. Isso
fica para trás essa semana. É
hora de pensar na seleção",
declarou.

'

LONDRES

O zagueiro Henrique, do
Palmeiras, e o volante Her
nanes, do São Paulo, dizem
estar prontos para entrar em

campo com a camisa da Se

leção Brasileira. Os dois fo
ram os últimos a chegar em
Londres, ao lado do zagueiro
Léo e do lateral Richarlyson,
onde o Brasil enfrentará a

Suécia nesta quarta-feira.
Hernanes está pela segunda
vez no grupo, mas ainda não
entrou em campo. Ele esteve

no amistoso contra a Irlanda,
em fevereiro.

''A gente fica feliz de fazer
parte da seleção, mas também
espera jogar um pouquinho,
pelo menos algunsminutos,
Quero mostrar serviço", diz
o jogador, destaque do São
Paulo no Campeonato Brasi
leiro do ano passado. Henri
que, por sua vez, estréia em

ambiente de seleção princi
pal na vaga de Juan, titular
da equipe de Dunga, que foi
cortado em razão de lesão. O
jogador espera fazer valer a

, boa fase pelo Palmeiras em

sua nova etapa na carreira.
"Fui muito bem recepcio

nado por todos, conversei um
'pouco com o Dunga e ago
ra espero mostrar trabalho.
Só de estar aqui é bom, mas
gostaria de entrar em campo, Já Richarlyson vê no com

alguns minutos", declarou promisso da equipe em 2008
o palmeirense na chegada à a chance individual de afir
Londres. mação no grupo do técnico

Erros deixam Massa em situação difícil
Ferrari diz que o piloto brasileiro responderá aos críticos no CP de Bahrein

KUALA LUMPUR

A Ferrari não vê problema
algum nos erros cometidos
pelo piloto Felipe Massa. "Não
devemos dramatizá-lo. A ta
bela de pontos mostra os pilo
tos muito próximos depois de
duas corridas. Estou conven

cido de que Felipe não des
perdiçará a oportunidade de

responder no GP de Bahrein",
,� afirmou o diretor-esportivo da
o-

g Ferrari, Stefano Domenicali.
_, � Ele não quis entrar no mérito

Felipe deve melhorar em Bahrein de que os erros deMassa emMel-

bourne e Sepang relacionam-se
à pressão exercida pela possível
maior eficiência de Kimi Raik
konen, campeão do mundo ano

passado. "Felipe disputou uma

extraordinária classificação na

Malásia", comentou.
As três próximas provas do

calendário serão disputadas em

pistas onde Massa venceu no úl
timo campeonato, Bahrein, dia
6, Espanha, 27, e Turquia, U de
maio. A seqüência dos eventos
não poderia sermelhor para o pi
loto que, em Z007, também saiu

de uma situação de desgaste, por
não ter vencido na Austrália e na

Malásia, quando se dizia que era

o favorito, para dominar a com-,

petição no deserto de Sakhir.
,

No caso do GP de Bahrein,
'a Ferrari que já tem o melhor
conjunto, terá ainda' a vanta

gem de ter sido a única, junto
da Toyota, a treinar durante
seis dias em fevereiro. Ainda
que a temperatura fosse mais
baixa da que enfrentará dia 6,
não deixa de ser importante
referência para a equipe.
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Resultados 16° Rodada
Noroeste Ox1 Mirassol

, Ituano 2x1 São Caetano
Paulista 0x2 Palmeiras
Sertãozinho 0x2 Ponte Preta
Corinthians 1xO Rio Claro
Guarani Ox1 São Paulo

Guaratinguetá Ox1 Santos
Rio Preto 3x3 Portuguesa
Manlia 1xO Bqrueri

, Bragantino .3x2 Juventus
Classificação: Guaratinguetá 31,
,Palmeiras 31, Ponte Preta 30,
Corinthians 30.

Qesultados 5° Rodada
"lvista 3x2 Madureira

• . . '1go 2xO Cabofriense
Voh, 'onda 3x3 Resende
Americano 1xO América
Mesquita 2x2 Cardoso Moreira
Friburguense 1x2 Duque de Caxias
Botafogo 7xO Macaé
Fluminense 2x1 Vasco

Classificação
Grupo A: Fluminense 13, Flamengo
12, Duque deCaxias 9, Volto Redonda 7.

Grupo B: Botafogo 15, Vasco 12,
.

Friburguense 7, Madureira 6.
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Resultados 13° Rodada
Ulbra 1x1 Esportivo
Coxias 3xO 15 de Novembro
Inter-SM 1x1 Juventude
Novo Hamburgo 3x2 Santa Cruz
Veranópolis 1 x3 Internacional
São Luiz 4x1 Guarany
Classificação
Grupo 1: Grêmio 33, Caxias 24, Ulbra
21, Esportivo 20.
Grupo 2: Intemacional29, Inter-SM
26, Juventude 20, São Luiz 19.

Resultados 3° Rodada da 2° Fase
Eng. Beltmo 2xO Paraná

, 'Iraty,Ox1 Atlético,
Toledo 1xO Coritiba
Adap Galo 4x41Maluceili
Classificação:
Grupo 1: Eng. Beltrão 6, Paraná 6,
lraty 3, Atlético 3.

, Grupo 2: ToledO 7, Coritiba 4, Adap/
Galo 2, J. Malucelli 2.

CAMPEONATO SLlíço JOÃO I'ESSOA

Resultados
3° Rodado da 2° Fase
\litória Ox1 Amizade
Camisa lO 1x4 Tio PatinhaS/Caneri
Borracharia SenElm Ox1 Schroeder I
Barraboxo 0�3 Posto Salomon
Classificação
Grupo E: Tio Patinhas 7, Amizade 7,
Vitória 1, Camisa 10 1.

,

GrupoJ:.Schroeder 17, Posto ,

.

Solomon 6; Barraboxo 2, Senem 1.
'Próximos Jogos
29/3 ..:. Semifinal
14h - Schroeder I x Ainizade
15h - Tio PatinhaS/Caneri x !'osto
Salomon
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TRANQÜiLIDADE PARA OS PAIS

,

VO DE CORA AO
Lorecy Massaia cuida de 11 bebês

. durante cerca dedozehoras por dia

Turma do berçário ganhou mais do que uma professora, eles convivem com uma avó coruja

JARAGUÁ DO SUL

A 'sobrancelha se contorce formando uma peque
na ruga na testa. Então, o nariz e a bochecha ficam
avermelhados. Os olhos azuis receberam lágrimas e,
no mesmo .ínstante, buááááááá ... O bebê logo é con
fortado: "Eles não estão acostumados. corn pessoas
estranhas". A explicação. vem da senhora que usa

o avental alaranjado da creche e segura o bebê nos

braços como uma mãe protetora faria. Ao contrário
da criança, ela não chora, más tambéni se intimida'
com a chegada da equipe de -reportagem do O Cor
reio do Povo. .Lorecy Massaia; 5.1 anos, é conhecida

. carinhosamente como vó Lori. "São todos os meus

bebês".
.
A creche ganha vida às 6h3.D com a chegada

da coruja vó Lori. Por volta das 19 horas as lu
zes se apagam e a vó fecha o portão para abrir no
dia seguinte, É. uma história de dedicação que se

"confunde com o surgimento da creche. "Ela não

.
desgruda. Até -tenteí fazer revezamento, mas não

li" adiantou", garante a filha e idealizadora da cre

che, Elisa Massaia, 25 anos. Com seu jeito, Lori se
faz entender: "É como se fossem meus filhos, não
<onsígo sair e deixar alguém sozinho". Ela sabe-o Lucas é um dos pequenos apaixonados pela vó Lori

nome de todas as crianças, "é claro, imagina", e de
tudo que acontece naquele espaço.

Um outro choro freqüente acontece na despe
dida, quando as crianças não querem ir embora,
afinal muitas passam mais horas 'com a vó do que
com os pais. "Fico com pena", tenta explicar a se

nhora. "Fica envergonhada", rebate a filha. A re

ceita é natural: "Sou mãe de três filhos e sempre
gostei de criança. Com amor, carinho e paciência
você consegue tudo". A vó tem todo o cuidado
com as 11 crianças do berçário, mas sempre sente

saudade dos outros bebês que passaram pelo seu

colo. "Ela sempre está perguntando sobre os mais'
velhos", confirma Elisa.

Há dois anos e meio a creche tinha somente qua"
tro alunos, sendo que um destes é o filho de Elisa e

neto de Lorecy, hoje com 3 anos e 4 meses. O nome

vó Lori apareceu assim que estas crianças começa
ram a falar. Agora, os quase 80 alunos, os pais e as

professoras a chamam desse jeito carinhoso. Essa
forma de tratamento "é mais familiar", garante a avó

que só tem dois netos biológicos.
j . "

LUCIANA DE AGUIAR _
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