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c',Acijs e Apevi com
.novos presidentes
Acontece hoje às 19h30, na Scar, a ce

rimônia de posse dos novos presiden
tes da Acijs, Guido Bretzke, e da Apevi,
Custódio Vieira da Costa.

Página 7

Mistério atrós das paredes
Página 10

Os tubarões podem ser usados para
prever tempestades, sugere pesqui
sa de uma bióloga britânica. Lauren

.

Smith investiga a sensibilidade dos
.. tubarões à pressão atmosférica. Parte
do estudo' revelou que os tubarões
sentem pequenas mudanças na pres
sõo atmosférica - um sinal de tem

.

pestade iminente - e procuram se

<�gtlmnça nas profundezas do oceano.
'-'

,

fonte: BBe Brosil

CORREIO DOPO\1
Dieter confirma
ser vice do PMOB
Presidente do PP admite que deve fazer
dobradinha com Moacir Bertoldi.

Página 4

Setor têxtil procura novos

mercados. para exportação
EUA continuam sendo principal destino das mercadorias, mas empresários buscam alternativas.

Reorganizamos o seu CLt\SSD14lS.
Agora ficolt linda mais Heil de encóntrar o que vod procurai

Qoiftü·felrtl: tL\SSDWS Neg6dos
Sot1-felra: tUSSl\t\tS Oportllftldllltês
S6Ud0: tl..\SSl\t\lS 1m6vt1s1Porclm6vt1siVelculoslProdolO$ & Setviç6s
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PONTO DE VISTA

Furacõo Catarina
rica sobre o oceano, até o domingo (28),
quando o já então chamado Furacão "Ca
tarina" começou a perder força.

Graças ao trabalho de excelência rea

lizado pela EPAGRI, através do CIRAM,
que, com o uso adequado da informação,
monitora, divulga e alerta sobre situações

Quem ainda desconhecia a impor- adversas de tempestades e vendavais que
tância estratégica dos órgãos de Defesa colocam a população em risco, fomos ca

Civil, acabou descobrindo-a em circuns-
.

pazes de afirmai, categoricamente, que o

tâncias que, por muito pouco, não foram Furacão Catarina seria a catástrofe que de

trágicas para o povo catarinense, E esse fato foi.
muito pouco se deveu ao enorme esforço Um mêsdepois, artigo publicado na

e à inesgotável" dedicação dos membros revista VOCÊ S.A., sob o título '1\s lições
de muitas entidades, mais precisamente, do Furacão Catarina", resumia a opinião
desde a terça-feira, 23 de março de 2004 unânime da mídia e dos especialistas na
(há quatro anos), quando a Epagri come- cionais e internacionais:

çou a monitorar a evolução do queainda "Há aproximadámente um mês, par
ert{ lima pê'(l'ú�hi{peirúrl5'açãô"ãfillosfé:: )"''18'' 'da 'c6Sta :tl1f Sàrita Catarina e do Rio

DO LEITOR

Parabéns

poro educação
Sempre me orgulhei em ser professora, mas com

a notícia que Guaramirim foi destaque, vi e sei que
somos essenciais para uma nação. Devemos isso as

nossas coordenadoras que são exigentes em todos os

sentidos, principalmente em nossos planejamentos,
pois devemos estar fundamentados em nossa propos
ta. E é claro para que tudo isso de certo tem que ha
ver uma peça fundamental chamada "PROFESSOR"
e falo por mim que tento fazer o melhor pelas minhas
crianças, sempre mostrando a elas que devemos ser

críticos em nossas decisões para mais tarde não nos

manipularem. Não podemos esquecer também de
agradecer os pais que co-

laboram com o futuro do
seu filho.

Mas não concordo com

a base de avaliação de nú
mero cinco na valorização
dos professores: pois nosso
estatuto esta engavetado
desde 2004 e eu que tra

balho desde 1984, nestes
últimos anos nosso salário
esta cada vez pior. Não é só

exigir que façamos facul
dades e cursos, mas que te

nhamos um salário digno.
Mas como alguns dizem "Professor não faz nada,

e ainda quer mais férias que os outros funcionários",
para essas pessoas: se elas têm um emprego melhor
onde necessite ler e escrever; vocês devem isso a nós

professores.
E perguntam porque a professora se aposentou e

continua trabalhando? Porque simplesmente ganha
mos o salário base e perdemos todas as gratificações e

adicionais adquiridos nestes 25 anos de trabalho.
E o meu sonho é que sejamos valorizados como

muitos anos atrás pela comunidade e principalmente
pelos políticos.

"Seique
.somos

• •

essenciais

para uma

nação"

NEuel DELAI, ?ROFES!?ORA

Os textos poro esta coluna deverão ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

enviados poro o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por corta para o

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

' telefone (' não serão publicados).

O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira

Editora: Patrícia MoraesGrande do Sul foi devastada por ventos
de até 180 quilômetros, destruindo cerca

de 1.400 construções, levando a um pre
juízo estimado de mais de um bilhão de

,

reais. Um dado que surpreendeu os espe
cialistas foi o número de mortes: quatro.
Isso mesmo, apenas quatromortes decor
rentes de catástrofe de tal proporção. A
hábil manobra da Defesa Civil de Santa
Catarina foi a principal responsável por
evitar uma tragédia maior".

Acrescentaria apenas um dado a essa

análise tão correta e precisa. Estou con

vencido de que boa parte do êxito das'
nossas operações de Defesa Civil se deve,
também, à estrutura descentralizada da
EPAGRI, com suas 27 gerências regio
nais" estrategicamente distribuídas por
todo o estado.

.

LUIZ HENRIQUE
DA SILVEIRA,
GOVERNADOR
DO ESTAD!)

ÍI Fones: (47) 3"371.1919 • 3055.0019

• Fax: 3276.3258

• Plantão Redação: 8835,1811
• Plantão Comercial: 8835.1872
.• Entregas: 8819.3018
• wwW.oco.rreiodopovo.col11.br. '

fill diretoria@ocorre,i()dopovo.c()m.br
• redacao@ocorreiodopovC!.com.br

. • comercial@ocorreiodopovO;Com.br

HoráriC! de atendimento: 8h às 20h

Rua Coronel PrC!cópio Gomes de

Oliveira,246 • CEP 89251·200· CPU
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FALA Aí!

" Deputados que
forem favoráveis

devem ser

denunciados à
sociedade. "

DANILO LEDRAS, PRESIDENTE
DO SINTE, cendennnde

. projeto do governo que institui o
.

Prêmio Educor.

"Já disse mais de
uma vez aqui: saúde
não tem partido. "

JAILSON LIMA (PT), DEPUTADO,
elogiondo proposto do deputodo

, federol Todeu Mudalen (OEM),
obrigando indústrias do fumo a

indenizar tratamentos pelo SUS..

" Peço desculpas
àqueles que induzi Ou

,sugeri que votassem
no governador. "

CARLOS STÜPP (PP), PREFEITO
DE TUBARÃO, acusondo Luiz

,Henrique da Silveira (PMOB), de ter
. abondonado a cidade.

.

'.1
'

Sem volta
.No quedo de braço, vitória do governo mantendo o texto original do
projeto Prêmio Educar. A Comissão de Constituição e Justiça do Assem
bléia (foto) já admitiu o Medido Provisório 145/08 de Luiz Henrique
do Silveira (PM DB), com efeito retroativo o partir de l° de março. Só
poro quem estiver ministrando aulas, cessende o benefício quando do
aposentadoria. Ficam de foro servidores em afastamento por motivo de
saúde próprio, do cônjuge ou de pessoa do família, readaptação, licen
ças especiais, poro freqüentar curso de pós-graduação, puru concorrer

ou exercer mandato eletivo, permuta entre estados, usufruto de licença
prêmio, férias, em convocação ou à disposição de outro órgão e outros
afastamentos legais. Há casos em que o corte chega o RS 430 no salário.
O plenário, vigiado pelos professores (ao alto) e onde a base governista
tem maioria, também acatou o projeto. A oposição não votou .

DIREITOS
Janilton Uma, represéntant�"do' Con
selho Nacional dos Direitos da Pessoa .

portadora, de Deficiência, é um dos
palestrantes do primeiro fóru"rrl que

.
vai disCutir' es direitos das' pessoas
portadores de deficiências físicas em

Guaramirim, no dia 9 de abril. Uma
camada_ do população que sofre. na
pele o �fuma da exclusão social.

ANDANDO
A informação é da Secretario de

Segurança Pública e Defesa do Ci
dadão: até o final deste mês, o pro
cesso licitatório para construção da
penitenciário do Vale do-Itajaí será
concluído. No bairro Canhanduba,
em Itaj�í, com capacidade, poro
abrigar, inicialmente, 362 detentos.
O projeto prevê a ampliação' poro
530 vogas•.

ESPERANDO· .'

Jaraguó'do Sul espero pelo amplia- .

ção do' presídio reg'ional superlota
do, em terreno já escriturodo pelo
prefeitura em nome do Estado. Pelo
visto, se a iniciativa privada, éomo

sempre o faz com a segurança e saú
de pública, por exemplo, não meter

,

a mão no bcilso outra vez, tão cedo a

obra 'não sai.

�O"C.QIlREIO DO,POVOD- ,ÓUINTA-FÉIRA, 27 DE MARÇO DE 200'a :
...;. .'

,.
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ELEiÇÕES

POLíTICA---------

Dieter confirma aliança com PMDB
Vontade do diretório estadual do PP não vai prevalecer em laraguá do SulJARAGUÁ DO SUL

Entre a vontade da Capital
(diretório estadual) e a realida
de local vai uma diferença mui
to grande. O raciocínio é do ve
reador Dieter Janssen (PP) que,
ontem, falou claramente pela
primeira vez sobre sua anun
ciada candidatura a vice-pre
feito na chapa encabeçada por
Moacir Bertoldi (PMDB).

Descartando a possibilidade
de ele e o partido se sujeitarem
à estratégia eleitoral que vem

sendo costurada pelas lide
ranças do PP e PT, de olho nas

eleições de 2010 para governa
dor e senador. Em Jaraguá do
Sul essa aproximação já é letra
morta. "Em 2004 o PP nem can

didato teve e não está em nosso

projeto político ficar na cadeira
de vice-prefeito por oito anos
no caso de eleição e reeleição
do Dionei (Walter da Silva, ex-

. deputado)."
Outra hipótese já desconsi

derada seria ter Cecília Konell
(DEM) como vice, por conta
de "influências" que poderiam
perturbar o governo. Além dis
so, se o ex-deputado Ivo Konell
(DEM) não recuperar os direitos
políticos a tempo para se lançar
candidato a prefeito, o partido
deverá compor com Bertoldi,
analisa Janssen. O PSDB não
está nos planos do PP. Segun-

TRE tem novo

presidente
o desembargador João

Eduardo Souza Varella as

sumiu ontem a presidência
do TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) do Estado. Varella
atuou como Corregedor Re
gional Eleitoral e vice-pre
sidente do Tribunal desde
março do ano passado. Nas
cido em Joaçaba, ele coman
dará o processo eleitoral das
eleições municipais previs
tas para este ano.

Após exercer o magistério
superior e a advocacia, o de
sembargador ingressou por
concurso público na magistra
tura e:rÍl1973. Foi Juiz de Direi
to e Juiz Eleitoral em diversas
comarcas e zonas eleitorais
do Estado. Em 1996 assumiu
como desembargador no 1}

do o vereador, o anúncio oficial
será feito na primeira quinzena
de abril, independentemente da '

vontade do diretório estadual.
"O próprio Esperidião (Amin,
ex-governador), com quem esti-
ve na terça-feira, entende isso",
disse Janssen.

Mas há outras conveniên
cias que direcionam o PP para a

chapa do prefeito Bertoldi, cuja
reeleição é vista pelos partidos
da base de apoio como fato
consumado. Uma delas é "pôr
um pé na prefeitura, olhando
para 2012, quando o PP poderá
ter candidato próprio a prefei
to", exemplifica o vereador. A
outra é a vontade manifestada
de Bertoldi em se candidatar a
deputado estadual, o que já o

fez em 2002, ultrapassando a

casa dos 21 mil votos, pouco
mais de 15 mil em Jaraguá, pelo
então PPB. Vice do ex-prefeito
Irineu Pasold, que na semana

passada anunciou sua pré-can
didatura e de quem Janssen foi
secretário de Produção, Bertol
di elegeu-se prefeito em 2004
com mais de 25 mil votos con
tra todas as previsões do início
da campanha. Com ele (Bertol
di), garantiu Dieter Janssen, "as
conversas estão muito bem en

caminhadas."

CEL$p MACHADO Dieter descarta aliança com PT porque não quer ser vice por oito anos, caso Dionei seja eleito e reeleito

Presidente estadual do PSOL
participa �e encontro dia 13
SCHROEDER

No município, o partido
já lançou a pré-candidatura
a prefeito do presidente da'
comissão provisória, Osnildo
Konell. Além dele, de outros
11 pré-candidatos a vereador,
informaram o coordenador de
campanha, Adão Cordeiro, e
o secretário de Formação do
PSOL, João Reis Filho. Segun
do eles, a sigla está aberta a

coligações, entretanto consi
deram a hipótese remota -já
que, a exceção do PT, os outros
partidos são de centro e direi
ta. ''A divergência ideológica é
gritante", declarou o secretá-

o rio, para quem uma das pos
sibilidades de aliança é com o

PMDB, "isso se romper com o
atual governo".

"Não temos nada a per
der, Já estamos elaborando o
nosso plano de governo e te
mos nossos pré-candidatos.
Se não for possível coligar,
vamos de chapa pura", con
tinuou Reis Filho, que em'
2004 concorreu a prefeito en
tão pelo PT, que também dis
putou sem apoio formal de
outros partidos. Assim como

ele, outros ex-petistas se fi
liaram ao PSOL, criado em

2005 e hoje com cerca de 60
filiados. Nestas eleições, Reis
Filho confirma que irá se can

didatar a uma das nove vagas
na-Câmara de Vereadores.

- Coordenador de componho-do PSOL Adão Cordeim (E), e João Reis Filho·
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INDICADORES

Célia alerta para reforma

COL discute

tributação
Associados à Câmara de

Dirigentes Lojistas de [araguá
do Sul realizaram plenária,
ontem, ao meio dia, no Clube
Atlético Baependi. Em pauta,
esteve a questão da reforma
tributária, que é motivo de
dúvidas e preocupação entre

os comerciantes.
A advogada Célia Cassuli

explicou as possíveis alte

rações que podem ocorrer

caso o projeto seja aprova
do no Congresso. De acordo
com a advogada, uma das

principais mudanças seria
a unificação de um tributo
único, o IVA, que incluiria
o Cofins, PIS, CIDE e salário

educação.
"O projeto ainda é muito

impreciso e não está claro",
afirma. Segundo a advogada,
o grande temor dos lojistas é
de que a reforma da carga
tributária resulte em aumen

to de impostos. Ela comen

tou que vários itens do pro
jeto ainda dependem de leis

complemeruares e que a re

forma é "uma incógnita" até
mesmo entre especialistas.

Para ela, a discussão deve
ser levada adiante. "Os co

merciantes devem se mobi
lizar para que a reforma que
parece inevitável seja a me

lhor possível", argumentou.
A advogada lembra ainda que
em breve deve ocorrer uma

Autíiêncía Pública no país
. para a discussão do tema.

SETOR TÊXTIL

O CORREIO DO POVOHQUINTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2008

Em busca de oportunidades
Diante da queda do dólar, o setor têxtil muda de foco
JARAGUÁ DO SUL

O setor têxtil vive um mo

mento de contradições diante
do cenário internacional. Por
um lado, ocorre a desvalori
zação do dólar, o que facilita
a importação de maquinário,
matéria-prima, mas também
favorece a entrada de produ
tos estrangeiros e comprome
te a competitividade com os

nacionais. Do outro lado, per
cebe-se a valorização do real,
aumento do PIB (Produto In
terno Bruto) do Brasil e opor
tunidades de bons negócios
dentro do país.

Com essas constantes mu

danças e incertezas, empresá
rios do ramo precisam rever

estratégias e abrir novos mer

cados. Tudo para aumentar a

competitividade e garantir os

lucros do setor que é o segun-
. do mais importante na 'econo

mia do Estado.
O presidente do Sindicato

das Indústrias de Vestuário de

[araguá do Sul e vice-presi
dente da Fiesc (Federação das
Indústrias do Estado de Santa

Catarina), Durval Marcatto Jú
nior, explica que as empresas
do setor têxtil sempre focaram
as vendas na exportação. Mas
hoje, diante da desvaloriza
ção da moeda norte-america

na, elas precisam investir no
mercado interno. Marcatto
conta que os Estados Unidos
continuam sendo o principal
destino dos produtos têxteis
fabricados na região, mas a

tendência é mudar este cená
rio. "Estamos buscando espa-

Marcatto diz que empresários devem abrir novos mercados e aposta na Europa como destino

ço na Europa e nos países da
América Latina. Na Europa,
há uma demanda de produ-

tos com maior valor agregado.
Por isso este mercado pode ser

mais explorado", comenta.

Mas para garantir a entrada
em novos mercados é preciso
estar atento a detalhes como

a moeda, os preços e até mes

mo a cultura do destino em

questão. "É preciso saber qual
a demanda do país e adaptar
o produto a esta realidade",
alerta. Já para as vendas inter
nas, Marcatto sugere São Pau

lo, Minas Gerais, Bahia, Rio
Grande do Sul e Paraná como

mercados promissores.

DEBORA VOLPI

Oportunidades que vem do Itália
Comissão de empresários italianos visita Santa Catarina em busca de parcerias

2007
2006

MÉXIC&j.íl
2007
2006
Fonte: Assessoria de Imprensa Fiest

Segundo dados da Facisc

(Federação das Associações
Empresariais de Santa Catari

na), a Itália é o quarto país que
mais importa produtos têxteis
e confeccionados de Santa Ca
tarina. Só nos primeiros meses

de 2008, as vendas somaram

R$2.086.552 milhões.
O principal material ex

portado para Itália é o algodão
(cerca de US$ 7 milhões), e

produtos finais como camise-

.

tas, toalhas, calças e roupas de
banho.

No próximo dia 3, uma

comissão de empresários' ita
'líanos visita Santa Catarina
em busca de parcerias com o

setor têxtil. É uma oportuni
dade para empresários busca
rem expansão neste mercado,
que segundo Marcatto é muito

importante para o segmen
to. Segundo a organização do
evento, a visita vai servir para

negociações tanto de exporta
ções como de importações dos

produtos italianos.
O encontro vai acontecer

na sede na ACIF (Associação
Comercial e Industrial de Flo
rianópolis). A participação é

gratuita e os interessados em

participar podem entrar em

contato com a Câmara Italia
na pelo fone (48) 3222 2898
ou pelo e-mail proInos@bra
sitaly.org.
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Cadeira de segumnça salva menina
Bebê de seis meses se envolveu em grave acidente e teve apenas um arranhão
JARAGUÁ DO SUL

A menina de seis meses Ci
bele Lafin nasceu de novo. Ela
e o pai, Nelson Alex Lafin, 31,
desempregado, se envolveram
num grave acidente na BR-280,
em Guaramirim (perto do via
duto da Mannes), na noite de
terça-feira. Mas, graças à pre
caucão dos pais, que tiveram
') .uídado de instalar a criança
numa cadeira infantil, Cibele
sofreu apenas um pequeno ar

ranhão na cabeça. O pai, que
usava cinto de segurança, está
internado no Hospital São José,
mas passa bem.

Ontem, já recuperado do sus

to, Lafin relembrou como o aci
dente aconteceu. "Estava indo
visitar o meu pai. FÚi no acosta
mento para entrar numa lateral à
esquerda e, ao atravessar a pista
para entrar na rua, não vi um
caminhão que vinha atrás", con
tou. O caminhão bateu na lateral

. do Corsa, do lado do motorista, e
a janela.quebrou,

Nelson ficou preso entre o es

tofamento e aporta do carro e teve

lesões na testa, ombro esquerdo,
perfuração no pulmão esquerdo

e algumas costelas quebradas.
Mas, em nenhum momento, a

dor foi mais forte do que a preo
cupação com a filha, que dormia
até o momento da colisão.

"Naquela hora só pensei
nela. Não fosse a cadeirinha,
o pior poderia ter acontecido",
disse o pai ao lado da esposa,
a instrutora de confecção Mara
Pinheiro Lafin, 29. Caso Cibele
estivesse sem o equipamento
na hora do impacto, ela poderia
atémesmo ter sido arremessada

para fora do veículo.
O Código de Trânsito Bra

sileiro determina que crianças
com menos de dez anos de ida
de sejam transportadas no ban
co traseiro, usando cinto de se

gurança ou sistema de retenção
equivalente. Um projeto de lei

que aguarda votação no Senado
pode tornar obrigatório o uso

de cadeiras de segurança para
as crianças menores de quatro
anos. Estudos comprovam re

dução do risco de morte em até
71% com a utilização correta
do equipamento.

DAIANE ZANGHELINI Lenir Alves Pinheiro, cunhado de Moro, e Cibele: cadeira e segurança

Marcita Kuehne mostro o piscina abandonado num terreno há poucos metros de sua 'c'usa, 'no' víló'Rou "

Vigilancia epidemiológica está'
atenta ao mosquito da dengue
JARAGUÁ DO SUL um metro de altura.

Os recentes casos de mor- A supervisora de zoonoses,
te por dengue registrados no Regiane Schiochet, alerta os ma

Rio de Janeiro estão deixan- radares a denunciarem locais
do a população do município que possam servir de depósito
mais atenta a possíveis focos dos ovos do mosquito. Salienta,
do mosquito Aedes aegypti. entretanto, que não há motivo
É o caso da moradora da Vila para pânico, já que todo o muni
Rau, Marcita Kuehne, que está cípio está sendo monitorado. "O

preocupada com uma piscina trabalho de controle está sendo
com água, localizada num ter-

.

realizado através da vistoria de
rena baldio do bairro. A estru- 334 armadilhas em 141 pontos
tura que acumula água, galhos estratégicos", explí-
de árvores e restos de constru- Até o momento, ..1&0 há ne

ção, está abandonada há seis nhum caso de dengue registra
anos e não tem recebido qual- do no município. Nesse ano,

quer tipo de manutenção. a vigilância epidemiológica
'l\: preocupação não é só com identificou um foco do mos

a dengue, mas também com ou- .quito no Bairro Centenário
tras doenças, pois essa piscina . que está recebendo aplicação
está atraindo insetos", comentou.' de larvicida, assim como ou

Segundo ela, a Fujama (fundação tros dois focos encontrados no

Jaraguaense do Meio Ambiente) ano passado, na Ilha da Fíguei
fez um dreno há cerca de quatro ra e na Vila Lenzi. O trabalho
meses, o que reduziu o nível de de, monitoramento' acontece

água na piscina, que 'já chegou a
'

durante o ano, todo.
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OBRAS NOS BAIRROS

C.onfirmada pavimentação de ruas
Prefeitura e Badesc firmam convênio de R$1,5 milhão para as obras
GUARAMIRIM

Os moradores de Guarami
rim ganharão em breve pavi
mentação em 16 ruas de bairros
da região central da cidade. As
comunidades atendidas serão
Nova Esperança, Centro, Avai
e Amizade. O custo da obra
será de R$ 1,5 milhão finan
ciado através de convênio com

O Badesc (Banco de Desenvol
vimento, Econômico de. Santa
Catarina) com' contrapartida
de R$ 642 mil dotnunícípio..

A prefeitura deverá sancio
nar hoje o convênio colocan
do-o no orçamento do Exe
cutivo

.

e publicar a licitação
para, contratação de empresas
dentro dos próximos dias. O

lançamento do edital costuma
levar de 15 a 20 dias e o início
das obras poderá ocorrer em

trinta dias. '

O secretário de Planeja
mentci, Valéria Verbinem, res
salta que não há previsão exata

para início e término das obras
devido ao processo licitatório

que pode ser moroso. Porém,
segundo o secretário, as obras
devem ocorrer com a máxima

urgência assim que for realiza
do o repasse.

Para o presidente da asso

dação de moradores do Cen
tro, Luís André Hackbarth, a

notícia é bem vinda, porém a

prioridade dos moradores é a

revitalização das calçadas em

fadá a 'extensão da Rua 28 de

Agosto. Luís afirma que foi re
alizada urna pesquisa pela pre
feitura com os moradores onde.
ficou estabelecida a preferên
cia pelo passeio público. "Na

pesquisa realizada com os mo

radores, 31,5% dos munícipes

optaram pela revitalização das
calçadas. São 1,5 quilômetros
só na região central que devem
ser revitalizados reforçando
assim o comércio local e pro
movendo o embelezamento da
cidade", disse Luís.

O projeto de revitalização
das calçadas deverá ser vota

do na sessão da Câmara desta

quinta-feira ou, mais tardar, na
segunda-feira. A primeira eta

pa desta obra abrangerá desde
o jardim de infância Carrossel
até os Bombeiros Voluntários,
na Rua 28 de Agosto. A prefei
tura disponibilizará a mão-de
obra e o contribuinte omaterial
a ser utilizado. De acordo com

o Clic (Conselho de. Lideres
Comunitários) 80% dapopula
ção já aderiu ao projeto.

OSNIALVES

Empr�sários assumem hoje a

presidência da Acijs e Apevi
JARAGUÁ DO'SUL

Acontece hoje às 19h30, no
Grande Teatro do Centro Cultural

. da Scar, a cerimônia de posse dos
novos presidentes da Acijs (Asso
ciação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) e da Apevi (As
sociação das Micro e Pequenas
Empresas do' Vale do Itapocu).
O empresário Guido Bretzke as

sume a Acijs e Custódio Vieira
da Costa ficará à frente da Apevi.
Na oportunidade será lançado o

livro que conta a história dos 70

anos da Acijs, A entidade possui .

atualmente 1.150 empresários as

sociados.
As metas para a próxima

gestão continuam sendo as mes

mas e consistem na duplicação da
BR-280, investimentos em hospi
tais e no desvio da rede ferroviária
do centro domunicípio. "O grande
objetivo é continuarmos o trabal
ho bem feito de integrar cada vez
mais o município e atender aos

interesses dos empresários e da
comunidade", diz Guido.

Para Custódio o trabalho con

junto das entidades é de grande
valia, além de ser urn desafio

representar a classe empresarial.
"Quero dar seqüência aos proje
tos já em andamento e principal
mente o Apevi nos bairros", res
saltou Custódio.

Ruas secundárias da região central ganharão pavimentação ainda este ano

Rã-bugio capacita professores munidpais
Reforçar a importância da preservação é um dos objetivos da entidade
VALE DO ITAPOCU

O Irrstituto Rã-bugio existe
desde 1999 e é urna ONG (Or
ganização Não Governamental)
com a finalidade de preservar a
Mata Atlântica e as espécies nati
vas da região do Vale. A principal
atividade da instituição consiste
em promover pesquisas e educar

para a preservação domeio-ambi
ente. Desde que foi criado, o insti
tuto já atendeu, através do projeto
trilhas interpretativas, 17 mil es
tudantes do Vale do Itapocu. Este
projeto tem por finalidade levar
os jovens e adolescentes a percor
rerem trilhas dentro do instítuto
para conhecer espécies de ani-
mais, a fauna, a flora e aprender
a preservar.

Há ummês iniciou o projeto
de capacitação dos professores
do Vale onde já foram atendi
dos 215 professores. A parte ,Estiveram na Câmara ont,em 85 educlidores de Jaraguá do Sul e regiãt) '.

teórica do projeto encerrou on
tem na Câmara de Vereadores
de' jfu.aguá do .Sul. A 'parte '.

prática vai até dezembro, onde
os educadores da região serão

N levados ao instituto com a mes-

,� ma finalidade dos estudantes:

� conhecer as espécies e reforçar
5: O conhecimento sobre preser

, ',.
_, 'Ilação do,meio�àml:iiente.·

.

� -

-
_ _._

,
,

•
- >-�.. _",".
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GUARAMIRIM ,

Moradores querem
,

reativar lombada
Os moradores de Schroeder I, Vila
,Amizade, Recanto Feliz e bairros

'

i
'

adjacentes se: reuntrãn no dia 29 de
,

março, súhndo. nos d,épendêncras da
i Igreja da Vila Amizade, às 9 horas. O
i motivo do encontro é para trotar de
,

' temascomo a rentivaçãc.de lombn-
f da eletrôríic,Íl ,dó BR-280, no llmite
'entre Guaromiril11 e J'araguá do Sul.
üutrotéplce a ser abordado é a im

plantação de uma ilha de segurança
r : no acesso ao, bai'rro Recente Fellz e '

i ' por fim a construção da,ciclovia nes-
, tas .ccmunldudes. A participação é

F aberta ao público.
'

"
'

CORUPÁ

';, Ca.�: dlVIIlg�Q
"

',; \. resu.ltàdo �

,

""
,

"
.

.

.

i 'O Caeco: (tentro'.' de Atendi'menio
i' Especial �e "Coru,pn) urrecudou R$

1.623' afravés,'M ,bingo benetlten- ,

[, te reidliadQ nÓ,di,a ,16 d,e 'ni!l�ÇO' na "
,

.sede da, e li-tid ode: U'val,O'(,Sefó ufi"
"

lizàdo na compra -de um ar condi
ctonude quente e frio para a sala de
estimulação essencial.

SCHROEDER

Verba
daAl

Schroeder poderó obter o montnnte
de R$ 100 mil oriundo do orçamento
deste ano da Assembléia legisla
tiva de Santa Catarina. A verba seró
destinada à aquisição de um trator

,
' para u.secretnrla de Agricultura. Em

; Schroeder, 3,0% das atividades des- _
,

.empenhadus têm rel!lção direta com'

.unqrlculturu, O recurso foi inserido, ';,
DO orçnmento 'pelo, 'deputado José ':"

Carlos Vieira.
'

,

JARAGUÁ'DO SUL

Cen'tro
. .'.. ' {'

,
'

,

Onco:lógico
','õ 'Centro" Oncológico do Hospital,

, Maternidade 'São ',José, .de Jaraguó'
,d,o Sur, recebeu lnvestiaentos na '

,

. ordem, ,de :R,$ 3,5 mílhões, A verba
i " consistç', no prój�to ',d,e .

medernlze-
',"çõa do, Hospital apoiado pele classe,

'

, [, "émp:resari'al em parceria CQm a pre-
"

hii.tura:. A 'OQra' àbTóng'e 'uma' órea de '

r.': 900,. metros quadrados e a ccmprn
de! equipam,ento.s cOOlO um ucelern

, dOJ n.uclear. é 'demais epnrethos paro
_1, ,":iadio�e::iiuim'iQteroplà.

'
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�.PASSION
� ForEXCELLENCE

-'

BOIDlIESTORE

Bnl1l6ESTORE

Potenza Gill

'.
, '

"
,

. .

rtre$tone

T,re$tone
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Atrás das paredes (1)
Entre a multidão, ele (ou será ela?) cami

nha. Os passos calmos se misturam a outros,
mais apressados. Mas, Jude passeia com tran

qüilidade sem se importar. Adora dias nubla
dos, fazem o casamento perfeito entre o sos

sego apurado de artista e a nostalgia reinante,
tão apreciada, naquela cidade.

As manhãs passadas embaixo de edredons
faziam bem à alma. O sono vinha e ia leve. Des-

. preocupadamente costuma levantar, abrir a ja
nela do quarto e respirar o ar que vem em forma
de brisa fresca. Deixa os jornais no mesmo lugar
onde o jornaleiro os deixou horas atrás. Abre a

porta e só os empurra para o canto.

Como ontem e anteontem, e também como

na semana passada, toma capuccino com ras

pas de chocolate no café da esquina. Para

acompanhar a refeição, um pão-de-queijo
quentinho: Ontem foi o dia da torta. Prefere
não repetir. Gosta de brincar de alternância:
uma terça-feira não pode ser igual à outra e

nem à quarta-feira.
No caminhar cumprimenta quem vê: a

atendente do café; o porteiro do prédio, o

jardineiro da vizinha, a criança que brinca
no parque. Enquanto isso, a atenção fica di-

vidida. Os olhos gostam de

procurar muros, paredes,
tapumes. Aquela ausência
de cor e a predominância
da mesmice afloram a ima

ginação, a criatividade e os

instintos bandidos de Jude.
Como todos poderiam ser tão
acomodados?! Eis a pergun
ta feita a cada passeio dado

pela cidade. c-

Longe de casa, porém, com os pés ainda tran
qüilos mesmo depois de algumas horas, vê o prin
cípio tímido de um aglomero. Três, quatro, cinco
pessoas param, olham e fazem cara de espanto.
Comentam, dão risadas, elogiam, desaprovam,
pensam a respeito. Jude se aproxima, já sabe o

que há lá, mas, quer atestar as impressões.
O que ontem era apenas um tapume com

responsabilidade de cobrir a obra do prédio da

esquina, agora é arte para alguns, e "bandida

gem" para outros. Sobre o marrom claro dama
deira surgiram formas e expressões. De baixo
até em cima, bem em frente à rua, dois dos oito

tapumes "ganharam vida" naquele amanhecer.
Não eram mais apenas coadjuvantes. Foram
transformaram em atores principais.

Mais do que eles, a imagem saltada aos

olhos dos passantes parecia hipnotizar. Duas
'.oltronas brancas, uma mesa de sala entre

das, uma flor solitária e "sorridente" no vaso.

Atrás; as cortinas da janela aberta estão pu
xadas para lados contrários. Entre elas, mon
tanhas, lago e árvores tornaram-se convidati
vas: de tão reais.

( ...segue na próxima semana ... )

III kellyerdmann@gmail.com

• Cine Shopping 1 i
t
• Onde os Fracos N'60 Tem Vez---"'--___,
(14h30, 16h50, 19h10, 21h30 - selC/sab/dom/qua)
(16h50, 19h10, 21 h30 - seg/ter/qui)

10 - selC/sab/dom/,qua)
ter/qui) �i� f

• Cine Shopping 3
• Horton e o Mundo dos Quem
(14h, 15h45, 17h30,)9h15, 2lh - selC/sab/
dom/quo) - (17h30, 19h15, 21 h - seg/ter/qui)

. JOINVILLE
• Cine Cidade 1

�. Os Espartolhões . (15h, l7h -todos os dias)
• 10.000 A.C. - (19h, 21h10 -todos osdias)

• Cine Cidade 2
• Vestido poro Casar· (19h20, 21 h30 - todos os dias)
• Conduto de Risco - (14h30, l7h - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Horton e o Mundo dos Quem (Dub)
(13h45, 15h45, 17h40, 19h30, 21 h20-todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Juno - (14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todns es dias)

LIVRO

Tensão moral
em A Exceção

A politicagem no trabalho pode ser ir
ritante ou talvez ridícula .. Mas pode re

sultar em situações caracterizadas por
psiquiatras e juristas como assédio mo

ral. Neste thriller psicológico, Christian
Jungersen exibe o apodrecimento das re

lações profissionais de quatro mulheres
e um diretor, no Centro Dinamarquês de

Informações sobre Genocídio.

OVD

Desejo de mudança
Esta é a história de Fernanda, um tra
vesti brasileiro de 19 anos; que sonha
em se tornar mulher normal. Ela vai

para Milõo onde trabalha como pros
tituta para juntar dinheiro. Nas ruas,
ela se transforma em 'Princesa'. Uma
noite, Fernanda se apaixona.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
lázaro estranha que Álvaro tenha registrado
loura no cartório de São Paulo. Miguel reiem
bra que Álvaro sempre levou uma vida nômade

fugindo da polícia. Escobar pede Ana oficial·
mente em casamento.Miguel e loura fazem
uma faxina no quarto de lázaro na pensão. Mi
guel fica confuso sozinho no quarto com loura
e decide sair.lázaro conta a loura e Miguel que
já entregou o registro de nascimento no cartó
rio para ser autenticado. lázaro pede aos dois

que se controlem, pois loura pode ser presa em

caso de adultério.

BElEZA PURA
Norma tem certeza de que Eleonora vai embora
com os sobrinhos. Adamastor leva Gaspar no

mansão, a pedido de Robson. Gaspar diz a Rob
son que, se ele assinar a procuração, José Hen

rique poderá dispor da sua fortuna. Guilherme

pede ajuda a Joana, pois está com medo de

perder os crianças. Joana conversa com Domi

nique e acha que foi uma armação. Helena dá
conselhos a Renato sobre como conquistar uma
mulher. Eleonora diz que. Norma tinha razão e

que Guilherme é um irresponsável.

DUAS CARAS
Ferraço pede que Maria Paula não desligue.
Sílvia reage 00 ouvir o nome da rival. Ferraço
mente que queria saber notícias de Renato.
Débora chora quando Antônio é carinhoso com

ela. Barreto leva o projeto de reurbanização da

Brejolôndia para Juvenal, que promete cumprir
com a suo palavra. Juvenal proíbe Evilásio de
distribuir panfleto na porta do associação. Evi
lásio enfrento Juvenal. João Batista conta pó
ra Antônio a traição de Débora. Célia acusa

Branca de ter roubado a universidade.

AMOR E INTRIGAS
Marcos conversa com Alice sobre como está trls
te pela saúde de Marília. Alice diz para Camilo

que roubaram o cordão dela, mas com a confu·
são em torno da saúde de Marília acabou não
falando. Dorotéia encara Petrônio, que não se

dá por vencido. Petrônio diz que vai falar poro
a imprensa como o marido de Dorotéia morreu.

Petrônio diz que Dorotéia é tão bandida quanto
ele e que sabe que ela se casou pelo dinheiro
do marido. Petrônio xinga Dorotéia. Eva entra
com uma bandeja e vê a cena

CAMINHOS DO CORAÇÃO .

Eric aviso para Paola que ela poderá fazer tudo
o que quiser ao se transformar em serpente.
Paola dilc que irá se vingar de Janete e que
Toni finalmente será seu. Paola se ímnstcrme
em serpente, enquanto Eric, Fernando e Juanita
vão embora. Valéria golpeia Taveira e Dina e os

dois largam seu pescoço. Elo se desespera com

medo de virar vampira. Taveiro e Dino avisam

que Valéria não irá virar vampira, pois eles nõo
irão deixá-lo sobreviver. A repórter tento se de
fender e implora para não morrer.
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Rafinho: ser fiel

ajudou a vencer
Durante o chat do site oficial do
programo, Rafinha disse que ser fiel à
namorado Luísa foi um ponto impor
tante poro que o público torcesse por
ele no final do BBB 8. "É bom o gente
mostrar o sentimento pelos pesso
as", afirmou o músico de Campinas.
Rafinha foi assediado pelos mulheres
do programo e, apesar dos tentações,
não traiu suo namorado Luísa, com
quem está há quatro meses.

Namorado de Gy
vai morar no país
Enquanto aguardava o namorado
Gyselle Soares deimr o Projac após
o final do BBB, o francês Alex Sayhi
estava emocionado e nermso, Alex
contou que voltará poro a França no

dia 9, mas que voltará ao Brasil: "Fiz
muitos contatos e estão surgindo
trabalhos poro mim". Ontem, o rapaz
chorou e plantou bananeira de cabeça
para baixo para relaxar enquanto o

ex-sister não era liberada.

Filho de Kaká
nascerá no BrasU
o primeirQ filho do jogador Kaká com

o mulher, a estudante. Caroline Celfco,
terá nadonalidade brasileira. Ele
nascerá em São Paulo. Caroline, que
mora na Itália com Kaká, deve vir
ao Brasil no final de abril, quando
entra no último mês de gestação.
Ela fico aqui até o parto do filho.
O jogador do Milan virá apenas
em maio, ao final da temporada
européia de futebol.

SUDOKU

SOBRE O JOGO'
É um jogo de lógico muito-simples e viciontec O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em 'codo linho e cada coluna. Também
-nüese pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO

Presença de sol em todo SC, com aumento de
nuvens a partir da tarde e pancadas de chuva
acompanhados de descarga elétrico, devido à

aproximação de uma novo frente frio.

� Jal'aguá ee Sul e Região

� Fases !la lua

CHEIA MINGUANTENOVA CRESCENTE

7/3 � 14/3

SEXTA

d
SÁBADO

MIN: 18° C MíN: 18° C
MAx: 28' C "-' ,. MAx: 22' CO
Sol com pancadas Chuvoso
de chuva

HOJE

MíN: 19° C
MAx: 30° C
Sol com nuvens

lil! ÁRIES

4�1' (20/3 a 21)/4)
." Hoje que a Lua

� l está no signo de

Sagitário, você se

encontra entusiasmado, o que
aumenta a impulsividade. Cal
ma, Vênus e Mercúrio noo estãn
lhe facilitando as coisas, você

. pode agir precipitadamen.te. É
bom dar um 'passo de cada vez.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Embora Mercúrio,
seu regente esteja

, 'junto a Vênus, a
Lua noo colabora para que suas

idéias estejam too claras. O
melhor, principalmente ao se

relacionar com quem ama, é dei
xar que o outro fale e controlar
sua' ansiedade. Saiba ouvir.

L� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
:. '} A Lua em Sagitário

..., u,.....; o ajuda a criar
novas atitudes. Já

que a vida tem lhe apresentado
alguns desafios, saiba encará
los como forma de alcançar
seus objetivos. Aproveite tom·
bém o tempo que estiver livre
para se divertir e ter prazer.

#
LIBRA
(23/9 022/10)
Libriano, como
Vênus está junto a

Mercúrio e Urano
nestes dias, é bom saber como
conversar com seus irmoos. Os
planetas pedem cautela para
noo se envolver demais. Será
possível conversar com ,alguém
cujas idéias noo lhe agradem.

TOURO
(21/4 a 20/5) .

.

. Seu reg�nte e$tá '

junto a Urano e
. Mercúrio deixando

você mais mental do que prático.
A Lua ainda tensiona tudo isso
o que mo�tra que o ilia não v

está dos mais fluentes para os

taurino�. Fique atento para não
se e�tressar �om imprevistos.

,;-'" CÂNCER
. �.� (21/6 a �1/7) .

',-;;.•_.;;;, O cancertano hOle
:' ", enfrento mudapças

bruscas no cotidia·
no causadas,pelo planeta Urano
em tensãe com seu regente.
Aproveite o dia de instabilidade -

e mude sua rotina. Pense numa
.

maneiro de viver de modo mais
.

desupegado. .,

rIf·
VIRGEM ti � ESCORPIÃO -

(23/8 a 22/9)
" :. ,,=:*� (23(10 a 21/1"1)

.

- ,Sua,p�eOtU�açllo ,-' �:�e��� E�a na hora de
com sltuaçoes con· ,_ ';, _ _

deIXar o e)(cesso
flitantes em família

-

. (_) de desconfiança de

pode deixá·lo nervoso. Use 'sua lado. Pode ser que
capacidade de discernir e tente algo inédito aéonteça hoje que
analisar melhor toda situação Urano 'está forte. Se conseguir
antes de brigar. A energia do confiar mais em si estará se per-
dia pode lhe afetar causando mitindo viver melhores momentos
r�Qções inesp,er!ldas. de ofeto que $urgirtío no sUI! vida.

29/3

DOMINGO

MíN:16°C
MAx: 26Q C
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Com a Lua no

.

seu signo, você
acaba dando um

valor afetivo um tanto exage
rado a tudo que pintor. Cuidado
poro noo desperdiçar energia.
Canalize seu dia em funçoo de si
mesmo e realce suas priorida·
des. Você vive um dia illnninado.

o CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2008
_

DIVIRTA·SE

A grande idéia
o pneu do caITO do Manuel furo

diante de um hospício.
Ele desce e tiro os porcos do rodo, mas
elos escorregam poro dentro de um bueiro.
Um dos internos assiste à cena do lodo
de dentro das'grades do manicômio e

aconselho:
- TIre uma porca de cada uma dos três
rodos poro seguror a que ficou solto, até
chegar o um posto.
- Fenomenal! Muito boa idéio... Obrigado!
Olhe, eu nem sei por que tu estás

-

aí dentro...
- Eu estou aqui por que sou doido,
não porque sou burro.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Aquariano, ape:
sar de seu desejo
de estar sempr-e

com p pensamento voando, seu
regente hoje está em aspecto
com muitos planetas o que lhe
pede paro dar mais atençoo à
sua intuiçoo. Saiba que a ami·
zade traz boas oportunidades. -

CAPRICÓRNIO -

" PEIXES
J (2�/121i 20/1) _ ... (19/2 a 19/�)

"""" Há u,ma e�ergia .

_

- .•• O pis�iano, tem _

.

bastante mtensa �.,., um dia em que os

com os planetas vários pla�etas
no céu que lhe pede para entrar em seu signo sao tension,ados
em sintonia com a alma. Procure pela Lua e isso interfere na sua

se retirar de cena e usar sua carreira. Você já tem o Clareza
imaginaçoo para pensar em coi- do que quer paro seu futuro?
sas boas. Esta pode ser uma boa Trace um caminho para realiziir
forma de concretizar planos. sell projeto e seja objetillo.
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TOP RECLAMES
A Mario aqui do jOFO�1 gosto,quondo obre o págIna e aqui �o quadrinho

cinza tô eu mol,hando,oipou em alguma coisa. Aprecia o sarcasmo,.já me

elogiou ele 1rotaudo c0nJ0 um dom. Moça, t� digo: as mulheres não levarellJ 9
cara a sério é �om porcbriaalguma. "Cê é linda baby", "Ah Ricardo, vai'se
cotar!"Mais dois sábados voltando sozinho pra caso e'tomo,uma atitude: ou �iro
monge;'ou,laço'uma plástico ou fico milionário, Mas como bobá azedo é mais

bem-vindo aqui do. que nqpofe'ncialização �eJ11inha vida social, vamos lá então
cOm mais uma sessãózinha de o

,.

es; ,

'

'

.. ,

"Telna que já'estaya descarr o no blog êss�s tempos,.compartilhq ,agora
com vocês iJ listinhódas Gran esFrases Imortais da Publicidade Mundial (ou:'
Coisa� qU,e Anot'o'EnqlJOIítoNão tem Nada Passando na TV), Plim-pli'm:'

.

,:'
"Só se,for Ua cosa do Pedrinho" - Ah, o gogãoziÍlho do' comercial do·

odorlzailte! Pens�m numa' pessoa' com a vida social condénado para {J:;>'
eternidadlL: Chega a ,dar pena 'do�molêque, E ôria, nunca o: espírito do
brõsilçiro foi tãobem assimilodo:'mlnha porcaria é,problema do vizinho!

"Querido, liga o forno e possa SBP na casá pro mim?" - Me ajudem: o que
ulTIa coisa tem !I ver com �;o�tfO? Dáv9ntode de arrancar,olV e mastigar elo:

"Nunca 'pçnsei 'e'afgô tqQ ,gel�do pydesse me
•.
dar tanto prazer" -

Bwahahoha!Come
. ROs�à-dé-denie. soy ,sel))pre os melhores emduplo" '

sentido. Dá praJpZJ DltÓ daquel�s bem gro��iros co"!'ólguns dos VTs., .

"�aç •. um odorizante de.ar comum torpa o sÊ!Ucarro é()�um" - Sim! Joguei
foro slib f�rrari! O q você preciso é do refrescqnte,qroma d�'lavanda!

iH' uel� banano'd.o comercial do Mercado .

.

s exatamente no 53° vez que reprisaram
,nsiderávet.· fsse é o ti hoje só quero ouvir�,

, ';'< , '�"",

Outro grande aniversariante do
semana, nosso amigo Charles Lux
recebe aqui os parabéns pelo doto de
25 de março. No foto poso junto à
namorado Fernando Bianchi

É hoje que acontece a inauguração:
do primeira Apple Premium Reseller
no Brasil. A loja será em São Paulo
no Shopping Iguateini e tem até
nome: A2YOU, sob administração da
rede Fast Shop. Assim como nos

outras Apple Stores mundo afora,
além do vendo, nos lojas será

permitido test-drive dos produtos in
loco. tomento-se que o loja abrirá

AS NOVIDADES DO CENTRO HISTÓRICO
Em notinha postado em nosso blog referente o inauguração do área
revitalizoda do Centro Histórico (que �erá dia 3 de abril, às 19h30), .

perguntamos: vai existir alguém com visão pro abrir um café, bistrô ou

barzinho por lá? Leitora Rose foi rápido nos contatos, e de conversa com o

pessoal da Biblioteca Municipal compartilhou: quanto aos quiosques, os
mesmos serão disponibilizados aos lnteressados através de um processo

CINCO ESTRELAS
licitatório, e serão inicialmente, destinados o uma BARBEARIA, BANCA e

FLORICULTURA, sendo o quarto destinado à segurança públicc. Em bate-

Destaque para os novidades do salão de cabeleireiros do papo com Natália, do Fundação Cultural, confirmamos o feedback. Toda

Coli, que andou alguns metros pro frente e está em novo área já encontro-se comprometido para melhor instalar alguns dos setores
endereçc no ruo Leopoldo Manke (lateral do Barão do Rio

.

que mais carecem de contato com 9 público, e só. Quem sabé num futuro

, Branéo). Com os novos instalações moldadas o crivo, o distante algumas mudanças sejam feitos, mos por hora, já está ótimo!
pontcemre o�tr�� coi�as}em seu Spa da Noiva, espaço
poro mõssagem relaxante e uma solo de exposições poro
obrigar os obras de Coli.

BANDAS NOVAS
Tem Curupira neste finds, que obre espaço poro os novos

bandos que estão surgindo no região apresentarem ao

público novos valores de diversos, gêneros musicais. Com
destaque para o hard rock, heavy metal, rock alternativo e

punk rock, o agendo deste sábado pode ser conferido no

, , fotolog.com/curupira_rock.

com promoções e os primeiros Pouso poro mondar um beijão poro Bárbaro de

duzentos clientes (de hardware) Oliveira, que amanhã celebro seus 19 aninhos

ganharão uma camisa exclusivo.

AO FINO PALADAR
Adega Airoso Menezes vai promover
jantar com degustação próximo dia
3 de uhril, Julmir Rozzo é quem
encabeçará o cozinho no evento

poro poucos. Dê uma ligado poro o

3370 Q220 e solicite detalhes.

OUTRA VEZ EM DESTAQUE
Rendeu piadinha uma foto de nosso diviso enviada para o

site kibeloco.com.br. A imagem, dito como de autoria de
Élcio Rodrigues, ganhou o legenda: "Você, político, não
sabe como aumentar o arrecadação no seu município? O
PESSOAL DE JARAGUÁ DO SULSABE ... "

A placa sinaliza 50km/h, sendo que o r!ldar multo o

,40km/h. Equívocos à porte (a foto'é no BR 280'- território
de responsabilidade do Governo Federal - e no lombada
eletrônico após o ponte), taí mais�um reflexo do trabalho,

, arduo dos secreterias de planejomento que r�gem por nós,
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R$ 42.500
Entrada + saldo em até GO meses

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

CORSA 1.0
COf</1 OPCIONAIS, 2004

CLIO AUT. 1.0
COMPLfTO,200ti

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

com taxa a partir de 0(99% e.rn.
Entrada + saldo om até 60 meses

com taxa a partir de 0,99% �.rn.

R$ 35.500

30TRALLYE
COMPLEJO 2005COMPLETO.2007 CDMPlET020CS· ,

'R$ 52.300
Entrada + saldo em até 60 meses
com taxa a partir de 0,99% a.�.

R$ l3.000
Entrada + saldo.em até 60 meses

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

Entrada + saldo em até GO meses

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

C31.4
COMPLETO. ,"U6

R$ 36.800

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

Renault SCENIC 2.0 16V
PRIVILEGI COMPLETA

Peugeot 206 1.4 fLEX
TE+AL+AQ+LDT

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

23 de Março - Páscoa
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O (�ORltEIO DO POVO

VEíCULOS
3275-0045

www.giovaneveiculos.com.br

Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

CORSA SEOAN 1.6 2005 COM OPCS ESCORT GL 1.8 1998 C. OH + OPCS ESCORT 1.6 L 1992

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

GOL G4 1.0 2P 2006 C. AR + OPCS GOL 1.0 1994 FIESTA PERSONALIT 2003 C. OPCS PRETO FII;STA CLASSI4P 1999 C. OH + OPCS GOlGII14P 01
';1- GOLMI 97

GOLF GL GOMPL. i.e 96
PAllO WEEKEND 1.0 6 marchas opes 00
FUSION completo 06
EGOSPORT XlT 1.6 air bag+couro 04
FOCUS Gl 1.8 completo 01
FIESTA GL 4P COMpL. 00
VERONA GHIA 4P compl+ rodas 93
SCENIC R'f 1.6 16V G0MPlETA 02
CLIO SEDAN RN 1.0 16V completo 03
XT600 04

PAllO WEEKEND CITY 1999 TWISTER 2005
CG 125 Cf PARTIDA 00

"
. OMEGA GLS 1995 COMPLETO PEUGEOT 307 FELINE 2005 ATU.
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Aodi I A3 1.8 AspirãdO
0;,/06, preto, gasolina, complelo

DE RS 55.000,00 POR R$ 52.000,00

Citroen / C4 Vir 2.0
D6107. preto, gaso:ina

DE RS 10,000,00 POR R$ 67.500,00

Hyundai I Tucson 2.0
Gis Automático

07/07. preto, gasolina, completo.
DE RS 92.000,00 POR R$ 88.900,00

Fiat I Stilo 1.3 16V M. Schumacher
05/06, amarelo, gasolina

completo. bancos de couro. tela solar
DE RS 60.000,00 POR R$ 58.000,00

Mitsubishi I L200 2,5
Hpe Aulomático 414
04/05. amareío, diesel

completo, bancos de couro

DE RS 75.000,00 POR R$ 72.000,00

Peugeot J 301 Feline 2.0
06107, preto, gaso;il1a

completo, bancos de couro
DE R$ 60.000,00 POR R$ 57.500,00

Ford I Ranger 2.8 XI
Cab. Dupla 4x4

04/05, praw, diesel, completo
DE R$ 71.000,00 POR R$ 68.000,00

VW / Golf 1.8 Automático
04iU5, preto, gasolina

completo, bancos de couro

DE RS 55.000,00 POR R$ 53.000,00

Peugeot 1307 Sw 2.0
05;05, prelo, gasolina

completo, bancos de couro, teto SOlar
DE RS 54.000,00 POR RS 52.500,00

GM I Vectra Sedan

Elegance 2.0
06i06, preto, Hex

DE R$ 55.000,00 POR RS 52.800,00

Renault 1 Megane 1.6 Sd Dyll
OW07, azul, 1iex, completo

DE RS 57.000,00 POR R$ 55.000,00

Volvo 1 XC10 2.5T Awd Automático
06;'06, prelo, gasolina

compieto, bancos de couro, teto solar
DE RS 134.000,00 POR RS 130.000,00

www.usadosdimas.com.br

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

Uno El.X 4p 1995 R$10.900,OO
Palio ELX 1.3 Rex completo R$ 29.500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005 idtiaq/te prata R$ 26.800,00
Escort Gl Zetec 1997 ac/dh/kit R$14.900,00
Fiesta GL 1,0 4p 1996 R$ 12.500,00
Vectra Gl2000 completo R$ 28.800,00
Vectra GLS 1997 R$19.900,OO
Ford Ka 2001 G/ kit + cd painel. R$ 16.800,00
Kangoo Express 1,6 2003, R$ 23.000,00
Golf 1.62000 completo. R$ 28.500,00
Palio Fire 4p GNV. R$ 19.900,00
Fiorino FUI'gão 1,51998 R$15.500,00
Go11.6 1988 R$ 6.800,00
Escort GU 1995 R$ 10.500,00
Celta 1.0 2005 cf opcionais azul fl$ 21,500,00
Gol MI1997 cf ac!dh/te R$14.500,OOO
Gol C1I1.81995 R$12.300,OO
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 17.500,00
Ford Royalle 1993 c! kit GNV R$ 10.500,00
Corse Sedan MN 2003 trio/ae R$ 26.800,00
Santana 1.8 4p 1896 R$13.500,00
Clio Sedan 2002 completo - dh R$ 22.900,00
Uno EP 4p R$ 11.000,00
Scenic RXE 1.6 2002 GNV R$ 36.900,00
Santana Evidence 1997 RS 16.500,00
Corse Sedan Classic '1.6 2005 R$ 24.500,00
Palio 1.6 4p 1898 completo. R$16.500,OO
Fiesta 4[11898 R$.12.900.00
Resta.Street 4p 20m.Rs �8,(jOO,OO -

Mal'ea SW 1899 completa .RS 20.500,00
Palio Weekend 1.5 1997 c/ ao R$ 17,500,00
Parsti el1 ,61987 R$ 6,500,00
Corsa Wind j995 azul RS10,900,OO
Escort Hobby 1B96 único dono R$ g,OOO,OO
Corsa Wind 2001 2p azul R$ 16.500,00

CORSA CLASSIC 1.6 LIFE 2005

DT/TE/AL/AQPRATA

4;1'*11+11$

"-,
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-------------vEícULOS O COmtEIO DO POVO DQUINTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2008

•

SEU CARRO ESTA NA VEÍCULO_ç _çEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO.E FÁCIL

AS MENOR� TAXAS DO MERCADO

11 CUWJ de� e fJiVUU11ia Você que exige veículos de qualidade, procedência garantida
revisão preventiva e uma negociação transparente, venha nos visitar

FORD
ECOSPORT 4WD 2.0- 2004- PRATA-AOIAL/VE/oT10H/AC/LT ITE
ECOSPORTXLS 1.6 L - 2005 - PRETA - AC IDH/VE/TE/ oTIRE
ESCORTSW 1.8-1998-AZUL - AC/oH/VE/TE/oT /LT
ESCORT SW 1.8 -1997 - VERMELHA - OH / LT/ or
ESCORTSWGLX1_8-1998-AZUL -AC/oH/VE/TE/DT /RLL
FIESTA 1.08V - 2003 - CINZA-AL/oTILT /TE
FIESTA 1.0 8V - 2005- Branca-AO/DT/LT
FIESTA HATCH 1.08V -2005 -PRATA -AO/VE/oT /oHIAC/LT /TE
FIESTA 1.0 HATCH - 2004 - PRATA - oT / LT

. FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - BRANCA - LT lOT
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - PRETA - LT10T/ AO
FIESTA HATCH 1.0 8V - 2003 - PRATA - AL/VE/ or I oH/ RLLI LT /TE
FIESTA HATCH 1.0 8V - 2003 - Branca - oT/ LT ITE
FIESTA SEDAN 1.08V - 2003- BRANCA -AOIAllOT/DHIAC/TE
FOCUS HATCH 1.68V-2005-PRATA-AOIAL/VE/oT/DHIAC/LT/TE
FOCUS HATCH 1.8 - 2001 - PRATA -AB/VE/oT IDHIAC/ RLL/Co/LT
lIE
KA-1997-AZUL-AL/TE
KA 1.08V - 2002 - PRETA-AO/OT ILT ITE
KA GL IMAGE 1.0 - 2001 - CINZA - AO/VEI OT/ OH
CHEVROJ..fT
ASTRA SEUAN 1.8 8V - 2004 - CINZA - AO / AL I RE I VE I oT I OH I AC /
TE
CELTA 1.0 16V -2003-VERMELHA-AOIALlOT ILT ITE
CELTA 1.0 8V -2004-VERMELHA-AO/ALlOT IAC/ LT ITE
CELTA 1.0 8V - 2003 - BRANCA - BASICO
CORSA CLASSIC LIFE - 2007 - BEGE - AOI DT
CORSA HATCH 1.0 8V - 2004 - BRANCA - AOIAL/DT I LT /TE
CORSA HATCH 1.0 8V - 2001- PRATA - DT I LT
CORSA SEDAN - 2003 - CINZA - AC /TE lOT
CORSASEDAN-2002-BRANCA-AO/DT/AC
CORSASEDAN 1.08V - 2005 - CINZA -AOIALNE/DT10H/ AC/TEI
CORSA SEDAN 1.0 8 V - 2004 - PRETA - AO/Df

TEMOS A MEHOR PRESTAÇÃO
HO FIHAHCIAMEHTO 00 SEU
VEíCULO. VEHHA COHFERIR.

. _._ _-_ .. _--_ __ _._-_ - .....•.•........_ •.. _ .. _._ .. _. __ _. __ . __

_,

im� i
I CLIO HATCH 1.0 16V - 2004 - BRANCO - AOIABI AL/VEI or I DHI LT I I
,

TE
'

1 CLIO HATCH 1.0 16V - 2005'- PRATA - AQ/AB/RE/FN/VE/ DT /DH/AC
;

I IRLL/Co/LT/TE I
I CLIO HATCH AUT1.0 8V - 2006 - CINZA - DT I LT

I .

I CLIO HATCH EXP 1.0 16V - 2004 - PRATA - AOI AB /VElDT I OH / AC I LT I
liTE '

, CLIO PRIVILEGE 1.6 16V SEDAN - 2005 - VERDE - AC I OH I VE /TE I AB I
, oT/LT/RE/RLL/Co
I CLiORL 1.08V-2001-BRANCO-AO/AC/RLL
i CLIO SEDAN 1.0 16V - 2006 - VERDE - AC/DH/VE/TEIAB/oT I LT I
, CLIO SEDAN 1.0 16V - 2006 - VERDE - AOIABI ALlRE/VE/oH/TE/oT I
.

CLIO SEDAN AUTENTIC 1.0 16V - 2004 - PRATA - AOI DT I LT ,

SCENIC 1.616V - 2002 - CINZA - AOIAB/RE/FN/VE/oT/ oHIAC/RLL i
/Co/LT /TE

'

SCENIC 1.616V - 2004 - PRETA- AOI AB/RE/VE/oT IDHI ACI LT /TE
SCENIC 1.616V - 2001- BRANCA - AOIABIVE/OT/oHIAC/LT ITE ,

SCENIC AUT 1.616V - 2005- CINZA - AOIAB/VE/DTIDH/ AC/LTTE i
SCENIC EXP 1.616V.- 2004 - VERDE - AOIABI REI VElDT I oH/ AC I i
R�/LT/� :
SCENIC EXPRESSION 1.616V - 2005 - BEGE - AC I oH/VE/TEI AB/DTI ,

t�ENIC EXPRESSION 1.616V - 2005 - CINZA - AOI ABI AL/RE/VEI or I
IDH/AC/RLL/LT/TE

'

I SCENIC PRIV 2.0 16V - 2004 - PRATA-AOIABIALIRE/ FN/VE/oT10H .

I. /AC IRLLICD I LTTE ;
,

SCENIC RXE 1.616V - 2003 - PRATA - ABI RE/VEI DT I DHI AC I RLLI i
I CD/LTITE I
,
TOYOTA .

'

I COROLLA�:Ll16VVT AUT. - 2003 - PRETA - AOIAB/AL/RE/FN/VE/DT I
. ! IDH/AC/RLL/TE

'

I PEGEOUT
, 2061.0 SENSATION - 2004 - CINZA - AOI AL/VEI oT I LT /TE

........................... _ J

CORSA SEDAN 1.0 - 2001 - VERMELHA - AOI DT
CORSA SEDAN 1.0 - 2003 - BRANCA - AO I oT lAC
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2005 - AZUL - AOIALI DT /TE
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2002 - BRANCA - AOI DT
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2001- PRETA - AO/VE/DT ITE
VW
GOL 1.0 16V -2002-PRATA-AOIAL/FN/VE/oTIDHIAC/RLL/LTITE
GOL G3 PLUS 1.0 16V - 2001- BEGE -AO/DTILT
GOLG31.0 16VPOWER - 2002 - BEGE - AOIALlOT10H/LT ITE
GOL PLUS 1.0 16V - 2001- PRETA-LT lOT I AO
GOL SPECIAL 1.0 - 2002 - BRANCA - BÁSICO
PARATI1.0 16VTOUR - 2002 - CINZA-ALlVE/oT10H/LT ITE
SANTANA 1.8 - 2001-PRATA-AC/DH/VE/TE/RE/DT
FIAT
FIORINO 1.5 FURGÃO IE -1997 - BRANCA - BASICO
PALl01.0-2001-AZUL-AL/DT/LT/TE
PALIO 1.0 8V -1997 - VERMELHA - AOIAL/DTILTITE
PALIO ELX 1.0 8V - 2005 - BRANCA - AO/AL/DT / LT ITE
PAllO WEEKEND 1.616V -1998 - VERDE - AO/ASIALI RE I FN IVEI
or10HIAC/LT ITE
SIENA 1.0 16V - 2002 - AZUL-AOI ALIVE/DT IDH/AC/RLLlTE
SIENA FIRE 1.0 - 2007 - CINZA-AOI ALIVE oTDHI AC/TE
SIENA FIRE r.o 8V - 2007 -AZUL- OT/DH/TE
STILO 1.8 8V - 2005 - VERDE - ALI AOI RE/VE/ DT I oHIACI CD I LT I
TE
UNO CS IE.1.5 -1995 - VERDE - AOI or I LT
UNO MlLLE SMART 1.0 8V - 2001 - CINZA - AO/AL/VEIAC/LT ITE
UNO MILLE SX-1-998 - VERMELHA - VElDTI AC/LT ITE
UNO MILLE SX 10 -1997 - VERMELHA - AO/ or I LT
RENAULT
CLIO 1.0 16V - 2004 - BEGE -AO/ABIALlVE/oT10HIAC/LT ITE
CLIO AUTHENTIC 1.0 16V SEDAN - 2005 - PRATA - TEl AO/ DT
CLIO HATCH 1.0 - 2003 - PRATA- AO/AllOT ITE
CLIO HATCH 1.0 16 V - 2005 - PRATA - AOI AB/ALIVEI nr I OH I ACI

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, .... 30 ao lado da Moretti/Ford. 337.... -8287
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Av: Mal. Deodoro da Fonseca, 557 -

.com.br
,\ Realizando sonh

PRESENCE
2005

CIVICLK
AVT2004

FOCUS1 ..6

GL2GO'

FOCUS
SEDAN
1..6GL
2007

'OXPLUS
1.a

2008

RROCPRAR
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(47) 3370-3015

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSULTE-NOS

• CHEVROLET

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

ASTRA - Vende-se, 99, GLS, 2.0, 4 pts,

GasfGNV. Tr: 96165520 portas,lOT,AQ,TE,AL. R$ 14.800,00. Tr:
8434-7317 (Após18h).

9965-7074.compl R$ 27.500,00. Tr: 9145-6290.

PÁLIO - Vende-se, 06. Flex. campI. - AR.
RS 28.500,00. Tr: 9978-9990.

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

VECTRA - Vende-se, 94, GlS, campi +
GNV. R$16.000,OO Tr: 9128 8100.CORSA - Vende-se, 98, pik up, 1.6. R$

14.500,00. Tr: 881 7-71 56.

MONZA - Vende-se, 85, TE, AL. R$
5.500,00. Tr: 3371 -0518 ou 9139-8889.

FIESTA - Vende-se, 97, 1.0, 4 pts, único
dono. R$11.800,00. Tr: 9611-8360.PREMIO - Vende-se, 89, 4 pts, motor

novo. Tr: 9962-5885.
VECTRA - Vende-se, 97, campi, cf GNV. Tr:
9178-5801.

CELTA - Vende-se, 04. RS 21.500,00 ou

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

CORCEL 11- Vende-se, 79, prata, gasolina.
Tr: 9133-7987 cfAdemir.

ECOSPORTE - Vende-se, 05, XLS, 2005.
R$ 40.500,00. Tr: 9186-8386.

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

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

STRAOA - Vende-se, 05/06, ar. R$
28.000,00. Tr: 3373-1 0430u 99322555.

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

MONZA - Vende-se, 88, 2 pts. R$
5.000,00. Tr: 3374-5085.

CHEVETTE - Vende-se, 93. RS 1.000,00
de entrada + 36 ou 48 vezes. Tr: 9962-
5885.

147 - Vende-se, 86, aro esportivo. RS
2.500,00 ou troca-se por material de
construção. Tr: 3373-6333 ou 9606-4241. UNO - Vende-se ou troca-se, 02, 4 pts, LO,

AL. Tr: 3373-61 1 6 ou 8814-9002 .

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

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

F-250 - Vende-se, 99, 4 pts, XLT,
rrooícarnpo, sec diesel. Tr: 3371-9157
com Nilson ou Fábio.

CORSA - Vende-se, 99, 4 pts, R$
16.000,00. Tr: 3370-9217.

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

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

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

UNO - Vende-se, 96, 4 pts, compl. Tr:
9184-1330.

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

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

FIORINO - Vende-se, 94, GNV. RS
11.500,00. Tr: 9962-5885.

CORSA - Vende-se, 98, 1.0 MPFI, 4
PALIO - Vende-se, 05, flex,1.3, 4 portas, .

AR, OH, VE, ELX. R$ 30 500,00. Tr: (47)
UNO - Vende-se, 96. Tr: 9651-5223.

FIESTA - Vende-se, 98, 1.0, 4 pts. Tr:
3371-6480.S10 - Vende-se, delux, cabine simples,

êl Presidente Epitácio Pessoa 570 ! sala 02 - Jaraguá do Sul -
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Peugeot BoxerPeugeot 407 Sedan Peugeot 407 SW Peugeot 301 HB Peugeot 307 SW Peugeot 307 CC Peugeqt 307 Sedan PeugêOt 206 Escapade

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peu�eot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

�trasb�urg Jaraguá do Sul':- (47) 3370-1900
Rua Reinaldo Rau, 4'14 - Centro

Blumenau - (47) 3331-4500

I�ajaí - (47) 3344-7000
Qrusque, .. (47) 3396-8661
Rio do Sul- (47) 3512-0686
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Segunda a Sexta' das 8h às 19h. Sáb�dos das 9h às. 13h. vifww.strasbou_rg.com. br DiklJA ESSE �RAZER
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AL, AR. tdp76-Q854 ou.88034362.' .

CLIO -Vende-se. 03, sedan, autentic, bag
duplo, ÀL, TE: R$ 24 990,00. n. 9123-
7355.' .'

'.

SCENIC - Vende-se, 01 ; 2:0 l RXE', c/GNv' R$
35.000,00. Tr; 3371-81530u 9936-1304.

·SCENIC - Vende-se,.' 03,
.

compl. R$
37.800,00. Tr: 8831-8989.

'

FORD aerotólio, SOM, co, lrnpecável, Ir' 3370:
0073 ou 9123-7355.

SHAOON· Vende-sa.·VT 600.02. cflu,mbo,', ·da·020. R$11.000,00. Tr: 9604-4365 .:
cf nota.c/ 7 ,4S0Km,· origina,!. Tr: 91;;7- .

30000u9118-3000. CIVIC - Vende-se, 05, LX, 1.7, 16 v. Tr:
9975-3535.

quenteeAL R$19.000,OO. TR: 8421-8356.

GOL - Vende-se, 02, compl, 4' pts. R$
23.500,00. Tr: 9114-8775. POINTER - ·Vende-se, 96,' compl. R$'

10.000,00 Tr: 9145-6290 ou 3370-5278.
KA - Vende-se,.OO. Tr: 33700992 ou 3275-
2500.

. SUZUKI- Vende-se, 95. RS 23.500,00. Tr:
9145-6290. MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99, cf 19

lugares. Tr: 3370-4888.

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

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

GOL - Vende-se, 84. R$ 2,400,00+doc.
Tr: 3275-2034.

PEUGEOT
KA - Vende-se, 01. RS 15.800,00. Tr:
9112-3138. SUZUKI - Vende-se, DR, 650, RE. R$

10.000,00. Tr: 9941-5855 ou 8445-2370.
C/Eduardo.KA - Vende-se, 98, 1.3, compl. Tr: 9145-

6290 ou 3370-5278.

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

PEUGEOT-,Ven'de-se, 03/03,.206, 4 pfs,
campi, único dono. R$ 26 000;00. Tr:

9191-6333.

PEUGEOT - vende-se, 95, 205, Ar, trio. RS
8.500. Tr: 9128-81 00.'

TITAN - Vende-se, 01. R$ 3.000,00 51
entrada ou 24 e 36 vezes. Tr: 9962-5885.

GOl- Vende-se, 93. Tr: 9903-0941.

GOL - Vende-se, 95. R$ 8.300,00+parc.
Tr: (46) 91 04-8134.

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

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

8100.TITAN - Vende-se, 05, 150, cf partida
elétrica. R$ 5.800,00 Tr: 3376-0244.

MOTOS.VERONA - Vende-se, LX, 90, 1.6. R$
5.500,00. Tr: 3370-5278 ou 9145-6290.

GOL - Vende-se, 93,· gIS, cinza. R$
11.990,00. Tr: 9123-7355. PEUGEOT - Vende-se, 95, 205, ar, trio. R$

8.500. Tr: 91288100.
TORNADO - Vende-se, 03. Tr: 3371-1335
ou 9953-1446.

BIZ - Vende-se, '125, ES r , preta. R$
3.000,00 + 1'5 pare, ou troca-se por biz
100. Tr:9.1íH-485S '

eG - Compra-se 125. Tr: 8408-3633.

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

GARElE, Vende-se. R$ 450.00. Tr: 3273-
7067 ou 8404-0988.

GOl- Vende-se, 82, motor ap, 1.6, roda
esportiva. R$ 3.600,00 Tr: 3370-0983. TORNADO - Vende-se, 05, vermo R$ APARElHO. Vende-se, de som, picarro,

9.500,00 ou Troca-se por XR 200. Tr: pionner. R$·180,OO. Tr: 9115.7672.
3370-7424 ou 8412-0888

.RENAULT
GOLF - Jorra-se, 01, 2.0, cornpl-r couro,
automático, emplacado 08. R$ 29.900,00.
Tr:9191-6333.

PARATI- Vende-se, 98, kit gás. Tr: 9937-
5984.

.
OVO - PI carro, s! tela. R$ 300,00. Tr:
3370-3688.'ClIO - Vende-se, preto metáííco, 2001,75

mil krn.. COMPLETO, 4pt, 2" dona. R$
21.800,00. Ir (47) 9902-24'09 ou 3376-
0763

.

XTZ - Vende, 05, cf .ES, cl menos de
18.000 km. R$ 5.000,00. Tr: 9105.3491
ou 3055.2211.GOLF - Vende-se, 00, 1.6, OH, AR, AL, GO.

R$ 29.800,00. Tr: 8823-8331.
FUSCA - Vende-se, 78, reformado, Tr:
3273-7587.

CUD - Vende-se, sedan, 05, 1.6, comp!
R$33.900,00. Tr: 3371-5031.

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

FUSCA" Vende-se, 77, vermelho, 1300.
R$ 3.200,00. Tr: 9116-6111.

MOTO - Compra-se, financiada. Tr: 9101-
4858. CAMINHONETE - Vende-se, 73, mecânicaPARATI - Vende-se, 01, plus, 1.0, campi, CliO-Vende-se, 05,1.0,2° Dono, OH, TE,GOL - Vende-se, 01, prata, 4 pts, 1.0, c/ar

Av, Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário
••

ULLER COMPRA - VENOE - TROCA - FINANCIA

R. Marina Frutuoso, 433 - Centro

MULTIMARCAS 3371-4789 I 8816-6666

v e t c u t o s

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

'. , www.streetcarvei.culos.COIll.br

->.Pick.-Up Corsa 1.6 2003 R$ 20.990,00
.

. .
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"Coelhinho. Eu Janaina gostaria de saber
onde você mora? Seu bairro? Número da
sua casa? Quantos anos você tem? Eu
'como muitas cenouras, ass,im comó você,
por isso sou fofinha. Quero:;que o coelho
venha na minha casa porque gosto muito
de chocolate, e tem um mo de cenouras

espera�tJo por você.
Aguardo você coelhinho e a, cesta chegarem.

"Quando eu era criança minha mãe escondeu
minha cesta dentro do fogão. Meu pai ligou
o forno e derreteu tudo. Fi�uei muito bravo
com ele. Na Páscoa seguinte minha cestinha
estava escondida dentro do guarda-roupa.
Tinha vezes que eu não achava o meu choco
late e rpeus irmãos ajudavam. Eu gostava
mesrpo das vezes que meu�;pai dava' pistas ..

A doçura da Páscoa são as lembranças que
a gente vai acumulando."

da Rocha - C'AESP/APAE

Feliz Páscoa, Janaina."
"Para mim a Páscoa é ovos 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
que a Páscoa é o dia em que o Jesus lá da
Igreja ressuscitou ... e que Jesus possa

.

ressuscitar em todos-os co(�çõezinh.ós."
.�� k

,.

��4

·Janaina C� Martins .. Jaraguá 84

" Tem como $ignificado a Ressurreição'de
Jesus Cristo...

c-

Para muitos a Páscoa perdeu seu r�aL
�signific�do, lembripdo !!omente de p't' sen-
tes, ovos de pásCOI e muitas gulosel .

'besejo que todos s�ibamó� pelo men

agradecer a Deus por ter entregue seu único
filho para nos salvar."

"

Gabriel Milbratz .. ·Centro

Gabryelli Hafemann .. Tifa Martins
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CASAS
BARRA DO SUL - Vende-se, de alv, cf
11 Om2,murada,cf garagem ou noca
se por casa em Jaraguá. Tr: 8419-
2751 ou 9113-6308.

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

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

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, sobrado,

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

ALUGA-SE
QUITINETES
E QUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II
Reserve também no praia.
3370-3S61 c/ proprietário

rua sem saída. R$ 64.000,00. Tr:
9952-7337.

VENI1E-SE - 82m2, prox a Loja Madri,
1 Suite, Sacada com chur, cozinha
sob-medida. R$ 125.000,00. Tr:
91288100.

VILA RAU - Vende-se, prox ao

mercado Brasão, mista, 3 qtos,
jardim, interfone, portão eletrônico,
el rua de asfalto. R$ 90.000,00 ou

aceita-se carro. Tr: 9137-5573. Creci
11831

AMIZADE - 400m2, cf 3 casas mista.
R$ 55.000,00. Tr: 9197-9050.

BARRA - Compra-se, cl escritura e

em boa localização, pago a vista. Tr:
9185-4615.

CHICO DE PAULA - Vende-se, 2, 1 cl
área CC 2.000m2 e outro cf área de
4.160m2, neg: Tr: 9992-8133.

COMPRA-SE - prox. Bairro João
pessoa, minimo 5.000m, longe de
riachoerio. fr: 3371-6069.

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

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

JOAO PESSOA - Vende-se, 14x25, ao
lado do n° 9000. Tr: 9104-8542.

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

SANTO ANTONIO - Vende-se, 350m.
R$ 500,00 entrada + 5,000,00 pi
julho + 90 pare. Salário mínimo. Tr:
3371-6069.

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

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

8429-6448.

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

50.000,00. Tr: 9137-5573. Creci
11831.

,

O COltREIO DO POVO IIIQUINTA·FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2008

LOCA ÕES
CASA - Procura-se, pi alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437.

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

VILA LENZI - Aluga-se, de alv, cl
móveis embutidos, chur, garagem pi
2 carros. Tr: 9102-5299.

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

ITAGUAÇU - Vende-se, de alv,
120m2, São Francisco. R$ 85.000,00
aceita-se terreno ou casa em

Jaraguá. Tr: Tr: 9952-7337.

JARAGUA 84 - Vende-se, alv, 115m2,
4 qtos, garagen pi 2 carros. R$
45.000,00. Tr: 3276-0949 ou 3376-
4001.

JARAGUA ESQUERDO - Vende-se,
c/ casa, aprox 400m2. Tr: 8414·
2461.

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

APARTAMENTOS

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

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

JOINVILLE - Aluga-se, Bairro
Bucarem, c/ 2 qtos. R$ 500,00 +

condominia. Tr: (47) 3372-1475 ou

8806-4229.

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

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

MAFRA - Vende-se ou troca-se por VILA NOVA - Vende-se, no Jardim
Jguá. Tr: 3376-1675. das Mercedes. R$ 90.000,00. Tr:

. 9944-8771.
PiÇARRAS - Vende-se, alv, 3 qtos,
Centro, 300m da prata. R$
75.000,00. Tr: 8449-1426.

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

i TERRENOS
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
terreno plano, cf 542m2, c/
viabilidade aprovada para prédio. Tr:
9928-8365.

CHÁCARAS
GARIBALDE - Vende-se, 120.000m2,

.

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

Jaraguá. Tr: 9137-5573. Creci
11831.

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

PEDRA BRANCA - Vende-se,
100.000m2, c/ 3 casas, 2 lagoas,
uma grande área verde. Tr: 3376-
3692.

VENDE-SE - Estrada Itapocu, hanssa,
25.876m2, cf excelente casa, rancho
pf gado, lagoa de peixe, pastagem,
15m de Jaraguá. R$ 80.000,00,
Aceita-se gol bola 96 ou casa até

3372-2677 3376-0679
Barão do Rio Branco. 620 - Centro Av. Pref. Waldemar Grubba. 1.674· Baependi

NTO

VENDE-SE - 378m2, prox a prefeitura,

, 2 Quartos - Sala de Estar
.

Cozinha - Lavanderia - BW� Social

Sacada cf ChurrasQueira
1 Vaga de Garagem

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

S oClalacada cf Churrâsqueira1 Vaga de Garagem
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SENAC - ótimo no seu currículo
Fone: (47) 3275-8400
Site: www.sc.senac ..br

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

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

28/12/1999 - Reqistro nO 4480

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia

.

- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospitall

Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (4713371-4311

Fax (471 3275-1091

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

o AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS o Não (8810/8887)
exige escolaridade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas o MECANICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS
Efetivas-1°, 2° e 3°turno). (8873) .

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Serviços gerais - - MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES
Residir no Bairro Garibaldi ou proximidades. (8873)
o ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8878) o Técnico em o MECÂNICO DE ÔNIBUS (8879)

.' química ou alimentos. o MARCENEIRO E AUXILIAR (884318885)
o AGENTE DE VIAJEM - MONTADOR DE MÓVEIS (8866)
- AJUSTADOR MECÂNICO (8913) - MONTADOR DE PAINEIS ELETRICOS (8884) - Para,
o 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 habilitação C
ferramentas elétricas

'

o PEDREIRO E AUXILIAR (8845/8846/8883)
- ANALISTA CONTÁBil (8923) - Lançamentos de o 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, -PREPARADORDEP�STAS-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)

'."
,

o TECNICO ELETRONICO (8802) - Montagem de Placas
- CO�!A�OR (8753/8915)) - Superior Completo/Com SMD, precisaterconhecimento em solda. '

Expenêncla. _ TÉCNICO EM VENDAS (8839) - Acessórios para
o CORTADOR DElECIDOS (8899) Veículos.
- ESTAMPAOOR (8899) - TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO (8867) - CLP
oESTllISTA(89�4). o TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8871) -

- ELETROTÉCNICO (8856) Com experiência em RH.
o ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursando Secretariado - VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de materiais

Bilingue ou Executivo (com boas noções em Inglês ou elétricos em geral.
Espanhol). - VENDEDOR(A) EXTERNO (8819) - Móveis,
o ELETRICISTA (8875/8898) - VENDEDOR EXTERNO (8849) - Material de
- ENGENHEIRO MECÂNICO (8855) , Construçóes/Acéssórios .

• FUNILEIRO (B859) - VENDEDORA EXTERNA (8874/8912) o Publicidade
- FRESADOR (8813) •

o VENDEDOR INTERNO (8854) - Material deConstrução
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR -VENDEDORINTERNO (8910)-MóVeissob medida,
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ANIMAIS - Vende-se, filhotes beagle,
cf 45 dias, macho. Tr: 9902-1907.

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 Itajaí.
Oferecemos: Excelentes ganhos (comissão, premiação e ajuda de custo inicial), 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 bmconsult@ibest.com.br

PIZZA HAUS

CONTRATA
- Pizzaiolo com experiência
- Forneiro com experiência

Contatar Alexandre no telefone 8805-6628

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

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

BALCAO REFRIGERADOR - Vende
se. TI': 9144-9953.

CADEIRAS - Vende-se, de plástico
tramontina, branca. TI': 9184-1330.

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

CENTRIFUGA - Vende-se, de roupas,
Arno. R$160,00. Tr: 8846-8050.

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

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

FARMÁCIA - Vende-se, cf ótimo

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

FILHOTE - Vende-se, de dobermann .

Tr: 9979-0403.

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

FILHOTES - Vende-se, de york shire.
TI': 3376-0179 ou 9918-721 O.

FILHOTES - Vende-se, poodle,
fêmea. R$ 200,00. Macho R$150,00
3273-7587.

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

OFEREÇO-ME
PARA CUIDAR
DE IDOSOS.

Com experiência
e habilidade.

Tr: 3372-1924

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

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

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

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

ESTERA - Compra-se, elétrica. Tr:
9945-5881.

Precisa-se de
vendedora externa.
Oferecemos carro

com motorista,
semanade 5 dias.
Produto de fácil

aceitação. Exige-se
maiores de 18 anos.

Tr: 3371-5353

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

3372-0816
DETETIVES

PARTICULARES
Investigação em Geral, Civeis e

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

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

MESA - Compra-se, de estamparia.
TI': 3273-0468.

ROUPA - Compra-se, pi trilha. TI':
3274-8601 ou 8834-1 096.

VENDE-SE
GAS - Vende-se, kit. R$ 1.200,00. Tr:
8429-5041.

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
IBRASll E EXTERIOR)

••

WII

à;;1.490;
10 x R$ 174.00 no cartão

PSONE

àVist�$299,00
lOx R$ 64,00 no cartão
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FREEZER - Vende-se, 530L, 2

tampas, Tr:3370-3561.

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

LANCHONETE - Vende-se, centro em

frente ao palco de eventos. Tr: 9165-
0011.

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

LOJA - Vende-se, Centro, produtos
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 cosméticos, R$
16,500,00, Aceita-se carro. Tr: 9935-
7643.

MAQUINAS - Vende-se, industriais, 1
Reto Phaff. 1 Cobertura Kawsai
Especial. Tr: 3373-4587.

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

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

OVERLOK - Vende-se, nissin,7,500
pontos conjugados. R$ 700,00, Tr:
3371-7473.

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

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

pequeno reparo, R$ 50,00. Tr: 3370-
0983,

.

VIOLÃO - Vende-se, gianini estudo.
R$160,00, Tr: 8825-2449,PRANCHA - Vende-se, pró ilha 6'3.

R$ 350,00. Tr: 9604-9676.

SOFA - Vende-se, 3 lugares, azul. R$
70,00. Tr: 9945-588�.
TíTULO - Vende-se, Patrimonial, do
Acarai. Tr: 3275-2500 ou 3370-
0992.

YORKSHIRE - vende-se, 8 meses,
fêmea. R$180,00Tr: 91 02-61 00.

DIVERSOS "

VENDE-SE - Caixa selada, ell sub de
12 polegadas (Bobina dupla), 1 par de
69,1 par de cornetas e 1 par de super
twíters. R$ 550,00. Tr: 8828-4332,

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

BERÇO - Aceita-se doação. Tr: 3273-
0211,

_

VENDE-SE - Aparelho de CO, cf DOAÇÃO - Precisa-se de carrinho pi

bebê de 5 meses. Tr: 3273-5083.

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

DOA-SE - Fêmea de rotweüíer.. Tr:
3376-0179 ou 9918-721 O.

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

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

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

TROCA-SE - bateria/som, marca

MAXPOWER- 95 A; por 1 menor de
60A (nova). Tr: 8828-4332.

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

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

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

I"
11:=
...-

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

RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

Disk Pizza
'_

�
-

.

3275-2876
Todos os dias: a, ·partir. das -18h30

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

Ambiente agradável si bebidos.
Ganhos acima de R$ 3.000,00,

A melhor e único caso de
São Bento cio Sul.

Aceito ligação fi whrm,
"U�aU72

(24 horas)

Meninas Mariazint1�

®

S
HOSPITAL - CLINICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788

CINOMOSE

A cínornose é uma doença viral que atinge
vários sistemas do organismo do cão.
Acomete somente cães, em todas as

idades, mas a incidência é maior em
filhotes não vacinados.

Os animais infectados eliminam o vírus em

todas as secreções e excreções corporais.
A fonte primária de exposição é o aerossol

(espirros) .

Os sintomas são bem variáveis e incluem
mal-estar (falta de apetite e depressão),

febre, escorrimento ocular e nasal, vômito
e diarréia, lesão de córnea, cegueira,
ataques convulsivos, movimentos de
mandíbula, andadura em círculos,

alterações comportamentais, tremores
musculares, "queda do quarto posterior",
pústulas abdominais e coxens plantares e

palmares de aspecto duro.
O diagnóstico da doença pode ser

realizado por um profissional habilitado
através dos sintomas e de testes

específicos.
Não existe nenhum tratamento anti-viral
efetivo para o vírus da cinomose. O

tratamento é apenas sintomático e o cão
não pode ser internado para evitar

exposição a aerossol de outros animais

hospitalizados.
A taxa de mortalidade varia, mas é mais
alta nos cãeszinhos Jovens ou quando há

'

lesões neurológicas.
Muitas vezes é inevitável a recomendação
da eutanásia nos casos de pacientes com

sinais neurológicos que incapacitem o

animal.
A prevenção dessa doença é feita através
da vacina dectupla, administrada em 3

doses com intervalo de 21 dias entre elas,
a partir da 6a semana de vida do cãozinho

(42 dias). Para cães adultos, deve ser

repetida anualmente.

Elizandra R. Gonzaga Mafra
CRMV/SC 2368

..

Tanity.Greschechen - CRMV/SC 2649

Duhan Tamy
,

s
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, PROMOÇÃO GOLDEN BOX �.
%
C

c
,,<

3275-3560 I

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

e criação.
Clientela formada

há 13 anos.

Tratar no fone
9927';3158

co 3370-0856
Traga seu animalzinho para o Molecão Pet Center e

conheça os cuido des para de ixnr o seu cmiqo cheiroso'
.

pra cachorroH Bunh o , tosa, higienização do's 'orelhas,
corte de unhas e escovação dos dentes', sC'1� os itens

básicos do tratamento de beleza .d o Molecã'o�' t Center.

Nossa maior pre ocupcção é o bem estar dos animais,
cuidando deles sempre com -muito carinho.

,

Descubra quantos anos seu amiguinho tem!

�\(Ji
lfi�f&' ).��

. ®

rfamys
HOSPITAL -.CLiNICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

3274..8944 I 3275-1141 I 3275 ..1788

ATENDIMENTO'VETERINÁRIO 24 HORAS NO LOCAL

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

"

nossa loja do Shopping Breithaupt junto ao Hospitar Veterinário, Duhon Tamv's' s na .

Avenida Procópio Gomes de Oliveira; .809 - centro.

Para sua melhor comodidade nosso horário será estendido, atendendo-os de sequnde
a sexta-feira das OSh às 21 h e nos sábados das 08h às 17h .

• "\ � '<f r
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O· QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Condições de pagDmei1tll� 1 + 2x sem

iuros com cheques ou 3x sem iutOS
I ,

•••
com cartão de crédito. Consulte I VISA I

parcelamento em até 6)( no cartão i_i

COBRIMOS 'QUALQíiER OFERTAI!!

De 24 à 64 das 8h às 12h e

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

, s h �o Y �

t',:" TeliFax: (47) 3370 1/55
.

,

,:'
'
,.

graHrartiaraglla@le�ra.(om.b;
,

> Rua Walter Marquardt, 1250
Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

revenda

i ·Vell"" conhecer a promoldo TIM é 'O
E
� r,cl!rre,ue seu celular e '"l1he 'O vezes o vlI'or
O)

� em. bô"us par"li,"rpara celulares' TIM ou fixo TIM.
�

,

Li,alões vá'idas para todo o Brasi'.
S
..

Samsung C51 O
Apenas

R$139"OO
1+11

R$16,OO

Sony Ericsson W200
cf câmera, Mp3 e rádio

> Apenas

R$349,OO
1+11

$ 39,90

Motorola W375
cf câmera e rádio
Apenas

R$ 299,00
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TURISMO

"",

E EMO AO EM BONITO
A cidade foi projetada para quem gosta de curtir a natureza

Bonito está localizada na re- tante deixar claro, que tudo está

gião da Serra da Bodoquena, ao na medida certa. Guias especiali
sul do Pantanal, a 280 quilôme- zados, equipamentos de qualida
tros de Campo Grande, capital do de, respeito à natureza. Há pousa
Mato Grosso do Sul. Rios e lagos das e hotéis dos mais econômicos
com águas incrivelmente transpa- aos mais sofisticados. Além disso,
rentes ideais paramergulhos e flu- o turista se depara com uma diver

tuação, além de impressionantes sidade de opções de alimentação
grutas e formações rochosas atra- e outros serviços, como Internet,
em turistas do Brasil e do exterior. lojas de artesanato e de artigos de
Bonito é uma cidade modelo em aventura .

.

termos de organização turística. O tempo ideal de perrnanên
Com todas as suas atrações liga- cia mínima é de quatro dias, para
das à natureza, adotou um sistema que se possa realizar um passeio
de visitas que ajuda 'a preservar o de cada tipo. Na baixa temporada,
meio ambiente: Os rios, lagos, ca- não é preciso agendar os passeios
vernas e matas ficam quase todos com muita antecedência, poden
em propriedades privadas e só do ser programados na chegada.
podem ser visitados com a inter- No entanto, os especialistas em

mediação de agências de turismo turismo na região .recornendam
credenciadas e o acompanhamen- que na alta -temporada os pas
to de guias especializados. É esta- seios, assim como hotéis, sejam

. belecido um número máximo de reservados com antecedência.
turistas para cada atração. Embo- Em Bonito é possível se fazer
ra haja uma organização jurística mergulhos livres e autônomos,
e infra-estrutura, isso não atrapa- além' das conhecidas flutuações
lha os amantes da aventura, tudo em', nascentes e rios cristalinos,
com harmonia entre conservação Os mergulhos livres (sem, equi
ambiental e aventura."

. pamento] podem ser feitos nos
.

Para quem gosta de sentir emo- balneárioslocais, onde a profun
ções um pouquinho mais fortes, dídadeçhega até a 5 metros e, os .

sem deixar a segurança de lado, autônomos são feitos em rios, la�'
Bonito é a combinação certa. Nos' gos e c�vernas.
arredores da cidade', o visitante' .

.

.

encontra a maior cachoeira de,
Mato Grosso do Sul, com 150 me-

tros e um rapel ao lado, com vista;

para um vale em meio ao cerrado;
imagine um rapel dentro de um

abismo, com um lago de um azul
intenso com 70 metros de profun
didade.

Bonito também tem rios de

águas transparentes, onde é possí-
vel realizarmergulhos autônomos
embaixo das cachoeiras.É impor-

��I�·)!.1<m>.""araguáturismo
UMA EMPRESA DO GRUPOALATUR

JARAGUÁ TURISMO O MELHOR
LUGAR PARA VÕCE IR!

Tel: (47) 2106-3977 Fax: (47) 2106..3900

FESTAS TíPICAS E FÁCIL ACESS'O
Além das belezas naturais, a cidade é sacudida

'por alguns eventos. Há duns.testes que envolvem a

cultura de fazenda, como "Festa do Peõo Boiadeiro"
e "Festa' da Confederaçõo Estadual dos Clubes de
lcçe", Fazem parte também do calendário de even

tos de Bonito, a Feira do Artesanato (ubril), Festival
Gospel (mnlo], Festival de Inverno (julho), Festival
da Guavira (novembro) e Bonito Natal (dezembro).

Além de suas belezas naturais que atraem vi·
sltentés do mundo inteiro,' Bonito conta coin um

.

àeroporto para aviões de, grande porte, um moderno

centro de convenções para até 1.5.00 pessoas e rede
hoteleira com mais de quatro milleitos de diversas
categorias. Na gastronomia, opções de pratos típicos
regionais, variedade de peixes de água doce, carnes
exóticas como o jacaré e o javonteiro. Bares e festas'
temáticas agitam a vida noturna da cidade.

Há várias maneiras de chegar nesse paraíso. O
acesso rodoviário é feito por rodovias asfaltadas em

ótimo estado de conservaçõo. Além de seu próprio
aeroporto, há o de Campo Grande, a capital, onde
existem conexões de vôos para diversos ·Iugares.
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BENEfiCENTE

Converso com

Charles Zimmermann
Hoje acontece a 19° sessão do Círculo de leitura de Jaraguá do Sul. a

partir das 17 horas, na Grafipel Megastore, no centro de Jaraguá do Sul.
Este primeiro encontro do ano conta com a presença do escritor e professor
Charles Zimmermann. A conversa passará da literatura de viagens, ele já
vislumbrou mais de 70 países, aos livros de cabeceira do professor. O Círculo

,

de leitura de Jaraguá do Sul acontece há três anos e é realízado pela Design
Editora, rivrarias Grafipel eEditem da Apeijas com apoio da Editora da Ufsc.
O acesso é livre.

-

do dia 25/3, o
com idade de 52

anos, o sepultamento foi realizado dia
26/3, com saída do féretro da Capela

..

Mortuária da Vila Lenzi, seguindo para
o cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 7h30 do dia 26/3, o

com idade de 76
anos, o sepultamento será realiza
do dia 27/3 as 09:00, com saída do
féretro da Capela Perpetuo Socor
ro, Broç() Compinha em Mossaron
dubo, seguindo poro o cemitério
da mesmo localidade.

LOTERIA -�

CON.CURSO N° 642

-38

Encontro de formação Marista -

APáscoa 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
vivencia, 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 a presença dos funcionários
e direção do Colégio São 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. '
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Félix diz que o uso eficiente dos SAC's diminui as queixos e o imagem negativa dos empresas

COMO VOCÊ AVALIA O SERViÇO DE ATENDIMENTO

AO CONSUMIDOR fEITO POR TELEfONE?

SONIA DELUCA MURARA,
29 anos, analista de crédito

"Bom. Até hoje só liguei para
alterar a dato de vencimento da

conto telefônica. Foi rápido e

atenderam minha solicitação".

PAULO ROBERTO BERRI,
43 anos, comerciante

"Todos diziam que não era bom,
quando precisei usar consegui
resolver o meu problema. É
gratuito,' m(l� é demorado".

EVERALDO CORREA, 55 anos

consultor previdenciário
"Eu quase não uso. É comercial,
dão o telefone paro tirar res

ponsabilidade da instituição e

enganar os menos favorecidos".

HILDA EWALD,
41 anos, crediarista

"É bem devagar. Geralmente
até consegue resolver, mas
ntio é bem atendido. As aten
dentes não se comprometem".

IVETE PAGANINI, 43 anos,

técnica de enfermagem
"Péssimo. Você espera vários
minutos e não é atendido. É

, Poro resolver o problema tem

que ser pessoalmente".

SANDRO MORETTI,
40 anos, comerciante

"Depende do empresa. As do
telefonia e cartão de crédito
são péssimas, você perde muito
tempo escutando a gravação".

Serviço de
atendimento
é avaliado

CONSULTA PÚBLICA

o CORREIO DO POVOmQUINTÚEIRA, 2J DE MARÇO'DE 2008

Ministério da [u. tiça faz
proposta de regula.uentação
JARAGUÁ DO SUL

O bom atendimento e o uso

correto dos SACs (Serviço de
Atendimento ao Consumidor),
ou dos chamados call centers,
reduz o trabalho no Procon

(Programa de Proteção ao Con

sumidor) e agiliza as solicita

ções do cliente, Para efetivar

e avaliar o procedimento des

crito acima, o Ministério da

Justiça, por meio do seu site

www.mj.gov.br/dpdc. faz uma

consulta pública com o objeti
vo de agregar itens à proposta
de regulamentação desse se

tor. A pesquisa está disponível
até dia 10 de abril.

As inúmeras reclamações
sobre o atendimento telefô

nico refletem o aumento do
canal de comunicação entre o

fornecedor e o cliente: tornou

se rotineiro a divulgação do
número do SAC para resolver

problemas, fazer críticas ou

conhecer produtos. Entretan
to, "o uso eficiente desse ser

viço diminui a negatividade
da 'empresa e a procura por
outros órgãos de proteção ao

consumidor", garante Sérgio
José Félix, diretor do Procon

de Jaraguá do Sul.
Para Sérgio, disponibilizar

um número de atendimento

ao consumidor é resultado do

compromisso que a empresa
assume com seu cliente, "ela

responde pelo que faz". A

crescente terceirização desse

sistema acontece porque "todo

mundo está fugindo dos com

promissos trabalhistas", mas

isso não significa que diminui

a qualidade prestada, acredita
o diretor. Ele ressalta: "Toda

empresa que se preocupa com

a pós-venda, sai na frente".
A reclamação mais co

mum ainda é a grande espera
no atendimento e na solução
do .problema, O que deveria

ser um canal direto e menos

burocrático, tornou-se alvo

de reclamações e denúncias.

Mesmo assim, "antes de pro
curar o Procon, deve-se entrar

em contato com a empresa",
explica Sérgio sobre o posicio
namento adequado. Por outro
lado, a demora para finalizar

o serviço deve-se também ao

despreparo do solicitante que
nem sempre tem em mãos os

documentos necessários (CPF,
identidade, fatura, ser o titular
.da conta; .. )

LUCIANA DE AGUIAR

Por telefone, casospodem ser resoMdos
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DENGUE -.:

Depois de ter circulado na minha colu
na a notinha de que um terreno baldio
cheio de água parada na rua Ferdinan
do Pradi poderia virar um depósito do

'

mosquito da dengue, e mesmo assim
o problema não foi solucionado; ago
ra o babado foi parór na grande rede. .

Só na minha caixa entrou mais de dez
e-mails pedindo que a Vigilância Sa
nitária tome uma providência urgente.
Com a palavra ...

OPEN HOUSE
"

Hoje à noite, o empresário
gente do bem Silvino laier,
bem do jeito que ele mes

mo gosto, recebe de braços
e portas abertos, em sua

elegante cosa, gente de
A o Z do seu círculo de
omizade poro seborecr um
deliciosojantor, pilotado
pelohou praça Bibi luiet
o sobrinho preferido
do anfitrião.

" Se umo pessoa
falo mal e age com

maus pensamentos, o ,

sofrimento a segue
com us rodas que
seguem os pés
dos bois que ,,'puxam o carro..

GUATAMA BUDA

SOCIAL-----

LEITORA DO DIA NA PARALELA
A leitora do dia é a minha querida Curtir as novidades do Kantan, da du-
amiga Joana Folchini, esposa do em- pia Fernando e Cristiano Rboch, que
presário Gentil, que lê esta coluna não param de chegar.
para ficar por dentro das novidades de
nossa sociedade! FOFOCÓDROMO
SE A MODA PEGA•••
A Receita de Portugal mira nos recém
��d� �o� �ge d� nu���
todos os recibos dos gastos com o ca

sório, até as notas do vestido de noiva.
Será que tem que apresentar até o

recibo do motel?? Ô vidinha mais ou

menos!

Segundo o "uspone" deste colunista,
Carlos Alberto Ribeiro, o ex-deputado
Ivo Konell teria dito que desfilaria
nu pelas ruas da cidade, com banda
de música atrás, caso Dieter Janssen
(PP) se coligasse com o prefeito Mo
acir Bertoldi (PMDB) para disputar as
próximas eleições. Pelo sim, pelo não,
está registrado. Quem viver, verá!

_UECENDO
O pmgrama musical da cidade tam-

, bem começa a se movimemar: fo.i re
alizada ontem a etapa regional do 2°
FEMIC, promovido pela Secretaria de
Estado do Desenvolvimento de Jilraguá
do SuI.

APAIXONADOS
Carlinhos Palmeira e Roseli Fagundes
completaram cinco meses de, muito .

'amor, ne última sexta-feira (21), co

memorado em ptenn .Semana Santa!
O casal afirma estar muito feliz cem o

numere. Felicidades!

,DO LEITOR
,

.

A leitora do coluna Solange Wolf manda e-mail para coluna dizendo estar indigijada
com o caótico trânsito das 7h às 7h20mtn, em frênte ao Colégio' Bom Jesus. Diz ela:
"Como se não bastasse o fluxo intenso de veículos nesse horário, alguns fon
cionários de estabelecimentos vizinhos do Cólégjo' se acham no direito de es

tacionar em frente ao portão de entrada da escola com o pisca alerta ligado
interrompendo a passagem. Outros, ainda, !foram .nc faixa de pedestres para
deixar seus filhos, tornando o trânsito ainda mais compUcado. Acho que a Polícia
Militar deveria fiscalizar com rigor, é um absurdo". Solange, minha querido, eu
já comentei vários vezes sobre isto na minha coluna, porém ....

Dar um rolê no lojo da
Karloche. A coleção da grife

Mixte está um show.

Amanhã, o bonito Évelyn Krouse

festejo o colação de grau no

curso de Comércio Exterior
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Nova Bolsa será
20 das Américas
SÃO PAULO

OS Conselhos de Admi

nistração da Bolsa de Merca
dorias & Futuros (BM&F) e da
Bovespa Holding aprovaram' a
integração das atividades das
duas companhias, com a fm-'

mação de uma entidade bati
zada provisoriamente de Nova
Bolsa.

A fusão das Bolsas 'cria.a
terceira maior bolsa do mun

do - atrás da Bolsa de Frank
.furt (Alemanha) e da Chigago ,

Mercantile (EUA) - e a segun
da maior Bolsa das Américas.

Enquanto a integração. não
for efetivada, as ações das
duas empresas continuarão
a ser negociadas na Bovespa,
segundo Edemir Pinto, diretor
geraLda BM&F. A previsão.de .

:uÍiifi2a.çâo:das açõ.es-nas nego';'
,

ciações do 'mercado financeiro'
está" prevista para ocorrer, nó
finai de abril. "

'.
-

A parceria entre Bovespa.e
BM&F deverá resultar erri eco-

_ nomia �9-.e ,2.5%: das despesas
operacionais até zóto. Atüar:
mente; por ano, as duas em

presas somam R$ 50'0 milhões
em gastos e prevêem ter uma

economia .de R$ .100 milhões
por ano, em média.

O negócio ainda, está 'su

jeito à, autorização da' CVM
(Comissão de Valores Mobiliá
rios), bem como à do BC (Ban-

, co Central) e do Cade (Conse
lho Administrativo de Defesa
Econômica).

'.

. -

-, .. ��.:� .

,., "

_�O ;.

'" I" �NoVQ O-olso integraró BM&F e Bovespo.
"
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ENVENENAMENTO

SANTACATARINA---��-'_.'--,--.<,_,_____,____-

Estado registra 18 casos esse ano
Pais devem tomar cuidado e nunca passar agrotóxicos para combater piolhos
FLORIANÓPOLIS

O Centro de Informações
Toxicológicas do Estado regis
trou, no primeirotrimestre des
te ?TIO, 18 casos de crianças que
tinham piolho, foram tratadas
indevidamente com agrotóxi
co e acabaram envenenadas.
Em todo o ano passado, foram
anotados 13 casos. A menina
Adriele Gonzales de Melo, de 3

anos, intoxicada após ter a ca

beça lavada com um inseticida,
o Diazitop, para combater pio
lhos, foi enterrada na tarde de
ontem em Criciúma.

. Marlene Zanin, presiden
te da Associação Brasileira de
Centros de Informação Toxico

lógica, explica que apenas os

casos de internação viram esta-

tística. Na maior parte das ve

zes, os pais confundem os sin
tomas da intoxicação com uma

Virose ou mal-estar passageiro.
"Os agrotóxicos não devem
ser usados em seres humanos.
Quando usado no couro ca

beludo, a pessoa absorve pela
pele ou pela via inalatória. Esse
veneno atinge o sistema nervo
so e pode provocar sintomas
leves, como vômito e diarréia,
ou conseqüências mais severas,
como o coma e parada respira
tória", alerta Marlene.

As autoridades sanitárias
de Santa Catarina vão sugerir
à Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) me

didas mais rigorosas na venda
de agrotóxicos para evitar no-

vos casos de intoxicação.
No início desta semana,

Adriele morreu em conseqü
ência do envenenamento por
agrotóxico. Ela ficou internada
por 12 dias em Criciúma, após
a mãe ter lavado sua cabeça
com uma mistura de xampu e

agrotóxico, usado em lavouras
de couve-flor, na tentativa de
matar piolhos.

O neurologista Eraldo Be-.
. larmino Junior, que atendeu a

criança, afirma que ela havia
sofrido três paradas respirató
rias antes de entrar em estado
de coma. A família não tinha
aceitado a morte da menina e

por isso não autorizou a doa
ção de órgãos, conforme infor
mou o neurologista. Venenp pode causar a morte de crianças e não pode ser utilizado.

. Julgamento
Segundo a interpretação do advogado Gley Sagaz o governador luiz Henrique estaria cassado porque o acórdão revela que
Q ministro Marcelo Ribeiro votou pela cassação do diploma e a não ouvida do vice-governador, com base em decisões do
próprio Tribunal. Ou seja, 4 votos a zero. Mas tudo isso caiu por terra com a intervenção do presidente Marco Aurélio Mello
que depois de um amplo debate definiu pela defesa do vice-governador. Sagaz vai além afirmando que no acórdão está
descartada a possibilidade de ser ouvido o governador luiz Henrique como foi aventado.

INCÔMODO
Os mais próximos do governador luiz Henrique
reconhecem seu desconforto e contrariedade
quando o assunto é o julgamentQ no TSE. Embora
a malorla acredite que não acorrerá o cassação,
apenas o foto de colocar em suspeição um ato
de governo está incomodando e muito o gover
nador. Aliados comentam que o imagem positiva

. de uma udmlnlstmçõn eficiente acaba abrindo
espaço poro um ato interpretado como negativo
anulando tudo é que bom.

O OUTRO LADO
Em defesa do governo o deputado Elizeu Mattos
contestou os ataques do vice�líder do Pp, Joares
pónticelli. Afirmou que o jantafna,casa do proprie�
táriO do 'Engepõsa; Alvaro Gayoso, foi pa'ra mais de "o

60 empresérlose não poro apresentar (, candidato
Mouro Mariani, acusação de Ponticelli. "lá estava'
até o prefeito Tebaldi que não é Moríani," argume'n
tou Mattos. Enquanto isso Kennedy Nunês destacava'
que houve desconforto 'nn PMOS local porque al
gumas lideranças não foram convidados. "Por que
ficariam irritados se era um simples jantar e não

.: :}ampo_nh�?", i�O,ní��uJ.p.r.9.9r��lst�!.,./_,
.... _.],." �

_ -,.;r<.�,.-.. �'_.".,_. '_ .... I�·_ -'!'-'�·'-':"f.::;o�- .•

<'

E AQO,RA?
Ao endcssnro requerimento do PP que está solicitando ao Tribu
nal de Contas um.levantamento sobre os custos e gostos com os

obras de duplicação do SC-401, o deputado Pedro Uczai levan
tllu uma suspeita: "De repente esse R$ 1 bilhão é um bolão de'
ensaio para,éhegar a R$ 300 milhões, R$ 400 milhões de inde

nização do Engepasa sob o argumento que houve uma redução
ern defesa dos cofres do Estado." Poro Uczai esse processo deve·
ser observado com. muit,a atenção. . ,.

.

,
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Em um ano 111 foram cassados
Todos são vereadores. Estado do Pará é o campeão com 33 afastados
BRASíLIA

Um ano após a entrada em vi

gor da resolução do TSE (Tribu
nal Superior Eleitoral) que defi
niu que os mandatos pertencem
aos partidos e não aos candidatos
eleitos, 111 parlamentares (todos
vereadores) foram cassados por
infidelidade partidária no país.

A resolução do TSE, que com
pletou um ano ontem, foi ratifi
cada pelo STF (Supremo Tribu
nal Federal) em 4 de outubro. O
STF definiu que os "infiéis" que
mudaram de legenda após 27 de
março do ano passado estavam

sujeitos à perda de mandato.

Apesar de os deputados esta

duais e federais também estarem

sujeitos a cassações, apenas ve

readores, até agora, perderam o

cargo por infidelidade partidária.
Segundo levantamento do

site Gl, o Tribunal Eleitoral
Regional do Pará (TRE-PA) é
o campeão de cassações, com
33. O TRE do Rio Grande do
Sul já cassou 20 vereadores,
enquanto os TREs do Piauí e

do Paraná somam 17 e 11, res

pectivamente.
Em Pernambuco, dez vere-

Paralisação
causa lotação

adores perderam o mandato,
contra seis no Rio Grande do
Norte, três no Amazonas, três
em Santa Catarina e dois em

Goiás. Já seis estados - Alago
as, Ceará, Espírito Santo, Rio de

Janeiro, Rondônia e Tocantins
- tiveram, até agora, um verea

dor cassado cada um. O TRE de
Rondônia havia cassado dois,
mas um vereador conseguiu re

aver o cargo após a Justiça Elei
toral anular o processo.

Além disso, tribunais eleito
rais de 11 estados (Acre, Ama
pá, Bahia, Maranhão, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso,
Minais Gerais, Paraíba, Rorai

ma, São Paulo e Sergipe) ain
da não decretaram a perda de
mandato de nenhum político
por infidelidade partidária.

No caso da Bahia, o TRE
considerou inconstitucional a

resolução do TSE. Para o tribu
nal, o TSE é competente para
processar e julgar pedido relati
vo a mandato federal, mas, nos
demais casos, a competência
pertence ao tribunal eleitoral
de cada estado. Resolução do TSE, que completou um ano, diz que mandatos pertencem aos par�idos e não aos eleitos

Os armazéns da Infraero,
que estocam as mercadorias

para exportação e importa
ção do aeroporto de Cumbica,
em Guarulhos, já estão com

quase toda a capacidade no

limite, segundo informações
do presidente da delegacia
sindical do Unafisco (Sindi
cato Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal), no
aeroporto, Carlos Marconi.

Segundo Marconi, os

armazéns têm capacidade
para estocar os produtos
até amanhã. O acúmulo de
mercadorias é causado pela
operação padrão dos au

ditores-fiscais da Receita
Federal na verificação das

cargas, que estão em greve
por tempo indeterminado
desde a terça-feira, 18.

O único setor do aeropor
to que ainda não sofreu com

a greve é o desembarque .ín- ��.
terrracional+' de '<-p'assageiiÕ§:: '·:-Miiiistr-a'.da;Câs-CfCivU, Dilm:a Rousseff, não será convocada

CPI dos cartões blindo Dilma,
mas convoca outro ministro
BRASíLIA

A CPI dos Cartões corpo
rativos rejeitou ontem, a con

vocação da ministra da Casa

Civil, Dilma Rousseff, para ex

plicar o dossiê que teria sido
levantado sobre os gastos do

ex-presidente Fernando Hen

rique Cardoso e a esposa Ruth
Cardoso, conforme denúncia
da revista Veja. A rejeição foi
por 14 votos contra sete.

No entanto, a presidente da
CPI, senadora Marisa Serrano
(PSDB-MS), pediu a convoca

ção do ministro do Gabinete
de Segurança Institucional
(GSI), Jorge Félix.

.

Convidado a comparecer na

próxima terça-feira à comissão,
o ministro avisou por telefone

:l5 que não iria, por ter uma via
� gem de férias marcada para o

exterior, "O convite dessa CPI

� deveria se sobrepor a qualquer
férias de qualquer servidor",

disse Marisa, "Não vamos fe
char a Comissão esperando que
alguém volte do exterior. Senão,
ficamos desmoralizados".

Durante a reunião, Marisa
disse que' apresentou reque
rímento de transferência dê
todos os dados relativos 'a des
pesas feitas com cartão corpora
tivo ou contas tipo B durante os

governos Lula e FHC. O reque
rimento, segundo ela, foi apre
sentado na terça-feira, 25.

"O requerimento é moti
vado pela notícia de que es

ses documentos estão sendo
trabalhados por funcionários
do Palácio do Planalto", disse
a senadora. Ela afirmou que
funcionários do .TCU (Tribu
nal de Contas da União) têm
conhecimento desses dados.
"Se o TCU tem conhecimento,
é inadmissível que deputados
e senadores de uma CPI não

possam ter", completou.
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CONFLITOS NO IRAQUE

INTERNACIONAl---------

Premiê ameaça os xiitas
Combates entre Exército Mahdi e soldados matam mais de 50
BASRA

O primeiro-ministro iraquiano, Nouri al
Maliki, deu um ultimato ao grupo armado xiita
Exército Mahdi, ligado ao clérigo Moqtada al
Sadr, para que abandone as armas em 72 horas,
se não quiser receber uma "grave punição".
Militantes entraram em confronto com forças de
segurança do Iraque em Basra e Bagdá pelo se

gundo dia seguido ontem, deixando mais de 50
mortos e ferindo centenas de pessoas. Os com
bates entre forças do governo e seguidores de
Sadr se espalharam para outras cidades do sul
do Iraque, onde o clérigo tem forte influência,

.

com o fim do cessar-fogo imposto por ele em

agosto ao seu Exército.
Em comunicado lido na televisão estatal

iraquiana, o primeiro-ministro indicou que
"aqueles que foram enganados para pegar em

armas devem se render e se comprometer por
escrito de que não voltarão a fazê-lo".

Sadr ameaçou uma "revolta civil" em âm
bito nacional caso os ataques à sua milícia
continuem. A repressão à milícia de Sadr é
a maior operação já conduzida somente por
militares iraquianos, sem a ajuda de forças
norte-americanas ou britânicas. Trata-se de
um importante teste num momento em que
Washington pretende trazer de volta 20 mil
soldados que servem no Iraque e que as forças
britânicas deixaram de atuar no sul do país,
prioritariamente xiita, no ano passado.

Manifestante protesta contra o premier
iraquiano, Nouri al-Maliki, em Bagdá

Reorganizamos o seu CLASSIMAIS
Agora ficou aindo mais fácil de encontrar o -que você procuro!

"

Quinto-feira: CLASSIMzUS Negócios (anúncios de linho I imóveis I veículos I saúde I pet)

Sexta-feira: CL4.SSII\t4.IS Oportunidades (empregos I cursos I concursos)

Sábado: CL;\."SIIvIAIS Imóveis
CL\SSII\IAIS Parcimóveis
CI.ASSI.MAIS Veículos
CL\SSJI\14.lS Produtos & Serviços (informática I �ecnologia)

Ammcie (47) 3371-1919 13055-0019
www.ocorreiodopovo.com.br

China diz

que 660 já se

entregaram
A Chlnu anunciou que o número de
manifestantes pró-Tibete que se

renderam às autoridades subiu para
mais de 660. Os envolvidos nos pro
testos pró-independência tibetana
se entregaram em resposta a um

apelo do governo, que ameaçou in

fligir maiores punições àqueles que
resistissem.

Arrecadação
é maior

que PIBs
A oito meses da eleiçõo presiden
cial norte-americana, os candidatos
já arrecadaram quase US$ 1 bilhõo
para suas campanhas, o que signi
fica uma quantia superior ao PIB
(Produto Interno Bruto) de vários

países africanos. A disputa excepcio
nalmente longa desta vez - que já
dura mais de um ano - acaba movi
mentando mais dinheiro.
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Juventus, do meia-atacante Ivan (com a bola), fez um bom primeiro tempo, mas permitiu a virada

Juventus sofre nova

derrota de virada
Tricolor continua em situação complicada
JARAGUÁ DO SUL

Mais uma vez, o Juventus
não teve pernas para segurar a
vitória. Ontem à noite, no João
Marcatto, depois de ir para o

intervalo vencendo o Marcílio
Dias por 1xO, o tricolor permi
tiu a virada e perdeu por 3x1. O
resultado mantém o tricolor na
zona de rebaixamento. O próxi
mo compromisso será domingo,
às 16h, contra o Metropolitano,
em Timbó.

Juventus e Marcilio Dias ti
veram muitas dificuldades para
apresentar um bom futebol.
O tricolor jaraguaense come-

.

çou melhor e conseguiu abrir o

placar aos 14 minutos de jogo.
Deivi cruzou rasteiro, em con-

tra-ataque rápido, e Edinho, de
carrinho, apenas empurrou para
o fundo do gol. Deivi ainda foi o
responsável por duas boas chan
ces de marcar, ambas em chute

.

de fora da área. Mas, no final do
primeiro tempo, o goleiroMárcio
garantiu a vantagem do Moleque
Travesso. Aos 42, Genilson rece

beu de frente para o gol eMárcio
defendeu com os pés. Aos 44,
Márcio fez grande defesa depois
de cabeça à queima-roupa deMi
chelNunes.

O time de Itajaí voltou do
intervalo disposto a empatar o
jogo. Já o tricolor, que já havia

perdido o zagueiro Marcão ma

chucado, dando lugar a Ran

gel, no primeiro tempo, teve de

substituir ainda o meia-atacan
te Willian, também lesionado,
que deu lugar ao volante Erivel
ton. Recuado, o tricolor sofria
a pressão e, aos 24 minutos,
Genilson empatou depois de

cobrança de pênalti.
Aos 35 minutos, depois

de falha incrível da zaga do
Juventus, João Rodrigo virou
o jogo para os visitantes. Um
minuto depois, em mais uma

falha, Michel Japa fez 3x1 para
o Marinheiro. Aos 45; o trico
lor teve a chance de descon
tar, mas Deivi acertou a trave.
Na seqüência, Márcio salvou
mais uma vez o Marcílio Dias.
Nos descontos, Marcelo Lopes
foi expulso.

-iMtJil!@'I'@itJjjitiiM'!tfi1iitMi41'
7° Rododa Returno

8 6

10° Juventus 6 7 2
-

O 5 7 21 -14 15

16 -5

2 2 2 12 14 -2

Resultados
Chapecoense 2x5 Criciúma
Juventus lx3 Marcílio Dias
Allético 3xl Metropolitano
Brusque 1 xl Guarani
Joinville x Avaí*
Hoje
20h30 - Figueirense x Cidade Azul
(Premiére)
8° Rodada

13

Sábado - 29/3
IBM0- Criciúma x Brusque (Premiére)
20h30 - Guarani x Allético
Domingo - 30/3
16h - Marcílio Dias x Joinville
16h - Metropolitano x Juventus
16h - Figueirense x Avaí (Record e Premiére)
16h - Cidade Azul x Chapecoense
*Nõo encerrado até o fechamento desta edição

2 4 11

P - Ponlos, j�Jogos, V - Vitórias, E � Empates, D - Derrotas, GP - Gols Pró, Ge - Gols Contra, SG:- Saldo de Gols, PG - Pontuação Geral (soma dos dois turnos)·
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Reforce a imagem da
Vista seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

I) 3371-5558 e-mail: kaiapos@netuno.col11.br- www.kaiapos.com.br

Não voltou
Frede pediu poro resolver
problemas particulares no

Ceará, seu Estado notal, e

ligou dizendo que não iria
mais voltar para o Malwee.
Ele deixou o clube depois
de apenas quatro partidos
e um gol marcado. Mos é
estranho um jogador pedir
para sair de um clube onde
ele poderio ter uma grande
projeção. Não soube apro
veitar o chance que teve.
Ou o problema pessoal era
mesmo muito grave.
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Malwee segue 1 00% no campeonato
Jaraguaenses dominaram a partida, especialmente ·0' segundo tempo
FLORIANÓPOLIS/JARAGUÁ DO SUL

A Malwee foi a Florianópo
lis e conseguiu vencer o Cole
gial por 4xl e se manter 100%
na Liga Futsal. Lenísio, o nome

do jogo, abriu o marcador aos

6min09. Ari cobrou o escan

teio, Willian chutou de longe
em direção ao gol, antes o cami
sa 10 bateu de cabeça e colocou
no fundo do gol.

AbS 13 minutos foi um fes
tival de cartões amarelos para
os joga:dores da Malwee. Már
cio, Leco e Humberto, foram
advertidos pelo arbitro Arlindo
Vieira. Humberto recebeu o se

gundo e foi expulso. O Colegial
soube aproveitar e empatou
com Marcelo aos l4min54, fal
tando cinco segundos para ter
minar: a vantagem.

A Malwee voltou a ficar na
frente no placar no final do pri
meiro tempo, novamente com

Lenísio, aos l8min27. Chico
no fundo da quadra do lado
esquerdo chutou em direção
ao campo de defesa, quando o

camisa 10, fora da área, colocou
no gol do goleiro Djony.

Com maior volume de jogo

a Malwee começou o segundo
tempo marcando dois gols. Logo
aos 3min23 Ari ampliou o mar- .

cador e, 30 segundos depois, foi
a vez de Willian marcar o quarto
gol do time de Jaraguá do Sul.

Considerado o melhor jo
gador em quadra Lenísio disse
em entrevista a Rádio Amizade

que a vitória é importante por
que "dá moral para a equipe".
"Isso nos prepara para o nosso

grande objetivo da temporada",
avaliou. Já o técnico Fernando
Ferretti, afirmou que gostou da
postura do time. "Conseguimos
ganhar com facilidade, mas per
demos muitas oportunidades",
analisou, acrescentando que
partidas como essas são funda
mentais para a preparação para
o Mundial. "Estou achando óti
mos esses jogos difíceis, tudo o

que está acontecendo faz parte
do que vamos encontrar na Es

panha". O próximo compro
misso da Malwee é amanhã, às
18 horas, ,contra a Ulbra, com'
transmissão da Spor'I'V e Ami
zadeFM.

GENIELLI RODRIGUES Lenísio, em partida inspirada, marcou dois gols para ,0 'Malwee. Para ele, vitória deixa o time com moral

3° ATLÂNTICO 12 6 4 O 3 1,1502 23 20

5°
.

MINAS 10 4 3

O 1.0007° CAB'O FRIO

O 13 8 5 1,625

10 7 3 3 16 16

8° MAlWEE 9 3 3 O O 14 7 11 2,000
9° PETRÓPOLIS 5 1.357

5 O 13 10 1,300

4 14 26 -12 Ó,53817° . VASCO 2 6 O 2

no PRAIA CLUBE 5 O 64
.

-9 . OAOO

Resultados '

São Caetano 4x2 Horizontino
Petrópolis 1 x2 Carfos Barbosa

.

Banespa 2xO UCS/Cortiana
Intelli 5x5 Teresópolis
"Colegiallx4 Malwee

Próximos Jogos
Amanhã
18h - Ulbra x Malwee (SporTY)
20h15 -Inlelli x Horizontino
20h15 - São Caetano x Teresópolis
Sábadó

.

15h30 - Vasco x Cabo Frio (SporTY)
'19� - C(!rtian,o/UCS x Joinvill,e

Jaraguá sedia Estadual de Bicicross
Evento será no domingo, às 10 horas, na pista do Parque Malwee
JARAGUÁ DO SUL

Mais uma vez Jaraguá do Sul
mostrará que é referencia quando
o assunto é Bicicross. A cidade
irá sediar neste final de semana o
Campeonato Estadual damoda
lidade, promovida pela Federa- '

ção Catarinense de Ciclismo. O
evento acontece no domingo, às
10 horas, na pista de bicicross
do Parque Malwee. São atletas
de todos o Estado que disputam
podium nas categorias de cinco
até 43 anos.

,

Além de organizar a disputa,
[araguá do Sul estará represen
tando por 35 cômpetidores, da
AJB (Associação Jaraguaense de
Bikers). Entidade que possui 40
atletas e tem o objetivo de popu
larizar a prática do Bicicross na

cidade. A organização da com

petição fica por conta da Federa
ção Catarínense de Ciclismo e da
AJB. OS portôesdofàrqueMalwee
estarão abertos ao público, Cerca de 35 atletas jaraguaenses participam do Campeonato Esta,dupl"

- .

�\'
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Jogo entre Suécia e Brasil foi apático e morno, com gol salvador de Alexandre Pato no segundo tempo

AMISTOSO

Brasil vence sem

brilho em Londres
Gol de Alexandre Pato definiu a partida
LONDRES

Com um gol de Alexan
dre Pato, no segundo tempo,
a Seleção Brasileira conse

guiu vencer o apático amis
toso com a Suécia, ontem em

Londres, por lxO. A jovem
promessa do Milan entrou
no segundo tempo e mareou

o gol em um lance que mis
turou sorte, oportunismo e

categoria. A seleção volta a

se reunir em junho, quan
do enfrenta rodada dupla
das -eliminatórias da Copa
do Mundo, contra Paraguai
(como visitante) e Argentina
(em Belo Horizonte).

Apesar-da vitória, a equipe
do técnico Dunga voltou a de" ,

monstrar problemas para su-

'perar um adversário que joga 1958, a partida de Londres servar a experiência do time
taticamente fechado e marca, não teve caráter comemora- titular em campo, em razão
em excesso no meio-campo, tivo para o primeiro título da dificuldade imposta pelos
além de mostrar certa fragili- mundial da seleção. A úni- adversários. Desta forma, os

dade em contra-ataques inimí- .ca lembrança esteve no azul candidatos a uma vaga nos

gos. Mesmo assim, a seleção do uniforme .reservà do Bra- Jogos de' Pequim (23 anos

conseguiu passar o segundo sil, em modelo que fez sua ou menos) tiveram a opor-
, jogo seguido sem sofrer gols e estréia nesta quarta. Este tunidade de entrar apenas a

estendeu a série invicta para debute foifão feliz quanto partir dos 15min do segundo
14 partidas (não -perde desde, o de Pato. tempo, com as inclusões de
junho de,2007). Assim como no primeiro Anderson, Thiago Neves, Ra-

Mesmo com. o reencon- amistoso do ano, na vitória fínha, Marcelo e Hernanes,
tro com a' Suécia após 5Ü, sobre a Irlanda por 1xO em além da esperada estréia de
'anos dádecisão da Copa de' feveréirri, Dunga decidiu pre-__ Alexandre Pato.'

"

,

Robinho jogou o tempo inteiro
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Tevês temem' censura chinesa
na transmissão das Olimpíadas
PEQUIM

A transmissão dos Jogos
Olímpicos de Pequim para todo
o mundo já se transforma em

mais uma polêmica. O governo
chinês avisou às emissoras que
pagaram milhões de dólares
para ter os direitos que não vão

poder transmitir da Praça Tia

nanmen, no centro da capital da
China. Nesta semana também, a
TV francesa ainda insinuou que
poderia tomar medidas se algum
tipo de censura fosse 'aplicada

o pelos organizadores durante a

� Olimpíada.
� As suspeitas de censura' das
15 redes européias e norte-ameri

canas foram reforçadas na últi
ma segunda-feira, quando a TV

chinesa cortou as imagens dos
protestos de ativistas tibetanos
durante a cerimônia de acendi
mento da tocha olímpica, em

Olímpia, na Grécia. Já prepara
dos para os possíveis incidentes,
os chineses transmitiram o even

to com alguns segundos de atra

SOH, aoverem os protestos" troca
ram as imagens da cerimônia por
paisagens gregas.

Agora, as redes ocidentais
receberam a notícia de que a
� T chinesa poderia transmitir as
CL, ,etições da,Olimpíada tam
béi. rn atraso. Á tática permi
tiria L __ urar imagens'que o go
verno chinês não acredita serem

, adequadas para sua população.

O Senhor te chamou,
Você prontamente O atendeu.
Ide ernPaz, homem bo�!
Do-céu, guiarás nossas vidas,
Iluminarás nossos-caminhos,
Orientarás nossos'passos.

SUi'S lições serão para sempre lembradas,
Pai dedicado, marido fiel, avô companheiro,
És para nós-um grande exemplo:'

'

Zeloso, sensível, prestatiyo,
Instrumento de fé e bondade.
Adeus Ovidio. Ou melhor, até breve!'

NASCIMENTO: 09.03.1926
FALECIM,ENTO: 22,03.2008

Saudade olema'da sua familia,

Maria Cisz Spézia, seus filhos, nora, genro, netos e bisnetas,
ainda consternados com o falecimento de OVIDIO SPÉZIA
convidam a todos os parentes e amigos para a Missa de 7° dia,
que será realizada nesta sexta-feira, dia 28 de março. às 19 horas,
na Igreja 'Matriz São Sebastião,

A. familia agradece a todos que enviaram Bores, coroas, cartões e

acompanharam o seu sepultamento. Agradece) de modo especial,
aos médicos Dr. Luiz Carlos Bonilauri, Dr, Edson Maffezzolli e
Dr. Rangel Osellame, ao Sr, Justino França, a Maria Célia
Fidelis, ao Corpo de Bombeiros Voluntários e aos médicos,
enfermeiros e funcionários do Pronto Socorro do Hospital São José.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINf.RIA

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes
Rodoviários de Passageiros de Jaraguá do Sul e Região, no uso de SIlaS atribuições,
convoca todos os Empregados das Empresas de Transportes de Passageiros em Geral, com
característica Urbanas, Interurbanas, Intermunicipais, Interestadual, Internacional,
Fretamento, Turismo, Escolares, Alternativos e Similares, dos Municípios de Jaraguá do '

Sul, Guaramirim, Schroeder, Massaranduba, Corupá, e São Bento do SuI, para participarem
de uma Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 31 de MarÇO de
2008 (Segunda Feira), na sede da entidade, sita a Rua Guilherine Weege, N° 50, 6° andar
sala 605 - Centro Médico e Odontológico, Centro, neste Município de Jaraguá do SuI -,

se., as 10:00 Horas, em primeira convocação, e as 11:00 Horas, em segunda convocação; ,

com quaisquer.números dos presentes, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

'

a) Discussão, votação e aprovação do rol de reivindicações a ser apresentado ao,

Sindicato Patronal, e aos Representantes das Empresas dos setores;
, .

b) Outorgar poderes a Diretoria de firmar Acordos ou Convenções Coletivas de

Trabalho, e se for necessário, para instaurar Dissídio' Coletivo junto ao TRTfSC.
caso haja malogro nas negociações;

,

c) Discussão, votação e aprovação, ou não, do custeio do Sistema Confederativo,
estendendo a todos os trabalhadores de acordo com o Artigo go, Inciso IV da' ,

'

"

Constituição Feéeral, combinados com .o Artigo 513 - alínea E, da CLT,
objetivando manter os beneficios assistenciais e outros, DANDO O AMPLO
DIREITO DE OPOR-SE NA ASSEMBLÉIA AO DESCONTO, AOUELES
TRABALHADORES QUE, ASSIM NÃO APROVAREM· O REFERIDO
DESCONTO PARA A MANUTENCÃO DE CUSTEIO DO SISTEMA. conforme
decisão do STF em 06.1 0,98.

Jaraguã do Sul(SC)., 26 de Março de 2008,
Paulo.Henrique Techentin - Presidente
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SEM LIMITES PARA VIVER
Deficiente visual, Roque Gonçalves dá exemplo de alegria e independência

JARAGUÁ DO SUL A filha Thainara, de 15 anos, e

Andar de bicicleta ou condu- a namorada Renilda confirmam
zir veículos motorizados não é o que ele dá conta de todas as

forte de Roque Heitor Gonçalves, tarefas domésticas e elogiam o

43 anos. Mas qualquer outra ati- desempenho na cozinha. ''A co

vidade ele consegue fazer com . mida dele é uma delícia", acres
perfeição, apesar de não enxergar, . centa Thainara.
O eliminador de código de barras Roque ficou cego por causa

é cego desde os 17 anos, mas isso de um glaucoma congênito, do-o
não o impede de ser uma pessoa eriça hereditária provocada pelo
independente, divertida, atualí- mau desenvolvimento ocular.
zada e disposta a aproveitar cada ... Com o auxílio de uma bengala, .

momento da vida.'
.
ele consegue andar e se locali-

Morador do Bairro João Pes- 'ZaT nas ruas do município sem

soa, todos os dias Roque pega, . grandes dificuldades, apesar das
duas conduções para ir ao traba- barreiras físicas. Entre elas, cita
lho e duas para voltar para casa. os desníveis e a falta de sinali
E ainda arruma tempo para dar zação indicativa para cegos nas

palestras sobre aperfeiçoamento calçadas e a falta de rampas nos
profissional a estudantes. "Para órgãos públicos. "Mas de que
mim não tem tempo ruim. Lavo adianta a calçada ter sinalização
a roupa, cozinho e limpo a casa se ela é tomada pelas mesas dos
sozinho. Sei qual ônibus devo bares?", questiona.
pegar para ir ao trabalho e vol- Antes de ser eliminador de
tar para casa sem perguntar para código de barras numa empresa
ninguém, pois já gravei na me- têxtil do município, profissão
mória o som do motor", explica. que exerce há cerca de sete anos,

Roque foi operador de telemarke
ting em jornais da região, inclusi
ve no O Correio do Povo. Soman
do tudo, são 26 anos de profissão.
"Hoje em dia, o portador de ce

gueira consegue trabalhar com
mais facilidade. Mas no tempo
em que era telemarketing, os

telefones não eram adaptados
com método braile", comenta,
lembrando as técnicas de me

morização utilizadas.
E a vida amorosa? Corno é

que ele faz, por exemplo, para
saber se uma mulher é bonita?

.

"Pela textura do cabelo, da pele.
Perfume forte e voz suave me

atraem. Mas a mulher tem que
se carinhosa e saber conver

sar", comenta. Roque afirmou
também que nunca esquece de
uma voz. "Posso ficar anos sem

falar com uma pessoa; mas se

ela me cumprimentar, vou lem
brar quem é", garante.

DAIANE ZANGHELINI Roque faz todas as tarefas, até mesmo cozinha sob os olhares da filha'

• 6 Air bags
• Ar.-condicionodo dimatronic: de 2 zonas
• Direção-hidráulica com controle de intensidade reIocionodo à velocidade
• Indicador do desgaste das pastilhas dos freies
• Programa eletrônico de es1abilidade (ESP), indui sistema antitravamento
de rodaS (ASS), bloqueio eletrônico di""'. (EOS) • controle de troção (ASR)

• Rcgulcdor de velocidade
• Regulogem dinâmica do_do forol
• Revestimento des bcnces em velvdol estampa MMaxima"
• Rodas de liga leve 16* (Atlanta)
• Volante de dina¢o com 3 raios multifvnçáo (rádio / computador bordo)

• 60 me$ft$ para pagar • Antes de COD)prar, compare • Venha fazer um Best Drive U �u �' m 'I
'm�o;;:��;:��r::£�:;!����.!:�roWr�r���r���a��::�:�C:����a�[I������:��;:��{��::���:��:g':m��::!r2��:-;���������t�::��1������c��n�(�������::����'(��;e�����:i!:�::a 8O.000:km). é'n�,parasua utilização. gcumprimenlodo plano de.manutençâo.Lnaqemmeramente uusveuve. não condizente neceesartamenteccmcs mceercecrerteccs. Emcasodedúvrda, consulte sua ccncessícnaee Volkswagen.
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Caroguâ Auto Elite
Uma relação de conílcnço.

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




