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Falcão treino
fora do grupo

Mas o melhor jogador de futsal do
mundo afirma que não sente dores.

Página 22

,Reality musical
estréia no SBY
Beta Marden e Lígia Mendes
são os apresentadores escolhidos

.' por Silvio Santos.
.

Página 9'

, LEIA HOJE
Agendô repleta de eventos

para o fim-de-semana

Roteiro pelas
terras do Caribe
llhasde aguas cristalinas e agito
noturno são atrações para os turistas.

Página 13

Um grupo de pesquisadores aus

traliano constatou que muitos
adolescentes não dormem o sufi
ciente e têm dificuldades na escola
porque têm um relógio biológico
diferente de adultos e crianças. O
estudo confirma o que muitos pais
já suspeitavam: os jovens não têm
um horário equilibrado. Segundo a

pesquisa, nove horas de sono são

.

mais adequadas aos adolescentes.

flInte: flIlha Online .

ma de confiança
entre os jogadores

Governador inaugura obra,
mas não fala sobre cassação

, Luiz Henrique.participou da solenidade de entrega da reforma da Escola Estadual Lilia Ayroso Oechsler.

Passarela entre
Grant e Cerro -

Prefeitura entrega
maior Centro Histórico

As duas praias de Barra Velha podem
ser ligadas por uma passarela. Projeto
está sendo estudado e prevê o uso de
material ecológico.

Página 7

Texto foi aprovado pela Câmara de
Schróeder em primeiro turno e recebeu
apenas um voto contrário. Reajuste
vale 'a partir de janeiro de 2009.

Pdglnu4

Com investimento de cerca de RS 1
milhão, a entrega da la e 20 etapa do
Projeto de Revitalização do Centro His
tórico acontece hoje às 19h30.

Página 6
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CHARGE

RIUIIVIC> .As
ELJE.ç:é>es.:.__

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Compartilhando um

testemunho de vida -

Senti-me compelido a colocar no papel, embora de
forma sintética, um testemunho de vida que intenciono

compartilhar notadamente com aquelas pessoas que,
como minha família, trilham caminho semelhante.

Inicialmente, na condição de leigo, arrisco-me sus

tentar que a parte do corpo humano onde a ciência
médica menos evoluiu, em termos de curas, chama-se
cérebro. O médico alemão Alois Alzheimer descobriu
essa doença, que leva seu sobrenome, em 1906. Hoje,
praticamente um século após esse feito, perduram as
esperanças e persistem. os estudos emdíreção à' pre
venção e, quem sabe, à cura. É apenas uma constatação
para reflexão. Ressalto que minha pretensão, na essên
cia, é compartilhar solidariamente de um testemunho -

que ora vívencio com minha mãe Santa Pereira de 73

anos, portadora dessa doença há oito anos. Comotudo
na vida, a doença 'de Alzheimer também retrata uma

situação de perdas e ganhos. O fato relevante é que
a condição e postura da família e cuídadores podem
otimizar ou minimizar essas perdas e ganhos. Embora'.

hoje acometida em estágio de dependência total, mi
nha mãe continua me ensinando. E é nesse ponto que
reside o grande testemunho. Aprendi que a presença, o

convívio, o aconchego do lar e muita informação, pos
sibilitam, entre outros tantos ganhos, uma sobrevida

digna. Incrivelmente conseguimos- desenvolver. novas

linguagens de comunicação, novas maneiras de rela
ção, enfim, novas possibilidades e dimensões de vida.
E as perdas? Essas podem ser minimizadas com ingre
dientes poderosos como, tolerância, compaixão, res

peito, doação, muita informação e, sobretudo, acreditar
na vida.

Para finalizar, compartilho uma dica importante
aos envolvidos nessa causa: Um dos recursos extrema
mente importante é a informação, e há muita no site da
ABRAz - Associação Brasileira de Alzheimer - www.

abraz.com.br.
Minha particular resposta a essa luta? Aproprio-me

de Fernando Pessoa, "tudo vale a pena se a alma não é

pequena".

NELSON LUIZ PEREIRA, ADMINiSTRADOR - l'I!,pereíra@uo!.com.ur

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

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

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

' telefone (' nõo serõo �ublicados).

o centenário da Associaçào B.rasileira de Imprensa
mas a atividade mais permanente que
exerço, desde a adolescência, é a de ar

.

tículísta, Por isso, dou tanta relevância
ao centenário da ABI, que começa a ser

solenemente comemorado hoje;
Pouca gente sabe, mas a ABI foi fun

dada por um catarinense, nascido na

Tive uma infância de chumbo. Morá- antiga Desterro - o abolicionista e re

vamos em Florianópolis, numa casa, na publicano Gustavo de Lacerda, que foi
rua Conselheiro Mafra, próxima da re- seu primeiro presidente. Junto com oito

dação do Jornal "Diário da Tarde", que companheiros, criou a entidade classis
era dirigido por meu pai, o jornalista ta que, inicialmente, chamou-se Asso
Moacir Iguatemy da Silveira. Os tipos ciação de Imprensa, rebatízada com o

de chumbo, daquela época da c1icheria nome atual pelo seu quarto presidente,
e da montagem manual das matérias, Belizário de Souza.

.

eram o meu brinquedo preferido. Mais. A história da ABI foi marcada por
tarde.eu adorava ver o chumbo líquido, vários períodos heróicos, de muita co

correndo no visar da máquina linotipo. ragem, resistência dignidade.
Sou político, tenho sido pi'ofessor;>-�: -Vale lembrar � as gestões de Pru-

dente de Moraes Neto e Barbosa Lima
Sobrinho. Nesses períodos, a ABI en

frentou o regime autoritário, com fir-
. meza e destemor, tal qual um David
contra Golias.

Entre 1978 a 2000, a ABI esteve sob
a liderança de Barbosa Lima Sobrinho

(que já havia ocupado a presidência
nos períodos 1926-1927, 1930-1932),
e o íntímorato pernambucano, apesar
de já octogenário, trabalhou ativamente

pela abertura política.
Até hoje, nunca li nada mais conciso

. e preciso do que a definição dada pelo
grande jornalista Cláudio Abramo sobre
o nobre ofício de meu pai e do pioneiro
Gustavo de Lacerda: "O jornalismo é o

exercício diário da inteligência e a prá
tica cotidiana do caráter".

LUIZ HENRIQUE
.

DA SILVEIRA,
GOVERNADOR
DO ESTADO
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FALA Aí!

" o povo quero
lulo por mois tempo

no poder. " .

JOSÉ ALENCAR '(PRB), VICE-
"

PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
.

advogando um terceiro mandato
para Luiz Inócio lula da Silva (PTl.

"A oposição pode tirar
o covolin,ho do chuva."

LUll INACIO LULA DA
SILVA (PT), PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, garantindo que vai

eleger seu sucessor.

,.., Que se foço
propoganda o partir

de 6 de julho, mesmo

assim com cuicktdo."
MARCO AURÉliO MELLO,

PRESIDENTE DO TSE,
advertindo candidatos às

eleições de outubro.

28 anos de mandatos
De causas naturais, aos 80 anos morreu em Nova Iorque, para onde tinha
viajado com a esposa, o ex-presidente da Assembléia Legislativa Pedro Paulo
Hings Colin (PSDB). Natural de Porto Alegre, começou a carreira política em

1958, quando foi vereador e presidente da Câmara de Joinville. Em 1963
assumiu pela primeira vez uma cadeira na Assembléia Legislativa, onde fi
cou por oito anos. Em 1970 ocupou o cargo de presidente da Casa, ano em

que o Palácio Barriga Verde foi inaugurado. Colin conquistou outros quatro
mandatos federais (1971 a 1987), sendo os três primeiros pela extinta Arena
e o último pelo PDS. Totalizou 28 anos de mandatos referendados nas urnas.

Atualmente, presidia a Besc Corretora. O corpo do ex-deputado será velado
sábado na prefeitura de Joinville.

MAIS UM
O secretário de Administração Celso
Plrmenn pode ser incluído na lista
dos que vão se afastar paro disputar
as eleições de 5 de outubro.,Se con

firmado, será o sétimo, de um total
de dez titulares do primeiro escalão
da prefeitura a deixar o cargo para
se candidatar a uma das 11 cadeiras
na Câmara de Vereadores. Ou, ainda,
a vlce-pretelte no chapn de Bertoldi
caso a conversa com o PP não prospe
re. Pirmann é presidente do PSB.

RACHADO 2
Algumas lideranças do PP,mani
festaram apoio à candidatura a

prefeito do vereador Rudolfo Ges
ser. Dirigentes de partidos meno

res e até descontentes de siglas de
maior densidade eleitoral apJau
diram. Gesser, cauteloso, diz que a

decisão cabe ao diretório, dividido
com o anúncio da candidatura de
üíeter Janssen como vice- do pre- .

feito Moacir Bertoldi (PMOB).

RACHADO 1
Nomes da velha guarda do PP de
Guaramirim declararam apoio à can

didatura do ex-vereador Nilson Byla
ardt (PM DB), () maior adversário do
prefeito Mário Sérgio Peixer (OEM),
hó oito anos no cargo com apoio dos
progressistas. O PP tem como pré-can
didato a prefeito o empresário Mório
Glasenapp que, conforme acordo fir
mado que teria sido firmado em 2004,
agora teria apoio dos democratas, que

'-- �.... indicariam o vice. '
,
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Câmara reajusta os salários em 85%
Vencimentos do prefeito, vice e secretários aumentam 30% no próximo ano

SCHROEDER

A partir de l°de janeiro de
2009, . os vereadores passam a

receber salário de R$ 2.370,00.
O reajuste representa 85% so

bre o atual vencimento, de R$
1.280,00, a menor remuneração
entre as cinco Câmaras da mi

crorregião. O novo salário foi
aprovado com apenas um voto
contrário na última segunda-fei
ra. Na próxima sessão, o projeto
de lei vai à segunda votação.

A remuneração dos vereado
res e também do prefeito, vice

prefeito e secretários municipais
precisa ser votada até o dia 30 de

junho. A Constituição Estadual
estabelece que as Câmaras de
vem fixar os salários da próxima
legislatura até seis meses antes
do término da atual, observados
os limites estabelecidos em lei

complementar.
No projeto de lei aprovado

em Schroeder, o reajuste conce

dido ao prefeito, vice-prefeito e

secretários é de 30% para os pró
ximos quatro anos. Hoje, os salá
rios são R$ 7.710,11 do prefeito,
R$ 3.045 do vice, e R$ 2.958,29
dos secretários.

Três emendas
de R$ 355 mil

Três emendas de deputados
catarinenses destinamRâ 356,5
mil do Orçamento da União

para o município. A informa
ção é do assessor de Planeja
mento e Gestão, Carlos Alberto
Dias, que viajou a Brasília para
retomar os contatos mantidos

pelo prefeito Moacir Bertoldi

(PMDB) em sua viagem à capi
tal no mês passado.

Duas das emendas foram

apresentadas pelo deputado
federal Cláudio Vignatti (PT), e

somam R$ 256,5 mil. Deste va

lor, R$ 156,5 mil são destinados
a projetos na área de turismo e

R$ 100 mil vão complementar
os investimentos necessários
à implantação do Programa
Esporte e Lazer, da Fundação
Municipal de Esportes.

Já o deputado Carlita Merss,
também do PT, confirmou o

empenhamento de R$ 100 mil,
que serão aplicados em reparos
de ciclovias.

Décio Piske (PP) não concor

da com o reajuste proposto aos

vereadores, que considera muito

elevado, por isto foi o único dos
nove a votar contrário ao projeto.
"Defendo um aumento de 32%,
que representa uma inflação de
8% multiplicada pelos últimos

quatro anos", explica o vereador.
Nas outras Câmaras da mi

crorregião, ainda não há previsão
para votar os projetos, com exce

ção de Corupá, onde deve ocor

rer em maio. Em Guaramirim
e Massaranduba, as propostas
começam a ser estudadas agora.
Já em Jaraguá do Sul, o proje
to ainda não foi elaborado, mas

deve começar a ser discutido nos

próximos dias, informou o presi
dente 'da Câmara em exercício,
Terrys da Silva (PTE).

Em 2004, a única cidade da
região a manter os salários fixa
dos pela legislatura anterior, no

ano 2000, foi Cuaramirim. Mas
os vencimentos pagos hoje são

maiores, devido às correções e

outros reajustes concedidos pelo
Executivo no período.

<'

CAROLINA TOMASELLI

QUANTO RECEBEM
OS VEREADORES HOJE
Corupá - R$ 1.842,05
6uoromirim - R$ 2.792,35
Joroguá do Sul- R$ 5.990;00
Mossorondubo - R$ 2.652,00
Schroeder - R$ 1.280,00

Único voto contrário, Décio Piske defende aumento de 32% aos vereadores, com base nos índices do inflaçõo

Mario Inês: "Fiquei triste, porque nõo vejo motivo para o prefeito ter feito isto'!

Vereador reassume h,oje e

sai em defesa de suplente
GUARAMIRIM

O tucano Marcos Mannes
saiu ontem em defesa da su

plente Maria Inês Rech Frõlích
(PPS), que acusou o prefeito Má
rio Sérgio Peixer (DEM) de ter

negado a participação dela em

reunião entre ele e representan
tes da Associação de Moradores
do Bairro Caixa D'Água. Maria
Inês assumiu vaga na Câmara
durante os 30 dias de licença de
Mannes, que reassume hoje.

"Maria Inês realizou um

trabalho imparcial junto à co

munidade, mas infelizmente
teve negado pedido pelo pre
feito para participar de uma

reunião, um desrespeito", dis

parou Mannes, para quem o

prefeito não teve uma postura
condizente com a de um ad

'5. ministrador público. "Ele de

� veria se retratar", defendeu.
is Na última sessão, Maria Inês

foi à tribuna manifestar sua in-

satisfação porque, segundo ela,
o prefeito teria mandado recado,
através de um assessor, que só re

ceberia a associação de morado
res sem a presença dela. Durante
o período como vereadora, ela se

reuniu com moradores e levan
tou as principais reivindicações,
que pretendia entregar a Peixer.

"Fiquei triste, mas no dia seguin
te da resposta negativa, o prefeito
procurou o pessoal da associação
e marcou a reunião", disse.

O prefeito informou que re

cebeu a associação ontem, mas

nega ter rejeitado pedido da vere

adora para participar da reunião.
"Em nenhum momento proibi
ela de participar. Não veio por
que não quis", afirmou Peixer, in
formando que Maria Inês havia
solicitado uma reunião exclusiva
com ele, esta sim não concretí-

- zada por conta de agendamento,
que deve serfeito pelo menos 15

dias antes.
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LHS inaugura obras de escola
Investimento na Lilia Ayroso Oechsler foi de aproximadamente R$ 1,4 mi
JARAGUÁ DO SUL

CO m cerca de um ano e meio
de atraso, a obra de reforma e am

pliação da Escola de Educação
BásicaLilia Ayroso Oechsler, na

ilha da Figueira, foi inaugurada
na tarde de ontem, com a presen-

. ça do governador Luiz Henrique
da Silveira, do vice-governador,
Leonel Pavan, e do secretário de

Educação, Paulo Bauer. Inicial
mente, a inauguração estava pre
vista para acontecer em agosto.
de 2006, mas não aconteceu por
problemas no repasse de verba e

por indefinições no projeto.
A ampliação custou cerca de

R$ 1,4 milhão e contempla três
salas de aula, área coberta, sala
de direção, sala dos professores,
sala da administração, sala de

arquivo, sanitários, sala de in

formática, cozinha, depósito de
merenda e circulação, somando
uma área de aproximadamen
te 900 metros quadrados. "Com
este investimento, estamos dan
do mais um salto na qualidade
da educação", disse o governa
dor. A instituição atende cerca

de mil estudantes da educação
infantil ao ensino médio.

Bauer critica
o sindicato

Durante o evento de inaugu
ração, representantes do Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores
em Educação) de Jaraguá do
Sul aproveitaram para distribuir

panfletos em frente à instituição,
criticando "a falta de diálogo e

de negociação por parte do go-
o vemo" durante a última greve da

categoria, que aconteceu no mês

passado e durou 14 dias.
O secretário de Educação,

Paulo Bauer, criticou a postura
do Sinte, afirmando que "o sindi
cato não tem sido muito feliz na

forma como reivindica". "Toda
.manífestação é legítima, faz par
te do processo democrático, mas

tem que ter fundamentação na

verdade." As reivindicações se

quer recebem adesão da própria
categoria" comentou.

A categoria reivindica o au

mento do piso salarial, a incor

poração do Prêmio Educar ao

salário, melhores condições de
trabalho, revisão da carga horária

. e eleição direta para diretores.

As obras começaram em

agosto de 2005. Com isso, os

estudantes foram transferidos

temporariamente para o salão da

Igreja Nossa Senhora Aparecida,
ao lado da escola, gerando recla
mação de estudantes e pais em

relação à falta de infra-estrutura
do local. Além disso, o ano leti
vo de 2007 começou mais tarde

para os alunos da educação in
fantil devido ao atraso nas obras
das salas "de aula.

GUARAMIRIM
A gerente de Educação da

Secretaria de Desenvolvimento
Regional, Deni Rateke, disse que
a reforma e ampliação da Escola
Estadual Almirante Tamandaré,
em Guaramirim, deve ser finali
zada até junho. As obras inicia
ram em 2006 e deveriam ter sido

entregues no ano passado. De
acordo com Paulo Bauer, o atraso
se deu por problemas no proces
so de licitação e por "obstáculos

jurídicos" junto à empreiteira. O
investimento foi de aproximada
mente R$1,3 milhão.

DAIANE ZANGHELINI

\
Estudantes do Lilia Ayroso Oechsler comemoraram o inauguração dos obras de reformo e ampliação

LHS esteve no município pela primeiro vez após o suspensão do julgamento

Governador evito falar sobre o

processo que pede o cassação
A inauguração das obras na

.: Escola Lilia Ayroso trouxe o

governador LHS pela primeira
vez

à

Iaraguá.do Sul depois da

suspensão do julgamento no

TSE (Tribunal Superior Elei
toral) que pede a cassação do
diploma do governador. Ele

. garantiu que não comentará
o assunto até que seja anun

ciada a decisão oficial. "Quem
fala sobreisso são os advoga
dos", afinnou, visivelmente
irritado.

. O peemedebista é acusado
de ter feito propaganda ilegal
do governo em emissoras de rá
dio e televisão, além dos jornais
no período da sua campanha
eleitoral à reeleição, em 2006.
A ação foi ajuizada pela coliga
ção "Salve Santa Catarina" (PP,
PMN, PV; PRONA), que repre
senta o candidato derrotado Es-

.peridião Amin (PP).
No dia 21 de fevereiro, o

. TSE adiou pela terceira vez o

julgamento do pedido de cas

sação do governador. Os minis
tros do tribunal querem que o

vice-governador, Leonel Pavan,
seja ouvido sobre as denúncias

que envolvem LHS. Até agora,
três dos sete ministros do TSE
votaram em favor da cassação.
Em março, o presidente do TSE,
ministro Marco Aurélio Mello
negou seguimento a recurso in

terposto pelo governador.
O relator do caso no TSE,

ministro José Delgado, reco

mendou a cassação de LHS.

Segundo ele, houve uso in
devido dos meios de comuni

cação que deram publicidade
à propaganda do governo em

jornais no Estado e emisso
ras de rádio e televisão. Para

Delgado, as despesas com pu
blicidade foram pagas pelos
cofres públicos com o objeti
vo de fazer promoção pessoal
do governador, caracterizando
ilegalidade.
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Metade da obra será entregue hoje
Dentro de dois meses, Biblioteca Pública Rui Barbosa estará no local
JARAGUÁ DO SUL

A entrega da la e 2a etapa
do Projeto de Revitalização do
Centro Histórico de Jaraguá do
Sul acontece hoje às 19h30. A

etapa compreende na reforma
da 1 a Estação, conhecida como

Depósito de Cargas, o paisagis
mo da Praça 7 de Setembro e

os »uatro quiosques que estão
s.....ido construídos em substi
tuição aos anteriores.

Segundo a presidente da

Fundação Cultural, Natália
Petry, o local irá contemplar a

Biblioteca Pública Rui Barbosa
e o projeto de Internet gratui
ta. As atividades estão previs
tas para iniciar dentro de dois
meses, já que ainda falta o pro
cesso de licitação dos imóveis.
As obras custaram cerca de R$
1 milhão, com recursos prove
nientes da Lei de Incentivo a

Cultura, Lei Rouanet.
A 3a etapa, que compreende

a Estação, já está em andamen
to. A empresa tem o prazo de
oito meses para entregar a obra.
Mas Natália prevê a inaugura
ção total até o final deste ano.

Esta fase da obra requer mais
trabalho, pois a Estação possui
muitos detalhes. Por isso o va

lor gasto também é maior, serão
cerca de R$ 1,7 milhão. Na es

tação serão abrigados todos os

setores da Fundação Cultural
e haverá um espaço multiuso
para o fomento na área da cul
tura. A parte exterior irá com

preender quiosques e a praça
(na antiga delegacia) com um

monumento em homenagem a

MariaFumaça, além de espelho
d'água e playground.

GENIELLI RODRIGUES . Terceiro etapa, que abrigará a Fundação, deve ser entregue até o final do ano

Càsa da Serenidade atende em Carteiros aderem ao movimento nacional
média 35 adolescentes ao mês Categoria reivindica a garantia do pagamento do adicional de risco

JARAGUÁ DO SUL prestação de serviços à comuni- REGIÃO

Sempre que recebemos no- dade e a liberdade assistida, ou Dos 35 carteiros de Jaraguá
ticias de adolescentes infratores seja, reinsersâo na sociedade. do Sul e região, 22 profissionais
nos vem a cabeça: com menor Os serviços vão desde a não entregaram correspondên
não acontece nada. A Casa da limpeza de prédios públicos cias no dia de ontem. Eles ade
Serenidade prova o contrário. até jardinagem. Na Casa da riram à greve e ao movimento
O local foi criado há dez anos Serenidade, eles participam nacional que reivindica o cum

para acompanhar adolescentes de oficinas de arte e educação primento do termo de compro
infratores nas medidas sócios ambiental. A psicóloga Kitia- missa que garante pagamento
educativas estipuladas por de- ne Urich, explica que a me- de um adicional de risco de
terminação judicial. dida surte efeito na vida dos 30% sobre o salário para todos

Os menores, que geralmente adolescentes. "Eles percebem os carteiros em atividade.
cometerem pequenos delitos, que seus atos têm conseqüên- Corupá também teve ade-
como portar drogas ou furto, cia", observa. são à greve. Schroeder e Gua-
recebem atendimento de pro- Segundo ela, a maioria não ramirim sâo atendidos por Ja
fissionais especializados como volta a cometer delitos, mas raguá. Apenas os carteiros de

psicólogos, psicopedagogos e isso depende do apoio da famí-
. Massaranduba não pararam.

"

assistente social. Entre as ati- lia. "Em grande part> elos casos O delegado sindical de [ara-
vidades desenvolvidas está ia os pais participam", comenta. guá, Euclides SaraivaFilho, disse

que a medida estava tramitando

� ,� no Congresso há 12 anos e no

final do ano passado foi saneio- Trabalhadores cruzaram os braços ontem reivindicando reajuste
nada pelo presidente Luis Inácio
Lula da Silva. Agora os Correios

negociam em Brasília o veto do
abono. '� empresa não está que
rendo pagar,'alegam que não têm
dinheiro", disse Saraiva,

Já a carteira Rosane Voigt, dis-
se que a posição será mantida.

,� "Ê revoltante o que está aconte

� cendo. A gente lutou tanto para
is conseguir: Não é fácil trabalhar

Nas aulas de educação ambiental os menores aprenderam a plantar na rua debaixo de sol e chuva".
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INCENTIVO À LEITURA

Município ganha Biblioteca Pública
Obra deve iniciar em 15 dias com auxílio de empresários da cidade
SCHROEDER

O hábito da leitura fomen
ta os sonhos e, abre a mente das
pessoas para novos horizontes
até então inimagináveis. Possuir

uma boa biblioteca, bons livros
e incentivar a população para a

leitura é quase uma obrigação dos

governos. Pensando nisto, dois

grandes empresários da região de
cidiram construir uma biblioteca
no município de Schroeder.

Eggon João da Silva e Wer
ner Ricardo Voigt, fundadores
da Weg e ambos nascidos em

Schroeder, doarão ao município
uma nova biblioteca. A instala

ção será na Rua: Paulo Jahn, no

Centro, em terreno de 332 me

tros quadrados cedido pela pre
feitura. O investimento será de

aproximadamente R$ 210 mil e

a obra inicia em 15 dias. Após
a inauguração, o prédio e os

anexos serão entregues ao mu

nicípio que averbará e incluirá a

construção ao patrimônio.
De acordo com o chefe de

gabinete, Orlando Tecilla, a bi
blioteca atual do município está

instalada em prédio precário na

Rua Marechal Castelo Branco.
O acervo de livros é de 3,5 mil

publicações e alguns exempla
res estão deteriorados pela ação
do tempo. Orlando ressalta que
serão beneficiados com a nova

biblioteca aproximadamente 3,5
mil estudantes da rede estadual
e municipal de ensino, além dos

quase 13 mil habitantes. "Toda
a comunidade de Schroeder

agradece a iniciativa dos empre
sários e o município certamente

fará bom uso da biblioteca", dis
se o chefe de Gabinete.

OSNI ALVES Incentivar a leitura e facilitar o acesso aos livros são objetivos da construção de nova biblioteca

Horta escolar propicia
saúde na alimentaçõo
CORUPÁ

A rede de ensino de Corupá
conta atualmente com 2,4 mil
estudantes nas escolas estadu
ais e municipais. Pensando na

saúde destes alunos, a secreta

ria de Educação criou em ju
nho de 2007 o programa Horta

Municipal Escolar. Foi adqui
rido um terreno de mil metros

quadrados onde são plantadas
várias hortaliças como: alfa

ce, cenoura, couve, beterraba,
couve-flor, brócolis, além de
milho, temperos e chás.

De acordo com a auxiliar
administrativa Eliane de Frei

tas, não há qualquer tipo de

agrotóxico nestes alimentos e

as verduras e hortaliças servem

como complemento alimentar.
Em se tratando de alimenta

ção escolar, Corupá é pioneira
no projeto da biomassa tendo
sido premiada inclusive em Bra

silia por conta desta iniciativa.
O projeto biomassa consiste na

produção de doces a partir do
cozimento e processamento da
banana de onde é extraída a ma

téria-prima dos alimentos que
são distribuídos a todos os estu

dantes. O cardápio muda a cada
semana sendo servidos pães,
doces, biscoitos, orelha de gato
e outros alimentos,

Horta escolar atende 2,4 mil crianças e adolescentes do município

Passarel[J ecológ.ica vai unir praias
Custo é de R$ 60 mil e a ponte deve durar aproximadamente 50 anos

BARRA VELHA

Moradores de Itajuba engaja
dos em causas sociais estão proje
tando uma passarela 'ecológica de
250 metros que unirá a praia do
Grant com a praia do Cerro, em

Barra Velha:
O material a ser utilizado é de

alta resistência e conhecido como

Eco-wood (madeira ecológica)
produzido a partir da reciclagem
de plásticos e fibra. O custo do

projeto é de R$ 60 mil e a ponte
deve durar aproximadamente 50

anos. Já foram montados 1,5 me

tros na praia do Grant para avaliar
a resistência ante a intempérie e a

maresia. No local escolhido para
implantar o protótipo passam mil

pessoas por semana. A passarela
conta com todos os licenciamen
tos ambientais expedidos pela
Fundema (Fundação. de Meio
Ambiente Municipal).

O idealizador do projeto' e

membro do núcleo de comer

ciantes dó litoral é Evandro Soa
res Pereira. A intenção de Evan
dro é repassar o projeto pará
a' secretaria de Planejamento.

§. Caso o ínvestimento seja muito

� alto para a prefeitura, cogita-se
15 a possibilidade de buscar os re-

cursos na iniciativa privada. Barra Velha possuo 30 mil habitantes, mas no verão chega a triplicar
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GUARAMIRIM

Seminário
para pessoas

idosas
A secretaria de Saúde e Bem-estar So
cial promovem no dia 17 de uhrll, às
8 horas, o 4° Seminário Interdiscipli
nar para Pessoas Idosas no Clube Feliz
Idade. Haverá três palestras na parte
da manhã com café. Depois do almoço,
haverá apresentação cultural. oficinas
temáticas, plenária e encerramento.
Todos os idosos da região estão convi
dados a participar.

JARAGUÁ pO SUL

Palestra

d�'lçami
Tiba

No dia, 22 de abril quem estará
palestrando nas dependências do
Grande Teatro da Scar, é o médíce e '

escritor lçami Tiba. lçami vem falar
a empresários e ao público em geral

. sobre o tema "Construção do futuro
.

profissional ético", a' convite da Ape-
vi (Associação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Itópocu). Os in

gressos variam de R$ 35 até R$ 80.
Para outras informações o. telefone
é (47) 3275-7024 e o e-mail even

tos@apevLcom.br.

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

SÃO JOÃO

!
':;)

_..............._.........�mi5

.BOM'B:EIROS VOLUNTÁRIOS '

"
,

, ,

:' PRECISAM DE DESFIBRILADOR
·Os Bombeiros Voluntários de São João e Barra Velha continuam reali
zando uma campanha paro angariar fundos através de órgãos públicos,
iniciativa privada e populares. A iniciativa visa adquirir um aparelho
desfibriiadõr que custa R$ 7 mil. O aparelho eleva de 5% para 80% as

chan�es de sucesso em atendimentos cardiovasculares.

, GUARAMIRIM

Vereador retorno
O vereador Marêos Mannes (PSDB), que se afastou por trinta dias para que
a suplente Mario Inês Rech Froelich (PPS) assumisse a vaga, retornará as

atividade� como parlamentar no dia 7 de abril, próxima segunda-feira.
Mannes quer, assim' que possível. retomar os debates em torno do projeto
sobre nepotismo no município.

<'

VALE DO ITAPOCU

Curso da Alesc
A Alesc (Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina) promoverá no Vale
do Itapocu o curso "Cerimonial Público e Protocolo em Eventos". A palestra será
na sede da Amvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu) nos dias 17 e

18 de abril. As inscrições devem ser efetuadas através do site: www.alesc.sc.gov.
br/escola ou pelo telefone (48) 3221-2828 e (4-7) 2106-8213.

BARRA VELHA

CURSOS GRATUITOS
DE DANÇAS GAUCHESCAS

A Aapec (Associação de Assistência aos Portadores e Ex-Portadores de Câncer), de
Barra Velha, éonvida os associados, voluntários e moradores do litoral a participar
do curso de danças gauchescas que começou no dia 29 de março. O curso é na

sede da Colônia de Pescadores Z-4, na Avenida Santa Cotarina, 1.1 09. As aulas são
gratuitas. O telefone para outras informações é o 3446-0586.

Reorga izamos O seu CIASSIMAIS
gora ficou aindallals fácil de encontrar o, que você procura!
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NOTíCIAS DO MUNDO ARTíSTICO

REALITY SHOW MUSICAL
,

,
,

Estréia na próxima quarta, o "novoídolos" a nova investida de Silvio Santos
Silvio Santos não se deu por

rogado. Após perder os direitos
de produção de "Ídolos" pari! a

Record, atualmente sua prin
cipal concorrente na guerra da
audiência, vai lançar na próxi
ma quarta-feira, dia 9, às.22h30
o "novoídolos". Isto mesmo,
não está escrito errado, a atra

ção se escreve "novoídolos" em

minúsculo e tudo junto.
'

Enquanto que a Record vai
estrear o seu "Idolos" só daqui
há alguns meses (o programa
na emissora do Bispo Edir Ma
cedo está ainda em processo
de inscrição dos candidatos), '

o SBT'sai na frente e pretende
lançar um novo talento no ce

nário musical brasileiro.
Na Record, o programa

musical vai ser ancorado pelo
ex-global Rodrigo Faro, já na

emissora do "homem do baú"
a dupla Beta Marden e Lígia
Mendes estará à frente do re

ality show.
Para apresentar o a nova

investida, o SBT reuniu a im

prensa na última terça-feria
bem no dia da mentira - para
urn coffee break. A entrevista

i:
I OS JURADOS

coletiva aconteceu na sede
do SBT na Via Anhangüe
ra, na região metropolitana
de São Paulo e contou com a

presença do diretor Ricardo
Mantoanelli, os jurados Cyz,
Miranda, Thomas Roth e Ar
nalda Saccomani, além dos
apresentadores Beta Marden
e Ligia Mendes.

Na coletiva foi revelado que
o programa é uma nova opção
de r.eality show musical. Uma

competição com muito hu
mor, diversidade de atrações e

um ciclo mensal de resultados
que tem como objetivo entre
ter toda a família e encontrar
novos talentos.

Dispostos a tudo pela
fama e por uma chance no

show business, milhares de

pessoas vão enfrentar os mais
temidos jurados da televisão
brasileira, os já consagrados
Arnalda Saccomani, Thomas
Roth, Cyz Zamorano e Carlos
Miranda. O resultado disso
são performances excepcio
nais, momentos hilários e

pessoas com vocações incrí
veis para a música.

�. ...

Arnaldo Saccomani é considerado o mais impetuoso
dos jurados. Sua crítica é geralmente fulminante

Carlos Eduardo Miranda é jornalista, crítico musicql, '

produtor e foi diretor da Trama Virtual

J._
Cynthia Zamorano é produtora, compositora, cantora,
e pesquisadora da MPB

Thomas Roth começou sua carreira nos cmos 70
.

como compositor e intérprete

Beto Marden é um artista de muitas faces: apresentador, cantor,
dançarino e ator. E agora vai encarar o comando da nova atração
do SBT, ao lado de Lígia Mendes, mineira de Belo Horizonte que '

começou sua carreira aos dezoito anos no comando do programa
diário e ao vivo "Clipe Show", da TV Horizonte

Mistura de gêneros
A palavra é "diversidade"! A

atração abre suas portas poro todos
os gêneros e estilos: sejam canto

res, duplas, bandos, grupos vocais
ou instrumentistas. De acordo com

Ricardo Mantoanelli, "novosídolos"
se destaca pela linguagem coloquial
e divertido, maior diversidade nos

inscrições e o foco nos participantes
mais engraçados.

Serão quatro programas men
sais: três deles de audições e um de
finalistas. Ao todo, nove participan
tes - três por audição - irão concor

rer à final, no último programa do
mês. O vencedor leva um carro Zero
Km para casa.

_

O programa será composto por

shows com platéia, novo, cenano,
melhores momentos dos participan
tes mais engra�ados e a decisão das
jurados que indicarão o primeiro
colocado. Para participar, é preciso
comparecer às audições que têm
horório e local anunciados pelo
SBT. Após inscritos, os participantes
passam por uma pré-seleção e de
pois se apresentam para o time de
jurados.

Agora resta saber se a nova

"idéia" de Silvio Santos vai agradar
ao público. O destino da atração
depende do resultado do Ibope, na

famigerada guerra de audiência,
travada hó vários anos pelos princi,
pais emissoras do país.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNAUSTA

AtrQs d�s paredes (2)
A pintura não estava lá ontem, só que hoje

. fez mudar o dia de algumas pessoas. O que
existe por trás dos muros e das paredes? Todos

passaram e, quase inconscientemente, fazem
a pergunta, às vezes em silêncio, outras não.
"Bem que podia ser uma praia", diz o homem à
mulher. Ela concorda balançando a cabeça.

Jude ri e continua a caminhada. Chega à

loja de discos e livros e dá "olá" aos emprega
dos. Assina alguns papéis, conversa, dá ordens,
ouve música, se diverte. Diz "tchau" às 1 9h.
Volta para casa do mesmo jeito que veio: a pé.
Decide seguir pelo caminho diferente ao esco

lhido antes. Deve haver tapumes, paredes e mu

ros ainda não descobertos.

Quando chega, os jornais continuam lá, se

espremendo contra os móveis sempre que a

porta é aberta. Saem do chão, são folheados e

ficam jogados sobre o sofá. A televisão, ligada
desde que entrou em casa, está no "mudo".
Ao invés dela, prefere ouvir música: Passa por
Brahms, cantarola Stereophonics, presta aten

ção em Keane. Enquanto os cd »

s rodam, com

cuidado, arremessa os jornais ao chão e retorna
ao sofá. Come pizza, bebe
coca-cola. Cochila.

Quando os olhos se

abrem outra vez já é hora
de sair. Sobre a camiseta,
veste um moletom. Calça
os sapatos parecidos com

coturnos, pega as luvas e a

bolsa e some porta afora em

direção àquele muro cor de cimento sem-graça
visto durante as andanças vespertinas.

Antes de chegar, Jude olha em volta e não
vê ninguém. A rua tomada por um singelo ne

voeiro está ·silenciosa. Hora certa para puxar
o capuz do moletom sobre a cabeça; colocar a

máscara de homem-macaco. Ou será que a de
. carnaval é melhor? Tanto faz.

De dentro da bolsa retira às tintas e come

ça a desenhar. Dois, três, dez minutos depois
vai embora, caminhando despretensiosamente
rumo ao bar. A tarefa estava feita. Dessa vez a

cidade amanheceria com a imagem de uma me

nina sendo levada ao céu enquanto segura, nas

mãos, alguns balões de ar.

Quase todos os dias terminavam assim.

Hoje, porém, a arte da madrugada tinha sido
finalizada sem atropelos. A polícia só chegou
ao muro quando Jude já bebia uma cerveja
com os braços sobre um balcão. De longe, viu a
fnistração daqueles homens, que, em seguida,
ádmiraram a 'nova paisagem produzida pelo ar

tista desconhecido. Aliás, eles se perguntavam
quem era "o" cara ou "a" garota que aproveitava'
as madrugadas 'para pintar,

Como sempre, depois das indagações e das

não-respostas, os policiais iam embora. Jude
terminou a cerveja e também foi. Amanhã era

. dia de acordar um pouco mais cedo. J.

II kellyerdmanp.@gmail.com

HENRY SOBEL

Um 'Homem,
Um'Rabino

Ao longo' de mais de tri.l)tu anos de tra
balho no Congregoção'israelito Paulista,
Henry Sobel tornou-se o face mais conhe
cido do judaísmo brasileiro. Suo influência
estendeu-se para muito além dos limites
do robinoto: o atuação como defensor dos
direitos humanos, o empénho pelo diálogo .

inter-religioso e os posições políticos libe
rois o colocaram em evidência.

Na folia do
Carnaval 2008

Num compacto dos desfiles dos escolas
de sambo do grupo especial do Rio de
Janeiro, os dois OVOs permitem que os

.

fãs do folia carioca tenham os melhores
momentos do avenida, o ritmo do bate
ria e todo p alegria dos desfiles deste
ano em coso.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
loura se desentende com Henrique. Chico diz
o lraci que gostaria que Ano se mudasse poro
suo coso poro que elo pudesse acompanhar
suo gravidez de perto. lraci aconselho louro
o não comentar sobre o proposto de Henrique
o Miguel. Henrique ameaço Ciro pelo artigo
publicado nos jornais. Dorolice e Faustino re

velam o Miguel que' ouviram Henrique dizer o

Cândido que seu plano iria separá-lo de louro.
Ano aconselho louro o contar o Miguel sobre o

chantagem de Henrique, Miguel ouve tudo .

BElEZA PURA
Ouondo Guilherme está saindo do clínico, o

celular de Norma toco. Poro não ser flagrado
em ação, o engenheira se esconde em uma ba
nheiro de chocolate. Felipe encontro o celular
de Norma no banheiro de chocolate e o entrego
o Guilherme e Joana. Norma procura seu celu
lar no solo de Guilherme, mos preciso se es

conder quando ele entra com jornalistas. Joana
vê Norma saindo do solo de Guilherme. Rokelli
vê Robson chegando à festa. Renato é borrado

pelo segurança no porto do clínico.

DUAS CARAS
Misoel olho, desolado, o palanque ser destruí
do. Evilásio fico indignado. Borretinho uso uma

boto africano poro viajar com Sabrina poro o

Nigério. Dolores chego à oficina para os fotos.
Antônio incentivo os mecônicos. Dolores diz que
sem Débora não fará o calendário. Ferroço, Síl
vio e Renato emborcam poro Teresópolis. 'Célio
se recuso o suspender o oçõo contra Bronco.
Macieira argumento que elo está agindo por
vingança: Sílvio e Renato soem poro um passeio
de borco. Renato mergulho no logo e Sílvio se

ofostà com o borco.

AMOR E INTRIGAS
Um mês depois do morte de Marília. Celeste

. aprovo o novo visual de Pedro, que diz que vai
dor uma forço para Alice. Marcos pergunta poro
Comilo se um dia ele vai se acostumar com o

ausência de Marília. Comilo diz que só o tempo
irá ajudá-lo. Fobiolo pede poro Antonio liberar
o apartamento poro ela levar Poco. Alice e Pe
dro planejam como pegar Volquírio. Jurandir diz

poro Petrônio que Eva está fazendo jogo duro
com ele. Petrônio diz que Jurondir deveria dor
uma dosjóias que eles roubaram de Débora.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Helga sai correndo e Eric atiro em suo direção.
Eric; Fernando e Juanita voltain rápido para o

carro e saem em disparada depois que ouvem o

sirene a polícia. Clara, Ângela, Eugênio, Guiga e

Érica unem as mãos e fazem uma corrente para
Tati, que começa a levitar. Tati desperto. Ernesto
e Esmeralda se cosam. Metomorfo consolo Gór'
e diz que irá fazê-Ia esquecer Rodrigo. Ouondo
eles vão se beijar, o celular de Me.tomorfo toco

e ele se transformo em Meta-César. Ele recebe o

noticio de que suo assinatura não conferiu com

os originais de César e iQvento uma desculpo.
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O retorno do cigano 'Adam Sandler
mal interpretado quebra tornozelo
Ricardo Macchi está de volto. E o re- A paixão do ator americano Adorn
torno do eterno çigano Igor do novelo Sandler, 41 anos, pelo basquete, levou
"Explode COlação" será em grande o humorista o quebrar o tornozelo
estilo. Macchi entrou poro o elenco .

enquanto praticava o esporte, nesta
do novelo "Caminhos do Coração", semana. "Apesar do lesão, ele venceu
como o gigante Go lias. O personagem o partido", garante o assessor de
é um mutante fabricado com genes Sandler. O ator está rodando Bedtime
de elefante e será um vilão, "mos ele Stories, no qual interpreto um funcio-
pode se regenerar", garante o ator, nário de um hotel cujos fantasias se

que diz nunca ter temido os críticos tornam reais. A lesão não afetará o

quanto o suo interpretação. andamento do produção.

Paola Oliveira se

acostuma com look
Engordo, emagrece, corto cabelo, ali
so ou enrolo: mudar o visual foz porte
do vidà dos artistas. Paolo Oliveira é
uma dos atrizes que deu uma repa
ginada no cabelo, e agora tento se

acostumar com o novo look. "Eu não
vejo problema em mudar, mos não
tonto quando o assunto é meu cabelo,
que tem um lance de feminilidade.
Ainda estou encontrando o meu eu

sensual com este cabelo", disse.

MUNDO ARTISTICO

SUDOKU

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

repetir números em cada lin�o e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO

.

A mossa de ar frio deixo o tempo estável
com predomínio de sol em boa porte de SC.
Apenas o litoral permanece com nebulosidade
variável e condição de chuva isolado.

� Jaraguá do Sul e Região

SOLUÇÃO � Fases da lua

NOVA CRESCENTE CHEIA· MINGUANTE

21/3
. "\) 29/3

467531928
& 9 5 6 2. 7 "3 �J:j
3 2;1 8 I!$' 4 E 7 6

q; 5 3 7 4 8 2 1 9\
'�8 9 ti 5 3 7 6 4í
11!7426985'31
9' 1 ,8 4 7 2 & 3 5

73691'1,:5482!
5423861�7

DOMINGO

¢.'
.

Mí�: 16° C
MAX: 2rC
Sol

SEXTA
MíN: 15° C
MÁX: 240 C
Sol com nuvens

HOJE

MíN:1rC r">,
MÁX:22°C�
Chuvoso

L� LEÃO

�.:> (22/7 o 22/8)
.: '} O dia favorece

� u--: seu contato com

assuntos de
ocultismo, mos Soturno exige um

bom senso crítico. Num dia como

este, é importante sair um pouco
do realidade em que vive e per
ceber que existem outros coisas,
dotadas de outros valores.

lSI! ÁRIES

4�' (20/3 o 20/4)
l� [ � dia pede que você
.\. fique um pouco

só poro pensar na

vida. Embora seu regente esteja
em boa situação cósmico, você
deve usar suo energia analisan
do os últimos acontecimentos e

ver se tudo estlÍ caminhando na

�ireção desejado.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Com o Lua no sig
no de Peixes, o dia
solicito elllpenho

e dedicação no suo IÍrea de

atuação, seja profissional ou

escolar. Mostre seus talentos
aos que o cercam, e perceberá
que pode ser admirado por
qualidades essenciais em você.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Com nível de

responsabilidade
acima do normal

estimulado por Soturno, o

libriano deve ouvir o que seus

instintos lhe falam, sem esperar
muito lógico. Há uma tendência
para captor energias mais sutis,
portanto deixe que elos rolem.

SAGITÁRIO.

(22/11 a 21/12)
� A melhor maneira

( {
.

do sagitariano
viver este dia, é

tentando e ser cauteloso, mos

no medido certo. Soturno o

aconselho o ser cuidadoso com

suo família, principalmente e

o dedicar suo atenção a quem
. estiver precisando de seu afeto.

�
. TOURO P "" CÂNCER

'Il}'
VIRGEM .

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

•
. O taurino vive. ' ;�,;.,-·.-;f�' A Lua em Peixes Ihé . Lua na sua área

. maiu.m dia cam : �. dá mais emoção -' de relacionamento
suas preocupações _'

. �ainda ao tentar .

. , estimúla 'suas
voltadas para' assuntos ligados' . resolver seus problemas, porém parCt!rias em todos os sentidcis.

. à natureza e ao meio ambiente. ,: você tem chance de acreditar .Apesar'de se sentir um pouco
- ';-Soturno lhe garante responsabi- , mais nos seus sonhos, sem tirar mais agitado pela �!Rergia de

lidade suficiente para se dedicar os pés da terra. Suas convicções Marte, tente tomar algumas po-
a estas causas tom todas as e sua fé estão estimuladas e lhe' sições e a.titudes nesta questão
suas crenças e convicções. ajudam o ter confiança. e encontrar mais equilíbrio.

tI-,· .

ti ESCORPIÃO

��..� (23/10 a 21/�1)
<::=�.�=� Dotado de mUlto

.."

w
-

-

.., percepçao, cam

f�;.) . ,

incrivel senso de
_' responsabilidade.

você preciSa relaxar e aproveitar
as energias do dia. Você conta
com uma excelente expressão
onde quer que vá. Mostre a todos
seu dom pora recriar.

'O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA. 3 DE ABRIL DE 2008

ANIVERSÁRIOS

3/4
Ademir Schultz
Alvoro Pereira

A�gelina Martina
Elias ferreira
riz Glatz

Carlos Genito de Oliveirn
Edileia Kjatkoskl
Eduardo Aryel Stiíigher
Eter fenner
fUomena do Carmo Leal
flávio HoUer
Gabriella'Eduaríi� Bonatll
Geane Glatz
;'"

, G:ilbertoiadotti
Henrique Homburg
Jurlini L�scowic;,
Karin M. Borchardt

s Kleiton Raul de farias
Luis Carlos Molon
Mario Soares

: rtarli MíJfhias
Michele Drews
Million Vi�ira , ,

Paulo Aldano Vieiras

�dr,o Helrique O�ntenaro'. .:':1;.... ",& ,.,'

Ruth Sipêrt
Sandra ,. de S

m Silvana 'Hé�in

DIVIRTA-SE

Enquanto isso...

o sujeito do interior fico maravilhado
00 ver uma máquina de refrigerante.
Ele pergunto como funciono e vai até
o múquina.
Coloco uma ficho e cai uma latinha.
Coloco 2 fichas e coem 2 latinhas.
Coloco 10 fichas e coem 10 latinhas.
Então ele vai 00 caixa e pede mais 50
fichas. O caixa diz:
-Desse jeito você vai acabar com os

minhas fichas.
-Não adianto, eu não poro enquanto
estiver ganhando!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Aquariano, preste
muita atenção
ao fazer investi

mentos. Saturno lhe cobra que
saiba analisar como e onde deve

aplicar seu dinheiro. O mesmo

conselho serve para você que vai
às compras. Compre apenas o

necessérle para não exagerar.

_
CAPRICÓRNIO -

PEIXES.
(22/12 a 20/1)

, ... (19/2 019/3)..� Com seu regente " '.. .Lua em seu signo
em oposição a Lua Y-"f*' mostra que o

hoje este dia está' pisciano vive este
bom para ensinar e para apren- 'dia cuidando de si mesmo e do '

der. Aproveite-bem a energia do que mais precisa, com energia
dia para tentar compreender vital para fazer exercícios.
alguns assuntos que ainda lhe Então cuide mais de seu corpo,
são misteriosos. Sua comunica- pois ele é a matéria que sua

ção também esté mais fluente. alma deve aprimorar na Terra.

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



...

ASêo�d�!��Ó!�o���UAÇAO
• Meu filho está comemorando o formatura! Hoje ele virou doutor!
• Mesmo?

,

- Sim! Orgulho do pai! Futuro médico de respeito...

- Parabéns! Cadê o rapaz?
- AI í, no meio do salão...

- Aquele lá, usando peruca purpurinada e óculos laranja? Dançando o Créu com

um litro de whisky vazio no mão?
- É.
- Ah! O legítimo nascer de um futuro líder brasileiro...

As formgturas já não �ão mnis os mesmos. Nunca fui numa "de verdade"
(acho), mos pro que à gerite têm. recebido convite ultimamente, mais me soa

como uma distorção daquilo'que tim diajá pode ter sido um evento de gola.
Do pouco-que lembro, minha formatura não foi grandes coisas também em

termos de qualidade de evento. Sei lá, me obrigaram vestir um smoking,
entregar convit�s com "traje social obrigatório" escrito neles e reunir meus

amigos num salão cujo aluguel custou merromenos o preço dum Gol zero, pro
quê? Era Ul]la hora da mQnhã e tava lá no palCo uma sirigaita qualquer, enfiado
num figurino vagabundo guinchando um repertório que faria qualquer trio
elétrico baiano 'parecer �I]là sinfônico: Foi uma micareta à rigor

Desdé então, p�rcebí que o palco é o "ground zero" dos formaturas. Lá é
onde começo o estrago, que o público engole de boa no sentido "aproveite o

momento", junto ft d..óses cavalares de cerveja, vodka e caninha Pitú sem gelo.
Tem também o detalhe�daquelas porcarias debilóides de 1,99 que distribuem
pro gnlera usar, mos pro comentar mais isso ia precisar outro página aqui hoje.

Aos leilôs que vão ser formar, pergunto: o que vocês querem para marcar

uma dos maiores noites de suo vida? Se serve qualquer coisa, levem o galera
prumo roda de pagode num boteco. É bem mais barato e lá, pelo menos, o

cêlvejl! vem g�loda. Senão;façom'valer o investimento, e 'passem desde já o

exigir do comissão um pouco de qualidade' e critério neste 'certo "belle" que
estão lhes vendendo, E nestes êasos, não deixem dê me enviar convite.. '

• f�

AGENDA
'Sendo por hora o único coso noturno
do cena em Jaraguá do Sul, resol
vemos dor uma pesquisado poro
adiantar para vocês o que o Moinho
Disco programo para este mês. Com

age'nda no mão; marquem aí:
- 'Festa" neste sábado tal qual

anunciado no agendo desta edição.
- Festa dos Calouros do Faculdade

Jangada, dia 12 de ubril, com grupo
Novo Tendência e OJ Robson Goiano.

- Festa anos 70, 80 e 90, dia 19 de
abril, com bando Nego Fulô.

- Destaque dia 30 de abril poro o

estilo sertanejo universitário, com

músicos Fábio e Juliano.
As loiraças Jaqueline Meura e Eliessa
Priscilla Vicente, marcando presença
no Scar Lounge quinta passada AGENDA2

Dia 11 rolo Tour do ComBat no

Caramba 's. apresentando Life is o

Loop em Indaial.
MOVIDO A CÂNHAMO
"NilS ornamos o que fazemos, é simples
assim. Somos os roqueiros enrugados, AGENDA 3certo? Mos ainda tenho energia - não
como muito, bebo bastante e o maconha é E dia 12 vai rolar bolado boa

boa. Sinceramente, eu faria esse trabalho também lá no Floro Botequim, um

mesmo se estivesse numn. cadeira d,e
.

cantinho -especlnl do Ruo Bertha
rodos." - Keith Richards, o Rolling Stone Weege. Ligue para o 9975 2700 para
eterno, que já se progroma para o 23° disco in'formações. Semana que vem o

da bando. qente'enmi aqui em detalhes,
.

:

I••contato@poracaso.com

VERIFICANDO BOATO
Dizem por aí que o Texas Grill está de mudança de seu

endereço no Wolter Marquardt. e que tradicional
proprietário de estabelecimento no cidade iria assumir o

point trazendo novidades. Pra tirar o história o limpo,
ligamos poro Sr. Ademir, o proprietário do Texas, que
tranquilaço disse tratar-se apenas de especulação, e que o

dia que houverem no�idades ele será o primeiro o procurar
o mídia poro prnnuncler oficialmente. Por hora, vale
aproveitar o lembrança do point pra agendar ido, e jantar
umubeln picanha chapeada com queijo hoje, não?

;".,c.PU�H.,IiImºJ}�qG

ELEiÇÕES,
Essa foi outra dos únicos para os leitores do Por
Acaso. Recente post em nosso blog informava do

confirmação de Dieter Janssen em aliar-se 00 atual
prefeito Moacir Bertoldi como vice no próximo
componho. Diante de certos manifestações de
leitores, Dieter resolveu manifestar-se, e explicou o

situação em nosso site: "Galera, minha situação é o

seguinte: o Dionei, pessoa o qual eu respeito muito e

me do� muito bem quer que eu seja vice, mos penso
que iria querer uma reeleição (portanto 8 anos de
vice). O Moacir é quatro (ou dois) anos, pais penso
em ir para deputado.lria colocar um pé lá e fazendo o

que eu puder, pegando mais experiência (4 anos

secreta rio/ 4 anos vereador/ 4 anos vice-prefeito e aí
sim, dando tudo certo, prefeito). Outra hipótese, eu ir

para prefeito agora, mos é,c9mplic�do encontrar um
, vice que represente renova,ção para que tenhamos

condição,de vitória. Gostaria dê continuar contando
com o confiança de vocês. Abraço, Dieter"

'

Novamente agradecemos 00 futuro candidato pelo
participação, e deixamos recado o todos demais:

pelos nossos leitores, estamos.oí comafenumentn de
contato. Conforme o situação, contem conosco.

Priscila Broles�, que retornou à cena na' quinta
pàssada, curtindo o hÓPPV h�ur da· B!erbude

/

VANDALISMO
Oualquer manifestação de vandoJismo é estúpido por sí só, mos tem

algumas que além do dano, podem gerar represálias violentos por porte de
vítimas. Mais de duos testemunhos confirmam ter visto grupo de moleques
que posso à noite de bicicleta pelo centro desferindo golpes com borrachos,
canos e porretes em carros estacionados 00 longo do via. Uma dos

situações foi visto sábado passado, no Reinaldo Rau, proximidades do Meu
Boteco.lsso ainda vai dar problema sério, podem anotar.

JOGO DE FUTEBOL AMERICANO EM JARAGUÁ
Anotem: domingo dia 06 de abril, 15h, o time Jaraguá Breakers enfrento no

campo do Arsepum uma dos mais antigas e tradicionais equipes do país, o

Ponto Grosso Block Knights. Jogo imperdível, estaremos lá!
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O CORREIO DO POVO DQUlNTA·FEIRA, 3 DE ABRil DE 2008---------··--·-··---------------------------vEícULOS----..

www.giovaneveiculos.com.br

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

CORSA SEDAN 1.6 200.5 COM OPCS ESCORT GL 1.81998 C. DH + OPCS

EMAIS ...

BLAZER Dl completa 99
CORSA SEDAN milenium 02
CORSA WIND 4P 02
MONZA SUE 2P compl 87
AUDI A3 1.8 COMPl. 03
PARAT! G1I11.0 TURBO COMPLETA 01
PARATI Gill 1.8 4P completa 01
POLO 1.6 completo + rodas 03
GOL G4 4P com opes 06
GOL GIII4P 01
GOLMI 97
GOLF GL COMPL. 1.8 96
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 + rocas 93
SCENIC RT 1.6 16V COMPLETA 02
CLIO SEDAN RN 1.0 l6V completo 03
XT600 04
CG 125 Cf PARTIDA 00

GOL 1.0 1994GOL G41.0 2P 2006 C. AR + OPCS FIESTA PERSONALIT 2003 C. OPCS PRETO FIESTA CLASSI4P 1999 C. OH + OPCS
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I) O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 3 DE ABRIL Df 2008 VEícULOS------------

Aud; I AS 1,6 Aspirado
()5I!ll!, prato. �asol;fla"cómpletú

, DE R$55,ODD,OO POR RS S2:;QOQ,DD

Rua Walter Marquardt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sui - SC Fane: 1471 3370-7500

VECTRA MILENIUM 2000 PRATA
COMPLETO + COURO

4:Xi+i}t.iu..

Celta to 2005 cf opcionais azul R$ 21.500.00
Chevette SlE 1989 R$ 5,500.00
Clio Sedan 2002 completa- dh R$ 22.900,00
GOI'sa Sedan MN 2003 trio/ae R$ 26.800,00
Corsa Sedan Classic 1.62005 RS 24.500,00
COI'sa Wind 1995 azel R$ 10.900.00
Corsa Wind 2001 2p azul R$ 16.500.00
Escort GL Zetec 1997 acfdh/kít RS 14.900,00
Escott GU1995 RS 10.500,00
Escort Zetec completo 2p 1998 R$ 14.500,00
Fiesta Gl to 4p 1996 RS 12.500,00
Resta 4p 1988 R$12.800,OO
Fiesta Street 4p 2003 R$ 18.500,00
Fiorino Furgão 1.51998 R$15.500,OO
Ford Royalle 1893 cf kit GNV RS 10.500.00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Goll.6 1988 RS 6.800,00
Gol CU 1,81895 R$12 300,00
Ka 2001 cf kit + cd painel. RS 16.800.00
Kangoo EXPf'eSS 1.6 2003. R$ 23.000,00
Palio ELX 1.3 Flex completo RS 28.500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idt/mifte prata RS 26.800,00
Palio Fire 4p 2001 brenco R$17.500.00
Palio 1.6 4p 1998 completo. R$ 16.500.00
Palio Weekend 1.51997 cf ac R$17.500,OO
Parati Cl1.61987 R$ 6.500,00
Scenic RXE 1.6 2002 GNV RS 36.800,00
Santana Evidence 1987 R$16.500,OO
Santana 1.8 4p 1996 R$ 13.500.00
Tipo 1.6 4p 1995 RS 9,500,00
Uno ELX 4p 1995 R$ 10.900,00
Uno EP 4p R$ 11.000,00
Uno SX 4p 1998 azul R$12.500,OO
Uno Mille 1992 R$ 6.500,00
Vectra GL 2000 completo'R$ 28.800.00
Vectf'8 GlS 1987 R$19.900,00

'

SCENIC AXE 1.6 2002 PRATA
COMP+GNV

Gõt.f'i111,'.t.a. .
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VEíCUlO� .ÇEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCil

ftS, MENOREÇ T� DO MERCADO

SEU CARRO ESTÁ NA

Você que ex:ige veículos de qualid.ade, procedência garantid.a
revisão praverrltva e urna negociação transparente, venha nos visitar

FORD
ECOSPORT 4WD 2.0 - 2004- PRATA - AOI ALIVEI DT fDH f AC fLT I
TE
ECOSPORTXLT 1.6 BV - 2005- BRANCA - AOI REI FN!VE/ DT / OH AC I
RLL/LT/TE
ESCORTSW1.B-199B�AZUL-AC/DH/VE/TE/DT ILT
ESCORTSW 1.8-1997 - VERMELHA-OH/LT lOT
ESCORTSW GLX 1.B-199B- AZUL - AC 10H/VE/TE/OT / RLL
FIESTA 1.0 8V - 2003 - CINZA - ALI OTI LT /TE
FIESTA 1.0 8V - 2005 - Branca - AOI DT/ LT
FIESTA 1.0 HATCH - 2004 - PRATA - DT I LT
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - BRANCA - LT lOT
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - PRETA - LTlOTI AO
FIESTA HATCH 1.0BV -2003- PRATA- VElDT IDHI AC/LT ITE
FIESTA HATCH 1.0BV - 2003- PRATA-ALIVE/OT10H/RLLlLT ITE
FIESTA SEDAN 1.0 BV - 2003 - BRANCA - AOI ALlOT/ OH IAC I TE
FUSION - 2007 - PRETA- AOI ABI COl AL/REI FN/VE/DT I DHI ACI
RlL/CD/LT ITE
KA 1.0 8V - 2002 - PRETA - AO/DT ILT ITE
KAGLIMAGEt:O- 2001-CINZA-AO;VE/DT /DH
CHEVROLET
ASTRASEDAN1.B8V-2004-CINZA-AO/AL/RE/VE/DT/DH/ ACITE .

CELTA 1.08\1 • 2003 - BRANCA - BASICD
CORSACLASSIC LlFE-2007 -BEGE-AO/DT
CORSA HATCH 1.0 BV - 2004 • BRANCA - AO / AL / OTi LT I TE
caRSA HATCH 1.O 8V - 2001 - PRATA - DT I LT

CpRSA HATCH 1. O BV - 2001 - BRANCA - DT I LT
CORSA. SEDAN - 2003 - CINZA· AC I TE lOT
CORSA SEDAN - 2002 - BRANCA - AOI DT / AC
CORSA SEDAN tOBV - 2005 -CINZA- AOI ALNE/DT10HI AC/TE
caRSA SEDAN 1.0 - 2003 - BRANCA - AOI OT I AC
CORSA SEDAN 1.0 BV • 2002 - BRANCA - AO I AL I DTIAC I TE
CaRSA SEDAN 1.0 BV -199B - BRANCA - OT I AC
CORSA SEDAN 1.0 BV· 2005 - AZUL - AOI ALI DT/TE

TEMOS A MENOR PRESTAÇÃO
NO fiNANCIAMENTO 00 SEU
VEfcULO. VENHA CONfERIR.

CORSASEDAN 1.08V- 2002 -BRANCA -AO/DT
PRISMA JOY 1.4 BV - 2007 - PRATA - AUI ALI DT /TE
VW
GOL 1.016V-2002- PRATA-AU/AL/FN/VE/OT IDHI AC/RLL/LT /TE
GOLG3 PLUS 1.0 16V - 2001- BEGE -AO/DT /LT
GOL G31.0 16V - 2001- PRATA - AL/DT I LT ITE
GOLG31.0 16V POWER -2002 -BEGE -AOI AllOT IDH/ LT ITE
GOLPLUS 1.0 16V - 2001-CINZA-AUI QT ILT
PARATI1.0 16VTOUR - 2002- CINZA-ALIVE/OTIDH/LT ITE
SANTANA - 2001 - CINZA - AO/ DT I OH ITE
SANTANA 1.8- 2001- PRATA-AC/DH/VE/TE/RE/OT
FIAT
FIORIN.O 1.5 FURGÃO IE -1997 - BRANCA - BASICO
IDEA 1.4 8V - 2007 - BEGE -AO/FN/VE/OT IDHI ACI LT/TE
PAllO 1.0 -2001- AZUL-ALlOT ILT ITE
PAllO 1.0 8V -1997 - VERMELHA- AOI AllOT ILT /TE
PALIO ELX 1.0 8V - 2005 - BRANCA - AOI ALIDT I LT /TE
PALIO EX 1.0 8V - 2001 - BRANCA - AUI AL/DTI LT
SIENA FIRE 1.0 8V - 2007 - AZUL· OT/ OH I TE
STILO 1.8 8V - 2005 - VERDE - ALI AOI RE/VE/OT I OHI ACI CD / LT I
TE .

UNO CSI£.1.5 ·1995 - VEROE- AO/OTJLT
UNO MILLE 1.0 8V - 2001 - AZUL - BASICD

.

UNO MILLE SMART to 8V- 2001- CINZA -AU! ALIVE!AC/LTITE
UNO MILLESX10 -1997 - VERMELHA -AO/DT /LT
RENAULT
CLIO 1.0 16V -2004- BEGE -AOI ABI ALIVE/DT10HI AC/LT ITE
CLIO AUTHENTIC 1.0 16VSEOAN - 2005 -PRATA - TEl AO/DT
CLIO HATCH 1.0 - 2003 - PRATA - AO/ALI DT ITE
CliO HATCH 1.0 16 V - 2005 - PRATA - AU! AB I ALIVE! OT/ OHI AC I
LT!�

.

cLIO HATCH 1.0 16V - 2004 - BRANCO - AQ! AS! ALIVE/ OT / DHI LT!
TE

.

CLIO HATCH 1.0 16V - 2005 - PRATA - AOI AS / REI FN 1 VEl DT! DHI

AC/RLL/CO/LT/TE
CLIO HATCH 1.0BV - 2001- CINZA -AOI AB/VE/OT I AC/CO/LT ITE
CLIO HATCH AUT 1.0 8V - 2006 - CINZA - DT i LT
CLIO HATCH EXP 1.0 16V - 2004 - PRATA - AUI AB /VE I DT/ OH / AC I LT
/TE
CLIO HATCH PRIV 1.616V - 2004 - PRETA - AU lAB! RE / AB I VE lOTI
OHI AC/RLL/CD/LT /TE
CLIO HATCH RL 1 ,O 8V· 2001- PRATA - AOI AB
CLIO PRIVILEGE 1.616V SEDAN - 2005· VERDE -ACI DH/VE/TEI ABI
DT ILT /RE/RLLlCO
CLIO RN 1.0 16V -2003- PRATA-AOI ABI AL/VE/OT IDHI AC/LT /TE
CLIO SEDAN AUTENTIC 1.0 16V - 2004 -PRATA-AO/DT ILT
SCENIC 1.616V - 2004- PRETA-AOI ABIREIVEIOT /OHI AC/LT ITE
SCENIC 1.616V -2001- BRANCA- AU! ABIVEIDT /OHI AC/LT ITE
SCENIC AUT 1.616V - 2005 - CINZA-AO! ABIVE!OT10HI AC/LTTE
SCENIC EXP 1.616V - 2005 - CINZA-AOI ALI AB/ RE/ ABIVEIDTIDHI
AC I RLL/ LT /TE
SCENIC EXP 1.616V - 2004 - VERDE - AQI AB! REI VElDT I OH I AC I
RlLlLTITE
SCENIC EXPRESSION 1.616V - 2005· BEGE- ACfOHIVEITEI AS/DT I
LI
SCENIC PEIV t.616V - 2004 - PRETA - AO I CO / FN I AB / RE I AB I VE I
DT10HIAC/RLl/LTITE/CO
SCENIC PRIV2.0 16V - 2004- PRATA- AOI AB! AL/RE/FN/VE/OTfOH
lAC / RLL/ CD / LTTE
TOYOTA
COROLlAX1I16VVT AUT. -2003 - PRETA- AOi ABI AL/RE/FN/VE/OT
10HI AC/RLLlTE
PEGEOUT
2061.0 SENSATIQN - 2004 - CINZA- AO/ AL/VE/DT ILT ITE
206 SW 1.6 - 2008 - PRETA - AU / AL IRE / FN I AB I VE I DT I DH / AC I
RLL! CD I LT ITE
CITROEN
C3 GLX 1.4 - 2006- PRATA- AO/RE/VE/OT IDHI AC/RLL/LT ITE

Rua Exp. Antônio' Carlos Éelj'reira, <130 ·ao.;lado d'a Moretti/:·Ford. 337:.\1-8287:, '

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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24X a partir 0,93%.
. �4XI36Xl48X/60X' a partir 0,8'9%"
24Xf36X/48�60X 'a'partir.O,76°/c ,

�. . ., ¥,"

.. c m .. br

I
Aa_,_'o kh�t, •
• .. daralwi do Sld

FOIl.,47 3275..1132

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



--------------vEícULOS

CHEVROLET
ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pIS, flex. R$
30.000,00. Tr: 3273-0775 c/Milton,

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

troca-se por Strada ou courner Tr: 9604·
9676.

FIAT - Vende-se, 95, 1.6, compl, cf teto
solare GNV. Tr: 9953·9496.

EGOS PORT - Vende-se, 05/06, AR, ASS,
RO, som. R$37.000,OO. Tr: 8849·B0130u
9942-7051.

34500,00. Tr: 911B-50Bl. AL Tr: 3373-61 i fi ou 8814-9002.

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

.

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

UNO - Vende-se, 01. Tr: 9980-6554.
FIORINO - Vende-se, 94, GNV. R$
11 500,00 Tr: 9962-5885. UNO - Vende-se, 96, 4 pIS, compl Tr:

91B4-1330.
KA - Vende-se, QO. Tr: 33700992 ou 3275-
2500.

CHEVETTE - Vende-se, 80. RS 2.300,00.
Tr: 3371-2048.

PICK UP . Vende-se, Fl000, cabine dupla,
turbinada, motor MWM, cornpl Tr: 3275·
6273.

PALIO· Vende-se, OS, flex,i.3, 4 portas,
AR, OH, VE, ELK RS 30.500,00. Tr: (47)
9965-7Q74.

UNO - Vende-se, 96. Tr: 9651·5223. KA - Vende-se, 01. R$ 15.BOO,00. Ti':
9112-3135.

CORSA - Vende-se, Oi, 1.6. Tr: 9903-
0941.

UNO - Vende-se, 01, 4 pts, c! cnv R$
15.900,00. Tr: 9975-0117. KA - Vende-se, 98, 1.3, cornpl. Tr: 9145-

6290 ou 3370-5278.
PÁLIO - Vende-se, 06. Flex. compt, - AR.
R$ 28,500,00. Tr:9978-9990.

810·- Vende-se, �6, GNV e gasolina. Tr:
9178-5801.

.

CORSA - Vende-se, 99, 4 pIS, TE, AL, AR.
R$: 14.000,00 avo Tr: 3374-0416..

CORSA - Vende-se, 97, 4 pts, TE, AL. R$
14.000,00. Tr: 3370-4260 ou 9144-9814.

UNO � Vende-se, 93, 4 pts. R$ 4.200,.00 de
entrada --parcelas, aceita-se moto. Ir:
9184-2485.

KA - Vende·se, 98, 2" dono, vermo R$
13.0000,00. Tr: 8802 3163.

PAMPA - Vende-se, 86, 4x4. R$ 6.800,00.
Tr: 3275-6475 ou 8824-00.03.

VECTRA - Vende-se, 97, campi, cf GNV. Tr:
9i78-5801.

PREMIO - vende-se, 89, 4 pts, motor

novo. Ir: 9962·5885. ,

. STltO - Vende-se, 1.8, l6v, compl, 2003.
'

Impecável: Tr: 8406-4447.

STRADA • Vende-se, 05/06, ar. RS
28.000,00. Tr: 3373·1 043 ou 99322555. LIGUE E ASSINE

FIAT FORDCORSA - Vende-se, sedan classic, 04/04,
.

GNIJ, TE, som. RS 23.000,00. Tr: 3371-
62.o80u91(}4-7121 .

MERIVA - Vende-se, 04,1.8, preto. R$

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

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

CORCEL II - venoe-se, 79, prata, gasolina,
bom estado. Tr: 9133-7987 cf Ademir. 3371-1919UNO· Vende-se ou troca-se, 02, 4 pts, ,L9,

(47) 3370-3015

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO .•

CONSULTElSNOS

Rua Presidents Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

CRÉDITOS I MESES

'12.780 00 2'1989

'14.9'10,00
'17.040,00
'19.'170 00

2'1.300 00

256,54
293,'19
32984

37275

MESES

30.00000 324 '17

35.000,00 378,20
40.000,00 486,26
50.000,00
60.00000

70.00000

80.000,00
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----------------------------- -VEíCULOS--

POLO - Vende-se, 03, 1.6, c! 68 km,
R$ 31.500,00. 'n: 3370-1080. ou

8802-3048.

BORA - Vende-se, 06, 2.0,
aU1omático, campi, ASS. RS 27.000
Km. RS 45.000,00. Tr: 9929-Q009.

CAMINHONETE - Vende-se, 86, 6.90.
R$ 28.000,00. Tr: 3372-1391.

FOX - Vende-se, sedan, 04, 1.6, OH,
4 pts, TE, AL , 4 pneus semi novos.

RS 33.000,00. Tr: 47 9128-5933 ou

3273-6026.

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

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

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

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

GOL - Vende-se, 95. RS 8.300,00
+ pare. Tr: (46} 91 04-8134.

GOL � vende-se, 93, gts, cinza. R$
11.990,00. Tr: .9123-7355.

. .

GOl:. - Vende-se, 82, motor ap, 1.6,
roda esportivá. RS 3.6'00,00 Tr:
3370-0983.

GOLF - Torra-se, 01, 2.0, camp 1+

couro, automático, emplacado 08.
R$ 29.900,00. Tr:9191-6333.

GOLF - Vende-se, 00, 1.6, OH, AR,
AL, CD. RS 29.800,00. Tr: 8823-
8331.

PARATI- Vende-se, 00, campi, 1.6,4
pts, azul. RS 21.000,00. Tr: 8402-
2527.

PARATI - Vende-se, 01, plus, 1.0,
campi, aerofólío, SOM, CD, Impecável.

. Tr: 3370-0073 ou 9123-7355.

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

SANTANA - Vende-se, 88, GL, GNV.,
.

2409 ou 3376-0763
R$ 4.000,00 + 1-9' pare de 217,00.
Tr: 3275-6475 ou 8824-0003. CLIO - Vende-se, sedan, 1)5, 1.6,

compl. RS 33.900,00. Tr: 3371-
5031.

PEUGEOT

PEUGEOT - Vende-se, 03/03, 206, 4

pts, campi, único dono. R$
26.000,00. Tr: 9191-6333;.

CLIO - 'Verrde...se, ,OS,. 1.0', 2° Dono,
OH, TE, AL, AR. TI': 3316-0854 ou

88034362.

CLIO .. Vende-se, 03, sedan, amemic,
bag duplo, AL, TE. R$ 24.990,00. Tr:

PEUGEOT - Vende-se, 95; 205, Ar, . 9i23-7355.
trio. RS 8.500. Tr: 9128-8100.

RENAULT
SCENIC - Vende-se. 99/00, RXE, 2.0,
azul, cornpl, R$ 25.500,00.. Tr: 9946-
2506

CLIO - Vende-se, 05; sedan, 1.6,
prata, cornpl R$ 33.600,00. n:
9108-5150 .

CLIO - Vende-se, preto 'metâlica,
2001,75 mil km, COMPLETO, 4pt, 4" .

dona, RS 21.800,00. Tr: (47) 9902-

Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 . Centenário

Fone/Fax: 3371-1743

SCENIC - Vende-se, 01, 2.0, RXE, cf
GNV. R$ 35.aoo,00. TI': 3371-8i 53
ou 9936-1304.

SCENIC- Vende-se, 01,1.6, fiXE. RS
30.000,00. Tr: 9918-0000.

BIZ - Compra-se, 125, c(ES, em

perfeito estado, impecável. Tr: 9101-
4858

BIZ - Vende-se. 06, verm, si ES R$
2;500,00 + financiamento. Ir: 3370-
0865.

_�_O_C_ORREIO DO POVO r.II
QUiNTA-fEIRA,3 DE ABRil DE 2008 -...

- ,

AUTOMECÂNICA DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

L::;J lll1li1li

1 INJEÇ:ÃP ELET�NlêÀ'
Venha conferir nossos serviços!

(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul· SC

APARELHO - Vende-se, desam, fi! cano,
pionner. RS180,OO. Tr: 9115-7672.

OVO - PI carro, s/tela. R$ 300,00. Ir:
3370-3688.

BIZ - Vende-se; 07, preta,cf ES. RS
1.600,00 + Hnànciamento. Tr: 3370-
0865.

DT 180 - Vende-se, 89, PI trilha. R$
1.500,0'0. Tr: 9968-9296.

GARELE - vende-se. R$ 450.00. Tr:
3273-7067 ou 8404-0988.

HYOSUNG - Vende-se, 98, 125. R$
3.000,00. Tr: 3376·2839.

. SHADON - Vende-se, VI 60!:). 02.
chumbo, c! nota.c/ 7.450Km,
anginal. Tr: 9157-3000 ou 9118-
3000.

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

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

TORNADO· Vende-se, 05, vermo R$

9.500,00 ou Troca-se por XR 200. Tr:
3370-7424 ou 8412-0888.

XTZ - Vende, 05, cf ES, cl menos de
18.000 km. R$ 5.000,00. TI':
9105.3491 ou 3055.2211.

OUTROS '''.-

CAMINHONETE - Vende-se, 73,
mecânica da D20. R$ 11.000,00, Tr:
9604-4365

HILUX - Vende-se, üt, SW4, campi,
diesel, verde. Tr: 3370-1080 ou

8832-0573.

AUOI- Vende-se, A3 compl- teto. TI':
9996-6400.

CMC - Vende-se, 05, LX, 1.7, 16 v.

TI': 9975-3535.

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99, c/19
lugares. Ir: 3370-4888.

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99.

campi, sênior, cllinha, cf 24 lugares .

Tr: 9654-5380.

MITSUBISHI - Vende-se, camioneta,
05, L200, 4x4, GLS, campi, 57.000
Km. R$ 65.000,00. Tr: 9929-0009_

PICASSO - Vende-se, 02. R$
34.000,00 ou 24.000,00 + parcelas.
Tr: 9654-5380.

TOYOTA - Vende-se, 90, bandeirante,
R$ 29.500,00. Tr: 9975-0117.

MULTI(JUM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica-

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

Rua José Nsrloch. 1456 - São Luis.
multlcom. ígs@brturbo.com.br

3.370-31.1'3.
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

www.stre�tcarveiculos.com.br

Pick-Up Corsa 1.62003 RS 20.99Ó,OO·
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Im O CORREIO DO PO\TO
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CASAS
JARAGUA 99 - Vende-se, mista, 3

qtos,3 saías, rancho 60m2, terreno
22x60, R$ 65.000,00, se aceita
carro, neg. Tr: 9975-2765,

VILA LENZI - Vende-se, 63m2, mista.
R$ 60.000,00. Tr: 3376-4261 c/lvo.

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

CORUPÁ - Vende-se, cf 2 sf. com. na

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

MAFRA � Vende-se ou troca-se por

ALUGA-SE:

Disponibilizo vaga em

apto para moça

R$ 230,00 mensal

(indusó: luz" �9ua e

cond ;.
localidàd cima
da CS COr"ltabílidade.

Um ótimo apartamento.
Tr: 9158-7991

Jguá. Tr: 3376-1675 ..

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

VILA RAU - Vende-se, prox ao
mercado Brasão, mista, 3 qtos, íardim,
interfone, portão eletrônico, cf rua de
asfalto. RS 90.000,00 ou aceita-se
carro. Tr: 9137·5573. Greci 11831

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

ED, TERRA BRASILIS - Vende-se, cl
2 qtos-rsuãe, churrasq, c/1 04m2•
Tr: 8404-3001.

JOINVILLE - Aluga-se, Bairro
Bucarem, cf 2 qtos. RS 500,00 +

condomínio. Tr: (47) 3372-1475 ou

8806-4229.

VENDE-SE - 82m2, Sacada cf chur.
RS 125mil. Tr: 9128 81 00.

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

SALAS COML. '

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

8429-6448.

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

CHÁCARAS
GARIBALDE - Vende-se, 120.000m2,
casa + 6 galpões, lagoa de peixe, RS:
160.000,00 ou troca-se por casa em

Jaraguá. Tr: 9137-5573. Creci 11831.

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

VENDE-SE - Estrada Itapocu, hanssa,
25.876m2, cf excelente casa, rancho pI
gado, lagoa de peixe, pastagem, 15m de
Jaraguá. R$ 80.000,00, Aceita-se gol
bola 96 ou casa até 50.000,00. Tr:
9137-5573, Creci 11831.

LOCA ÕES
CASA - Procura-se, pI alugar em
Guaramlrirn. Tr: 9609-6437.

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

PROCURA-SE - Casa para locação,
prox ao centro, Tr: 8806-9859,

QUiTINETE - Aluga-se, bairro ouro

verde. R$180,00. Tr: 3376-2839.

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

NEGÓCIO--------------

dSeOb3r5aodmO ae,mRUaaIVAenna9ne'aIO IIcom 162m2, em)erreno

Benet!a -I,I,ha d,a Figueira, I'R$ 215.0QQ,OQ
I

I

I

TERRENOS

ILHA DA fJGUEIRA - Vende-se,
terreno plano, ct 542m2, cf
víabilidade aprovada para prédio. Ir:
9928-8365.

SÃO LUIZ - Vende-se, cf casa de
mad, 405m2. RS 67.000,00. Tr:
8436-1617 ou 8429-5041 ( após
14:30h).

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

BARRA - Compra-se, cf escritura e

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

CHICO DE PAULA - Vende-se, 2, 1 cf
área de 2.000m2 e outro cf área de
4. j 60m2, neg: Tr: 9992-8133.

COMPRA-SE - Terreno para chácara
até 1 O morgaos. Tr: 9982-8929.

CORUPÁ - Vende-se, 23.000m2, RS
200.000,00.1r: 9941-58550u 8445-
2370.

GUARAMIRIM - Vende-se,
comercial, 2700m2, própria pf
construção de empresas. RS
260.000,00. Tr: 8805-8708.

JARAGUA ESQUERDO - Vende-se, cl
casa. TI': 8414-2461.

JOAO PESSOA - Vende-se, mais de
5.000m, longe de nacho e rio, área
industrial. TI': 3371-6069.

JOAO PESSOA - Vende-se, prox
bombeiros, terreno industrial. RS
165.000,00 neg. Tr: 9137-5573

RIO CERRO 1- Vende-se, 615m2. RS
20.000,00. Tr: 3376-2142 ou 9934-
2628.

RIO CERRO 11- Vende-se, 15x30, cf
contrato. R$ 12.000,DO. Tr: 3275-
6475 ou 8824-0003.

TRES RIOS DO NORTE -vende-se, cf
casa. RS 45.000,00. Tr: 3273-4068,

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

3372-2677 3376-0679
Barão do Rio Branco, 620 - Centro Av. Preto Waldemar Grubbs, 1674- Baependl

?"-I�!'tIe�IWWWPR'�A�?'�O:���w�,m'729-Ba�"� M ç A M E MTO
[��=�":� �

'Eft . 30�, parctlla�
2 quartos � Sala de Estar

.

Cozinha - Lavanderia - BW� Social

Sac.ada cf Churrasqueira
1 Vaga de Garagem

Plantão de Vendas:
8429-0167 - 8429-0166

','i;.

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

.

S
-

oClatacada cf Churrasqueira1 Vaga de Garagem
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SENAC - ótimo no seu currículo
Fone: (47) 3275-8400

Site: www.sc.senac.br

-
senae

/
••

I

Ó[ív.\O IhD slUl C14l"Ytc«l.c.
�_.,-""�"_......•,,�.� ....

I.CO'I.

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

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

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 £Rua'do Hospital)
Cx, Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (4713371-4311

Fax 1471 3275-1091

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

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS - Não -MONTADORDEMÓVEIS(8866)
exige escolaridade - Para Empresa de AUmentos. (Vagas - MONTADOR DE PAINEIS ElETRICOS (8884) - Para
Efetivas-1°, 2° e 3°turno). Guaramirim
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Serviços gerais - • OPERADOR DE CNC (8813)
Residir no Bairro Garibaldi ou proximidades. - PEDREIRO E AUXILIAR (8845/8846/8883)
-AGENTEDEVIAJEM-ComconhecimentosemAgência • PROJETISTA (8909) - Possuir curso de
de Turismo e sistemas. designer,Arquitetura ou técnico de em projetos de móveis.
- AJUSTADOR MECÂNICO (8913) . PREPARADOR DE PASTAS - ESTAMPAS (8895)
- ANALISTA DE DEPTO PESSOAL (8921) . SOLDADOR (8774/8857/8898)
- ASSISTENTE DE lOGíSTICA (8920) - Experiência em - SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (8917) - Plásticos
importação e compras e Fluência em inglês. • TORNEIRO MECÂNICO (8813)
· AUX. TÉCNICO (8919) . Montagem de maquinas e - TÉCNICO EM VENDAS (8839) - Acessórios para
ferramentas elétricas Veículos.
_ CALDEIREIRO (8860)

- T�CNICO EM AUTOMAÇÃO (8867)· ClP
.

.

. TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8871) -

- CO�!A�OR (8753/8915)) . Supenor Completo/Com Com experiência em RH.
Experlêncla. • TÉCNICO DE lABORATÓRIO (8933) - Atividades
- CORTADOR DETECIDOS (8899) voltadas a análises de produtos/materiais; analisar e
· ESTAMPADOR (8899) realizar a manutenção dos equipamentos do setor;
- ESTILISTA (8914) pesquisar e desenvolver matérias primas e métodos
- ELETROTÉCNICO (8856/8934) analíticos.
- ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursando Secretariado Conhecer conceitos básicos de programas da qualidade;
Bilíngue ou Executivo (com boas noções em Inglês ou conhecer conceitos de cromatografia; possuir bons
Espanhol). conhecimentos da Quimica orgânica e analítlca; noções
- ENGENHEIRO MECÂNICO (8855) em informática(windows, word, excel, internet); conhecer
· FUNilEIRO (8859) conceitos de técnicas de extração; domfnio da lingua
- FRESADOR (8813) inglesa
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR . VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de materiais
(8810/8887) elétricos em geral.
• MECANICO DE MANUTENÇÃO DE EMPilHADEIRAS· VENDEDOR(A)EXTERNO(8819)-Móveis.
(8873) . VENDEDOR. EXTERNO (8849) - Material de
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES Construções/Acessórios.
(8873) - VENDEDORA EXTERNA (8874/8912) - Publicidade
- MECÃNICO DE ÔNIBUS (8879) . VENDEDOR INTERNO (8854) - Material de Construção
- MARCENEIRO E AUXILIAR (8843/8885) . VENDEDOR INTERNO (8910) - Móveis sob medida.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Modalidade de Ensino a Distância
Duração de 2 a 3,5 anos

�

Curso� autflri�ados ie reconhecidos pelo MEe
%: ��

• Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)
• Comércio Exterior
.• Gestão da Produção Industrial
• Marketing
• Secretariado
• Logística
• Gestão Financeira
• Gestão Pública
• Pedagogia - Licenciatura

Inscrições até o dia 11 de Abril de 2008
Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Data da Prova: 13 de Abril de 2008

Aulas ao Vivo - Transmitidas diretamente de Curitiba

Informações: Oliveira e Vicenzi
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 320 - Sala 34 - Centro

(47) 32761268

fACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL
Credenciado pelo MEC - Port, 4271 de 12112105

O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA

(ondiriies de pagamento: 1 + 2x sem

juros com cheques ou 3x sem iuros _

tom cortiio de crédito. (onsulte I VlSA� IM•••IIparcelamenfo em até 6x no cartlio •

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 2" à 6" das Sh às I2h e

das 13h30 às ISh.
Aos sábados das Sh às 12h.

CONCURSO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

� �Q�:r9.£QÁM
Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Maiores Informações
Fone: 3055-2021

Clínica Odontológica
contrata

profissionais para
área administrativa

e comercial.
Interessados comparecer

com currilum na Rua
João Marcatto 142 centro

Jaraguá, ou ligar para
3055-2100, com Cleusa

DETETIVES
PARTICULARES

DEI'ETIVES
PARTICUlARES

• SigilO absolulO
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal
• FunDs e roubos
• Pessoas desaparecidas

Investigação em Geral, Civeis e
.

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

Espionagem Industrial,
Desaparecimenlos, exira-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
(BRASil E EmRIOR)

Tr: 3370-1929 I 9931-9138

detetivelori@yahoo,com,br

I
...... _ ....... _-----__ .... _1

MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDE'O GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GERAl.

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

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

I"
'

Rua Bertha Weege, 525, sl:1 -,Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- F,one: (47)3376-2206· E-mail: planelagame@holmail.com

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



revenda

SUPER PROMO o DE PRÉ PIIGO

j *lIeaha toaheter a promofão TIM é 'O
� retarre,ue seu telular e ,anhe J O vezes o valor
OI

.� em bôn"s para li,ar para tel"lares TIM O" lixo 11M.

li,afões válidas para todo o Brasil.

Samsung C51 O
cl câmera
Apenas

R$279,OO
1+11

R$ 32,00

Apenas

R$139,OO
1+11

R$16,00

,...,;;_
! Sony Ericsson W200

i: cl câmera, Mp3 e rádio
Apenas

R$349,OO
1+11

$ 39,90

Motorola W375
cf câmera e rádio
Apenas

R$ 299,00
1+11

R$ 35,00
3634..0400 Oxford .. 3633·6660 Centro I São Bento do Sui

3644·5465 • Rio Negrinho· 3642·3004 Mafra· 3273·0888 Jaraguá do Sul

Nesta Páscoa,
� .. '\,irtual Preparou
ofe,tas deliciosas

A
"

* ce.
"

NEGÓCIOS
J
i

I

O CORREIO DO POVO IEQUlNTA·fEIRA. 3 DE ABRil DE 2008

Horário de atendimento:
Segunda a Sábado:
das 9h às 23b.
Domingo;
das 14h às 22h.

games

Rua Jorge Czerniewiez, 99 • Sala 08 • Fone: 3371·3328
Anexo ao Hotel Saint Sebastian em frente à Scar.

PSONE

àVíst�$299,00
10 x R$ 64,00 no cartão

, wii

à;;1.490,
10)( R$174,00 no cartão

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



II] O CORREIO DO POVO
QUlNTA·fEIRA, 3 DE ABRil DE 2008

BULLDOG INGLES - Compra-se,
macho, adulto, ou se paga a cruza.

Tr: 8817-0595.

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

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

BICICLETA - Compra-se, de rodinha
pi menino de 2 anos. Tr: .3370-0096.

CELULAR - Compra-se, c! câmera.
Tr: 478408-3633.

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

VENDE-SE
ARCODEON - Vende-se, 80 baixos. R$

Ambiente agrudóvel si bebidos.
Gennas odmo de 11$ 3,060,00.

A melhor e único {U$O de
sao Bento do SuI.

Aceito ligoção o cobror.
99Ul.2372

(24 horas)

Meninas Mariazinha

ShoW
EnCorttro })OS amigos e casaiS

ShOW De streep tese.
com maiS I>e 15 l'I'IllIheres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-971

NEGÓCIOS---.-----�---
1.500,00. Tr: 3370-1 172. (após 19h) gêneros. Tr: 3376-0179 ou 99'18- LOJA - Vende-se, de moda feminina,

7.210. cl esteque. Tr: 9193-0802.
SOM - Vende-se, aparelho sony,
3500W, semi novo. R$ 450,00. Tr: ESTEIRA - Vende-se, semi nova. Tr:
8817-0595. 3371-9134.

CELULAR - Vende-se, nokia, 6101. FARMÁCIA - Vende-se, oi ótimo
Tr:3371-6727. ponto, convênios e clientela

formados. n. 3372-2747.
MAQUINAS - Vende-se, pi esquadrilha de
alum, 2 prensas, 1 estampa cercas e FILHOTE - Vende-se, boxer, macho,
ianelas,1 serra poli corte. Valoracombinar 4 meses. R$1 OO,QO. Tr: 32731368.
se aceita carro au mota. Tr: 3273-6755.

PLAY SATION 3 - Vende-se, (a cerca

de um mês nos E.U. A)+ 3 jogos
onginais+ 1 filme em Blu-Ray+ cabo
HDMI. R$1.950,00. Tr: 8808-8684.

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

FILHOTE - Vende-se, de Yorkshire Tr:
3375-2006.

ANIMAIS· Vendem-se, filhotes beagle,
.

c/45dias, macho. Tr: 9902-1907.
FILHorE - Vende-se, plncher 3
meses. Tr: 3370-1856.

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

FILHOTES - Vende-se, de york shire.
Tr: 3376-0179 ou 9918-7210.

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

FREEZER - Vende-se, 530l, 2

tampas. Tr:3370-3561.

BEBE CONFORTO - Vende-se, azul
marinho. R$ 80,00. Tr: 9154-9067.

FREEZER - Vende-se, eletrolux , 7

gavetas, marrom. R$ 500,00 .Tr: 3371-
7060.

BICICLETA - Compra-se, de rodinha
pi menino de 2 anos. Tr: 3370-0096.

FREEZER - Vende-se, vertical, 180l,
Cônsul. Tr: 3370-4698 ou 9903-
9732.

BICICLETA - Vende-se, gis alumínio,
cl suspensão nova. R$ 1.200,00. Tr:
9923-1153.

LANCHONETE - Vende-se, centro em
frente ao palco de eventos. Tr: 9165-
1100.

CAVALOS - Vende-se, de montaria Tr:
9982-8929.

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

COMPRA-SE - Roupa para trilheiro,
cornp; Tr: 3274-8601 au 8834-1 096 LOJA - Vende-se, de cosméticos. R$

16.500,00. Aceita-se carro. TI':
9935-7643.DVD'S - Vende-se, lote, c! vários

LOJA • Vende-se, no centro. Tratar
8802-9963..

MAQUINA - Vende-se, retilínea, de
tricot, coppo, TRJ ou troca-se por
carro. TI': 3370-9182 ou 9654-5269.

PADARIA - Vende-se, em

Guaramirim. Tr: 3374-5831.

PLAY STATION I • Vende-se. R$
150,00. Tr: 3371-2507,

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

capa. R$ 250,00. Tr: 8825-2449.

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

SACO DE PANCADA- Vende-se, sem

novo. Tr:3371-9134.

DIVERSOS

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

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

DOAÇÃO - Precisa-se de carrinho p!
bebêde 5 meses. Ir: 3273-5083.

DOA-SE-Camas de casal. Tr: 3276-0167.

FARMÁCIA - Vende-se, convênios e

clientelaformada. Tr: 3372-2747.

TROCA-SE - bateria/som, marca

MAXPOWER- 95 A, por 1 menor de
60A (nova). n. 8828-4332.

RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

isk izza
3 75-2 7

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)

a ®
S

Duhan Tamy
,

s

HOSPITAL - CLiNICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788

PARVOVIROSE

A infecção pelo parvovírus canino é unia
gastroenterite hemorrágica e tem distribuição
mundial. Pode ocorrer em cães de qualquer idade,
mas acomete quase que exclusivamente
cãezinhos até os seis meses de idade. Algumas
raças são mais suscetíveis a forma mais grave da

doença, como rottweilers, dobermans, pitt bull
terriers e labradores negros.

A transmissão ocorre através da ingestão de
restos fecais presentes no ambiente, comedouros,
bebedouros e outros materiais contaminados. O
parvovírus canino é extremamenté resistente,
sendo capaz de sobreviver fora do organismo por
mais de um ano.

Os sintomas são perda de apetite,
depressão, vômito, diarréia fluida com flocos ou

estrias de sangue, desidratação rapidamente
progressiva. A diarréia é geralmente observada
dentro de 24 a 48 horas após o início dos vômitos.
Animais com oísentería aguda colapsam e

morrem em 24 horas.
A infecção intra-uterina ou pós-natal pode

causar inflamação cardíaca e morte súbita de
filhotes, caso a mãe não tenha sido vacinada.

O diagnóstico deve ser realizado por um

médico veterinário através do exame clínico e de
testes específicos "o quanto antes". Sem a

instituição de uma fluidoterapia,' a morte pode
ocorrer em 48 a 72 horas.

O tratamento consiste de fluidoterapia
endovenosa lenta e constante, antibióticos,
antieméticos (contra o vômito), restrição dietética
e soro antiparvovírus. Ocasionalmente torna-se
necessária a transfusão de sangue.

A prevenção dessa doença é feita de duas
formas: redução da exposição do vírus e vacinação.

Até que as vacinações do filhote estejam
completas, mantenha o cãozinho isolado de outros
cães e outras fontes de infecção, evitando passeios
e manuseios desnecessários por outras pessoas.

.
A desinfecção do ambiente com uma

diluição de alvejante de hipoclorito de sódio é
efetiva.

O esquema de vacinação é o mesmo

recomendado para a prevenção de outras viroses.
A vacinação com vacina octupla ou déctupla em

três doses, com intervalo de 21 dias entre elas, a

partir de 42 dias de vida, repetida anualmente. A

vacinação é o único meio efetivo de prevenção e

controle desta doença.
.

Elizandra R. Gonzaga Mafra - CRMV/SC 2368
Tanity Greschechen - CRMV/SC 2649
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PROMOÇÃO GOLDEN BOX

,�
is
§

3275.3560 Sê

CLíNICA VETERINÁRIA

Rua Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila Lalau

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

Inspirado na obra de leonardo da Vinci,
a amicão lança sua nova logo:

O Cão Vitruviano

O Homem Vitruviano é um desenho famoso que acompanhava as

notas que Leonardo da Vinci fez ao redor do ano 1490 num dos seus

diários. Descreve uma figura masculina desnuda separadamente e

simulranearnente em duas posições sobrepostas com os braços
inscritos num círculo e num quadrado. Às vezes, o desenho e o texto

são chamados de Cânone das Proporções. Vitruviano é um conceito

apresentado na obra Os dez livros da Arquitetura, escrita pelo
arquiteto romano Marco Vitruvio Polião, do qual o conceito herda no

nome. Tal conceito é considerado um cânone das proporções do

corpo humano, segundo um determinado raciocínio matemático e

baseando-se, em pane, na divina proporção.

é inscrita no círculo Isto ilustra o princípio
que na mudança enn '" duas posições. O
desenho também é com, uerado

freqüentemente como um símbolo da

simetria básica do corpo humano e, para
extensão para o universo como

um todo. É interessante observar que a área

total do círculo é

idêntica a área total do quadrado, e este

desenho pode ser considerado
um algoritmo matemático para
calcular o valor do número

irracional

'phi' (= 1,618).

Data: 1490 - Técnica; Lápis e tinta � Dimensão: 34 x

24 ern

Portanto a nova logo que tosse
condizente .aos serviços prestados
de maneira holístíca surgiu, e

agora fará parte do dia-a-dia da

Amícão, seus amigos, clientes e

funcionários. Aguardamos sua

visita, experimente o novo, supere

expectativas, Até Breve ....

Examinando o desenho, pode
ser notado que a combinação
das posições dos braços e

pernas formam quatro posturas
diferentes. As posições com os

braços em cruz e os pés são

inscritas juntas no quadrado.
Por outro lado, a posição
superior dos braços e das pernas

Animal: CHICO ,

Raça: HIMALAIO I Cor: DOURADO IFugiu nas proximidades da confeitaria I

Kuchen Haus dia 28/03 I
por volta das 17:30hs, IQualquer informação, ou localização do

gato, favor entrar em contato com

3371-4187, Mediante gratificação, I

�\I4'
("':/"') .

\,� . ®

ITamys.·
HOSPITAL - CLíNICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

3274-8944 I 3275-1141 I 3275�1788

ATENDIMENTO VETERINÁRIO 24 HORAS NO LOCAL

Poro melhor.quulldnde e atendimento aos seus clientes e amigos CÃES e 'GATOS,
estamos centralizando todos' as nossos atividades e serviços que eram realizados em

nosso loja do Shopping Breithaupt junto ao Hospital Veterinário Duhon Tqmy's 's no

Avenida Procópio Gomes de Oliveira, 809 - centro.

Pam suo melhor comodidade nosso horário será estendido, atendendo-os de segunda
a sexto-feira das OSh às 21 h e nos sóbados das OSh às 17h.

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

.. SAÚDE BUCAl
" ,

Odonfôlogiâ' 24 h I
.,1Dr, Ervino Siebel Neto

�:m;a�.i�andalho 1
�cwan9o

� puetes OI Nut(j�t1 j1 Persoeal Tfai;:{�r

«- fi!'>,o Estétiea IH C>jf'<dit�o�amefiro Cardia vescurer

Agende urna (.Hllu experimenlul!

4733714531
WWW.lilppil�:M.çom.tlr!I.O..E.l!!�S;#.!l4>riil<11�$.�m.ttt

_�':!.i!.,Eri�,t.!�Mi�_!,ke, 8Q:��ntro

SAÚDE BUCAL

Dr. 'I1íiaHo 'Monseff<]3ore[a
C.IW/SC � &411

'Jltst'1'e em !mpltint'Oáontw
:E\'pe(1�'l[ista ma ImpÚl.l1.tot{ontílz
�r:"fJ,eria{úta em lPen'm{ontia
Cfl'm....a(jera.{
,PrÓUSi-s' Tel.: (47) 3055-2796

Rua João Marcare, 103 - Centro � Jaraguá do Sul
ê-mail: dinicasorrident@superig.com.br

/', CLíNICA
'.

Acupuntura
Drenagem linfática
Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates

Psicologia .

Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

Rua Bernardo Grllbba, 62 - 3371-6022

"SAÚDE & BELEZ--------------

CUnica Geral

Implantodontia
Cirurgia
Protese
Endodontia
Dentística

Rua João Marcatto, 62 Centro - Jaraguá do Sul/Se
'3371-5821

Emergência: 8424-7027

QUEM RONCA DORME MELHOR?

Não. Aliás, muito pelo contrário. O ronco é
.

Como quem ronca recebe menos

um sinal de que algo não vai bem durante o oxigênio, o organismo passa a "economizar"
sono. Além de interferir no ato de dormir, esse combustível, e isso não permite o

não permitindo o descanso do cérebro, o, devido reparo celular. Além disso, o sono se

ronco altera sutilmente o comportamento torna superficial e fragmentado,' ou seja,
de seu portador, que passa a apresentar ", quem roncá acorda constantemente, e não

irritabilidade, estados depressives, .crises de consegue manter seu sono nos estágios mais

mau humor, dificuldade de memorizar ou de profundos, que são os responsáveis pelo
. se concentrar. descanso mental do organismo. Isso explica

D i fe r en tem en ted o que s e o fato de que quem ronca ou tem apnéia
imaginava, roncar não significá ter o sono obstrutiva do sono, apresenta maior

mais pesado, e sim, ser portador de um sonolência e fadiga durante o dia, pois o
distúrbio que pode trazer conseqüências organismo necessita compensar durante o

f'

irreversíveis. Quem ronca respira menos, e quenão conseguiu concluir durante a noite.

a deficiência de oxigênio no organismo Dormir bem, é viver bem. E não

desequilibra o seu funcionamento roncar é um passo significativo para a

metabólico. Isso acarreta uma maior melhora da qualidade de vida de quem não

produção de radicais livres, as conhecidas acorda disposto e energizado para a vida,
"moléculas do envelhecimento", que tampouco de quem divide a cama com

atacam as células do próprio corpo quem Q faça. Livre-se do ronco através da
causando micro-lesões nos órgãos, e, com o . utilização .de um aparelho odontológico
tempo, o comprometimento da função

.

seguro e eficaz. Visite-nos, e descubra se

dessas estruturas. você é um bom candidato a abandonar esse

A liberação denlasiada de. radicais incômodo companheiro.
livres favorece a formação de aterosclerose Para saber mais, contate:

e entupimento
-

dos vasos sanguíneos,
aumentam a. adesividade das' plaquetas
entre si, o que eleva a um riscopotencial de

formação de trombas, que causaminfartos e
.

derrames.

Consultório Odontológico Dra Andreza

Sgrott eRO 8677
Dr. Thiago Roberto Gemeli - eRO 9356

.

Fone: 3371�5827

, FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

, ,FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

• SAÚDE BUCAL

O--a1M ',1-
.....

Dt:Klfi.erUsboaAratijo
r eu Ciw1í:fanDE:tllkõla

�� CRO-SG521O

CENTRO' DE IMPLANTES DENTÁRIOS E
CIRURGIAS AVANÇADAS

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

Rua Guilherme Weege fl.o 50 - 3IJ andar
Centro Médico Odontológico (47) 3055·2036'

PSICÓLOGA

Dayane C. Kruger
Ps,cÕlo-ga • CRi> 12/0'5589

.Fone:47.9992-8237.

.. CASA NATURAL

, Cbas - Ervas· Grãos - Cereais
i Granolas - Sucrilhos - Ught-díel
1 Templ!los - Cápsulos - Condimento
,

i r'M, (41) 3215-1450
i Mm',," M""ícip�
j A•. G,tú!io Vdfg", 503 - Ctntl1l - Jdf.gU' do
, ,-ml;l, c.,.-n,tur�@blll.',,".br

CENTRO DE ESTÉTICA

Ic;nÚ�-d;-Estiti��-----1
I DroA.. ��:-4145!
i Fisioterapeuta
j C:.mfiJo5jn945

No ápice da sua beltza!
Estética facial, Corporal, Reiki

Rua João Picolli, 449 - Centro

.. DENTISTA
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JAMAIC

Segundo quemé conhecedor
da ilha, ela se divide em dois
mundos: m�do dos Resorts,
no qual. o o luxo e o conforto se

aliam à segurança dos hóspedes e

a Jamaica do sentido literário do
Reggae, onde a maconha é libe
rada e se idolatra Bob Marley. Os
verdadeiros rastafaris, seguidores
de Bob, comseus longos cabelos
trançados, fala.mansa, hospitalei
ros moram em pequenas comuni
dades interioranas renegando. as'
influências do mundo ocidental.

---------VARIEDADES O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA. 3 DE ABRIL DE 2008

TURISMO

Ilhas do Caribe; um sonho r I
/

Aguas cristalinas, areias brancas, hotéis magníficos e diversão certa.

Conheça um pouco mais sobre estas maravilhas
ARUBA

Destino muito visitado por
brasileiros, pela sua beleza, seus

cassinos e sua tranqüilidade. Pe

quena, árida, sem fonte de água
natural, não foi ocupada pelos
espanhóis no final do Século Xv,
sorte dos holandeses que toma

ram posse dela. Com praias des
lumbrantes e hotéis majestosos,
ela agrada a quem. gosta de es

portes náuticos, badalações no

turnas, o tilintar das moedas dos
cassinos e muita folga. Aproveite
para conhecer Aruba entre agos
to e novembro, o clima é ótimo e

os preços muito baixos.

SAINT BARTH
Com . tantas características

tropicais, guarda todo o charme
francês, com um toque sueco!
Essa incrível ilha se difere de suas

irmãs caribenhas até na história.
Enquanto espanhóis, portugueses
e holandeses se digladiavam pela
posse das demais, essa ilha era

comprada dos franceses pelo rei
da Suécia Gustavo III. Sua capi
tal é Gustávia, em homenagem a

ele. Durante os 93 anos que a ilha
ficou em poder dos suecos, teve
toda uma aculturação escandina
va, que é sua marca registrada,
mesmo após ter voltado a ser pro
priedade francesa.

R
Colonizada por ingleses, pois

ninguém a quis, ela é hoje uma

jóia entre as demais, pelo seu

casario de colorido extravagan
te, suas praias e o exotismo da
mistura cultural inglesa com a

nativa. Boa educação, etiqueta
britânicas e alegria caribenha
são marcas registradas do lugar.

CANCUN

Talvez uma das ilhas mais
conhecidas do Caribe seja
Cancun. O lugar é um paraíso
feito de quilômetros de praias
de areia branca e mar azul-tur

quesa. Toda infra-estrutura foi
planejada visando fazer deste
lugar um mundo a parte, propi
ciando relaxamento, diversão e

conforto aos visitantes. E tem

mais, se o que você precisa é
de agitação, a vida noturna de
Cancun é uma das mais agita
das do Caribe.

li

�r·"'_J�raguá
t u r t e m o
UMA EMPRESA DO GRUPO AlATUR

JARAGUÁ TURISMO O MELHOR
LUGAR PARA voce IR!

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

SAINT MARTIN
Mesmo tendo uma pequena

área, a ilha se divide em duas. No
lado francês, onde se pronuncia
San Martã, é limpa, organizada
e discreta. No lado holandês,
onde se pronuncia San Mártein,
está um pouco esquecida e de
sorganizada, com uma crescente

colonização imigrante, mas por
'lá', não 'existe barreiras, frontei-
ras ou alfândegas que separem
os doíslados.A parte holandesa
tem seu lado positivo, as com

pras são muito baratas, existem
cassinos, e as casas noturnas
funcionam até tarde.

�
,

Oríginàlrnente batizada pelos
portugueses de Ilha da Curação
já que ali eram curados os maru

jos doentes de escorbuto muito

provavelmente porque ingeriam
grandes quantidades de vitami
na C dos frutos existentes na

ilha. Mundialmente famosa por
causa do licor feito das cascas de
laranja-da-terra, cravo e canela,
Curaçao é a queridinha dos tu-:
ristas por causa do seu céu azul
e o seu verde mar transparente

'o qual propicia a visão de car-

dumes e outros "habitantes" do
fundo do mar.
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FALECIMENTOS

Faleceu às 13h30 do dia 1/4,
a $1'(1, Vel1ilda Freese lnsch,
com idade de 57 anos, o sepul
tamento .foi realizá.do dia 2/4,
com saíd.a do fér.etro da Igreja
Imaculada Conceição, seguin
do' para o cemitério da Barra
do Rio Cerro.

LOTERIA

CONCURSO N° 310

-10.

11-U-15-�t6�,11
18 --19-�

CONCURSO N° 644

EDITAL .DE 'SELEÇÃO
N° 01/2008

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUN1CIP� DE ÁGUA
E ESGOTO - SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL, toma

público que estão abertas as inscrições para o Processo

Seletivo Simplificado 0112008.

l.DO . CARGO: A seleção d�stina-se à contratação
temporária pelo prazo de Oleum) ano, podendo ser

prorrogado por igual período, de Engenheiro Civil,
com carga de 40(quarenta) horas semanais.

2.DA VAGA: 01(uma) vaga.
3.DAS INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizada

no período de 07/04/08 a 15/04/08 das 8h às 12h e das

14h às 16h, na sede do SAMAE, situada à ma Erwino

Menegotti, 478, bairro Água Verde, Jaraguá do Sul.

4.DA SELEÇÃO: o processo seletivo será realizado

no dia 17/04/08 às
-

8h30min na sede do SAMAE, e

consistirá de Prova Escrita e Entrevista.

O Edital completo.estará fixado no Quadro de
-'�Publicações,'-Legais do SAMAE'e 'na Internet no site

. _. ,·�.s�aejs.com.�r. ,,; ...;\ '.

. ; :

'

.:";,:

Jaraguá do Sul, '1 de Abril de 2008:
.

'Luis Fernando Marcolla
.

Diretor Presidente

.,
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Tradição será mantida inclusive no repertório de shows escolhidos para a Schützenfest deste ano

O QUE VOCÊ ACHA DA REDUÇÃO DA FESTA?

MARIA ROSEll KRUGER,
40 anos, costureira

"N.ão vejo diferença. Eu nunca

vou porque tenho criança
pequena, mas acompanho pelo
rádio e jornal"·

DlONEY MARTINS MEDEIROS,
,

47 anos, cabeleireiro

"Ainda é muito! Fui só três
vezes. Do jeito que está o local
da festa fica até feio fazer. Já
deveriam ter prédio próprio".

IDA ANDRADE, 23 anos,
auxiliar pedagógica
"Fica melhor porque terá
menos bagunça e acidentes.
Eu não participo porque 'nao .

tenho costume";
,

LUIZ CARLOS KARSTEN,
52 anos, comerciante

�'Está certo r�duzir, não tem
mais tanto movimento. Isso re

duz o custo. Fazer só no final de
semana é uma. boa alternativa".

ALDO MAUL, 65anos,
professor aposentado
"Deveria aumentar, ser três
semanas como na Oktoberfest. E
um excelente exercício ir nessas

festas, melhor que academia".

LUA�A SCHEEVER,
16 arios, vendedora

"É m_elhor reduzir porque cada
ano decai mais. Eu gosto da festa,
mas assim talvez fique melhor e

mais organizado". .

'

SCHÜUENFEST

O CORREIO DO·POVO IEl
. QUlNTA·FEIRA, 3 DE ABRil DE 2008 _

Redução para
quatro dias
gera debate
o resgate da cult-ra germânica
é prioridade e deve ,Jer inovado
JARAGUÁ DO SUL

Na prática da caça e do
tiro formaram-se as primeiras
sociedades de atiradores, na

Alemanha medieval. O gos
to pela tradição foi cultivado
com o passar dos anos e vi
rQU festejo: o melhor atirador
era aclamado como rei. Junto
com a imigração alemã essas

características culturais e fol
clóricas foram preservadas e

difundidas por todo o estado
catarinense, principalmente.
Desde 1906, o Rei dos Atirado
res é apresentado anualmente
à sociedade jaraguaense.

O resgate da cultura alemã
na região do Vale do Itapocu
é a grande preocupação para
todos os organizadores da

. Schützenfest e para a Acstvi

(Associação de Clubes e So
ciedades de Tiro do Vale do

Itapocu), hoje com 20 socie
dades. Entretanto, o proces
so de resgatar uma tradição
é também o de inserir novas

formas aos festejos. "As pes
soas vão querer abraçar mais
a Schützenfest com a possí
bilidade de extinção", acre

dita a historiadora do Arqui
vo Histórico, Silvia Regina
Toassi Kita, sobre a redução
da festa.

Para Silvia, diminuir o nú
mero dos dias festivos poderá
qualificar o público e os ser

viços prestados pelos voluntá
rios das sociedades de tiro: ''A
festa deve ser incrementada
com trajes e bandas típicas,
além de trazer mais bandas fa
miliares e danças folclóricas.
Eles poderão inovar mais". O

importante, ressalta Silvia, é
colocar o público perto da rea

lidade dos atiradores germâni
cos, "para visuliazar a prática
do tiro na sociedade".

Todas as 20 sociedades de
tiro de [araguá do Sul têm sede
própria e são regidas pelo esta
tuto da Associação de Clubes.
Salete Tecilla Meier, secretária
da associação, explica que os

afiliados devem participar de
todos os eventos programa
dos (Festa de Integração, es

cala de trabalho e candidata
de rainha na Schützenfest,
Baile do Atirador... ) para "re
ceber o retorno do lucro da
Schützenfest, já que são vo-

, luntários e têm gastos com

a festa". Em .2002, eram 27
sociedades cadastradas na

Acstvi, mas "nem todas con

seguem cumprir o estatuto".

LUCIANA DE AGUIAR
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ULTRALEVE
r
'i

Não é de hoje qoe os céus de Jamguá
começaram a ser cobertos por rasan

tes de ultraleves, pelo menos já exis-
-tem uns cinco aviões desse porte hoje
aqui na cidade. Perguntar não ofende:
será que as autoridades da nossa re

gião não poderiam começar a pensar
em fazer uma pista de pouso para essa

turma descolada? Com a palavra!

NABOA
Vi no site Pérolas Políticos

que o secretório do Receito
Federal Jorge Rachid de
clarou, ontem, que o Vasco
do Garno ec Corinthians
foram isentos do pagamen
to de Imposto de rendo.
"Esses clubes de futebol
não ganharam nado em

2007: como cobrar impostos
deles?", afirmou Rachid.
Pôxo, eles bem que podiam
incluir o "Jure" nesse bolo,
jó que o time não ganho um

troféu há tempos.

SOCIAL-----

TE CONTEI!
• e.�� vergonha, nacional es

históriQ de cartões corporotiv
uma "gastança" (como muita ,

gente fala no intérip!1ão� intole?
rável/ por porte de peSsoas que
eram paro dar exemplo à ná\€�o.

[iotériar PiDga logo
•

•
-.

i.GORA 10 SUPBlCBIIBI_

i... 3275-2929
Valcir, Ketlin, David, Claudia, Tomé, Lucimara, Rita, Isandro, Jaqueline, Girlane, Marcilene, Adriano,
Jonatan, turma descolada de Administração matutino da UNERJ que colou grau dia 28 de março, na

Sair, e se prepara para o baile neste sábado no Baependi

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo Silico Maluta,
que lê esta coluna para ficar por den
tro das novidades de nossa sociedade.

PER TUTTI
O restaurante Per Tutti, depois de registrar todo o sucesso � as famosas

quartos-feiras de frutos do mor, volta à tona e com força··tWfal com jantar
típico italiano todos às quintas-feiras. Como eu ganhei um convite, e não
sou bobo, nem nada, estarei presente hoje à noite com toda a energia que
Deus me deu, na bela Nereu Ramos.DO LEITOR

Recebi e-mail do leitor Dalton Luiz
.>Rubini, indignado com as blitzes, di
zendo:
"Caro' Moa, não dá pro resistir, tenho
que dizer, concordo plenamente com

as blitzes que o PM taz, previne muita
coisa ruim, mas será que precisa fa- .

zer isso justamente na hora de maior
"rush" e nos principais avenidas da
cidade? O trônsito de Jaraguá já é so

frível, desse jeito ao invés da polícia
ajudar, SÓ ATRAPALHA"

" O progresso do pessoa é maior quando
elo comin�o os �scuras e sem Saber"SAO JOAO DA CRUZ

'DIZEM
POR Aí••.

Oue o estonteante

quarentona Adelaide,
Vieira cansou da vida de
separada e tratou de ar

rumar um namorado para
dividir o mesmo edredon.
E o felizardo tem nj)me e

sobrenome, trota-se do
empresário joinvilense

Cleiton de Freitas.

At

• Di0i22 de abrir, no Panorômico'
do Scar, tem mega.show camp
,grupo catarinense Expresso,tlm;
dos maiores sucessos no décaJo
de 80. Festa imp'erdivet

DENGUE
Reportagens diários estão assustando
os brasileiros, tudo relacionado com a

epidemia de dengue, fazendo inúme
ros vítimas no Rio de Janeiro. Volta
mos a pedir proteção à Nossa Senhora
dos Prazeres paro que o mal não atinja
nossa Jaraguá.

CARTÃO POSTAL
Recebi bonito cartão postal de Houston"
Estados Unidos, do camarada Aldo Maul,
onde permaneceu por vários dias dando
palestras na universidade local sobre o

aquecimento global e compra e venda de
crédito de carbono. Tá podendo!

Curtir os delícias da Pizzaria
Domini, no Super Angeloni.
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Oportunidade
Ontem apresentei o que é a Nota Fiscal eletrônica, mas também é lmpertnnte salientar que a implantação gradual da
NF-e exige uma adequação nos sistemas de gestão empresarial. ,As desenvolvedoras de programas de gestão empresarial
(ERP) estão adaptando seus softwares para essa nova realidade: Haverá a possibilidade das empresas que desenvolvem
estes programas abrirem novas frentes de trabalho e por conseqüência habilitá-Ias a competir fortemente em todo o BrasiL
Necessitamos valorizar os produtos, as empresas e organizações de nossa região.

_______---; íNDICE
IBOVESPA

CAPITAL DA
PALMEIRA REAL
Um exemplo da falta de valori

zação: Guaramirim é reconhe
cida desde 2003 como a Ca
pital Catarinense da Palmeira
Real. Sendo um produto muito
cultivado em nossa região,
existindo várias fábricas de
conservas dos mais variados
tamanhos. Esta cultura constl
tui-se em fonte de renda para
várias famílias de agricultores
e configurou-se em um produ
to substituto ao palmito nativo

que possui sua extração restri
ta. Infelizmente quando vamos

a vários mercados da região,
encontramos somente produtos
do nordeste e sudeste brasilei
ro e não dos produtores locais.

DESEMPENHO

VALORIZAR O LOCAL
Outro Exemplo: Em nossa região possuímos excelentes locais
turísticos de contemplação, com uma natureza exuberante e

peculiar com matas, cachoeiras, rios e picos. Mas economi
camente são poucos explorados. Existem muitas pessoas que
conhecem toda a beleza do nordeste brasileiro ou de países
estrangeiros, mas nunca pisaram em locais espetaculares em

Schroeder ou Corupá. Já visitou
várias praias internacionais, mas

não pisou na areia de Barra velha.
Ou então; já comeu uma boa p'i
canha do mato-grosso, mas nunca

comprou um ótimo churrasco dos
frigoríficos instalados em São João
do Itaperiú. Parece mesmo que
Santo de Casa não faz milagre.

INDICADORES CÂMBIO

BAIRRISMO
Muitos são contra o bairrismo.
Mas quem não defende seu bair
ro, município, estado ou país?
Ouando somos contra a entrada
de produtos chineses, que são
prejudiciais aos concorrentes
nacionais, isto é bairrismo. É
clare que não devemos chegar
ao extremismo, devemos ser

ponderados, pois sabemos que
não somos auto-suficientes, mas

deveríamos valorizar melhor os

produtos, empresas e organizações de nossa região.

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,726 1,728 -0,97%
1,568 1,569 0,45%

VARIAÇÃO
0,94%

Vendo de automóveis bote recorde
Dos 648 mil veículos vendidos no Brasil nesse trimestre, 70% foram financiados
SÃO PAULO janeiro a março, o total chega a

Na seqüência de recordes que 618,1 mil unidades, um aumen

a indústria automobilística vem to de 31,7% em relação a 2007.

registrando, o trimestre encerra- O crédito barato continua sendo
do na segunda-feira, 31, foi o me- o combustível das vendas, in
lhor da história, com vendas de formaram as montadoras. Cerca
648milveículos,31,4%acimado de 70% dos negócios são finan
resultado do mesmo período de dados. Embora alguns bancos já
2007. Em volume, foram vendi- comecem a limitar os prazos em

dos 154,8 mil veículos a mais. Só até 60 meses - movimento que se

no mês passado, as vendas soma- intensificou após as declarações
ram 232.198 unidades, incluin- do ministro da Fazenda, Guido
do caminhões e ônibus, 15,6% Mantega, de apoio à redução de
a mais do que em fevereiro. Foi prazos -, ofertas de planos Ínais
o melhor março do setor no País. longos continuam no' mercado, '

No, segmento' 'de automóveis A. indústria -automobilística pro
e comerciais leves, 'as vendas -jeta até o fim�do ano vendas de
somaram 221,1' mil .urüdades, 2,88 milhões de veículos.jum
20,2%.a mais que, em março do .crescímento de,17,�% na com-,

. " :, ,
," .' ,'.

ano passado. No acumulado de' paração com 2007. ' �'
'

, ',Vendas de autómõveis no ,pais'. somàrain' 232.198 unidades no mês passado, incluindo caminhões e ônibus, .
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PROJETO-PILOTO

SANTA CATARINA----�----

se, desembargador João Edu

ardo Souza Varella, a experiên
cia pioneira de cadastramento.
biométrico foi um sucesso. "Em

todos os sentidos, posso afir

mar que o trabalho transcorreu

além da nossa expectativa e só

temos elogios para o comporta
mento dos eleitores de São João
Batista, que compareceram em

peso desde os primeiros dias",
afirmou Varella.

Para a realização do cadas

tramento foram usados "kits

bío", conjuntos de scanner,

computador e mini-estúdio

fotográfico para a captação
dos dados dos eleitores: dados

pessoais, foto e, em pratica
mente todos os casos, digitais
dos

..
dez dedos das mãos.

Não combina
Indiscutivelmente bebida alcoólica e direção não combinam. Mas proibir a venda de bebidas em determinados locais é a

solução para conter a carnif.icina nas estradas brasileiras? O deputado Hugo leal, relator da Medida Provisória, que proíbe

li venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais, disse que a necessidade de reduzir o número de acidentes de trânsito
.

e salvar vidas é mais importante do que as conseqüências econômicas da MP. Ocorre que há riscos de eventual fechamento

de pontos de comércio nas estradas. Ainda em abril a MP deve ser votada. Há reações contrárias. Não deixa de ser uma

alternativa diante da falta de responsabilidade e cultura de motoristas que não só colocam a vida dos outros em risco, mas

as suas vidas. São 30 mil mortes por ano nas estradas e a bebida é uma presença constante. Mas a medida não passa de

um paliativo. Mais eficiente seria romper com a impunidade e punir exemplarmente os responsáveis por mortes no trânsito
-

envolvidos com bebida alcoólico. Enquanto se sentirem imunes e impunes não tem proibição que contenho o carnificina.

Codastmmento termino com sucesso
.

Cidade catarinense supera número de eleitores previstos para cadastrar título.
SÃO JOÃO BATISTA

Terminou o cadastramento

biométrico em São João Batis

ta, um dos três municípios bra

sileiros escolhidos para o pro

jeto-piloto de implantação do
sistema de registro de eleitores

por meio de impressão digital
. e fotografia. Segundo o TRE

.

(Tribunal Regional Eleitoral),
de Santa Catarina, até o encer

ramento dos trabalhos, às 19

horas de terça-feira, 1('), 16.064

pessoas compareceram para
se cadastrar (revisão eleitoral,
alistamentos e transferências).
Houve um aumento do eleito

rado em 1.945 pessoas, já que

antes do cadastramento, eram

14.119 eleitores.
Para o presidente do TRE/

IMPOSTOS
Em pauta no Congresso propostos paro regulamentar o

Imposto sobre Grandes Fortunas. O PSol sugere alíquotas
de 1% o 5% sobre um patrimônio o partir de R$ 2 milhões.

O PT também apresentou suo sugestão, mos até agora

ninguém priorizou o redução do carga tributário, princi
palmente, poro o classe médiá que carrega esse peso.

. CONFORTÁVEL
"Eu também me considero candidato da simpatia do

governador luiz Henrique," expôs o democratas Darci

de Mattos. "Não tenho dúvidas que o governador tem

hensreferêncíus minhas," concluiu o candidato do

prefeito Te�aldi de :Joinville. '
.

.

'
' r ',',

"

�!��e�En��!� influência. A realidade municipal
que prevalece," g'arantiu o senador Raimundo Colom

bo descartando qualquer interferências nos alianças
poro as eleições de outubro visando suo disputo pelo
governo do Estado em 2010.

TEM MAIS·
O deputado Darci de Mattos reforçou que há um acordo
coso ocorro segundo turno em Joinvill'e: "Ouem chegar
lá terá o apoio do outro." Ou' seja, indo Mattos terá o

apoio de Mouro Mariani e vice-verso. Mos coso os dois

cheguem no segundo turno? Daí Mattos não teve dúvidas:
" O vitorioso será o governador luiz Henrique. O que é

bem possível que ocorro."

COMENTÁRIOS
São duas os cónversas com o PSDB de Florianópolis. Pelo menos é esse o co

mentário de siglasque promovem aproximações com os tucanos. Uma delas,
é canduztda por .9lgu,roas0lideranças do partido, .pbe�ps para,.fututP� .coli
gações. � outrar ��pletamente contrária, tem �?mo condutor o d!pu!pdo
Marcos Vieira, quê quando entra no drcuito personalizo ostcontatos. if'

COBIlANÇA
A questão agora não é quem vai ser a candidato do casal Amin a pre-

�feitura de Florianópolis, mas o·que um'deles eofrentaráidurante o çam

ponha. Segundo avalioçã9 dos adversários o termo h�ran�o, utilizado

negativamente pelo preféito Dário Berger, significa que os. problemas
do cidade foram criados de éerta forma por eles - Esperidiao e Ângelo
- que praticamente se revezaram no poder durante décadas.

,SAINDO
Ouem deve estar deixando antes de outubro o Câmara de Vereadore� de ...

Florianópolis .. em de!Jnitivo é,o progressista Guilherme Grifo. SeguRdo
�

colegas .gão:'y�ltpmais. Abre espaço para o primeiro suplente. Confiden

ciou q�e}só 'retorno numa chapa majoritário .

COMPROMISSOS
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Lula espero que centrais fiscalizem

Lula veta

fiscalização
BRASíLIA

o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva vetou o artigo
do projeto de lei das centrais
sindicais que exigia a pres
tação ao TCU (Tribunal de
Contas da União) do dinhei
ro recebido pelas centrais
via contribuição sindical

obrigatória. O texto foi apro
vado pelo Congresso.

Para conseguir apoio de
setores da oposição à pro
posta de manutenção do im

posto
: sindical obrigatório,

durante a votação da matéria
na Câmara há cerca de um

mês, os dirigentes da Força
Sindical, da CUT e de confe

. derações fizeram um acordo

que previa a fiscalização do
TCU.

Mas, ao sancionar a lei,
Lula vetou o único artigo
que garantiria um mínimo
de transparência no uso de
cerca de R$ 1 bilhão de re

cursos cobrados do trabalha
dor, sindicalizado ou não.
Ao justificar o veto, Lula

"pediu a Deus" que os sindi

calistas fiscalizem o uso do
dinheiro.

.

Paulo, Pereira da Silva,
presidente da Força Sindical,
admitiu que o veto vai esti
mular desvios de recursos

do imposto. E acrescentou:
"Manter a fiscalização do
TCU seria uma interferência

indesejada. Isso poderia dar

margem a perseguição aos.

sindicatos" .

DENGUE-
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Eleições dificul,tam combate
Segundo Temporão, outros cinco estados estão em alerta

.

RIO DE JANEIRO

O ministro da Saúde José
Gomes Temporão afirmou
ontem que o combate à den

gue em ano eleitoral é guerra
perdida. Segundo ele, com a

politização do tema, quem sai

prejudicada é a população,
porque são "desmobilízados os

programas e demitidos os ser

vidores que atuam na área".
O ministro advertiu ainda

que além do Rio de Janeiro,
outros cinco Estados estão em

estado de alerta por causa do

mosquito da dengue. "Todos
os anos quando há disputa
eleitoral nos municípios, a

guerra contra a dengue perde.
Se desmobilizam programas,
se demitem servidores e se faz

politicagem com uma coisa
tão grave"

Temporão afirmou que além
do Rio, Ainazonas, Rondônia,
Pará, Rio Grande do Norte e

Bahia estão em estado de alerta

por causa da dengue. "É preci
so que se evite nesse locais que
ocorra uma situação semelhan
te à que acontece no Rio. Esta
mos trabalhando para isso".

O ministro anunciou que
será realizada hoje a reunião
do Conselho Nacional de Se
cretários de Saúde. A idéia é
debater as ações de combate à

doença e intensificar o rema

nejamento de profissionais de
saúde para que trabalhem nos

atendimentos aos pacientes
no Estado.

Poro ministro, politizoção do dengue prejudico o população, pois desmobilizo programas e demite servidores

Temporão adiantou que a

idéia é tirar médicos de ati
vidades burocráticas, aumen
tar a carga horária de outras,

aproveitar o trabalho dos apo
sentados e ainda contar com a

ajuda de profissionais de ou

tros Estados.

Segundo o ministro, há ain
da a possibilidade de dar uma

ajuda financeira àqueles que
colaborarem com essas ações,
mas essa seria, por enquanto,
apenas uma possibilidade. "Se

necessário, sim".

Temporão lembrou ainda

que o governo federal, com a

ajuda do gabinete de crise ins
talado no Rio, faz um levan
tamento de todos os médicos

que atuam no Estado, mas,

por enquanto, não tem o nú
mero que representa o déficit
de profissionais na região.

ANS falará em 1 O dias sobre cobertura
Fenasaúde alerta para 'alta de preço. Agência reguladora diz que não autorizará

SÃO PAULO

Há dois pedidos de liminar
na Justiça Federal do Rio de Ja
neiro para tentar impedir o novo

rol de procedimentos cobertos
pelos convênios médicos. Um
deles em benefício das empre
sas que compõem a Associação
Brasileira de Medicina de Grupo
[Abramge] e outro das Unimeds.
Ainbos aguardam a manifestação

'5. da Agência Nacional de Saúde
g Suplementar (ANS) para serem

� julgados. A agência reguladora
informou que irá se manifestar

em dezdias.
A nova lista de serviços já

está disponível aos usuários de
convênios de saúde assinados a

partir de janeiro de 1999. No en

tanto, a própria Fenasaúde, que
reúne as maiores empresas de

planos, alertou que a maioria dos
beneficiários, 20 milhões de pes
soas que têm planos coletivos,
poderá sofrer aumentos nos valo
res que eventualmente pagam ao

usar o convênio ou adequações
no padrão de atendimento.

"Houve um ganho.. masConvênios alertam poro alto

tudo que é bom tem um pre
ço", afirmou Solange Beatriz
Mendes, diretora da Federação
Nacional de Saúde Suplemen-
tar (Fenasaúde).

.

No entanto, no caso dos
usuários de planos individu
ais, 6 milhões de beneficiários,
os reajustes são arbitrados pela
Agência Nacional de Saúde Su

plementar (ANS), que regula
o setor e já declarou que não
autorizará aumentos neste ano

com base no novo rol- o reajus
te é definido em maio.
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ELEiÇÕES NOS EUA

INTERNACIONAL---------

McCain já analisa candidatos a vice
Governador de Minnesota está entre os políticos cogitados para o cargo
ANNAPOLIS

O candidato republicano à
Presidência dos Estados Uni

dos, John McCain, disse ontem

que começou a compilar uma

lista de possíveis companhei
ros para ocupar a candidatura
a vice. Em entrevista a uma

rádio, McCain, de 71 anos,
disse em tom de brincadeira:
"Estou ciente. da importância
da questão (do vice) devido à
minha idade".

Ele não deu pistas sobre
quem consta na lista de pos
síveis vices, mas afirmou que
"gostaria que isso fosse resolvi
do o mais rápido possível". En
tre os políticos que vêm sendo
mais citados como possíveis
vices está o governador de Min

nesota, Tim Pawlenty.
Ontem, McCain participou

de uma visita à Academia Naval.
dos EUA, em Maryland, onde
ficou durante quatro anos, na

juventude, antes de ser enviado
como piloto à guerra do Vietnã.
Durante o conflito, seu avião foi
abatido e ele passou cinco anos

e meio como prisioneiro.
Nesta semana, o candidato

.

Oposição proclama
vitória com 50,3%

A oposição do Zimbábue garantiu
ontem que ganhou os eleições presl

.denclols no final de semana ccmvetcs
suficientes poro que não seja neces

sário um segundo turno. Segundo o

Movimentõ para o Mudança Democrá
tico (MDC), o candidato do legenda,
Morgan Tsvangirai, obteve 50,3% dos
votos, enquanto o presidente Robert
Mugabe conseguiu 43,8%.

Bush fora das

Olimpíadas
Congressistas dos Estados Unidos

pediram que o presidente George, W.
Bush reconsidere suo decisão de assistir
aos Jogos Olímpicos de Pequim, como

sinal de protesto pelo violento reação
do China contra manifestantes do Tibete.
Corto enviado o Bush, assinado por 15

legisladores, qualifica como "inadequa
do" o decisão de Bush de viajar à China.

republicano visita locais im

portantes de sua vida, num re

curso para chamar a atenção da

imprensa, atualmente dedicada
a cobrir a acirrada disputa pela
indicação democrata entre Ba
rack Obama e Hillary Clinton.

McCain passou os últimos
dias falando da sua transfor

. mação de "bad boy" em herói
de guerra.

O republicano disse acredi
tar que muitos norte-america
nos são indiferentes ou cínicos
sobre as virtudes dos Estados
Unidos. Segundo o republica
no, o que as pessoas precisam

.

é de uma causa maior que si

. próprios, seja "alistar-se no

Exército, ajudar a alimentar

quem tem fome ou procurar
um serviço público".

Para McCain, isso é causado,
em parte, pelas dificuldades eco

nômicas pelas quais muitos pas
saram enquanto outros lucram
como nunca. Outro motivo seria
uma "reação aos erros do governo
e a incompetência e o egoísmo de

algumas figuras públicas".
"

AGÊNCIA ESTADO McCain visita essa semana locais importantes de sua vida numa tentativa de chamar a atenção da imprensa

Fiéis pedem canonização de
João Paulo 3 anos após morte

Milhares de católicos lembraram morte de Joã.o Paulo II no Vaticano

VATICANO

Católicos de todo o mundo
lembraram ontem o terceiro
aniversário da morte do papa
João Paulo II. Fontes do Vatica
no dizem que há cada vez mais

apelos de fiéis para que se acele
re seu processo de canonização.
O papa Bento XVI rezou uma

missa solene alusiva à data parai
dezenas de milhares de pessoas
na praça de São Pedro.

O processo de beatificação já
está quase concluído, e a Igreja
diz já ter inclusive encontrado
um milagre que pode ser atri
buído ao falecido pontífice:

.

a

inexplicável cura da freira fran
cesa Marie Simon-Pierre, 47

anos, que rezou para que João
Paulo II a livrasse do mal de Pa

rkinson, mesma doença que o
o acometia.

"Durantemuitos dias, a basili
ca do Vaticano e esta mesma pra
ça foram realmente o coração do

mundo", disse Bento XVI em seu

sermão, enquanto fiéis erguiam
bandeiras da Polônia, terra natal
do falecido papa, e cartazes com

a imagem dele. Bento XVI não
usou a palavra "santo", mas disse

que João Paulo II tinha "muitas

qualidades humanas e sobrena
turais", e que era um místico do
tado de sensibilidades espirituais
excepcionais.

Em abril de 2005, durante
o funeral de João Paulo II, fi
éis gritavam pedidos para que
ele virasse um "santo súbito".
Em maio daquele ano, Bento
XVI dispensou o antecessor

do prazo de cinco anos entre

a morte e o início do proces
so de beatificação, primeira
etapa para a canonização. Se
o papa aprovar esse milagre,
João Paulo II poderá ser bea
tificado. Seria preciso outro

milagre para que se passasse à

canonização, ,

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



----------ESPORTE

CATARINENSE

Jovane (E) está com uma luxação na clavícula e, por isso, está fora do Campeonato Catarinense

Muitas dúvidas na

cabeça do treinador
Zagueiro Jovane está fora do campeonato
JARAGUÁ DO SUL

O técnico Abel Ribeiro deve

começar a montar hoje a espi
nha dorsal do time que vai en

frentar o Guarani, neste sábado,
pela ga rodada do returno do

Campeonato Catarinense da Di
visão Principal. O meia Bele e o

volante Erivelton estão suspen
sos e não jogam. Além disso, o

meia Vanderson voltou a sentir
a contusão e também está fora.

Já Jovane teve uma luxação na

clavícula e está fora do campe
onato.

''Ainda não trabalhei ne

nhum coletivo. Não sei quem
vai começar jogando. Vou

começar a ver isso amanhã

(hoje)", disse o treinador no fi-

nal do treino de ontem. O jogo
. contra o time de Palhoça é de
cisivo para ambos os times. Se
o Bugre vencer, praticamente se

garante na elite. Se o Juventus
vencer, aumenta as chances de

permanecer na Divisão Prin

cipal. "Vai ser um jogo muito

aberto", resumiu Ribeiro.
Para o treinador, o fato do

Guarani jogar fora de casa (as
partidas do Bugre são reali
zadas no Estádio do Avaí, em

Florianópolis) não inteifere em

nada. '� única diferença é na

qualidade do gramado. Em ma

téria de torcida, não muda mui

to porque em Palhoça também
não ia muita gente", comentou.

A programação ainda não

está pronta, mas o time deve
embarcar para a Capital catari- -

nense na sexta-feira. Depois do
Guarani, o Moleque Travesso
enfrentará o Atlético de Ibira
ma em casa (dia 13 de abril) e

o Joinville fora (dia 20). Com 15

pontos, o tricolor jaraguaense
ocupa a penúltima colocação
na classificação geral e precisa
de pelo menos cinco pontos
para sair da zona do rebaixa
mento. Já o Guarani tem 20

pontos e é o primeiro time fora
da área de risco. Um tropeço do
Cidade Azul, que pega o Criciú
ma em casa, pode ser favorável
ao Juventus.

JULiMAR PIVATTO

-iM'ij'II@'I'!ifflij'1'iM'i'£i1'it*,idl'
COL. TIMES P J V E D GP GC SG PG

10 Criciúma 20 8 6 2 O 23 9 14 43

20 Avaí 17 8 5 2 1 21 8 13 39

30 .. Figueirense 15 8 5 O 3 21 13 8 40

4° Mptropolitano 14 8 4 2 2····. 15 12 3 35

5° Atléfico 11 8 3 2 3 16 16 O 24

6° Cidade Azul 11 8 3 2 3 15 15 O - 17

7° Chapecoense 10 8 3 4 18 16 2 24

8° . Marcílio Dias 10 8 2 4 2 17 19 -2 23

9° Joinville 9 8 2 3 3 10 15 -5 20

5

5

8

8

10° Juvenfus 6. 8 2 O 6 8 23 -15 15

17 -6 13

24 -12 20
11° Brusque
12° Guarani

2 5

2 5

11

12

Resultado de Ontem

Partido odiado do 60 rodado
Marcílio Dias 3x3 Atlético

90 Rodado

Amanhá
20h30 - Avaí x Brusque (SporTY)
Sábado
15h30 - Marcílio Dias x Chapecoense
20h30 - Guarani x Juventus
Domingo
16h - Atlético x Joinville
16h - Metropolitano x Figueirense (Record
e SporTY)

loa Rodado

13/4 (Domingo)
16h - Joinville x Metropolitano
16h - Juventus x Atlético
16h - Criciúma x Guarani
16h - Figueirense x Marcílio Dias
16h - Chapecoense x Avaí
16h - Brusque x Cidade Azul

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

produzidos com tecidos do
mais alta qualidade.

I
(47) 3371-5558 e-mail kaiapos@kaiapos.com.br- www.kaiapos.com.br

As meninas
De olho no Estadual, o Juventus/Olympya disputa neste fim-de
semana a 1 a Copa Garcia, em Blumenau. A primeira partida será
às 14h do sábado, contra o Meninas da Boa Vista. Também partici
pam da competição o Móveis Porath (Pomerode), Apiúna, Hering,
Águia, Tiozinho e Ponte Preta, estes últimos todos de Blumenau.
Vai ser um grande teste para as meninas jaraguaenses.

Provavelmente 12 ou 14 times disputarão, a partir de 6 de julho, a

Di;vi�qo;:Eª�ecial d duo das trê�Rue c
.

ste an9, há
também ós"ôito q put acesso ii' ano e mais três

•

que pediram a inclusão na competição. Todas passa por avaliação
m pectivõsestódios,

'.'

ye �.s mes�os precisam ter c
.

ad o de mil�orcedo lemde ofé:recerem total segu

,

RE�p��MENI0 .. , /
'. ..' (f

4i Independente de 12 ou 14 equFpes; serã ados duàs chaves eom
os times divididos por região e jGgando entre si em dois turnos. Os
quatro primeiros pos�om para a próximo f se, que começo o ser eli
minotóriosaté o finoHIonde se-êonheeerú mpeão de .. codo tulno,
que decidirá o título e o único vago poro o Divisão Principal em 2009.
Resumindo, vai ser pedreiro.

;, REBAIXAMENTO
Com o Especial, o Divisão de Acesso fico poro o ano que vem. Ou ainda
este ano, coso mais'equipes qu�irom se inscrever, o q'pe é muito di
fícil. EI1!ão, com 12 participantes neste ano, dois coem poro o Acesso
no ano que vem. Se for 14, coem quatro. Significo que Santa Catarina

pode ter três divisõ�s em 2008, sendo que.as duas primeiros seriam
com dez. equipes cada. O Acesso ficaria poro os equipes rebaixados
este ano, mais quem se interessar em participar ano que vem.

REFORÇOS
A equipe jaroguaense de atletismo confirmou mais quatro reforços para
este ano. Edimar Bra:zzo é especialista em salto em altura ados 110m com

}i/barreiras. Rhony Volinórbida chega para os saltos em altura e com varo.
E Cleberson Wagner é especialista em provas·combinadas, como heptatlo
e pentatlo. Mas a maior novidade é Amando Moraes Cezar, esposo do go

" %\jileiro Tiag�/da Malwoo, que reto.rna às pistas depois da gravidez. Amando
coleciona vários títulos de campeã gaúcha no heptotlo.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

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



ffi O CORREIO DO POVO�-

QUINTA·FEIRA, 3 DE ABRI,L DE 2008 ESPORTE--------

Falcão faz fisioterapia e acredita que pode estar preparado para entrar em uma possível final

MUNDIAL

Falcão confiante que
poderá' jogar a final
.Fisioterapeuta aíirma que tratamento evoluiu

GRANADA (ESPANHA)

,

A quarta-feira foi de ativida
des intensas para os atletas da
Malwee. Já de manhã, a equipe
realizou trabalho de muscula

ção e durante a tarde tiveram a

oportunidade de treinar no gi
násio onde vão ocorrer os jogos
que podem fazer da Malwee
a campeã intercontinental de
clubes.

Apesar do cansaço acumu

lado devido à longa viagem, o

preparador físico João Romano
disse que a equipe está em um

nível bom. Já o ala Falcão não

participou do trabalho pela ma

nhã e durante a tarde, treinou

separado do grupo.
Segundo o fisioterapeuta

Renato Miguel Jorge "ele está
evoluindo e o tratamento já deu
um passo a frente". Durante a

tarde, enquanto os demais atle
tas treinavam com a bola e sen

tiam o piso do ginásio que será

palco da Copa Intercontínen

tal, Falcão fez alongamentos,
exercícios .cardiovasculares na

bicicleta e um pouco de mus

culação.
Falcão diz que já não sente

dor ao caminhar e isso o deixa
otimista. "Só de andar sem dor,
já dá uma segurança. Na sexta
vamos aumentar a intensidade
dos exercícios e sábado vou sa

ber se estou em condições de

jogar", afirma.
Para o técnico Ferreti, o trei

no, foi de alta intensidade, mas

, o Falcão deve fazer falta duran
te o campeonato. ''Agora temos

que focar na equipe. O Wiliam
entra no lugar do Falcão e eles

possuem características técni
cas parecidas", revela. Quanto
à expectativa de conseguir o tí
tulo ele se diz estar atento aos

times adversários. ''A expectati
va é sempre a de ganhar. Mas
temos adversários fortes. O Irã,
por exemplo, tem uma base for
te e é hábil", comenta.

Já. o goleiro Tiago, se mos

trou bastante empenhadodu
rante os treinos de ontem, e

diz que o fato de a equipe as

sistir aos primeiros jogos, já é
uma vantagem. "Hoje vamos

sentir o clima da arquibanca
da, da arbitragem e dos times

que ainda não conhecemos",
.adianta, Hoje, a Malwee trei
ná às seis da manhã (horário
de Brasília) e a tarde a equipe
vai ao ginásio para conferir as

primeiras partidas da Copa In

tercontinental, já que estréia

somente amanhã,

Descanso
A noite de sono no hotel cinco estrelas Nazaríes fez muito bem aos

jogadores da Malwee. Ontem, eles acordaram animados e dentro
do ônibus a caminho do primeiro treino em terras espanholas, o

clima era de descontraçõo. Os jogadores cantavam, batucavam e o

repertório era de pagode e samba, como nõo podia deixar de ser.

TEMPO
As condições do.tempojtambéril contribuem para a anima§õo de toda
a equipe. Deixamos para trás dias ensolarados em Jaraguá do Sul,

� mas aqui encontramos temperaturas agradáveis que giram em torno

� de 11 a 15 graus. Nõo dó para dispensar o casaco, principalmente à
g noite, mos o sol tem predominado em Granada.
w
'"
(f)

ê COMPRAS
Mesmo quando nõo e�.tão em treinamento, os jogadores da M,alwee
andam sempre juntos;'O ossunto que predomina, é cia 1utebol.
As opin.iôes dix�r�,e!"%fil relo��o aos �imespa!a os rç�m�,e
essas dlferença�sé:mp��acallàm em brmcadelras. Na e ontem,
alguns j.ogad.ores foram' às compras em uma loja de departament.os
c.onhecida em toda a Eur.opa. A maioria deles procura por r.oupas e

eletrônicos para levar ao Brasil

NO HOTEL
No Hotel,Nazaries, estõo hospedados atletas e membrqs dg organi
zação da Copa Intercontinental de Clubes. Ontem, os jogadores do
Action 21 Charleroi çqram no mesmo horário que os atletas da
Malwee. Mesmo que

.

possa encontrar os jaraguaeoses em uma

possível final, o C" ilade prevaleceu entre os a�l(ta� de am-

f.bos os clubes.4
se ,

A equipe do Action 21 Ch dêr.oi (Bélgica) trein.ou na' tarde de .ont.�m
(foto), e se prepara puro enfrentar e Ájax de Tanger (Marrocos) hoje.
Apesar M língua"oficról do Bélgica �er o francês, entre os atletas a

língua p.ortuguesa predomfng. E que seis jogadores do time sõo do
Brasil. Um deles, e fixo' Ad.olfo Wulf, é de Jaraguá dn SgJk Durante

r 'entrevista, Ad.olf trolfcôntente cem a atuaçõo no time rc-

't�' �.eu, �as diss erta e sta
. temp.orada, el

I

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Contrato com Hertha Berlin vai até dia 30 de junho e não deve ser renovado
SÃO PAULO O volante de 32 anos, que dei-

a São Paulo sonha ter o xou o Morumbi logo depois
volante Mineiro para o se- de ser campeão brasileiro, em

gundo semestre, mas não, 2006. Naquela oportunidade,
será tão fácil como imaginam Mineiro recebeu proposta de

, os dirigentes são-paulino. a 'renovação por quatro anos e

presidente do clube, Juvenal ainda um plano de carreira

[uvêncio, já conversou com o .no clube - continuaria traba

jogador, que até aceita voltar lhando no São Paulo, mesmo

ao Morumbi, desd-e que não ' depois que abandonasse o

consiga ficar na Europa: 'futebol.
''A intenção dele é ficar Já o volante Renan foi nego-

aqui (na Alemanha) por mais dado nesta quarta-feira com o

.dois anos. A família também Vitória. a São Paulo o empres
quer ficar", disse Paulo Han- tau até 31 de dezembro, para
sen, empresário de Mineiro. ele poder jogar o Campeonato
"Já temos algumas coisas en- Brasileiro no clube baiano.

gatilhadas. Mas ainda não "Estou feliz. Claro que gosta
definimos nada porque esta- ria de ter uma nova chance
mos esperando a temporada no São Paulo, mas, como não
acabar". A única certeza é dá, será importante paramim
que Mineiro não irá ficar no voltar a jogar e na Série pt,
Hertha Berlin após .o térmi- afirmou Renan, que não fazia
no de seu contrato, em 30 de parte dos planos do técnico

junho. "Não vou falar que é Muricy Ramalho e estava en

impossível ele voltar ao Bra- costado no elenco são-pauli
sil, mas, neste momento, sua no, treinando no CT de Cotia
vontade é a de jogar em outro com as categorias de base do
clube na Europa", explicou o clube. a São Paulo só exige
empresário. que o Vitória libere o volante

a São Paulo vai esperar até se ele receber uma oferta da

quanto puder para contar com Europa.

Manifestantes preparam mais

protestos no caminho da tocha
ALMATY (CASAQUISTÃO)

Grupos contrários à pre
sença chinesa no Tibete

preparam manifestações ao

redor do globo durante a

passagem da tocha olímpi
ca. Mas nesta quarta-feira,
na primeira parada do traje
to de 137 mil quilômetros,
na cidade de Almaty, no

Casaquistão, o clima foi de

tranqüilidade e festa.
Debaixo de neve, as au

toridades do Casaquístão
prepararam um esquema
rigoroso de segurança, com

4,5 mil policiais, para evi
tar protestos durante a pas
sagem da tocha por Almaty,
Hoje, ela já parte para Is

tambul, na Turquia, em mais
'uma parada. Mas o caminho
não será tão tranqüilo quan
to foi em Almaty. As autori
dades de San Francisco, na

costa oeste dos Estados Uni-

dos, divulgaram nesta quar
ta-feira o trajeto que a tocha
irá percorrer na cidade, no

dia 9 de abril, e informaram
que haverá espaços destina
dos a manífestantes em vá
rios pontos.

Paris avisou que vai se

guir o mesmo caminho. Du
rante a passagem da tocha
pela capital francesa, no dia
7 de abril, será colocado um

imenso cartaz na fachada da
prefeitura "em defesa dos
direitos humanos em todo
o mundo". A pressão inter
nacional sobre a China em

razão do desrespeito aosdi
reitos humanos no país e do
tratamento da questão' do
Tibete não pára de aumen

tar, com uma sucessão de
protestos contra os anfitri
ões da Olimpíada de 2008,
vindos de diferentes partes

. do rnundo.

, Mineiro pode voltar a vestir a camisa do São Paulo, caso não recebe nova proposta do futebol europeu

Santos deve
ir com reserves
Emerson leõo confirmou que estará

à frente do Santos contra a Ponte Preta,
domingo, na Vila Belmiro, pela rodada
final da 1 a fase do Paulistõo. O treina
dor, porém, concordou com o presldente.
Marcelo Teixeira de que deverá selecio
nar apenas jogadores pouco, utilizados
no ano para o duelo estadual.

Conmebol discute

jogos na altitude
o comitê executivo da Conmebol se re

úne hoje, em Luque (Pamguai), pam deba
tet entre outros assuntos, a recomendação
da Fifo pam estender o veto à altitude em

jogos válidos por torneios continentais. Re
centemente, a Fifo proibiu a realizáção de
partidas das eliminatórias sul-americanas
em cidades acima de 2.750m, a nõo ser

que os visitantes tenham período de adap
tação de duos semanas.
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Movimentos de um sábio
Aldo Barlleta ministra curso amanhã em Jaraguá, sobre 'O Segredo'

(>

CARAGUÁ AUTO ELITE
Uma relação de confiança comvceê,

prioriza o pensamento positivo
que "gera o sentimento e que vai

gerar o comportamento". Ele diz

que a mente é tão poderosa que
vibra conforme o pensamento, a

chamada Lei da Atração. "O me

lhor amigo e o pior inimigo vive
dentro de você".

Esquiar em Bariloche, mergu- entrevista concedida ao apresen
lhar em Fernando de Noronha, tador [ô Soares. Barlletla conta

pular de bang jump ou particípar que [ô estranhou o fato do mon

de rituais em ilhas isoladas da ge aparecer no programa vestindo
Nova Guiné são exercícios que terno e gravata e não as típicas rou

invejam qualquer aventureiro. pas largas e coloridas.
Acordar todos os dias às 4 horas Em 1994, Aldo Barlletta parti
da manhã, manter rigorosa rotina cipou em Londres do curso master

de orações e meditações, raspar em Programação Neurolinguistica
o cabelo todo ano nos meses de para descobrir e identificar a lin

junho e julho para acompanhar guagem corporal.lá ele fez amíza
a prática dos monges tibetanos de com um monge e recebeu um

também não são prátíças.ico-. convite para visitá-lo em Nepal,
muns, apesar de menos inveja- na Índia. O mosteiro que servi
das. O antagonismo das ativída- .' ria como estadia à visita de três
des descritas acima encontra um meses, tornou-se moradia de um

ponto em comum: Aldo Barlletta, ano para Barlletta. "Nesse tempo
monge e consultor internacional. .

eu aprendi a grandiosidade da
"O homem vivo deve .ser como .humildade, foi fundamental",
o mar, sempre .em 'movimento"," analisa. Nesse período de grande
filosofa. aprendizado, ele aumentou tam-

Contar a história de vida 'ele
.

bém sua capacidade profissional,
Barlletla não é fácil nem para ele, criando o curso de auto-conheci
mas o monge tenta resumir em

. menta e desenvolvimento das
uma frase: "Eli sou um monge quatro inteligências (física, erno

católico". Foi esta frase, ínclusi-. cional, intelectual e espiritual),
ve, que serviu de justificativa na Como consultor, Barlletta

PALESTRA
Aldo Barlletta estará amanhã,

dia 4, no auditório do Hotel Mer

cury, ministrando o curso "O Se

gredo - Uma jornada para o suces

so". O evento, que inicia às 19h30,
tem o objetivo de promover o auto
conhecimento para desenvolver o

lado pessoal, profissional, empre
sarial e financeiro. As vagas são li
mitadas e as inscrições devem ser

feitas antecipadamente com Fran

cisca, pelo telefone 3371-8611,
apto 213. A contribuição é de R$'.
35 e mais duas caixas de 'Ieíte ou

dois brinquedos para a doação,

LUCIANA DE AGUIAR Barletta diz que o pensamento positivo é capaz de transformar

.

De segunda a sexta das 1 às 19 hs.
SábCtdO: das 8h30 as 12h30 - Assistênào técnica (com r;l9êndCamentO).

vI
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