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Malwee joga
pela Liga hoje

,

Time enfrenta o Alva res Co bra I às
-20h15 tentando esquecer o

Campeonato Mundial.
.' Página 22

Menos de 30% '

já-declararam'
Das 24,5 milhões de pessoas que de
vem prestar contas com Leão, apenas
7 milhões ja fizeram a declaração,
'segundo a Receita Federal.

,
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_fal'tam vagas
nas creches
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Jara_guá

, do Sul denuncia ti falta de 900 vagas
nas creches municipais.
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Os britânicos estêo mais ricos, es-'i'

tão'mais saudáveis e vivem mais
do que antes, porém não parecem
mais felizes. A afirmação é da pes
quisa anual do Escrilórió para Esta
tísticas NaciôlÍais�(ONS}. Segundo
o estudo, a rend'a na' Grã�Bretanha
mais, que dobrou nos últimos 30
unos. Na saúde, as coisas também'
melhoram. Mos o satisfação com o

nível de vida permaneceu estável
desde a década de 1970.

,

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
SETOR DE SANTA CATARINA

CORRFJO DO p'
Carreira encarada
com seriedade
Grozi Massafera vence o preconceito
e ganho destaque como atriz.
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Laguna 'conta a
,

história do país
, Cidade catarinense retrata fatos que
marcaram o Brasil cOm belas paisagens.
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.HOJlTEM
€IASSL\MIS NegóciosLEIA HOJE

Geração
consumista
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Defidentes lutam Definidas datas
por acessibilidade' da vacinação
Encontro em Guaromirim reuniu auto
ridade� e deflelemes físicos para deba
ter os políticos públicas voltados o esta
porte da população. __

�1

" Secretario de Saúde quer vacinar con
tra a-gripe cerco de oito mil idosos.
Componho inicia no próximo dia 26 e

vai até o dia 9 de maio.
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CHARGE

SALTO TRIPLO

PONTO DE VISTA .

Sem radicalismos

DO LEITOR

50 unes em 5, mas
e os outros 45 anos

Existiu neste país um político que faria o Brasil

avançar 50 anos em 5 anos, caso fosse eleito, fatos da
nossa história que não se deixa mentir. O país, então
era um enorme canteiro de obras, uma nova e moderna

capital da república, novas estradas, ferrovias, hidro
vias, aeroportos, abertura para novos investimentos

industriais, no qual passaríamos de um país agrícola e

daríamos o sobre-salto para a modernidade.
Os investimentos vieram dos mais variados setores,

federal, privado, cada um fazendo a sua parte. O Go

verno, abrindo e interligando o país de norte a sul com
modernas rodovias e estradas de ferro, construção de

portos para poder escoar suas exportações. Existiam
até então as tais Empresas Estatais como a "Rede Ferro
viária Federal Sociedade Anônima" (RFFSA), a "Capi
tania dos Portos do Brasil", o "Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem" (DNER), a "Companhia Side

rúrgica Nacional" (CSN), dentre muitas outras.

Muitas destas empresas hoje foram privatizadas, no
qual reservo-me o direito de abster uma opinião a favor
ou contra. Nosso país continua crescendo, ínvestimen
tos do setor privado dão conta disto, mas como levar
todo este cresciinento.

Não existe crescimento sem transporte, estamos
perdendo nosso transporte mais seguro e barato, que
é a malha Ferroviária, esta no setor privatizado e sem

investimentos, sem falar da nossa malha rodoviária, o
que se tem feito é a operação tapa buraco, a frota nacio
nal cresce, na mesma proporção cresce os buracos.

Exportar ainda é o melhor negócio, crescer é preci
so, necessita-se então investir em nossos portos e aero

portos para acompanhar este crescimento.
O sentimento que. tenho e não é só meu, é que o

Brasil está emperrando, ou seja, parando.
Não defendo partido ou governo algum, além do

que um problema não aparece do dia para a noite, é
. um acumulo de vários fatores e falta de investimento,
no qual infelizmente só é tratado quando um fator de
risco acontece, uma tragédia, por exemplo.

.

MARCO ANTONIO KLEIN, ADMINISTRADOR

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

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

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

' telefone (' não serão publicados).

INGO PAULO ROBL, ENGENHEIRO FLORESTAL os ambientalistas, ONG's (Organizações
Não Governamentais), Universidades,
Polícia Ambiental, Fatma, Fujama, Mi
nistério.Público, Imprensa, políticos e

simpatizantes da causa ambiental, tudo
por uma nobre causa: a sobrevivência.
da espécie humana. Notei neste parti
cular a ausência domAMA.

Há uns 10 ou 15 anos esses. atores
só se sentariam à mesma mesa, se fosse
no Foro da Comarca e com a presença
de um' Juiz de Direito, tal eram as di
vergências entre empresas e ambienta
listas. Percebeu-se que o radicalismo do

passado levou às passeatas, discursos e

algumas ações para o esquecimento e

vala comum. Sem a tutela empresarial
qualquer,programa ambiental não. tem
sucesso, pois, todos necessitam do sa-

.'"

ber e do capital, tanto público quanto
privado, para a sobrevivência.

Empresários e ambientalistas per
ceberam que a sustentabilidade depen
de de diversas ações entre as partes e

que o saber absoluto não existe. Claro
.

que neste jardim nem tudo são rosas,
muito ainda devemos fazer, espera
mos agora que' "todos os atores" que
estiveram reunidos no dia 18/03/2008
se unam para fazer com que o "Novo

Código Ambiental de Santa Catarina",
seja um instrumento de melhoria am

biental para a população em geral e

não apenas para alguns, pois só assim
. continuaremos vencedores e legando
a qualidade de vida para as futuras
gerações sem radicalismos e com sus

tentabilidade.

Assisti no último dia 18/03/2008 a

uma bela festa, aonde por iniciativa da
Revista Expressão, realizou-se em [ara
guá do Sul, nas dependências do Parque
Malwee, a entrega do prêmio Expressão
de Etologia na modalidade Personali
dade Ambiental, o homenageado foi o

empresário Wander Weege, pelas ações
da Malwee, que iniciou a semeadura
dessa história há uns trinta anos atrás,
quando alguém com visão de amor à.
natureza iniciou, a exemplo. dê outros

países, a construção de um parque (Par
que Malwee) aberto a comunidade.
A festa chamou-me aatenção porque

·estiveram reunidos os empresários da .

Região Sul do Brasil, juntamente com
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----------POLÍlICA

FALA Aí!

" o professor teró
de rezar poro nõo
ficar doente. "

KENNEDY NUNES (PP), DEPUTADO,
sobre o abono que não contemplo
servidores em licença de saúde.

." RS 200milhões
puro propagando e

ml'galhas para
o magistéri'o."

PEDRO BALDISSERA (PT),
DEPUTADO, condenando o

aprovação do "Prêmio Educar"
pelo Assembléia legislativo.

Olho nos prefeitos
A Comissão de Finanças e Tributação do Câmara dos Deputados apro
vou projeto de lei complementar, que prevê punição poro prefeitos que
atrasarem o pagamento dos salários dos servidores de seus municípios.
O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Ciro Gomes
(PSB-CE). A proposto altero o Lei de Responsabilidade Fiscal poro esten
der os restrições previstos poro estados ou municípios que têm exces

so de despesa com pessoal aos municípios cujos prefeitos atrasarem o

pa.gamento dos vencimentos dos servidores. As restrições consistem na

impossibilidade de recebimento de transferências voluntárias; obtenção
de garanti0, direta ou indireta, de outro ente federado; e contratação de
operações de crédito, exceto os destinadas ao refinanciamento da dívida
mobiliário e as que visem à redução dos despesas com pessoal. Ou seja,
atrasou, o município, como um todo, perde.

QUEDA ,DE BRAÇO
Taxistas pressionam vereadores de
Balneário Camboriú que, por suo

vez. pressionam o prefeito Rubens
Spernaus (PSDB), autor de projeto
de lei que cria onze pontos para
transporte individual de passageiros
através de motocicletas de aluguel.
Autorizados através de licitação. A
votação foi adiado mais uma vez

no terço-feira em reunião extraor
dinário do Câmara. É concorrência
indesejado. Por aqui também.

M.

"Se o PT me obrigar o
um terceiro mandato
eu rompo com o PI" -----�

LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA (PT), PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, negando interesse

em novo reeleição.

NEPOTISMO,
O que mais incomodo um jornalis
ta é se saber ignoradõ. Portanto,
enobrece saber que em sessão do
Câmara de Schroeder, Rudiberto
Tonk (PMDB), líder do prefeito Fe
lipe Voigt (PP), questionou o colu
na sobre noto a respeito de projeto
aprovado em primeiro turno contra o

nepotismo, que ele apresentou antes
de assumir a funçã.n. E que, depois,
foi engavetado. A agora aleg.od.o In
constitucionalidade levantado pelo
STF é recente, portanto, posterior à
proposto de Tank.

O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, lG DE ABRIL DE 2GGB .

SALÁRIO"
Já Walmor Pianezer (OEM) lanço mão
de percentuais e cálculos poro mos

trar que o aumento poro os verea

dores de Schroeder ficou em 20% do
que ganham deputados estaduais,
previsto em lei. No verdade, 85% se
bre o salário atual: de R$ 1.280 paro
R$ 2.360 é mais uma quirelinha à

dir�it�. do contracheque.

REELEIÇÃÔ '

O texto original do Constituição de 1988 previó mandato de cinco anos

para o presídente da República, permitin�o nova reeleição. POF isso, o !

deputado Miro Teixeira (P��fRJt defende um terceiro mandato para
Lula. Acho que o discussão'envolve uma nov.a candidatura e que ree- �

leiçõo é o povo que decirle nos urnas.

POIS É '

TRE suspendeu a coto partidário do PDT, por irregularidades na pres
tação'de contes, Nunca é demais lembrar: o dinheiro que o, governo
repassa aos partidos políticos- e são mais de 30 legalmente registra
dosno país- é parte dos impostos pagos por trabalhadores de fodas as
Tcategorias. Assim, além d "Qs deles, pagamos, também"d'espe-
sas de toda ordem das dos diretórios.

PUNIDOS
Sete vereadores já perderam. o mandato por infidelidade partidário:
Alzeniro Sartori Dias, de Frôiburgo (do PV para o PPS); Cloudemir Ma
tias Francisco, de Barro Velho (trocou o PMOB pelo PSB); Gilberto José
Boscato, de Concórdia, (miYrou do DEM poro o PP); José Schena, de
Palmitos, (do PT para o PP); Jureni Togn", de Motos Costa (do<PR para
PSB); José Kormann, de São Bento do Sul (trocou o PMD DEM)
lõudinei Laos, �e Co foi'do PR para o PM

Se você é eleitor e quer tronsterir o título poro outro muniCIpio ou

zona eleitoral, a doto limite é 7 de maio. A mesmo poro queroteve
o

o título cancelado e o eleitor com necessidades especi,ais quê quiser
solicitar transferência poro çõo de fácil acesso. Jovens entre 16 e 17
nes que quiserem se ca ttàinbém devem observar o datb.

resultados de é
Il,! retorno esperado, 'o V
com o 'poder de polícia q

, de, possíveis criadouros
é coisa �e raposas felpu
espaçQ paro vistas gross
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POLITICA----------
PRIMEIRO ESCALÃO

Novos secretários são nomeados
Titulares deixaram cargos para atender ao prazo exigido pela lei eleitoral
JARAGUÁ DO SUL da mesma maneira, poderão

A partir desta semana, sete disputar à majoritária.
novos secretários passam a Outras Prefeituras do Vale
responder pelas principais do Itapocu também confirma
pastas da Prefeitura de Jaraguá ram o afastamento de secretá
do Sul.. Todos já ocupavam rios e a nomeação dos substitu
cargos de confiança no segun- tos. Em Corupá, deixou o cargo
do e terceiro escalão e foram

.

o secretário de Obras, Luiz Cie
promovidos com a: saída dos tly (HEM), além de três chefes
titulares, que vão concorrer de setor e uma coordenadora.
a vereador. As secretarias de Também se desincompatibiliza
Educação, Urbanismo, Desen- .

ram Nelson Boeira de Oliveira
volvimento Rural e Esportes (DEM) e Sydnei Silvio Finardi

.

estão entre as que sofreram (DEM), das respectivas secreta
mudanças no comando. Ou- rias de Esportes e Agricultura
tros cinco diretores também de Guaramirim.
foram nomeados. O secretário de Saúde de

Ex-secretário de Obras, Al-. São João do Itaperiú, Gelásio de
berto João Marcatto (PMDB) Souza (DEM), pediu exoneração
foi remanejado para o coman- para se candidatar e retornou ao

do da pasta de Urbanismo. cargo de origem - auxiliar ad-
. Além dele, outros três secretá- ministrativo -, onde permanece
rios - Saúde, Administração e até 5 de julho. Também funcio
Desenvolvimento Econômico nário concursado, José Jocelino
- optaram por permanecer Honório dos Santos (DEM) as

nos cargos e não se candida- 'sumiu a pasta: Já nas Prefeitu
tar, pelo menos a vereador. Se ras de Massaranduba, Schroe
quiserem concorrer a prefeito der e Barra Velha, nenhum dos
ou vice-prefeito, o prazo de secretários se desligou das fun
desincompatibilização é qua- ções comissionadas.
tro meses antes das eleições.
Os secretários já exonerados,

• SECRETARIA DE URBANISMO E lRÂNSITO,�.����E.!��I� �� E.�.u.��çA� ....

Exonerado: Anésio Luís Alexandre

.Nomeada: Maria Cecília Bevervanço de lima

Nomeada: Laurici Clarice,Kath BortoHni

(substituindoMaria Cecília na Diretoria
administrativa e financeira)

....................._.� " -.- _ - - _ .. --_ __ .

Exonerado: Afonso Piazera Neto
Nomeado: Alberto Joõo Marcotto

• fUNDAÇÃO CULTURAl DE JARA6UÁ DO SUL

.�xonerada: Natália Petry
Nomeada: Marilene Giese

• SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA

��U�!��.�.�J.GE�!Ã.� ;'
;' ·i��;h.

E�ónerado: Jôlr Alexandre
Nomeado: Carlos Antônio Granado Dias

• FUNDAÇÃO MUNICIPAl DE ESPORTES
....... - ..... _._.-.---------�---------._----""-_ .•......_-""-----... -----------------.-----------_ ... _._._--_.__ .. __ ._. __ ._ ......•�

-

Exonerado: Jean leuprecht
Nomeado: Adernar Antônio Soga,nski

,

Nomeado: Cláudio Tubbis (substituindo Soganski
na diretoria de Esportes)• SECRETARIA DE OBRAS

..........................-._ -
.

Exonerado: Alberto Joõo MarclJtto
Nomeado: OIdemar Bonatfi
Exoner.ado: diretor de Habitaçõo, Jair Pedri

N0!l1eado: 11,i,dQro da SilvlJ Flor

• SERViço AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
.. :�:._-_ __ .. -----_ .. _--_._---._----------_._--- .. --------_ _.-.----.-._--_._------_ __ ._-_ _ , .

Exonerado: dirétor de Obras, lsair "Dico" Moser
.

'" Nomeado: Juremir de Oliveira Fernandes

• SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFAMíUA • SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Exonerada: diretora de SqÇioCli)rit�%�ÜnotÜ Ktlten

......

Exonerado: Amarilda Sorti
Nomeada: Lídia Zenaide Sabel Nomeado: Gilberto Feiten

CAROLINA TOMASELLI

PTB apresenta
. pré-candidatos

Procurador diz que p�rentes
não vão'ser recontratadoso PTE vai apresentar, na

próxima segunda-feira, os pré
candidatos a vereador pelo
partido. A lista conta com 18

nomes, entre eles o do verea

dor 'Ierrys da Silva, candidato
à reeleição. A reunião acontece
às 20h30, na Câmara.

Para O' secretário do par
tido, Emerson Gonçalves, o

.

partido atua de forma inde
pendente na Câmara, já que
não faz mais parte da base
aliada do prefeito Moacir Ber
toldi (PMDB). A sigla integrou
a aliança vencedora em 2004
e chegou a ocupar cargos na

administração. Comandado
desde o ano passado por um

grupo de dissidentes do PSB, o
PTB, segundo Gonçalves, tem
mantido conversas com lide
ranças de outros partidos que
"buscam um projeto novo, que
faça 8.' Cidade reconquistar sua
posição de vanguarda na admi
nis 'ação pública".

JARAGUÁ DO SUL

O procurador-jurídico do

município, Eduardo Marquar
dt, descartou a possibilidade de
o atum governo recontratar os

parentes que foram afastados
dos cargos de confiança na Pre
feitura e Câmara por conta da
lei que proíbe o nepotismo. Em
reportagem publicada ontem,' o
juiz de direito, Márcio Renê R0-
cha, confirmou que os servidores
podem reassumir as funções se,

antes, omunicípio questionar ju
ridicamente a lei, através de uma
Adin (Ação Direta de Inconstitu
cionalidade). Os projetos contra
o nepotismo foram considerados
inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal quando origina
dos no Legislativo, como ocorreu

N
em Jaraguá.·

.

� "Para o prefeito, a questão é
� -caso encerrado. De formaalguma
� vai querer questionar a lei. Isto (a

Pora Marquardt, declaração do juiz "fortalece Cl entendimento da Procuradoria" recontratação) não 'será estratégia

nossa neste momento", declarou
o procurador; elogiando a mani
festação do juiz, "que se propôs
a falar de um assunto delicado e

polêmico, trazendo à baila tudo
aquilo que'aPrefeitura já sábia";

O ex-procurador Jurandir
Bertoldi disse ter alertado os ve

readores sobre a inconstituciona
lidade do projeto, quando da sua
discussão, no ano passado. ''Eu
disse aos vereadores: o prefeito
Se propõe a apresentar o projeto,
desde que vocês arquivem. Mas
bateram o pé que estavam com

a razão", afirmou Bertoldi, para
quem não restam dúvidas de
que amanutenção do projeto "foi
para atingir ó prefeito".

O ex-procurador tainbém es

clareceu que a lei, por orientação
dele, não foi sancionada pelo
prefeito, que devolveu o projeto
àCâmara. onde oentão presiden
te RudolfoCesser (PP) apromul
gou.em 29 demaio de 2007 ..
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•

NA PONTA DO LÁPIS

Alto de preços atinge cesta básica
Feijão sobe cerca de 137% em 12 meses. Já o tomate teve elevação de 75%
JARAGUÁ DO SUL

"Está tudo muito caro".
Essas palavras são da auxiliar
de cozinha Marli Martins,
31, mas refletem a opinião da
maioria dos consumidores
que costuma ir ao- supermer
cado uma vez a cada mês,
pelo menos. Conforme o Die
ese (Departamento Intersin- '

dical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos) o conceito
expressado pela população
não é apenas uma impressão.
Assim como os brasileiros, '

a instituição também afir
ma: os preços dos alimentos
básicos sofreram elevação
significativa entre o início
de 2007 e o mesmo período
deste ano.

Em comparação feita no

mês passado, o acréscimo já
havia tido variação de 8,14%
até 21,26% nas 16 princi
pais capitais do país. Com
um índice de aumento que
alcançou os 14,77%, Floria
nópolis chegou ao posto de
sexta cidade mais cara entre
as pesquisadas. A número
um é São Paulo, seguida de
Porto Alegre e Rio de Janei
ro. No último lugar apareceu
Recife.

Para os florianopolitanos,
segundo o Dieese, a cesta

básica saltou de R$'176 para
R$ 202. Situação parecida
ocorreu em Jaraguá do Sul.
Se antes 900'mililitros de
óleo de cozinha custavam R$
1,89, agora é preciso desem
bolsar o dobro pela mesma

quantia. Já no caso do toma

te, o acréscimo foi de 75,4%.
Como se não bastasse, o qui
lo do feijão preto saiu de R$
1,49 em abril de 2007 para
R$ 3,53 nesta última quarta
feira. Além disso, a cotação
do pacote de cinco quilos
da farinha de trigo também

disparou. O aumento foi de
28,66%.

Para balancear um pouco
as contas, os jaraguaenses se

depararam com um sensível
queda nos preços do litro do
leite longa vida, do quilo da
batata, do café e do açúcar.
Porém, nada próximo ao vis-

,

to do lado dos alimentos que
tiveram elevação. Naqueles
casos, os consumidores dei
xaram de gastar R$ 0,44 na

aquisição de cada um dos
quatro produtos.

Fornecedores ainda não estabilizaram.tabelas e valores continuam subindo, não há perspectivas de baixoKELLY ERDMANN

Consumidores col1am prod,utos
.

pam equili_brar o orçamento
Dos cerca de R$ 500 que pelo desequilíbrio das contas

Marli Martins recebe men- da população.
salmente, R$ 400 são reser- Para complicar, ao centrá
vados para a compra dos pro- rio do que Marli e Angélica
dutos que compõem a cesta esperam, essa situação tem
básica. Por isso, o aumento poucas chances de ser reverti
de preços vem deixando a 'da, pelo menos por enquanto ..
auxiliar de cozinha preocu- O gerente de supermercado
pada com a alimentação dos Odenír dos Santos esclarece

cinco filhos. "Já está pesando que os fornecedores' conti
no orçamento e eu estou sen- nuam encaminhando tabelas
do obrigada a cortar bastante com remarcações nos valo
coisa", confessa. res. Os motivos são vários. No

De acordo com a promo- caso do feijão, a ocorrência de
tora de vendas Angélica Vi- estiagem nas regiões produ
tório, 35, o mesmo acontece toras prejudicou a safra e, no

quando vai ao supermerca- da farinha de trigo e do óleo, a
do. "Não dá mais para com- -demanda internacional forçou
prar tanto. Se antes levava' a elevação do preço praticado
dois itens do mesmo tipo, no comércio local. Além dis-

I

hoje levo só um", explica. so, vários integrantes da cesta

Segundo ela, a alta de preços básica ainda servem de ingre
do óleo de cozinha e do fei- dientes para outros, resultan

. jâo é a principal responsável do em novos aumentos. :Poro Marl� momento"-abriga que.produtos sejam deixados'nas pfateleiras
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CONTRA A GRIPE

··'GERAL----------

Oito mil idosos devem ser vacinados
r " •

Campanha começa no dia 26, com programação na Praça AngeloPiazera
JARAGUÁ DO SUL

Uma programação diversifi
cada para a terceira idade mar

cará a Campanha de Vacinação
do Idoso em Jaraguá do Sul, que
acontecerá de 26 de abril a 9 de
maio. A meta da equipe de epi
demiologia é imunizar cerca de
oito mil idoso no município, o

equivalente a 80% da população
uvlma de 60 anos, que hoje é em
tomo de dez mil' pessoas. Ano

passado, foram vacinados 6.876
idosos na cidade.

De acordo com a Vigilância
Epidemiológica Estadual, o nú
mero de internações por infec
ções respiratórias na faixa acima

.

dos 60 anos reduziu em torno de
25% depois do início da Campa
nha Nacional de Vacinação do
Idoso, em 1998. Para garantir o
maior número possível de imu

nizações, o Ministério da Saúde
programou o "Dia D'; da vacina
ção para o dia 26, um sábado.

.

Nesta data, a va.�inação no

município está pro&ramada para
acontecer na PraçaAngelo Piaze
ra, onde será montada uma es

trutura para oferecer atividades
aos idosos, como caminhadas,

ginástica, verificação de pressão
e glicose, entre outras. Se chover,
a programação acontecerá no sa

lão de festas da IgrejaMatriz São
Sebastião.

Diferente dos anos anteriores,
os postos de saúde da cidade fi
carão fechados nesse dia, aten
dendo normalmente a partir do
dia 28. Outra mudança é que,
desta vez, não serão montadas
barreiras de imunização. "Perce
bemos que a procura nos postos
de saúde o era muito pequena e

decidimos centralizar na praça
para chamar mais atenção", ex
plicou a coordenadora de epide
miologia, Marinei Ostetto.

No "Dia D" a equipe de imu
nização também vacinará em

casa os idosos que não têm con-
o

dições de se deslocar até a praça.
A visita pode ser agendada até
dia 25 pelos telefones 3376-8917/
3276-8914/ 3276-8912.

Após o término da Campa-
o nha Nacional do Idoso, a equipe
de imunização inicia a Campa
nha de Vacinação Infantil. A data
ainda não foi agendada:

DAIAlliE ZANGHELINI Vacinaçõo antigripal reduz internações por infecções respiratórias

•

Falta de bolsas de sangue adia
. cirurgias no Hospital São José

•

•
••

•
•

••
•

•

•
•

..•
•

.....

Sangue dos tipos "O" e "A" negativos sõo os mais difíceis de repor

JARAGuÁ DO SUL

Desde o iníciodo ano, o Hos

pital São José enfrenta a falta de'
bolsas de sangue do tipo "1\.' e
"O" negativos, o que está adian-

.

do a realização de algumas ci

rurgias eletivas (não urgentes).
A unidade de coleta, aberta em

. setembro do ano passado, aten
.de cerca de 20 doadores por
dia. No entanto, o objetivo seria
realizar pelo menos 30 coletas
diárias para suprir a demanda
do Hemosc (Centro de Hema

tología e Hemoterapia de Santa

Catarina), que realiza a distri
buição das bolsas de sangue
para os hospitais do Estado .

_. O técnico em enfermagem
.. � da Agência Transfusional,

� Adelir Sebastião Corrêa, co

� menta que o hospital coleta
g cerca de 420 bolsas de sangue

.� por mês, mas o ideal seria co

� letar pelo menos 600. Segun
. do ele, os hospitais do Vale do

Itapocu utilizam cerca de 50

bolsas mensais de sangue do
o

tipos ''1\' e "O" negativos.
.

"Por serem mais difíceis en

contrar, a reposição desses tipos
sangüíneos émuito mais lenta",
comentou. Para evitar o adia
mento das çírurgias eletivas, o
hospital solícita aos pacientes
que proyidenciem um número
de doadores compatível com a

quantidade de bolsas que serão
usadas.na operação.

'

.

Três ·pessoos
feridos no 280

.,

PARA DOAR

CORUPÁ
Um acidente entre dois ca

minhões deixou três pessoas
feridas na BR-280, em Coru- .

pá, por volta das 19h de ter-
.

ça-feira. De acordo com a PRF

(Polícia Rodoviária Federal),
o caminhão placa LXA-3917,
de Luiz Alves, conduzido

por Antônio Borges, 40 anos,
teria batido na traseira do ca

minhão placa AVK-00D9, de

Jaraguá do Sul, rj�igido por
ValmorLennert

O motorista e dois o caro

nas do caminhão com placa
.

de Luiz Alves, Vilmar Sandro
Rodrigues, 16, e [osnei Rosa
de Assis, 33, se feriram. Bor
ges e Rodrigues tiveram lesões
leves. Já Assis foi levado ao

Hospital São José com suspei
ta de fratura na perna esquer
da. Segundo a PRF, a colisão
teria sido causada por uma fa-

.

lha no freio do caminhão com

placa de Luiz Alves.

É PRECISO
• Ter idade entre 18 e 65 anos
• Peso superior o SO quilos
• Ter boas condições de saúde

NÃO PODE DOAR
• Ouem teve hepatite após os 10 anos
• Ouem estiver grávida·ou amamentimdo

o

• Se uso ou já usou drogas injetáveis
• Se teve múltiplos parceiros nos

últimos 12 meses
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Deficientes querem acessibilidade
Outro tópico importante é a inclusão social em sua totalidade-afinnaCDPD·
G'UARAMIRI,M

Falar 'sobre inclusão social,
necessidades especiais e dificul
dades vividas pelos defieientes
físicos no Brasil costuma ser um
tabu. Entidades já foram criadas,
para representar as classes, po
rém pouco vem sendo feito para
melhorar a vida desta parcela da
população.

O município de Guaramirim
recebeu namanhã de ontem, re

presentantes dos principais ór

gãos de defesa e dos direitos dos
deficientes. O encontro, batiza
do como 10 Fórum Guaramiren-

-

se dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, foi realizado na Fa

meg (Faculdade Metropolitana
de Guaramirim).

De acordo com a CDPD (Co
'missão de Defesa das Pessoas
com Deficiência), a principal ne
cessidade dos deficientes físicos
está na acessibilidade.

_

Márcia
Zeredo Coutinho, presidente,
afirma que o ideal ainda está

longe de ser alcançado. "Quando
falamos de acessibilidade, não
nos referimos apenas a escadas,
passarelas e calçadas. Nos referi
mos a locomoção, saúde, lazer e

principalmente respeito", afirma
Márcia. Para a cadeirante Deni
se de Siqueira, que émembro da
CDPD"a legislação garante todos
estes recursos aos portadores de
necessidades especiais. Porém,
segundo Denise, não há respei
to por parte das autoridades em
colocar em prática esta lei. "In
felizmente a sociedade não en-'
xerga que apesar das limitações,
somos como as demais pessoas.
Inclusive consumidores em po
tencial", disse Denise.

No Brasil não existem dados
atualizados quanto ao número

de deficientes. Os últimos le
vantaníentos, feitos em 2000, in
dicam que 14,5% da população
brasileira, que gira em tomo de
200 milhões de .habítantes, se

riam de deficientes físicos. Isto

quer dizer que há no país mais
de 220 mil pessoas portadoras
de necessidades especiais. O Fó
rum teve a participação de auto
ridades locais, visitantes de todo
o Estado e foi promovido pela
,Adefig (Associação dos Defí
cientes Físicos de Cuaramirím].

OSNIALVES Principal reivindicação é acessibilidade e respeito aos deficientes tísic�s

Reunião para debater,sobre falta de creches aconteceu no Amvali ontem

Jaraguá do Sul tem, 900
crianças fora da creche
JARAGUÁ DO SUL

O município de Jaraguá do
Sul tem 180 mil habitantes e é
uma das 'cidades mais prósperas,
índustrializadas e quemais cresce
em todo o Estado. Porém, omuni
cípio ainda não possui o número
de creches suficiente para atender

,

a demanda da população.
Segundo o CMDCA, (Conselho

Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente), estima-se que
haja nómunicípio em torno de 900
crianças semvagas nas creches.Em
função'disto foi realizadanamanhã

, de ontem, umareunião entre auto
, ridades Jocaía- Representantes da
,

secretaría de Educação, Conselho
'Tutelar, e doministério Públieo se,

,

.,'
� � '>; "_r. • ." •

encontreram na Amvali (Associa
ção dÓs Municípios do Vale do Ita
pocu)para debater sobre .o tema.O ,

Conselho Tutelar atendeu, de janeí
ro amarço deste ano, mais de 35 1'&
clamaçães de mães reivindicando
vagas nas creches para os filhos.

De acordo com Marise Leitzke
Orthmann, presidente do �
CA, não há soluções previstas em
curto prazo. 'Ainda que o ministé
rio Público Estadual detemrine o

TAC (Termo de Ajuste de Conduta)
haverá um prazo estipulado para
adequação". Para os conselheiros

.

municipais, a alternativa mais rá

pida e viável seria a parceria entre
a iniciativa privada e o munícípío

"

para a criação e custeio de creches
, que possam suprir a demanda Esta

, parceria evitaria, a abertura de Cr&

ches clandestinas, como vem aeon, '

tecendo no município, e resolveria
o problemade formamais rápida.

Atualmente, a rede municipal,
de ensino conta com 26 centros de
Educação Infantil, onde são aten
didaS,3.940 crianças de O a 5 anos:"
Além' disso, outros 758 alunos
com idade de 5 anos estão,ma
triculados nas turmas de jardim
.que.funcionam em 22 unidades
escolares.

..
-:t.

Clie tem
-

novo

presidente
Desde a semana passada

o Clic (Conselho de Lideres
Comunitários) de Guarami
rim tem novo presidente.
O atual líder da entidade é
o assessor de imprensa da
secretaria de Desenvolvi
mento Regional, Ilton Piran.
Piran, como é chamado, foí
o criador do CIte que atu
almente conta com 12 diri
gentes para 34 associações
comunitárias.

'

O ' ex-presidente,' João
Valdomiro Dalprá, se afas
ton do cargo para concor-

,

rer ao cargo. de, vereador, ';' ,

nas eleições municípaís em
'

Guararnirim: '

,

Para a nova gestão, Píran
declara que realizará a con-

'

fecção de uma cartilha com,

as .princípais: reivindicações
das 'comunidades que com

põem o município. Esta car
tilha será entregue a todos os

candidatos .
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BARRAVELHA

Contrato de

Hospita I não foi'

entregue ao MP
Encerrou no último dia 7 o prazo es

tipulado pelo Ministério Público Esta
dual para que a empresa OMS Gestão
de Saúde apresentasse o contrato de

terceirização com o Prefeitura de Bor
ra Velho. O poder judiciário investiga a

contriltação da empresa pela. prefeitu
ra sem licitação. O hospital está sendo
administrado por um interventor indi
cado pelo MP.

SÃO JOÃO
,

'Area de

escape para
a SC-474

Moradores do B�irro Sertõozlnhe
pedem às autoridades área de es

cape ao longo da SC-474 devido 00

, tráfego intenso de veículos pesados
na rodovia. O problema maior lccn
lízc-se no limite entre São João do
Itaperiú e Barra Velhil, já que o roo.

dovia. não está completo. Os morado
res alegam que muitos acidentes já
foram registrados no local, inclusive
..atropelamentos.

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

JARAGUÁ DO SUL

SAMAE EFETUA TROCA DE TUBOS NA REGIÃO
O Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) de Jaraguá do Sul efetuou a troco da tubulação na Ruo MaxWilhelm; no Bairro Baependi. Foram
retirados canos com diâmetro de 250 milímetros e colocado tubos de 400 mllímetros feitos em PVC especial. O objetivo da mudança é aumentar a vazão
e reduzir os custos de manutenção, já que a antigo tubulação apresimtava freqüentes rompimentos.

JARAGUÁ DO SUL

CALENDÁRIO CULTURAL
De' acordo com Monika H. Conrads, presidente do Instituto femusc, a

iniciativa do festival é associar Jaraguá do Sul a espetáculos de alto
nível. O Femusc é o maior evento de música erudito do Brasil e um dos .

grandes festivais de música realizados fora do eixo, Estados Unidos e

Europa. A próxima edição do evento já está sendo formulada.

VALE DO ITAPOCU

"legislação a�biental

.CORUPÁ

BB doa kits de
material'escolar

O Banco do Brasil doou à secretario
de Educação de Corupá 50 kits de
material escolar que serão entreg
ues dia 14 de abril, às 14 hems, na

Escola Municipal José Pasqualini. A
doação do material integra o pro-

.

grama anual "Volta às Aulas", do .

Banco do Brasil. Os 50 kits escolares
serão distribuídos proporcional
mente entre as cinco escolas da rede

,

municipal de educação.

CORUPÁ

Escola promove.
bingo no sábado

A ·Escola Municipal. de Ensino Fun
damentai Aluísio Carvalho de Oli
veira promove um bingo no dia 12
de abril, próxi.mo:sábado; na quadra

.

do escola, coin início às 14 horas. O
valor da cartela é R$ �, tendo como

prêinío cestos básicos. Haverá vendo
de café o R$ 3. As" cartelas antecipa
'das é :0. Càr.tão podem ser adquiridos
na secretürla do escola. Informações
pelo telefone 3�75-1822.

No dia 15 deste mês acontece,na AmvalijAsSociaÇõo dos Municípios do Vale do Itapoe",) .

o curso de legislação ambjentôl; às 13h3Q. Todos os interessados podem participar e o
, iniciativa é do ADH (Assessaria de Desenvolvimento Humano) juntamente com a escola de

.

governo do microrregião. Para outros informações o telefone é 21 06-8213.

BARRA VELHA

. FEIJOADA BENEFICENTE
Os Bombeiros Voluntários do litoral realizam no d)a 3 de maio a

feijoada beneficente, qs 11 horas, no restaurante Artico, no quilô- -

metro 90 da BR-l 01, em Itpjuba. A COJPoroção está vendendo por
R$ 15 camisetas confeccionadas especialmente paro o evento, que
servem como ingresso.
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DO SONHO PARA REALIDADE

O NASCIMENTO DE
. Grazi Massafera está prestes a concluir seu segundo trabalho na TV

i

.�
p

I
I·..

Quando Grazi Massafera·
foi escalada para viver a Tel
minha de "Páginas da vida"
, recebeu· um turbilhão de
críticas. Como poderia uma

recém-saída do "Big Brother
Brasil" estrear logo em uma

novela das oito? Ainda mais
com texto de Manuel Carlos?
Mas ela foi lá e fez, deu con

ta do recado. Agora, prestes
a terminar "Desejo proibido",
seu segundo trabalho na TV, a
moça conta que, de sonho, ser
atriz passou a. ser.realidade ..

''A primeira novela foi no
susto mas, ·graças a Deus, deu
certo. A 'Ielminha.foí mais um

.

sonho. 'Agoraacordei, e estou

apaixonada pelo que faço.
Com a Florinda, tive a certe

za de que quero estudar mais

para ficar nessa profissão. Essa
personagem e que me botou
com o pé no chão", diz uma

Grazi ainda com jeito de me

nina do interior em entrevista

para Globo.
.

S-e no início os colegas de

profissão fecharam a cara para
ela, hoje não poupam elogios.

Além da beleza, os colegas
vêem em Grazi um talento que
até ela desconhecia. E apos
tam que amoça tem um futuro

promissor se for dedicada .

.

"Já tinha assistido ao seu

primeiro trabalho, e Crazi se

destacou por suas qualidades.
Ela tem rapidez de raciocínio

para captar o que o diretor e

os colegas estão dizendo e isso
em televisão é importante",
diz Nívea Maria, que interpre
ta Magnólia, mãe de Florinda
na trama das 18h.

Mas a ex-BBB ainda tem
um grand-e desafio, Grazi in
terpretou até agora duas per
sonagens interioranas, com

uma história de vida que se

assemelha a sua vida real.
"Não penso nisso. Não vou

dizer se quero fazer uma vilã,
esse 'Ou aquele personagem.
Digo que morro de vontade de
fazer outra novela. Sou muito
nova e, para ganhar experiên
cia, tenho que aceitar o que
aparecer. Não estou na fase
da escolha, de ficar recusando
trabalho. O que vier eu enca

ro", garante Grazi.
E para quem torce pelo seu

sucesso, Grazi avisa: estudar
é justamente o que quer fazer
este ano. "Gosto dessa profis
são, mas ainda faço muito na

intuição. Não tenho técnica
nenhuma, isso virá só com o

tempo. Eu vou procurar cur
sos bacanas de interpretação,
quero fazer uma fono para
amenizar o sotaque. -Mas não

quero perdê-lo, porque adoro
meu jeito de falar".

M

Atriz vive florindo no novelo dos 18h, outro personagem do interior

A beleza de Grozi foi mostrado no 888 ... ... mos o sucesso rendeu mais do que um simples minuto de fomo
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNAUSTA

·Mundo estranho
Adoro quando chega sexta-feira. Além

do final de semana estar bem pertinho, é
dia de ir às compras. Desde que me lembro,
sempre curti aquele ambiente novidadeiro
dos supermercados. É uma chance de sair
de casa, passear, ver gente diferente, dar
uma olhadinha nos cestos alheios e ver o

que está fazendo sucesso na geração consu

mista. Ah, e no calor, também tem aquele
ar-condicionado gostoso para refrescar.

Mas, sinceramente, há detalhes irritan
tes ao extremo, Tern 'de se enfrentar carri
nho velho e enferrujado e não adianta, ele
não anda de jeito algum, como se fosse um

burro empacado, Já aconteceu isso contigo?
Ô, situação chata, né?!

Hum, e em falar em chatices lembrei de
mais uma coisa. Sabe quando você está com
certa pressa e resolve confiar cegamente na
quilo que vê? Pois então, várias vezes che

guei em casa e, na hora de conferir o ticket,
percebi enganos. O produto em promoção
passou no caixa com o mesmo preço do sem

promoção. Mistério! Ah, nessa linha enig
mática posso ainda incluir aquele iogurte,
pão, biscoito, sorvete disposto na gôndola
em cima de uma etiqueta informatíva de de
terminado valor, que na verdade pertence
à outra marca, colocado a qullômetros de
distância.

.

Calma, não acabou! Temos dias um pou
co mais difíceis, semelhantes a um inferno
astral. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu

o

gosto de empacotar as MINHAS compras
sozinha, mas há sempre um ernpacotador
(nada contra eles, ok?!) que resolve dispor
um item em cada s'aéoia. Mesmo com a mi
nha ecobolsa nas mãos, o bendito insistiu na

prática, acredita? Por quê???? Eis uma per
gunta sem resposta, pelo menos, pra mim.
Em resumo, me revoltei. Tirei tuuuudo de
onde estava, deixei as maldições plásticas
sobre o balcão e recoloquei tuuudo na mi
nha bolsinha protetora do meio ambiente.
Aliás, ela é bem.prática, Sugiro seu uso.

• kellyerdmann@gmail.com

/

.
VARIEDADES-----�---

Decadência de
1

um Império
Uma mulher rebelde, contraditório e

moderno. Esta era o personalidade do
Princesa Mario José, do 'Bélgica. Elo se

casou com o Príncipe Humberto de Savóia
e se torne Rainha Consorte do Itália. Seu
reinado durou apenas 35 dias, sendo exi
lado no Suíço onde ficou até suo morte.

Sob o Crepúsculo
Esta poderln ser como qualquer outro '

hi$tória" não tosse um elemento irresistí
vel:' o objeto do paixão do protagonista é
um vampiro. Assim, somo-se à paixão um

perigo sobrenatural temperado com mui
to suspense, e o resultado é uma leitura
de tirar o fôlego - um romance repleto
das angústias e incertezas do juventude
- o arrebatamento, o atração.

NOVELAS- "
'

DESEJO PROIBIDO
Podre Inácio,tenta convencer Miguel o mudar
de idéio. Miguel explico que irá partir poro
sempre e pretende vollar o ser podre. louro
fico magoado por Miguel não ter lhe dado o

chance de se defender. Galileu explico o Iraci
,

que o águo examinado no copo foi misturado o

um sonífero. louro tento convencer Miguel de
suo inncênein.Pndre Inácio se despede de Mi

guel. Ciro fico preocupado com André e detide
verificar se Cândido onda sondando suo coso.

o louro descopre que Henrique colócou sonífero
em suo águo.

BElEZA PURA
A polícia resolve ir embora quando o multidão

ameaço invadir o clínico. Guilherme garante
que todos serão atendidos. Florindo, paciente
de Renato, insiste que Joana acompanhe suo

cirurgia e tratamento. Gaspar consolo Rakelli.
O peixe que Raul ganhou de presente de Suzy
come os outros peixes do aquário, deixando-o
arrasado. A produção do progromo de luciono

,
Huck ligo poro Ivete e o convidado'para partici
par de uma homenagem o Chocrinha. Ivete diz

que vai levar Rakelli 00 progromo de .Luciano
Huck poro que elo dance.

DUAS CARAS
Ferroço diz que sente que Mario Paulo ainda
o orno. Mario Paulo reage e vai embora, aos

prontos. Giocondo conto o Bronco que Ferroço
deve romper com Sílvio. Bronco diz o Macieiro
que vai opoiar'(J filho e recebê-lo de volto. Cé
lio surpreende Macieira e Bronco aqraçados e

reclamo. Macieira é duro com Célio e pede que
elo não interfiro em suo privacidade. Clarissa
discute com Célio e diz que seu pai será sempre
Antônio, o quem elo traiu. Célio diz o Macieira

que está interessado nele e o beija. Bronco os

surpreende.

AMOR E INTRIGAS
Volquíria finge que não conhece nenhum Petrô
nio. Rofaela pressiono Valquíria. João diz poro
Adelaide que elo pegou pesado em dizer que

o

ele é inimigo dela. Adelaide diz poro João que
Eugênio acabou com o vida dela. Rafaelo pres
siono Volquírio, que diz que conhece Petronio.
Alice fico atento. Nonato dá em cimo de Telmo,
que adoro� Anselmo vê os dois e não entende
nado. Celeste diz poro Anselmo que Telmo é
muito "dado". Petrônio ligo poro Celeste' e diz

que vai ficar uma semana foro do pensão.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Júlio crio o embrião de um homem-escorpião
e diz ter certeza de que em breve Marcelo vol
tará poro o laboratório. Esmeralda voi.,oo hos
pital visitar Ernesto' e Carvalho o 'acompanho.
Noé aviso que fní.pam ilha resgatar II liga'do
Bem. Mario conto que Marcelo foi levado pelo
dinossauro. Marcelo desperto e fico confuso 00

perceber que está no depósito. Ele diz sentir

que Júlio mentiu poro ele.lucas foz vários p.er
guntas o Mouro, que fico indignado 00 perceber
que o neto está ouvindo seus pensamentos.
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Cantora fala
sobre câncer
Em 2005 Kylie Minogue soube que
tinha um câncer de mama. Hoje, três

- anos depois de superar a doença, a
-

cantora australiana faz um alerta às
mulheres, dizendo que seu câncer: foi

o mal diagnosticado. "Eu fiz a turnê -

Showgirl achando que estava tudo
bem", contou ela. E alerta: "porque
se al.guém usa um avental branco e

equipamentos médicos, não significa
que está com a razão".

Bastidores de banda Juliana lança
é retratado em livro Campari Kombi
Elas marcaram uma geração e até
hoje fazem a pista bombar com o re

frão de "Dancin Days". Os holofotes se

voltaram para as Frenéticas mais uma

vez na noite de ontem, quando Sandra
Pêra lançou "As Tais Frenéticas - Eu
Tenho uma louca Dentro de Mim". O
livro, escrito ao longo de três anos,
conta os bastidores da banda formada
por Sandra, lidoka, Edir, Dudu, leiloca
e Regina em 1976.

Juliana Knust esteve em São Paulo para
lançar um bar sobre quatro rodas, isto

_ mesmo, um bar móvel estilizado. A
atriz participou, nesta semana, desse

lançamento �iferente. Ela não esteve
em nenhum clube ou bar, mãs sim numa

Kombi. A atriz estava nolariçamento
do Campari Kombi Bar, um veículo
que circulará pela noite paulistana
servindo os boêmios. Ela foi a atração
principal do happy hour.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
-

E um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadródo 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo soe pode repetír números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO

Ao amanhecer, mais nuvens e nevoeiros na

maior parte de SC, com chance de chuva
isolada no final do dia, devido ao forte

-

calor. Temperatura elevada.

� Jaraguá do Sul e Região

., ÁRIES

4�S' (20/3 a 20/4)

r� I' A. Lua conti,nua no.
� � signo de Gemeos

e ainda com uma

certa tensão, mas desta vez

com Urano. Cuidado, principal
mente ao lidar com papéis ou

negócios. Os projetos desen
volvidos têm grande chance de
crescerem, com criatividade.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)

.

Lua ain�a transita
em seu signo, hoje
tensa com Urano,

mas favorece seu crescimento
pessoal. Para isso, é preciso
·ter astúcia e sair do comum.

Netuno o ajuda a se sentir bem
e a perceber que pode haver
encantamento no que você fa�.

.

TOURO .

,._,""
CÂNCER

(21/4 a 20/5) �.� (21/6 a 21/?)
·A Lua ainda ocupa _ ,-''';••_-.-;;, A Lua em Gemeos

. suo área de finan- : - , indica que os as-

.

-.
- ças e indica a possi- suntos ligados ao

bilidade decvocê encontrar uma , oculto estão com força.total em·
nova forma de ter prosperidade. . sua vida. Aproveite as horas.
É um ótimo momento para vibror que tiver livre para se recolher,-
nesta energia,.e tentar atroir - meditar. e entrar em éontato 0.-

para você os lucros merecidos com a energia cósmica. Verá .

pelo trabalho recente. o que-milagres podem aconteced

� Fases lia Ilia

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

SEXTA

MíN: 20° C
MÁX: 32° C
Sol com nuvens

SÁBADO.

dMíN: 210 C
o

-MÁX: 31° G tt", I

Sol com pancadas
_

-

de chuva

HOJE

MíN: 20° C
MÁX: 30° C ,)...._. __._/

Sol com pancadas
de chuva

I

- L"- LEÃO .

,�.:> (22/7 a 22/8)
.: ') A área das amiza-

� U---; des está tensio-
nada por Urono e

isso mostro que os momentos
'

com amigos ppdem ter um tom
diferente. Saia um pouco do centro
e se abro ao grupo. É importante
que você se junte aos amigos paro
vibror por um mundo melhor.

#
LIBRA .

(23/9 a 22/10)
A Lua em Gêmeos

.

mostra ao libriano
.

que sua expansão
pessoal; assim como a amplitu
de de seus herlzentes, depende
de uma mudança na forma
como absorve as energias que
estão li sua volta. É hora de se

abrir e tomar posições. '

IV
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Virginiano, fique
atento lis:mudan

ças hoje. Você pode
, estar certo que por onde- passar,
sua presença será marcante.,
É um dia muito favorável paro .

- você ser reconhecido por suas
qualidades. Cuidado- apenas

. para não ser alvo de inveja.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
A Luci tom Netuno
e a Área que ela

.

ocupo de seu mapa
sugere qúe rituais.

esotéricos e mágicos devemmer
parte de seu 4ia. Tente aiar esse

,
. espaço par:a conseguir atrair as
coisas positivas que tanto anseia.
Concentre-se e,vá a luta •

29/3

SÁBADO

dMíN: 24° C
MÁX: 29° C ti" ,

Sol com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
_ (22/11 021/12)

Com a Lua ainda
transitando sua

área de relacio
namento, o dia de hoje propicia
uma avaliação da sua relação a

dois. Alguns pretendentes estão
intpresslldos, o que é bom, pois
você pode se abrir para não ficar
estagnado no passado.

. CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

...t
.

O éapricorniano
se en£Ontra num

ótimo dia paro
cuidar de sua vida profissional:
Urono e Netuno o ajudam,à '

sair da mesmice e a criar algo
inédito. Seu cotidiano deve ser

-

agrodável paro que não tenha o

peso de uma simples obrigação.

o CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 10DE ABRIL DE 2008

DIVIRTA-SE
-

o medroso
A professora perguntou ao Joãozinho:
- Joãozinho, do que você tem mais medo?
Joãozinho respondeu:

o

- Da mull! sem cabeça!
- Isto não existe, não precisa ter medo.
Ai perguntou ao Pcuflnho. Ele disse:
- Do Mala Mem.

. - Mala Mem, o que é is�o?
- O que é não sei, mas toda noite
mínhn mõe reza: MAS LIVRA NOS DO
MALA MEM ...

Troca de- nome'
Numa loja ao fazer um cadastro o

atendente pergunta ao sujeito:
- Seu nome?
- Pe-pe-pe-dr-dr-dro Sil-sil-sil-va-va-va

.

- Poxa, você é gago...
.

: Nõo, gago era o idiota do escrivão
do cartório onde me registraram.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Seu regente em

tensão com a Lua
pede que você co-

loque m!lis alegria e criatividade
no seu dia. Você está com um

brilho especial hoje, o que atrai
muitas coisas diferentes e ainda
a pessoa que gostaria de ter
perto de si para sua vida.

PEIXES
, til.. (19/2·0 19/3)
•• -Seu regente Ne-

,,......... tuno está em har- .

. monia com a Lua e
o ajuda a encare as obrigações
que sua vida familiar com mais
leveza. Não fique na posição .

de vitima de algumas !,;ircuns
tâncias indesejáveis. Vocêpode
viver um dia surpreendente.
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AOS SOLTEIROS
Encalhado para a eternidade? Nem tudo está perdido! Indubitável que quando o
assunto era arranjar uma esposa, o pessoal das antigas tinha merrmo amanho.
Para quem já tentou de tudo nessa vida, ficam aí algumas dicas vindas direto do
Velho Testamento para descolarum broto:

1) Encontre uma prisioneira de guerra atraente, traga ela para sua casa,

raspe sua cabeça, corte suas unhas e lhe dê roupas novas. A partir de então ela
será sua. - (Deuteronômio 21 :11-13)

2) Encontre uma prostituta e case com ela. - (Osias 1 :1-3)
3) Encontre um homem com sete filhas, e impressione ele dando água para

seu rebanho. - (Exôdo 2:16-21)
4) Capitalismo selvagem: compre parte de uma propriedade, e inclua uma

c!nulher como parte dó negócio. - (Rute 4:5-1 O)
5) Vá para uma festa e esconda-se. Quando as mulheres aparecerem para

dançar, agarre uma e proclame-a sua esposa. - (Juízes 21 :19-25)
6) Corte o prepúcio de 200 inimigos do seu futuro sogro e peça sua'filha

como esposa, - (1 Samuel 18:27)
7) Mate um marido. Fique com a esposa - (2 Samuel11)
8) Espere seu irmão morrer e fique com a viúva. - (Deuteronomio ou Levítico,

exemplo em Rute)
9) Não seja tão exigente. Troque qUalidade por quantidade! "E tinha

setecentas mulheres, princesas, e trezentas cencoblnes" - (1 Reis 11 :1-3)

E por fim, a mais prática:
1 O) leme-se o imperador de uma grande nação e promova um concurso de

beleza. (Ester 2:3-4)

Circulando pela Academia Impulso nosso fotógrafo Marcelo Odorizzi pegou
alguns lances do semana de lançamentos. Acima, o animado turma que foi
conferir na noite de ontem os novidades poro a modalidade Body Attock

NA TElA
- O programa "O estranho mundo do Zé do Caixão" teve estréia adiada para dia 25.
- Dando seus primeiro passos, tem o ácido-humorístico CQC na Band, às 22h nas

noites de segunda-feira.

MERECEM PARABÉNS
- A banda Tribo da Lua, que sábado dia 05

parou o calçadão. Jaraguó do Sul deu uma

pausa no consumo para assistir o ensaio
aberto e curtir o ótimo repertório da banda.

- O Jarag'uá BreakerS, tlme de futebol
americano da cidade, pela vitória de 13x6
contra um dos times mais fortes do sul no

jogo de domingo passado. Seja em campo
ou na organização, o time só têm marcado

positivo.
- O talentoso trio do firmorama.com.br.

Inegável a afinidade dos rapazes com

ilustração e design, merecem destaque
pelos trabalhos expostos.

NOVAS
Início de maio vêm com duas boas lá
no Shopping Breithaupt:

- Lá no cantinho da praça de

alimentação vgi inaugurar o

restaura-nte Mistura Mineira. Meio

óbvio.dizer, mas a gente precisa: a

especialidade será comida mineira.
- Na Choperia Bierbude vai passar a
funcionar o Clube doWhisky da casa.
Aumentando a variedade de rótulos
do gênero, sêo Amarildo ainda vai
fazer investimento em sisteminha

para funcionamento do tão

aguardado esquema.

/

e

MAX
Pires

contato@poracaso.com

NOVO RESTAURANTE NA ÁREA
Dando vivas à diversidade, vai aí uma coisinha ou outra que catamos sobre

o empreendimento: o especialidade do negócio será comida chinesa,
abrindo no ponto (já em reformas) do último endereço do Allegro, ali
próximo ao Angeloni da Barão do Rio Branco. O restaurante provavelmente
abrirá no mês de maio, e trabalhará com delivery. Seu proprietário não é da

cidade, e traz�now-how de dois outros restaurantes que possui no estado.

CHEGANDO Aí...
10de março, 4 anos de
coluna! E o blog novo já
está em fase de testes...

PUNK ROCK
É destaque na agenda do Curupira Club

para a sexta-feira. Confira os detalhes em

fotolog:com/curupira_rock.

Bruno Izabela, embelezando o cena no último

edição do Pagode Chic do Choperio Bierbude

12 DE ABRIL
Como há muitos que não conheçam a Flora e Botequim na

rua Bertha Weege, a gente não pode deixar de comentar:

ponto excepcional, é ótima promessa de palco.

*Apesar da mudança radical (e em termos forçada)
da Schützenfest para a Sociedade Aliança, a idéia
acabou mais que. aprovada por nosso leitores. De
nota publicada nesta terça-feira, destacamos aqui
um dos vários comentários positivos deixados quanta
à questão, que também entra em perfeita comunhão
com o que teríamos o declarar:
"A festa ficou menor e migrou para o interior. Quer
saber? Pode parecer que não, mos essa pode ser uma ,

evolução para a Schützen. Chego de magalomimias!
Lá a festa vai ser típica mesmo, restrita aos poucos
que vão para curtir um baile divertido (e não
meramente achar um poleiro pra encher a cara).
focado no tiro (a diversão maior). e o principal,
valorizando as sociedades. E o bacana é que, quanto
menor o lugar, mais fácil e barato ,fica para decorar
tudo e deixar bem cpresentével, Também já fui com
meus pais várias vezes lá no Aliança curtir evento, e
como ditnncimn, a culinária é show de bola, e rola o

maior clima pra se divertir em família. Mais que
aprovada a mudança, é como o dito popular: há
males que vêm para o bem." - Da leitora SÚ..

EM POMERODE
Brasileiro de Rali Velocidade, 10 Etapa - Brasileiro de Rally
Cross Country, 20 etapa. Local: Parque de Eventos de

Pomerode, 12 de ubril, a partir das 9 horas. Mais

informações: tauesc.org.br.

13 DE ABRIL
Organização comercial mondou spam lembrando que
domingo é o Dia Mundial do Beijo. Como a gente tem

coisalguma pra falar dessa bobagem, termina aqui a nota.

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



c_ 10 1\

,

Ultima quinzen
.

com preço antigo'de fábrica.

Reorganizamos o seu CLASSIMAIS
Agorâ ficou ainda mais fácil de encontrar o que você procura!

Quinta�feira: CL\SSIMi\IS Negócios (anúncios de linha I imóveis I veículos I saúde I pet)

_ Sexta-feira: CL\SSIl\l!\JS Oportunidades (empregos I cursos I concursos)

Sábado: CL\SSLlli\IS Imóveis
CL\SSIl\'l\lS Parcimóveis

_

CUSSL\l\lS Veículos
CUSSULUS Produtos & Serviços (informático I tecnologia)
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VEíCULOS
3275-0045

CORSA SEDAN 1.6 2005 COM OPCS

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

........................................... VEícULOS····· . .... ... ºfºJUD.]O DO POVO
....0·QUlIHA:FEIRA,J o DE .ABRIL DE 2908

I
..... L . ..1

www.giovaneveiculo�.com.br

Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

ESCORT GL 1.81998 C. OH + OPCS

, :

I
.'

GOL 1.0 1994 FIESTA PERSONALIT 2003 C. OPCS PRETO FIESTA CLASSI4P 1�99 C•.OH + OPCS

.

EMAIS •••

BLAZER DL completa 99
CORSA SEDAN milenium 02
CORSA WIND 4P 02
MONZA SljE 2P compl. 87
AUDI A3 1'.8 COMPL. 03
PARATI G11I1.0 TURBO COMPLETA 01
PARATI G1II1.8 4P completa 01
PO.LQ 1.6 completo + rodas 03
GOL G4 4P coin opes 06
GOt.:GIII4P 01
GOLMI 97
GOLF GL ,COMPL. 1.8 . �6
PAllO WEEKEND 1.0 � marchas opes' 00
FUSION complet6��':,' ...... :

"

.., 06
ECOSPOfHxt:

"

'fbag4côiító�:
.

à4
FOCUS !,lL;i·.á

'.

01
FIESTA'.Gl4P: 00
VERÓNA

"'.

93
SCENIC RT 1....

.

COMPLETA
.

02
CLIO SEDAN Rf'l1.0·16V completo. 03
XT600' 04
CG 125 C/PARTIDA 00

,

I
•

t.t. �
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wwvl�&usadosdimas.com.br

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

Milsubishi / Pajero Tt4-
2.0 Automático

04/05. brant", gasolina
completo.bancos de eOUID

DE R$ 58.000;00 POR R$ 55.000,00

. Ford I Focus Sedan 2.0 Automático
CSfos, prata, gasolina

completo, bancos de eQUID

DE AS 50,000,00 POR R$ 48.000,00

Fiat / Sf!lo 1.8j1&V M, Schumacher
05/00, amarelo. gasoUna

.

completo. bancos de couro. leto .solar
DE RS 60.000,00 POR RS 58.000,00

COMPLETO + COURO

.:t)f.f"+j.ln�

SCENIC RXE 1.6 2002 PRATA
COMP+GNV'

4iI'UJi'I,d'l'-

Peugeot/307 Sw 2.D
05/05, prelo. gasolina

completo, bancos de couro, teto solar
DE R$ 54.000,00 POR R$ 52.500,00

Ford I EcoSport 1.6 XUiiV
06/07, preto. Hex, complew

DE R$ pl.500,OO POR RS 49.000,00

Fo�d/ Ranger 2:8 XI Cab. Dupiã 4x4-
04/05, prata, diesel

arecAd., OH

.pE R$ 70.000,illl POR RS 68.000,00

.,

Celta 1.0 2005 cf opcionais azul R$ 21.500,00
Chevette SLE 1989 R$ 5.500,00
Clio Sedan 2002 completo- dh R$ 22.900,00
Corsa Sedan MN 2003 trio!ac R$ 26.800.00
Corsa Sedan Classic 1.6 2005 R$ 24.500,00
Corsa Wind 1995 azul RS 10.900,00
Corsa Wind 2001 2p azul R$16.500,00
Escort GL Zetec 1997 ac!dh/l<it R$ 14.900.00
Escort GU 1995 R$10.500,OO
Escort Zetec completo 2p 1998 R$ 14.500,00
Fiesta GL 1.0 4p 1996 RS 12.500,00
Resta 4p 1 �98 R$ 12.800,00
Fiesta Street 4p 2003 R$ 18.500,00
Fiorino Furgão 1.51998 R$15.500,OO
Ford Royalle 1993 c/ kit GNV R$ 10.500,00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Go11.6 1988 R$ 6.800.00
Gol CLl1.81995 R$ 12.300,00
Ka 2001 c! kit + cd painel. R$ 16.800.00
Kangoo Expr�ss 1.62003. R$ 23.000,00
Palio EIX 1,3 Flex completo R$ 28.500.00
Palio EIX 1.3 4p 2005 Idt/aq/te prata R$ 26.800,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$17.500,00
Palio 1.6 4p 1998 completo. R$ 16.500.00
Palio Weekend 1.51997 c! ac RS 17.500,00
Parati CL 1.61987 R$ 6.500,00
Scenic RXE 1.6 2002 GNV R$ 36.900,00
Santana Evidence 1997 R$16.500,00
Santana 1.8 4p 1996 R$13.500.00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Uno EIX 4p 1995 R$ 10.900,00
Uno EP 4p R$ 11.000,00
Uno SX 4p 1998 azul R$ 12.500,00
Uno Mille 1992 R$ 6.500.00.
Vectra GL 2000 completo RS 28.800.00
Vectra as 1997 R$19.900,00

"Toyota I Corolf�it.8 Vvt
Xei Automãtico
04/05. prata. gasolina

DE R$ 49.000,00 POR RS 46.800,00

Ford I Focus Sedan 2.0
07108. preto, gasolína, completo

DE RS 51iOOO,00 POR R$ 53.500,00

05/0U, prata, gasoITna, completo
DE R$ 80.000,00 POR R$ 76.000,00

Citroen I C4 2.0 Vir
06/07, preto. gasoTIna

completo. bancos de couro

DE RS 10.000,00 POR R$ 67.500,00
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SEU CARRO ESTA NA VEíCULOS SEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCil

� MENORES TAXAS DO MERCADO
I
I·"
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·

....
d

ti

I -II aflO,j de tJtadição- e gwtanüa . Você que exige veículos de qUi:llidade, precedência garantida
revisão praverrhva e uma negoCiação transl='arenfe, venha nos visitar

TEMOS A MENOR PRESTAÇ�O'
NO FINANCIAMENTO 00 SEU

.

VEíCULO. V.ENHA CONFERIR.

CORSA SEDAN 1.0 8V -1998 - BRANCA - DT /AC
CORSA SEDAN 1.0 8V·- 2005 - AZUL - AOjAL/ DT /TE
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2002 - BRANCA - AO/ DT
PRISMAJOY1,4 8V - 2007 - PRATA -AO/Al/DT/TE
VW
Gal 1.0 16V - 2002 - PRATA-AO/Al/FN/VE/DT/DH/AC/RlL/lT /TE
Gal G3 PUJS 1.0 16V - 2001 - BEGE - AOI DT / LT
Gal G31.0 16V - 2002 - AZUL - AO/DT /DH/TE
GalG31.0 16V'- 2001 - BRANCA - DT /U
Gal G31.0 16V - 2001 - PRATA - ALI DT I IT /TE
GOlG31.0 16V POWER - 2002- BEGE - AO/Al/DT / DH/LT /TE
GOlMI-1999 - CINZA-DT IlT/AO

'

GOL PLUS 1.0 16V - 2001 - CINZA - AO/ DT /IT
GOL POWER 1.6 8V - 2003 - CINZA - AO/ DT / IT
GOL SPECIAL -1999 - CINZA -OI/ IT lAO
PARATI1.0 16VTOUR -2002 - CINZA -ALIVE/ DT IDH/lT /TE
SANTANA-2001-CINZA-AO/DT/DHjTE
SANTANA 1.8- 2001 - PRATA -AC/DH/VE/TE/ RE/DT
FIAT

-

FIORINO 1 ,5 FURGÃO IE -1997 - BRANCA- BASICO
IDEA 1,4 8V - 2007 - BEGE -AO/FN/VE/DT /DH/ AC/ IT /TE
PALl01.0-2001-AZUl-Al/DT/IT/TE
PALIO 1.08V -1997�VERMElHA-AO/ALI DT /IT /TE
PALIO EX 1.0 8V � 2001 - BRANCA - AO/Al/DT / LT
SIENA FIRE 1.0 8V - 2007 -.AZUl - DT /DH/TE
STllO 1.8 8V - 2005 - VERDE - Al/ AO/ RE/VE/ DT / DH/AC/ CD/ IT /
TE
UNOMillE 1.0 8V - 2001 - AZUL - BASICD
UNOMillE SX 1 O -1997 - VERMELHA"AO/ DT! IT
RENAULT
CLIO 1.0 16V - 2004 - BEGE - AO/AB/AL/VE/DT!DH/ AC/lT /TE
CLIO HATCH 1.0 -2003 -PRATA -AO/AllOT /TE
CLIO HATCH 1.0 16 V - 2005 - PRATA - AO/ AB fAll VElDT/ OH / AC /

FORD
ECOSPORT 4WD 2.0 - 2004 - PRATA - AO /Al / VE / DT / OH / AC / IT /
TE
ECOSPORTXlT 1.68V - 2005- BRANCA - AO/RE/FN/VE/DT /DH AC
I RlL/LT/TE

.

ESCORTSW1.8-1998-AZUL -AC/DH/VE/TE/DT /IT
! ESCORT SW 1.8 -1997 - VERMELHA - OH / LT/ DT
: ESCORTSWGLX1.8 -1998-AZUL-AC/DH/VE/TE/DT /Rll
i FIESTA 1.0 8V - 2003 - CINZA - Al/ DT/UITE
! FIESTA 1.08V -2005 - Branca -AO/DT /IT
i FIESTA 1.0 HATCH - 2004 - PRAT8 - DT / IT

! FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - BRANCA - IT / DT
: FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - PRETA -u / DT /AO
i FIESTA HATCH 1.0-2006-PRATA-AC/VE/TE/DT /IT IAO
I FIESTA HATCH 1.0 8V - 2005 - BRANCA - TE
.

FIESTA SEDAN 1.0 8V - 2003 - BRANCA - AO/ALI DT/ OH /AC /TE
FUSION - 2007 - PRETA -AO/AB/ COlAL/RE/FN/VE/ DT / DH/ AC/
RLL/ CD I LT /TE

: KÁGl1.08V-2004-PRATA-AO/Al/lT/TE
i KÁGl 1.0 8V - 2000 - PRATA - AD/VEI DT / OH /AC / RlL/ IT I TE
: KAGLiMAGE 1.0" 2001 - CINZA - AOIVE/ DT/ OH
! CHEVROLET
: ASTRA SEDAN 1.88V -2004-CINZA-AO/ AL/RE/VE/DT/DH/AC/TE
: CELTA 1.0 8V - 2003 - BRANCA - BASICa
: CELTA 1.08V -20Ô3 -PRATA-ALiDT/ IT /TE
i'-CELTA 1.0 8V- 2003 - PRETA - BÁSICO .

I CORSA CLASSIC LIFE - 2007 - BEGE - AO/or
I CORSA HATCH 1.0 BV - 2001 - PRATA - DT I LT
! CORSA HATCH 1.0 8V - 2001 - BRANCA - DT / IT
! CORSA SEDAN - 2002 -BRANCA - AOIDT/AC
i CORSASEDAN 1.08V -2005-CINZA-AO/AlNEIOTIDH/AC/TE
i CORSASEDAN 1.0 - 2003 - BRANCA - AO/DT /AC
i CORSA SEDAN 1.0 8V - 2002 - BRANCA - AO/Al IDT / AC /rE

IT/TE
CLIO HATCH 1.0 16V -2004-BRANCO-AO/AB/ALIVE/DTIDH/lT/TE
CLIO HATCH 1.0 8V - 2001- CINZA-AOIAB/VE/DT IAC/CD/lT /TE :
CLIO HATCH AUT 1.0 8V - 2006 - CINZA - ÓT/ IT . I
CLIO HATCH EXP 1.0 16V -2004 - PRATA-AO/AB/VE/DT/DHIAC/lT I
ITE

.
.

:
.

CLIO HATCH PRIV 1.616V - 2004 - PRETA - AOI ABI RE/AB/VE/ DT / I .

DH/AC/RlL/GD/lT /TE
CLIO PRIVilEGE 1.616VSEDAN - 2005- VERDE -AC/DH/VE/TEIAB/ •

DT/lT/RE/RlLlCD .

CLIO SEDAN AUTENTIC 1.0 16V - 2004 - PRATA - AO/ DT / IT !
SCENIC 1.616V -2004- PRETA-AO/ AB/REIVE/DT /DH/AC/lT /TE :

SCENIC 1.616V - 2001- BRANCA-AO'!ABIVE/DT/DHIAC/lT /TE .

SCENIC.AUT1.616V - 2005 - CINZA- AO/ABIVE/DT /DHIAC/lHE I
SCENIC EXP 1.616V - 2005 - CINZA-AOIAl/AB/RE/AB/VE/ DT /DH :'

/AC/Rll/lT/TE
.

SCENIC EXP 1.616V - 2004 - VERDE - AO/ AB/ REIVE/ DT / OH I AC / .

Rll/lT/TE .

.
.

SCENIC EXPRESSION 1.616V - 2005 - BEGE - AC/DH/VE/TE/AB/DT :

/IT i

SCENIC PRIV 1.616V - 2004 - PRETA - AO/ CO / FN I AB/ RE/AB/VE/ i

DT /DH/AC/Rll/lT /TE/CD
. i

SCENIC PRIV 2.0 16V - 2004 - PRATA - AO / AB / ALI RE / FN / VE / DT / :
DHIAC/Rll/CD/lHE :
TOYOTA

-

. I
COROllA XLl16VVT AUT. - 2003 - PRETA - AO / AB IAl / RE / FN I VE / i

DT/DH/AC/RlL/TE
.

PEGEOUT
2061.0 SENSATION - 2004 - CINZA - AO/AL/VE/Dl! IT /TE I
206 SW 1.6 - 2008 - PRETA -AO/ Al/ RE/FN/AB/VE/DT / DH/AC/ !
RLL/CD/lT/TE

.

CITROEN
C3 GLX 1.4 - 2006 - PRATA-AO/RE/VE/DT /014/ AC/RlL/lTITE

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, ... 30 ao 'lado da Moretti/Ford. 3371-8287
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CHEVROLET
ASTRA - vence-se ou troca-se; 99, GL,
compl, verm, c/ GNV,. pneus novos. RS
14.000,00 + financiamento. Tr: 9619-
0526 ou 3376-1574(apos 19h) c/ César.

ASTRA - Vende-se, 03; 2.0, 4 pts, flex. R$ CORSA- Vende-se, '99,4 pis, TE, AL, AR. CORCEL 11- Vende-se, 83. Tr: 9941-5850 3163e/Rafael.
30.000,00. Tr: 3273-0775 c/ Milton. R$: 14.000,00 avo Tr: 337400416. ou 9904-1846.

9965·7074.

CELTA - Vende-se, 03, 1.0, VHC 2P, AR,
pneus novos, TE, AL. R$ 22.000,00. Tr:
3372-3616.

MERIVA - Vende-se, 04,1.8, preto. RS ECOSPORT - Vende-se, 05, 1.6, XLS. R$
34.500,00. Tr: 9118-5081. 40.000,00. Tr: 9186-8386.

MONTANA - Vende-se, 05, 1.8, 17mil km. ECOSPORT • Vende-se, 05/06, AR, freios
Tr: 3372-3106ou 9189-6333. ABS, TE, som, vermo R$ 37.000,00. Tr:

8849-6013ou 9942-7051.
MONZA - ·Vende-se, 94, GLS, 4 pts,
campi, c/ GNV. R$ 12.600,00. Tr: 3275- . ESCORT - Vende-se, 88. R$ 3.500,00. Tr:
3538. 9952-8198.

PAMPA - Vende-se, 86, 4x4. R$ 6.800,00.
Tr: 3275-6475 ou 8824-0003.

.

PALIO - Vende-se, 05, flex, 1.3, 4 portas,
AR, OH; VE, ELX. R$ 30.500,00. Tr: (47)
9965-7074.

RANGER - Vende-se, 01, CO, diesel,
compl. R$ 41.000,00. 3370-7995 cr
Márcia.

.

pAllO - Vende-se, 06. Flex. campI. - AR.

R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.CELTA - Vende-se, 04. R$ 21500,00 ou

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

FIAT
smo - Vende-se, 1.8, 16v, completo,
2003. Impecável. Tr: 8406-4447.·

STRADA - Vende-se. 05/06, ar. RS
28.000,OO.Jr: 3373-1 04·3 ou 99322555.

TEMPRA - Vende 96, compl, cl GNV. RS -

12.500;00. Tr: 3310-8526.
.

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

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

PICK UP - Vende-se, FlOOD, cabine dupla, . KA.- vence-se, 00. Tr: 33700992 ou 3275-
turbinada, motor MWM, compl. Tr: 3275- . 2'500. .

�273

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

construção. Tr; 3373-6333 ou 9606,
4241.'KA - Vende-se, 98, 1.3, compl. Tr: 9145-

�2�O.ou 3370-5278.CORSA - vence-se. 01, 1.6. Tr: 9903-
0941. FORD

KA
.

.; vence-se. 98, 2' dono, vermo R$
13.0000,00. Tr: 8802 3163.

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

UNO - Vende-se ou troca-se, 00, 1.0. EX.
R$ 4,000.00 de entrada + financiamento.
Tr: 3371-8153-ou 9936-1304.CORSA - venee-se, 04, classic, c/ GNV,

TE, CO. R$ 22.000,00. Tr: 3371-6208 ou

9104-7121.
PALIO - Vende-se, 05, ELX, 1.3; 4 pts, AR,
DH, VE. 35mil km. R$ 30.500,00. Tr: (47)

CORCEL 11- Vende-se, 79, prata, gasolina,
bomestado. Tr:9133-7987 c! Ademir. KA- Vende-se, 98, verm, 2° dono. Tr: 8802 UNO - Vende-se ou troca-se, 02,4 pIS, LO,

AL. Tr: 3373-6116 ou 8814-9002.

(47) 3370-3015

ANTES Or: COMPRA,R SEU CARRO NOVO ..

:·CONSUlTE·NOS·

NO.VOS E SEMINOVOSRua Presidents Epitáeio 'Pessoa 570, sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa' Catarina

38"1,49
445,07
508,66
635,82
76298

890 "IS

"'.017,3'"
.......44,48
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Peugeot 407 Sed.n Peugeot 407 SW Peugeot 307 HB Peugeót 307 SW Peugeot 307 CC Peugeot 107 Sedan- Peugeot 206 Escapade Pe�geot Partner Peugeot Boxer

Jaraguã do Sul - (47) 3370-19QO
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

.

Blumenau '_ (47) 3331-4500
ltajaí « (47) 3344-7000

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

fIltus oom.!lllhl parn Hit<i !w;trnn\'O;);Cam�;mJm XfU,OPell� l'IilllJ!l>.l!ü E:U'·. Pw.HJe!lt�'OOSll!l!ia!lon lAlF!!;l,"(, 3purt(lS,ilfl(l/mmlem!)t!lllg:,II!flluraIT"sld� Preoo PmIiiNwa..·ilim�.rtoPeligeutOnUm�. ffallintklso.Preçupéb!ic(JsuqMioo pmn .."lInda II tt�tll ap;m!f rn! RS"2:!I.�9{l,OO.Ptmgml12!l6SWPfl!wree 1AL FJttX,Sflflflm'anw"mt>Ó:l!uOO/D8,pintw.t OOlid!). rml!ljl1f:l� Preç¢
flUW!r.O �!d!)l-'<1tnvo(b.<iatl vlstanpmtroo RS.t1.3OO.OO.�ucum>Wi!tmUmflwiwkl ncim.lnup.'tl�{lil><ls!:asll!IIIDdo<l jWrtirOORS4"2:.3Ui1,OO pam aCidndeBhnllmllllJ.Plm"flfCOC�Crêd\wDimltl [l(JCQnsumjdnrpeluBl:l!IUl f>!,agoot.PtmwOO�4tHL'St'S!!1!fldfl:EJlt'<ldadeRS21.1Sí1,OO(50%làV'�m.,mIl<'g24 pllrc�l;lS liwdBRS 1.{l30,fl3c¢ffiwml":im.(!I!W da 1 {pnmclra)PMCela
para",*de2008. Fr�I�mldIlVeÍl;J..i{QãprnwPMa2-tf':)aSe$.jlS4S.8BS:11 flf.<asdejurosZ4 me�C'Sde!l,m�.acO.79il.mJa{.;f.r{CUstI)Efetivo rQtal}Qa�"odefína�j)éd617,300/.a.ael,<M%a.m,oominciàfficlattI}IOFdB3,IWoa.aparaPi:ssóaFfsjça:(Qe.IISto<1i)lUradiç��O,J8%C$m.irn:lllioollncooflc!cnW):ES1nqueNaclona!das{;onçBSl;�"MasPcugBtltPeU!I$OI
200Se�5!I.�1on 1 At flll!!;, :5 portas, rm')"\mDdelB 00\08, 1l1�tt..'t3 rm:1ã!ta Pl"i)t!ll�f�r�m - ?OO tlllldades.. f'eUfjílQj 2M: $WPte5tt!1\."'e utFrex.,S PI)I"W, t\®\mmJelO 08\08. pirrt1lrá sóOO.1- 00 ur-lll&des.. llnhaf>OO{l�ot 206 tID reune1.6 I1EXAt..<tQm:§tiR--.ArCondkl"onat!nOlgltal-lJire.;;oo l-fidffitllca - SOO8tlr de aummaçíitllf senwooCf!uw- fllIlroo Í1 travas elilbicas - farm® nebllru �

�oo tl;reo!!lllj;- FrelosABS -K!lú;'MOO&iQ;!)7!rJfj-Plf!hlra!iil!!da-Fret(llnd�e-'JB!rn·tilie!;ldtl fI$o!.il.9511,t)O-V�lorplçm«iallBld!l" RSIl5.9&l,ffi)ccmR$4.000<OO�ltiilU!l"li3 ia.1uso. -OOllnh!mles t:mestoque= Ctlftteuinn,1tim;.Slmshoorg.f>eugetlt:'101t1BPresel\(;tl1.6M(!dni¢o-Af Cl!fldi�-Oh'f!çiú-Hidrim!kA-TrBlu!!Al1S-A!1badduplnée.?litie-�!le i1:a'lJ!.!!

ll!él.ricru;-Pjl�. dé!!da-frowinchl>;;i.-Fnllll.l!lntl"E;!lUeB .....1k:!adeSI!1!Il.stoqlJeàl!CmtooS$_�:1lária.PIl(lli(!UI 'JOt StldmJ2.([fcljlJeoi.uinm"Jjjro-Com;>letl>+Càmb!oAIJ!Jjm.:1ti<:l)�flll!ic-An:mttlk!wModi�ilm�;:roiosm-Abb;;q:luj!1oIlB$êri.u-Sem;()t"�clfm>1:U!dnUum!ml!,:ác>-cn¢a1er MP3-PjJlbm:M.eliiIka-f�ebÍdu:!w-!JlihJrlllbela®f\$&tfsOO;OO-Pf1lÇtI�OO
P;$ij4.600,OOr.emoowJ$W H$4.000,OOInc.Wo-t aalJcoda:IÃlWt<Gr.lW$J!lr.!use-.tl7\millad9Sa:m!3s!o(jUefl(ls.�SWl!lâria:s.. Praxl�Vl�llcjl\daprom6ç..�dt'lil2iQ.1!a006a3()''''D4nooa:.{l'Ja:nquaJlta.dllrnr.;m!)!:.e5tt;�:rQdaSEl5Ioroswm%1011at<l.fIn!:'j�JStra1itroS. !oi®çunru!ali','apati! tla!r.1Sprom()çõts.f'.mIIm$íll!OrmllÇ:M$S()bre !m}cose�e5t"<specl"is.roml.;ftealWM
dl!�l�fu'HmsPeugOOlUgul)paraOSOO7(!32424Oyaoosan"w�f.p.etige()1:eom.tf ""\-,. ..

. t , ,i

Segundà a Sextà das 6h'àS: j'9tl. Sábados das 9h às Ilh. www.strasbourq.com.br DIRIJA ESSE PRAZER·

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



O CORREIO DO POVO. r.II
...........

,········QUINTA:FEiiiA;ioDEAiiiili·DEioos················· ..
"................................... ::." ·····vEícULOS

It�V•.Veiculosl. CUMPRA - VENUE - TROCA - FINANCIA

MÜLLER R. Marina Frutuoso, 433 -,Centro

.-----�-�---

I MULTIMARCAS)
E-mail: mullermultimarcas@yahoo.com.br
-3371-4789 I 8816-6666

Parati 2000 1.6 Ar - dh R$ 24.500,00

azul. R$ 21.000.00. Tr: 8402-2527.FIAT
UNO - Vende-se, 01, 4 pts, c! cnv. R$
15.900,00. Tr: 9975-0117.

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

UNO - Vende-se, 93,3" dono. R$ 6.800,00.
Tr: 3370-8415 ou 9619-6584 (após 17h).

UNO -Vende-se, 93, 4 pts. R$4.200,OO de

emraoa+oarcelas, aceita-se moto. Tr:
9184�2485.

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

POLO - Vende-se, 03, 1.6, cf 68 km. R$
31.500,00. Tr: 3370-1 080 ou 8802-3048

GOL - Vende-se, special, OO,azul, básico,
TE, AL. R$15.000,00. Tr: 3370-0727.

45.000,00. Tr: 9929-0009.

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 _ R$ 33.000,00.
Tr: 47 9128-5933 ou 3273-6026.

FUSCA - Vende-se, 77. R$ 2.700,00. Tr:
3376-1338.

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

GOL - Vende-se, 1.0, semi novo:Tr: 3275-
1380 (após15h).

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

GOL - Vende-se, 93, 1.6. TR: 9903-0941.

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

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

.

GOL-Vende-se,01,1.8,conlortline,compl,2 GOLF - Torra-se, 01, 2.0, compl+couro,
pts, dourado. RS21.000,OO. Tr: 8817-1284. automático, emplacado 08. R$ 29.900,00.

Tr: 9191,6333.
BORA - Vende-se, 06, 2.0, automático,
compl, ABS_ R$ zz.ooo Km. R$ PARATI- Vende-se, 00, compí.t.õ, 4 pts,

PARATI - Vende-se, 02, cornpt, 1_0 turbo.
R$ 24.000,00. Tratar8418-0598

PARATI - Vende-se, 86, álcool. Tr: 9102-
6100.

.

POINTER - Vende-se, 96, compl. R$
/

10.000,00 Tr: 9145-6290 ou 3370-5278_

POLO - Vende-se, 97, RS 8.000,00 +

parcelas. Tr: 3371-9642 ou 9906-7425.

SANTANA - Vende-se, 88,' GL, GNV. R$
4.000,00 + 19 pare de 217,00. Tr: 3275-
6475 ou 8824-0003

.

PEUGEOI
>

PEUGEOT - Vende-se, 03/03, 206, 4 pts,
compl, único dono. R$ 26.000,00_ Tr:
919H333

PEUGEOT - Vende-se, 95, 205, Ar, trio. R$
8.500. Tr 9128-8100.

RENAULT '-,

. cornpl R$ 25.500,00. Tr: 9946-2506

CLIO - Vende-se, OS, sedan, 1.6, prata,
cornpl. R$ 33.600,00_ Tr:_91 08-5150.

CLIO - Vende-se, preto metálico, 2001, i5
mil km, COMPLETO, 4pt, 2a dona RS
21.800,00. Tr: (47) 9902-2409 ou 3376,
0763

CLIO - Vende-se, sedan, 05, 1.6, corml.
R$ 33.900,00. Tr 3371-5031.

CLIO - Vende-se, 05,1.0,2' Dono, OH, TE,
AL, AR. Tr: 3376-0854 ou 8803 4362.

CLIO - Vende-se, 03, sedan, autentic, bag
duplo, AL, TE. R$ 24.990,00. Tr 9123-7355.

SCENIC - Vende-se, OI, 2.0, RXE, c! GNV R$
35.000,00_ Tr: 3371-8153 ou 9936-1304.

SCENIC - Vende-se, 01, 1 :6, RXE. RS
30.000,00. Tr: 9918-0000

MOTOS

SCENIC - Vende-se, 99!00, RXE, 2.0, azul, BIZ - Vende-se, 01, revisada, 2 capacetes,

TITAN - Vende-se, 06/07, 150, KS, prata.
R$5.10Q,OO. Tr: 8414-3142. .

Av. Pre'leita Waldemar Grubba N°. 4286 - Ce�tenário

.

roupa de chuva e cadeado. Tr: 3275-0572

BIZ - Vende-se, 06, verm, s! ES R$ 2.500,00
+ financiamento. Tr: 3370-0865_

BIZ - Vende-se, 07, preta, cf ES. R$
1.600,00 + financiamento. Tr: 3370-
0865.

.CG - Vende-se, 99, ótimo estado. R$
2.500,00. Tr: 3275-2416.

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

GARELE - Vende-se. RS 450.00_ Tr: 3273-
7067 ou 8404-0988_

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

.

LAMBRETA - Vende-se, 68. R$ 700,00. Tr:
9904-2992_

SHADON - Vende-se, VT 600. 02. chumbo,
cf nota.c/ 7.450Km, original. Tr: 9157-
3000 ou 9118-300D_

SUZUKI - Vende-se, DR, 650, RE. R$
10_000,00. Tr: 9941-5855 ou 8445-2370_
C/Eduardo.

TITAN - Vende-se, DO, ES, verrn. R$

2.700,00 Tr: 9934-6729 .

TITAN - Vende-se, 150, KS, preta. R$
3:700,00. Tr 9934-6729

TORNADO - Vende-se, 02, 21000 km,
nunca feztrilha. R$ 7_500,00, troca-se por
moto de menor valor ou carro, Tr: 9619-
6584 ou 3370-8415 (após 17h).

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

TORNADO - Vende-se, 05, verrn. RS
9.500,00 ou Troca-se por XR 200. Tr:
3370-7424 ou 8412-0888.

APARELHO Vende-se, de som,

p/carro, pionner. R$ 180,00. Tr:
9115-7672.

.

DVD - PI carro, e/teta R$ 300,00. Tr:
3370-3688.

,
-

Ligu'e e�,a'�si��:J;��
-', ;{.33If-,1919'�::':;�,

if i c u l o s

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

www.streetcarveiculos.com.br

Pick-Up Corsa 1.6 2003 R$ 20.990,00
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SANTO ANTONIO - Vende-se, 350m. R$
5.800,00 + parcelas de um salário. Tr:
3371-6069. Creci 11831

AUTOMECÂNICA DA BARRA LTDA.

t.EtRONlcA

Venha conferir nossos seraiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

OUTROS

HILUX - Vende-se, 01, SW4, compl, diesel,
verde. Tr: 3370-1080 ou 8832-0573.

AUDI - Vende-se, A3 campi - teto. Tr:
9996-6400.

BESTA - Vende-se, 88. R$ 1.800,00. Tr:
9904-2992.

CAMINHONETE - Vende-se, 05, S10, 2.8
turbo, 4x4, campI. Tr: 3376-0440 au

8804-2952 c/Marcos.

CARRO - Compra-se, 4 pts, Valor até
20.000,00. Tr: 3371-7298.

CARROS-Comprnm-se,balidos.Tr.9952-9449.

ALUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS

MOBILlAI)QS.
M';nsal e diário.
Próximt;» WEGU

Reserve tombem na prole,
3370-3561 c/ proprietário.

. .

,
.

,

'.

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

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

MITSUBISHI - Vende-se, camioneta, 05,
L200, 4x4, GLS, compl, 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.

� CASAS
,

BARRA-Vende-Sa, de aIv, é/laje e piso, rerreno .

c/980m'. R$66.000,00.Tr: 9924-4068.

VILA LENZI - Vende-se, 63m', mista. R$
60.000,00. Tr:3376-4261 cllvo

COMPRA-SE - Casa, de madeira para
retirar do local. Tr: 3275-6928.

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

SÃO LUIZ - Vende-se, c! casa de mad,
405m'. R$ 67.000,00. Tr: 8436-1617 ou VENDE-SE -: 82m2, Sacada cf chur. R$
8429-5041 (após 14:30h) 125mil. Tr: 91288100.

PiÇARRAS - Troca-se, por uma casa em

jaraguá. R$ 55.000,00. Tr: 9167-7174.

JARAGUA 99 .- Vende-se, mista, 3 qtos,3
sass, rancho 60m2, terreno 22x60. R$
65.000,00, se aceita carro, neg. Tr. 9975-2765

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

CORUPÁ - Vende-se; cl 2 st com. na

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

JOAO PESSOA - Vende-se, 14x25. Tr:
9104-8542.

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

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

SANTA LUZIA - Vende-se, 110m'. R$
110.000,00. Tr:'9975-0117.

SCHROEDER - Vende-se, 2 andares, 200m',
centro. R$200.000,00. Tr:. 9975-0117

VILA RAU - Vende-se, prox ao rnercado
Brasão, mista, 3 qtos, jardim, interfone,
portão eletrônico, cf rua de asfalto. R$
80.000,00 ou aceita-se carro. Tr: 9137-
5573. Creci 11831

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

CALÇADAO - vence-se. cl 2 qtos. R$
70.000,00. Tr: 9137-5573. Creci 11831.

ED. TERRA BRASIllS - Vende-se, cl 2
qtos+sufte, churrasq., cf 104m'. n.
8404-3001.

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

t TERRENOS

AMIZADE - 400m', cl 3 casas mista. R$
55.000,00. Tr: 9197-9050.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
30.000m'. Tr: 3370-8097. Creci 9839

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

.

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

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

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

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

JOAO PESSOA - Vende-se, mais de
5.000m, longe de riaçho e rio, área
industrial. Tr: 3371-6069. Creci 11831

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

JOAO PESSOA - vende-se R$ 50.000,00.
Tr: 3370-6171.

RIO CERRO I - Vende-se, 615m'. R$ .:
20.000,00. Tr: 3376-2142 ou 9934-2628.

TRES RIOS DO NORTE - Vende-se, cl
casa. R$45.000,00. Tr: 3273-4068.

V1LALENZI-Vende-se,406m'.Jr:3275-2773.

SCHROEDER - Vende-se, 200.000m', cl
duas casas de alv, água corrente. R$
400.000,00. Tr: 9975-0117.

SALAS COML.
SCHROEDER 1- Vende-se, cl 8morgaos de
terra e2 casas. Tr: 3374-5444.

FIGUEIRA - Vende-se, loja, moda
femfmas. + diversos. R$ 25.000,00 ou

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

.

LOCA OES
CASA - Procura-se, pf alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437.GUARAMIRIM - Vende-se, sala comercial.
Tr: 3373-0690.

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

CHÁCARAS '
-

QUITINETE - Aluga-se, bairro ouro verde.
R$180,00. Tr: 3376-2839.

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

Jaraguá. Tr: 9137-5573. Creci 11831.

I"ROCURA-SE - Casa para locação, Nereu
Ramos, Corupá. Até R$ 500,00. Tr: 8444-
0027

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

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

I
com 162m2, e

.

r�no I
de 350m2_ Rúa·}\ngelo 'IIBenetta - Una da Figueira.:
'R$·215.00Õ,OO

.

I�----

I
j

I
I
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Micl'OSO#'
CERTIFIED

C)
( CENTRO TREINAMENTO
� 4UTORIZJIDO

�)FVRVKAWA

� "Mandriva

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHAl

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

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

s informações:
rcatto, 156 c�n àraguá do Su

ail: jaràgüa.ciern.sah terra.corn.br .

,

___ ..§i.!�:..�:_'1Jª_êêº!�TªR_i-ª,,��têtjS&ª.:gi�Q1.s.ª-�cº-�çºrIl:.º['£".� .. s..�J
.

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos HUMANA

.

Rua .Jorqe Czerniewicz. 1245 CRua do Hospitall

ex. Postal 200 • CEP 89255·000

Fone (47) 3371-4311

Fax (47) 3275-1091

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

• AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS· Não - MONTADOR DE MÓ.VEIS (8866)
exige escolaridade- Para Empresa de Alimentos. (Vagas - MO�TADOR DE PAINEIS ELETRICOS (8884) - Para
Efetivas -1 0, 2° e 3° turno). Guaramirim
.• AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Serviços gerais - - OPERADOR DE CNC (8813)
Residir no Bairro Garibaldi ou proximidades. - PEDREIRO EAUXILIAR (8845/8846/8883)
.AGENTEDEl/fAJEM-ComconhecimentosêmAgência - PROJETISTA (89Õ9) -t-. P.ossuir curso rde
de Turismo e sistemas.

_ designer,Arquitetura ou técnico de em projetos demóveis.
- AJUSTADOR MECÃNICO (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. • TORNEJRO I'iIECÃNICO (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) -

· CON.!ADOR (8753/8915» . Supenor Completo/Com Com experiência em RH.
Expenencla. • 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.

. .

• ESTÀGIÁRIO (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). connecímentos da Química orgânica e analítica; noções
- ENGENHEIRO MECÂNICO (8855) em informática(windows, word, excel,internet); conhecer
- FUNILEIRO (8859) conceitos de 'técnicas de extração; domínio da lingua
- FRESADOR (8813) inglesa
· MECÃNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR - VEN�EDOR EXT.�R�O 1�8�1)·.,. Venda de materiais
(8810/8887) . eletricosemgeral:!;i·: ._,''',
· MECANICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS - VENDEDOR(A) EXT�RNo, (8819) - Móveis.
(8873). . VENDEDOR EXTERNO '(8849) - Material de
• MECÃNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES Construções/Acessórios.
(8873) . VENDEDORA EXTERNA (8874/8912)· Publicidade
- MECÂNICO DE ÔNIBUS (8879) . VENDEDOR INTERNO(8854) - Material deConstrução
· MARCENEIRO E AUXILIAR (8843/8885) .' VENDEDOR INTERNO (8910) - Móveis sob medida.
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��Q�rQ£QJ�!1
Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Maiores Informações
Fone: 3055-2021

,
,

BORRACHAS JARAGUA CONTRATA

cal.deireiro, cilindreiro e

opernder de produção
(ambos os sexos)

Fone: (47) '3370-6628 .'

CHEGOU
O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 24 à 64 das 8h às 12h e

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

Tel.! Fax: (47) 3370 1155
graHyartiaragua@terra.com.br

Rua Walter Marquardt, 1250
Barra do Rio Molha - jaraguá do Sul

DETETIVES
PARTICULARES

MULTI[]()M
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

OOETIVES
PARTICUlaRES

• Sigjlo absoluto
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal
• Funos e roubos
• Pessoas desaparecidas (47) 3372-0556

9912-8114
ATENDIMENTO 24 HORAS
(BRASIL E EXTERIOR) Interfone

Investigação em Geral, Civeis e

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

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra·Conjugal,

Investigações Trabalhistas

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico

Tr: 3370-1929 I 9931-9138
-

detetivelori@yahoo.com.br Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

Matriculas abertas no

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLMÉIA
Berçário - Maternal - Jardim

Tr: 3372-1123
473273·7226 I 9171·1023
Rua José Narloch, 1456 - São Luis
multicom. jgs@brturbo.com.br

T
SUPER PROMOC;iio DE PRÉ PIIGO

revenda < TIM

i *Venha conhecer a promo!âo fIM é 'O
E
� recarregue seu celular e ganhe 'O vezes o valor
OI

� em "ônus para ligar para celulares fIM ou fixo fIM.
i Ligafões válidas para todo o Brasil.e
o
O
..

Samsung C51 o
Apenas

R$139,00
1+11 /

R$16,00

c/câmera
Apenas

.

R$ 279,00
1+11

R$ 32,00

Sony Ericsson W200
cf câmera, Mp3 e rádio
Apenas

R$349,00
1+11

,�$ 39,90'
AW

Motorola W375
c! câmera e rádio
Apenas

R$'299,OO
1+11

R$ 35,00

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

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

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

1",,£
Toda linha de acessórios que você precisa só encontra aqui!

�.
-

. Rua Bertha 'Weege, 525, sl1 • Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3376·2206 - E-mail: planetagame@hotmail.com
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MICROCOMPUTADOR Equipe formada por técnicos qualificados e

certificada pelos melhores fabricantes de

.
hardware e software possibilitando uma

confiabilidade nos serviços e na assistência.

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

internet and games

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

Notebook

PROC. DUAL CORE 2160
MB MSI 945GCM5·F
MEM DDR2 1 GB 667MHZ KINGSTON
HARD DISK 160GB SATA 7200RPM
GRAVADOR DVD LG
GABINETE WISECASE WSR· 298 D
TECLADO ABNTII- PS2 PADRÃO PRETO
MOUSE OPTICO PS2 PADRÃO PRETO
CAIXA DE SOM PRETO
ESTABILIZADOR 300VA
MONITOR LCD 17" LG L177WS WIDESCREN

Processador Amd Turion 64 2.2GHZ
Memória 1 GB DDR2
Hard Disk 160gb 5400RPM SATA
Gravador DVD+·FlW Dual Layer
Placa de Vídeo Geforce 7000 até 256mb compartilhada
Tela 14.1 Wide CrystalBrite WXGA 1280 x 800
Sam Integiado Compatível com Sound Blaster
Microfone embutido /2 Autofalantes embutidos Stereo
Fire Wire
S·Video
Express Card
Web Cam
Leitor de Memórias Digitais
Rede 10/100/1000 Gigabit Lan
Teclado em Portugues . Com ç
Usb 2.04 saídas
Rede Wireless 802.11 big
Modem 56k
Saida VGA
Bateria BTABLA50L611V 4000mAh AMD�
Peso 2.6kge

(h�
ac:er

3275.0761 I 3372.0081

Nesta Páscoa,
a Virtual Preparou
ofertas deliciosas

PSONE

àVist�$299/00
10 x R$ 64,00 no cartão

••

·WII

à�$1.490,
10 x R$ 174,00 no cartão
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BULLDOG INGLES - Compra-se, macho,
adulto, ou se paga a cruza. Tr: 8817 -0595.

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

ROUPA - Compra-se, pi trilheiro, Tr: 3375-
1783.

-

t VENDE-SE
, MOVEIS - Vende-se, geladeira, armário de
coz, cama de casal tubular. Ir: 3371-6727,

LAVAÇAO - Vende-se ou aluga-se, de
carro. Tr: 3273-6525.

SOM - Vende-se, aparelho sony, 3500W,
semi novo. R$ 450,00. Tr: 8817-0595

MAQUINAS - Vende-se, pi esquadrilha de
alum, 2 prensas, 1 estampa cercas e

janelas,1 serra poli corte. Valor a combinar
se aceita carro oumotó. Tr: 3273-6755.

AB TONER - Vende-se, aparelho de
massagem. RS1 00,00. Tr: 9953-6669.

ANIMAIS - Vendem-se, filhotes beagle, cl
45dias, macho. Tr: 9902-1907.

Ambiente agradável 51 bebidas,
Ganhos admo de R$ 3.000,00,

A melhor e única casa de
.

São Bento do Sul.

Aceito ligaçõo Q cobrar,
.

9911·2372
(24 horas]

ShoW Bar
encontro !>oS amigos e�iS
Show �e streer tçsfi.

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula
Tel. 3273-2347 I 8853-971

NEGÓCIOS·
A'R CONDICIONADO - Vende-se, 3,
Eletrolux de 18.000 BTU'S, com 3 anos de
uso. Tratar: 9189-7947,

O;:; .� . ,.�_�

FILHOTE - Vende-se, boxer: macho, 4
ê 'SACO õ{PANCADif ., Vende-se, sem

meses. R$100,00. Tr: 32731368. novo. Tr: 3371-9134,

FILHOTE - vende-se, de dobermann . Tr: TELEFONE - Vende-se, fixo transferível. n° .

9979-0403. 3371-4284. Tr: 3373-8244.ARCO E FLECHA - Vende-se, pí tiro ao

alvo. Equipamento compt R$ 250.00. Tr:
8424-2073. FILHOTE - Vende-se, de Yorkshire Tr: TíTULO,Vende-se, Patrimonial, do AcaraL

3375-2006.
.

Ir: 3275-2500 ou 3370-0992.
BALANÇA - Vende-se, comercial, pesa até
15k, eletrônica. R$ 500,00. Tr: 3370-0099. FilHOTE - Vende-se, pincher 3 meses. Tr:

3370-1856.
BEBE CONFORTO - Vende-se, azul
marinho. R$ 80,00, Tr: 9154-9067. FILHOTES - Vende-se, bacet hound

orelhudos. RS 500,00. Tr: 3376-0389.
BICICLETA - Compra-se, de rodinha pi
menino de 2 anos. Tr: 3370-0096. FILHOTES - Vende-se, de york shire, Tr:

3376-01790u9918-7210.
BICICLETA - Vende-se, gts alumínio, c/
suspensãonova,R$1.200,00.Tr:9923-1153. FREEZER - Vende-se, 320L, cônsul. Tr:

3372-3106 ou 9189-6333.
CARRINHO - Vende-se, de bebe, 2

posiçees. R$ 80,00. Tr: 9952-8198. FREEZER - Vende-se, 530L, 2 tampas.
Tr:3370-3561.

CARRINHO - Vende-se, de bebe. R$ 50,00,
Tr: 3371-7593. FREEZER - Vende-se, eletrolux, 7 gavetas,

marrom. R$ 500,00 .Ir: 3371-7060.
-

TOLDOS - Vende-se, 2, tipo cortina,
2,oOx1,90. R$150,00 cada ou R$ 250,00
os dois, Tr: 3371-8153 ou 9936-1304,

VAPORETO - Vende-se, semi novo. R$
250,00. Tr: 3371-9134.

VENDE-SE - Freezer, geladeira, fogão
industrial. balança dignaI. Tr: 9159-5124.

VESTIDO - Vende-se, 2, de prenda +

armação. Tr: 3371-8980 ou 8802-3167.

VESTIDO - Vende-se, de prenda. Tr: 3372- .

3859.

DIVERSOSCARRINHO - Vende-se, de bebe. Tr: 3273-
5674. FREEZER - Vende-se, vertical, 180L,

Cônsul. Tr: 3370-4698 ou 9903-9732.
CAVALOS - Vende-se, de montaria Ir:
9982-8929. IPHONE - Vende-se, Lançamento, não tem

no Brasil, desbloqueado, em português.
Tr: 99138-1128.

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

COMPRA-SE - Roupa para trilheiro, cornpl.
Tr: 3274-8601 ou 8834-1 096. BERÇO - Aceita-se, doação. Tr: 3273-

LANCHONETE - Vende-se, centro em' 0211.

frente ao palco de eventos. Tr: 9165-1100,COMPUTADORES - Vende-se, 2, semi
novos. R$ 650,00 cada. Tr: 3055-0747 ou

9128-8083,
.

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

DVD'S - Vende-se, lote, cl vários gêneros.
Tr: 3376-0179 ou 9918-721 O. LOJA-Vende-se, no centro. Tratar8802-9963.

EQUIPEMENTO - Vende-se, para
perfuração de' poço semi artesiano,
compl, Tr: 3374-1744,

MAQUINA - Vende-se, retilinea, de tricot,
coppo, TRJ ou troca-se por carro. Tr:

.

3370-9182 ou 9654-5269.

ESC(lRAS - Venda-se, 100, de madeira, 3,5m.
R$1 ,00cadauma. Tr: 3370.-3018 (apos 12h),

PADARIA - Vende-se, em Guaramirim. Tr:
3374-5831.

ESTEIRA - Vende-se, semi nova. R$
500,0.0. Tr: 3371-9134.

PLAY STATION I - Vende-se. RS 150,00.
Tr: 3371-25_D7.

,PROJETOR - Vende-se, Acer·DSV, 0502.
Tr: (47) 9184-1330.

FARMÁCIA - Vende-se, C/. ótimo ponto,
convênios eclientelafonnados. Tr. 3372-2747.

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

Todos os dias a partir das 18h30

Disk Pizza
3275-,2876

Rua Barão do Rio Branco, 1000 .. Jaraguá do Sul - se

(na rua do Supermercado.Angeloni ao lado da Help.lnformática)
Duhan Tamy

,

s

Elizandra R. Gonzaga Mafra - CRMV/SC 2368
. Tanity Greschechen - CRMVlSC 2649

Du�i�amys®
HOSPITAL - CLiNICAVETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

3274-8944 I 3275-'1141 I 3�75-1788
"

LEPTOSPIROSE
-

A leptospirose é urna doença sistêmica
grave de distribuição mundial, causada por
sorovares da Leptospira ínterrogans, que infecta a

maioria dos animais silvestres e domésticos e o

homem. Vários sorovares infectam os cães e os

gatos, mas a doença clínica só ocorre nos cães.
É uma importante zoonose (doença que é

'transmitida dos animais para o homem, ou vice e

versa), portanto, sua presença na população canina
tem importância em saúde pública.

A fransmissão ocorre pelo contato com

leptospiras no ambiente contaminado por secreções
e excreções de animais infectados.

Os microorqanlsmns penetram através da
mucosa, pele desgastada, via transplacentária,
venérea e porferimentos de mordedura.

Os animais silvestres e roedores são
reservatórios naíurals.

A infecção se desenvolve em filhotes de
cães sem imunidade materna e em cães jovens e

adultos que não foram adequadamente vacinados.
O período de íncubaçâoda doença varia de 4 .

a 12 dias.
.

Os sintomas são: febre, depressão,
anorexia, vômitos com sangue, relutância em se

movimentar, desidratação, aumento da freqüência
cardíaca e respiratória, icterícia (amarelamento de

mucosas), hematomas subcutâneos, sangramentos
espontâneos, sangue nas fezes e, pode ocorrer

'morte súbita.
O diagnóstico pode ser realizado por um

médico veterinário através de exame clínico e

exames laboratoriais de sangue e urina ..
O tratamento consiste de hidratação com

internamento hospitalar e. antibióticoterapia
específica contra a leptospira.

Animais tratados inadequadamente, podem'
eliminar espiroquetas através da urina durante anos.

A desinfecção do ambiente deve ser feita
.'

com desinfetantes a base de iodo e luz solar direta.
Portanto, ambientes onde vivem animais
potenclalmente transmíssores, devem ser mantidos
limpos e iluminados por luz natural.

A prevenção efetiva contra esta doença,
consiste na vacinação de filhotes caninos com 42,
.63 e 84 dias de idade. Essa vacinação deve ser

.

repetida a cada seis meses.
. .

A leptesprose é uma zoonose, portanto o

comrole cos animais infectados e a vacinação de
todos os cães é uma prevenção de perigos à saúde
humana.

. .
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NOVIDADE PARA JARAGUA DO SUL
/III

EGIAO

Na edição do Classimais de amanhã estaremos

apresentando a nova loja de petshop do

Shopping Center Breithaupt

ftl� ê
·olift

o

'II ffi
PET SHOP i

PROMOÇÃO GOLDEN BOX �
�
a
-e

�
. �

::l
CliNICA VETERINÁtRIA

3�75·6101

Shopping Center Breithaupt - G1 - Saià Q17 .

�

3372-2614
Rua Bemardo Dombusch, 2181 • Vila lalau

9123·()657
. www.fotolog.terra.com.brlajapra

Rua Waldemar Gruhha, 1389· \fila Baependi

Rua Robeno Ziemann 2156 -'AlDizade
.

ATENDIME·NTO 'VETERINÁRIO 24' HORAS NO LOCAL�I/�
(<;;, lOt

)I "
.

\ "" .

V
'.

'_'.
.: ®.

ITamy·s ..

HOSPITAL". CLÍNICAVETERINÁRIA· PET SHOP - CANIL'

- . '

, Para melhor qualidade -e. atendimento aos seus clientes e ami'gos CÃES e GATOS,
,

estamos centralizando todos ns nossas atividádes e serviços que eram realizados em

nosso loja do Shopping Breithaupt junto ao Hospital Veterinário Duhan Tomy's 's no '

Avenida Procópio Gomes de Oliveira, 809 - centro.

Paro suo melhor comodidade nosso horário será estendido, atendendo-os de segundo
o sexta-félra das 08�·às 21 h e nos sábados das 08h às 17h.3274-8944.1 3275-1141 I .3275-j 788,
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� PIlATES
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� Pitatcs ,> Nutrição .. Personal Trainer !
!
e Fislo Estética .. �ondicloMmen1o caro.c Vascular I

, Agenóe .uma aula experimental! !
473j71-4531

Rua Erich Mielke, 80 - Centro

Clinita SorriDent
Sc.EAPO-il1

!'DI: 'Tliiago :M.onseffCBore{a,
.

ORP!)'C· 1M2}
?1estre em Impíantodomia
Especialista em lmpíantodontia
Especialista em 'Peri(ldontia
C[inua. quat

�q�_6Ú_� �Th,_I.:_�_7)_30_55_�_79_6
Rua João Marcato, 103 - Centro - Jaraguá dp Sul

E-mail: clinicasorride�t@superig.com.br

'�' ClíNICA

Acupuntura
Drenagem Linfática
Fisioterapias:
Convencional e especializ
Pilates

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu
Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

� (\I' FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO"

Clínica Geral
, Périodontia
Implantes dentais
Próteses Dentais

Angelo Schiochet, 173, Centro, Jaraguá do Sul

( próximo ao Beira Rio)· fone: 3371 ...0938

O.SEGRED DO SUCESSO

Atualmente vivemos em uma sociedade

.

extremamente competitiva, capitalista e cheia
de desafios. Procuramos sempre o nosso

desenvolvimento, para alcançar melhores
padrões sociais e qualidade de vida. É muito

comum observarmos pessoas. famosas na
televisão apresentando aparente status, cheia de

alegria e riqueza, e nos perguntamos: como

alguns tem tanto sucesso, são tão bem sucedidos
e outros tão pouco?
A resposta é muito simples. Vejamos de outra
maneira. Existem pessoas famosas com alto

padrão-social, que nem sempre aparecem na

televisão sorrindo, e sim envolvidos em
_

escândalos e fofocas. A resposta à essa diferença
e o segre-do do sucesso é a SAUDE..
Saúde como um todo é o bem estar físico,

. .

psíquico, social e espiritual. Havendo equilíbrio
entre os 4 elementos é certo que todas as

possibilidades para esta pessoa vão estar abertas,
basta ir a busca do que se deseja.
� E por onde começa a saúde? Acreditamos que
.inicia durante o planejamento de um casal com a

idéia de terem um filho. Mas praticamente inicia-se
a partir do momento que é cortado o cordão
umbilical e a criança busca energia para sobreviver
�través do aleitamento materno. Utilizando seu

primeiro órgão e fator sensorial,' a BOCA. Logo
percebemos a importância da boca na vida do ser

humano e os cuidados que devemos ter com sua

preservação para buscar saúde e qualidade de vida.

Para os desafios da atualidade não basta ter

conhecimento, é preciso ter uma impressão de

imagem marcante. As pessoas mais bem
sucedidas possuem uma forte imagem. Sabemos
que beleza não é tudo mas na hora de decidir
alguma coisa optamos .sempre 'pelo que nos

.

agrada mais; o que nos enche os olhos. É desta
, mesma maneira que encontramos os desafios da
vida moderna dentro de urna sociedade

competitiva.
Sabemos que um belo sorriso, é sinônimo de
saúde beleza e status social, á quem diga que é

possível definir uma pessoa pelo seu sorriso e

pelo que ela veste nos pés.
A evolução das técnicas de tratamento

'

permitem atualmente uma verdadeira
.

transformação. A utilização de aparelhos; a
reposição de dentes perdidos, através do's

implantes dentais; o clareamento de. dentes
escurecidos ou manchados: as restaurações
estéticas; o tratamento de doenças gengivais;
tratamento para distúrbios do sono, como ronco e

apneia e muito mais, são todos mecanismos que'
auxiliam o caminho para uma vida melhor, com
mais qualidade e saúde .

.

A Odonto Sul 24h com o intuito de ajuda-lo a

suprir as necessidades e desafios da vida moderna,
oferece a você o que a de melhor para a sua

, saúde bucal.
. .

FARMÃCIAS-MANIPU lAÇÃO

�w SAÚDE BUCAL

O----a1M ,ti"" Dr, Kleber usboa Araújo
r err· CirtllUi;1o O!!nlisla

�' CRO··SC5270

CENTRO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E
CIRURGIAS AVANÇAD,AS

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

Rua Guilherme weege n,q 50 - 3' andar
Centro Médico Odontológico (47) 3055-2036

Chãs - Ervas· Grãos· Cereais
Granolas· Sucrilhos . light-diet

TpmpPlOs . Cápsulas· Condimpnto

�

CENTRO DE ESTÉTICA

Centro de Estética --1
ora.

;t==4145 ir \��'"0M"4S i
No ápice da sua belm! i

Esté!íca Facial, Corporal, Reiki '

........�.��)��D .. �i���i,��ª .. �.. ç��tr� 1
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•

magi
Cidade com quase 330 anos revela o passado e lutas históricas

TURISMO

Encante-se com
É. impossível negar que a cidade de Laguna, no litoral do

Estado vem ganhando cada vez mais a notoriedade merecida
, corno atração turística. Berço da colonização do Rio Grande do
Sul, da então Vila de Santo Antônio da Laguna partiram as ban
deiras que aumentaram. o território brasileiro em direção ao

sul do País, essa pequena cidade com quase 60 mil habitan
tes guarda em suas ruas estreitas e nos seiscentos casarões
de diferentes períodos, de um ecletismo único, a cultura.aço
riana e a história daqueles que construíram a independência
do Sul do Brasil.

.

A cidade, que tem quase 330 anos, é marcada pelo Trata
do de Tordesilhas, de 14:94 e também pelos milenares samba
quis - testemunhas de que
os índios já sabiam onde fi-
cava o paraíso.

Cercada pela Lagoa de
Santo Antônio dos Anjos de
um lado e pelo Atlântico do
outro, -tem 17 praias, com

a coqueluche chamada Mar
Grosso ou a Prainha, no fa
moso Farol de Santa Marta,
freqüentado.pelos surfistas;
a cidade de Laguna tem ain
da o mais saboroso camarão

que se pode encontrar, em

deliciosos pratos típicos adornados com outros frutos do
mar ou apenas "no bafo" ou ainda secado ao sol. Taínhas,
gÇl.roupas, badejos ou siri na casca também são iguarias que
agradam todos os paladares.

A própria cidade, por desconhecer todo seu potencial, co
meçou sua ascensão no mercado turístico apenas há pouco
mais de sete-anos e os empresários locais estão acreditando que
Laguna é a bola da vez no cenário nacional, por isso os investi-
mentos em infra-estrutura estão aumentando.

A prefeitura tem buscado a parceria dos governos Esta
dual e Federal, corno a assinatura do Programa URBIS com

o Ministério da Cultura, destinado à recuperação e revitali
zação do Centro Histórico e a implantação do projeto Museu
a Céu Aberto, uma iniciativa que vai transformar à cidade
numa sala de aula, por onde estudantes poderão passear e

aprender ao mesmo tempo.

�
,�

..::e,)1i1oo'Jaraguá
turismo
UMA EMPRESA DO GRUPO ,ALATlJR

JARAGuA TURISMO O MEiLWOR
LUGAR PARA voes IRI

Tel: (47) 2106-3977 Fax: (47)210603900

de La un

Museu Anita Garibaldi conta
a história de um dos maiores
e mais bonitos romances da
História, vivido por Gi:useppe
e Anita Garibaldi

Quando o lua cheio banha o centro histórico da tricen
tenário Laguna, suas ruas estreitos se iluminam num

esplendor radiante, e os páginas de um Brasil colonial se
descortinam num convite impor a uma viagem através do
tempo. Ao lodo a Igreja Motriz Santo Antônio dos Anjos;
substituiu a capela de pau-a-pique constrúída pelo fundo-

,

dor Domingos de Brito Peixoto em 1696
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[!] O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 10DE ABRIL D� 200B VITRINE--�----�--

Baile de Rainha em Jaraguá do Sul
A Sociedade Esportivo e Recreativo Aliança, de Jamguá do Sul, promove neste sá
bado, dia 12, o tradicional Baile de Rainha. Os festejos iniciarão às 13 hams com o

concentràção dos sócios e simpatiiantes no sede social e posterior busco às 14 horas,
do Majestade de tiro: Sra. Edla Moas Kaestne[ O baile. terá início às 23 hams e será
animado pelo Bando Sygnus, do Rio Gmnde do Sul.lngressos antecipados nos Posto
Mime do WolterMarquardt Flash Vídeo Locadom e Posto Mime do Rio Cerro� Aniver
sariantes do mês, ingresso livre. hlformaÇões pelo telefone 3376-1152.

A'estrela que Ie m

longe está em toda parte
.Urn guia está presente em

todos os lugares; � assim é a

Rede Marista; presente em 77

países, tem uma qualidade no

ensino que, da Educação
Infantil ao Ensino Médio, segue
sempre na melhor direção.
Rede Marista, a estrela que- vai

guiar o Seu futuro.
Em Jaraguá do Sul:

COLÉGIO

,?J.·t.n:.. \.1...• �RIST�
Yil/ó\\!r' S A O L U I S

··.r

: -v't/V{w.marista.org'.br'
·33710313

FALECIMENTOS LOTERIA
.'

F.aleceu às 6h40 do dia 9/4, o

Sr. Oscar Weiss, com idade,de 84

anos, o sepultamento será. reali
zado dia 10/4 às 9h, com saído'

do, féretro do Capela Mortuária

Crjstó 'Bom Pastor, em Rio Cerro

II, seguindo poro o cemitério Mu-

nicipol do mesmo tocalidade.
I

CONCURSO N° 646
Primeiro Sorteio

02-10-30-31- �47
Sertele

22 -29 - 32 - 34' - 43

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

Federação da Agricultura ti Pecuária do Estado
de Santa Catarina

EDrTAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FíSICA - EXERCíCIO DE 2008
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto a

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e o Sindicato do
Produtor Rural de Abdon Batista; Sindicato Rural de Abelardo Luz; SindicatoRural
de Agrolândia : Sindicato Rural de Agronômíca; Sindicato Rural de Água Doce,
Sindicato do Produtor RUI�tl de Alfredo Wagner; Sindicato Rural de Angelina;
Sindicato Rural de AnitaGaribaldi; Sindicato Rural de Araranguá ; Sindicato Rural de
Armazém; Sindicato Rural ele Aurora; Sindicato elos Produtores Rurais Bela Vista elo
Toldo; Síndicato Rural de Benedito Novo; Sindicato Rural de Bíumenau, Sindicato
Rural de BomIardim da Serra; Sindicato Rural de Bom Retiro: Sindicato Rural de
Braço do Norte; Sindicato Rural de Campo Alegre; Sindicato Rnral de Campo Belo
cio Sul; Sindicato dos Produtores Rurais de Campo Erê, Sindícato dos Produtores
Rurais de C�1111pOS Novos; Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas, Sindicato
Rural de Capinzal, Sindicato Rural de Catanduvas: Sindicato Rural de Caçador;
Sindicato Síncravesc, Sindicato Rural de Chapecó; Sindicato cios Produtores Rurais
de Concórdia; Sindicato Rural de Curitibanos; Sindicato cios Produtores Rurais de
Dionisio Cerqueira; Sindicato Rural de Paxinal dos Guedes; Sindicato Rural de .

Florianópolis; Sindicato elos Produtores Rurais ele Fraiburgo; Sindicato Rural ele
Galvào. Sindicato Rural de Ilhota; Sindicato Rural de Imaruí, Sindicato cios
Produtores Rurais de Imbuia; Sindicato Rural de Indaial, Sindicato Rural de
Ipurnírím : Sindicato Rural de Irani; Sindicato. elos Produtores Rurais de Irineopolis,
Sindicato Rural de Itá: Sindicato Rural de Itaíópolis; Slndicatodos Produtores Rurais

.

de Itapiranga, Stndicato Rural de 'Ituporanga, Sindicato dos Produtores Rurais de.
Jacinto Machado; Sindicato Rural de jagúaruna, Sindicato Rural ele joaçaba:
Sindicato Rural ele joinville: Sindicato Rural de Lages; Sindicato Rural de Lebon

Regis; Sindicato cios Produtores Rurais ele Mafra; Sindicato do Produtor Rural de
Major Vieira; Sindicato dos Produtores Rurais de Massaranduba; Sindicato dos
Produtores Rurais de Meleir; Sínclicaro dos Produtores Rurais de Monte Castelo;
Sindicato Rural de Nova Veneza; Sindícato Rural de Orleans; Sindicato Rural de
Otacilio Costa, Sindicato Rural de Ouro Verde; Sindicato dos Produtores Rurais

Palmitos; Sindicato dos Produtores Rurais de Papanduva, Sindicato dos Produtores
Rurais de' Paraíso: Síndicato Rhral de Petrolândia: 'Sindicato Rural de Pinhalzinho:
SindicatoRural de Ponte Alta; Sin(licato Rural 'de 'Ponte Serrada, Sindicato Rural d� .

Pouso. Redondo, Sindicato' do Produtor 1$;.lral de Quilombo, Sindicato 'dos
Produtores Rurais de RanchoQueimado; Sindicato Rural de ruo das Antas; Sindicato

Rural de Rio do 'Campo; Sindicato dosProdutores Rurais de Rio do Oeste, Sindicato
Rural, de Rio do Sul; Sindicato Rural de Rio- elos Cedros; Sindicato dos Produtores
Rurais ele Rio Fortuna; Sindicato dos Produtores Rurais de R40 Negrinho, Sindicato
Rural de Santa Cecilia: Sindicato dos Produtores. Rurais de Santa Rosa de Lima;
Sindicato dos Produtc;res Rurais de Santa Terezinha; Sindicato Rural de Seara;
Sindicato Rural de São Bento do Sul: Sindicato dos Produtores Rurais de São

Bonifácio, Sindicato Rural de São Domingos; Sindicato Rural de Silo Joaquim:
Sindicato Rural de São José; Sindicato dos Produtores Rurais de SiloJose cio Cedro;
Sindicato Rural de São José do Cerrito: Sindicato dos Produtores Rurais São

Lourenço do Oeste; Sindicato Rural de São Martinho, Sindicato dos Produtores
Rurais ele São Miguel do Oeste Sindicato Rural de Taió; Sindicato Rural de Tangará:
Sindicato dos Produtores Rurais de Tirnbé cio Sul: Sindicatç Rural de Três Barras;
Sindicato Rural de Tubarão; Sindicato Rural de Turvo; Sindicato Rural de Urubíci,
Sindicato dos Produtores Rurais de Uruperna; Sindicato dos .Produto·res Rurais de
Vidal Ramos Sindicato dos Produtores Rurais de Videira; Sindicato Rural de
Xavantina, Sindicato dos Produtores Rurais de Xanxerê e Sindicato Rural de Xaxim,
com base no Decreto-lei n" 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a

Contribuiçào Sindical Rural, em atendimento ao' princípio da 'publicidade e ao

espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONV()CAR os

produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural ou empreendem, a

qualquer título, atividade econômica rural. enquadrados como "Empresários" ou
'Empregadores Rurais", nos termos do artigo I", inciso II, alíneas a, b e c do citado'
Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhtmento da

Contribuiçào Sindical Rural do exercício 'ele 2008, devida por força do que
estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CrT, aplicáveis à

espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o di;.. 22 de
maio de 2008, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional ele

compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuíçâo Sindical Rural até a

data de vencimento acima indicada, constituirá o produtor rural em mOI�{ e o

sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo
600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas .pelos
contribuintes nas Declarações do Imposto Sobre li Propriedade Territorial Rural,
repassadas à CNA peja Secretaría da Receita Federal com amparo no que estabelece
o artigo 17 da Leí n" 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e estão sendo remendas por
via postal para'os endereços indicados nas respectívas declarações. Em (aso de

perda, de extravio ou de não recebímemo das Guias de Recolhimento pela via

postal: os contribuintes deverão solicitar a emissão da segunda via diretamente à

Federação da 'Agrícultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) ·dias úteis
antes da data do vencimento. Eventuais impugnações adrnlnistrativas contra o

'lançamento e'col)l"nç:a da contril:miç:ão deverfio ser feitas, no prazo de 30 (trinta)
,(uas, contados do recebimento da guia, por escrito, pefant� a CNA, si� flO
SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício <:NA, Brasília - Distrito Federal, Cep: '

7,0.830-903. O protocolo das impugna�'ôes'póderá ser realizado pelo contribuinte
I!a sede da CNA ou da Federação da Agricultura do Est;tdo, podelJ,do ·ainda, a

impugnaçào ser enviada diretamente à CNA, por correio, no endereço acima
'meticionado, O sistema síndical nIml é composto pela Confedera\:ào da Agflcult'!,"d,
e Pecuária do BrasilC)'iA, pelas Feqeraç.ões· Estaduais de Agrin!ltuf"d e/o).l Pecuáda e

.

pelos Sindicatos Rur:tÍs e/ou de Produtores Rurais.
Brasília,' '19 de março de 2008.

Fdbio de SallesMeirelles
Presideflte CNA

José Zeferino Pedrozo
Presidente F,AESC
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Vasos de plantas merecem atenção, no lugar de águo, que pode representar risco, devem ser cobertos de areia

O QUE VOCÊ FAZ PARA EVITAR O FOCO ·DA DENGUE?

ARI DE MEIRA,
38 anos, cobrador

"É só não deixar águo pa
rado. Tomo o cuidado com o

caixa d' águo também. Faço
isso sempre e não só quando
noticiam os epidemias".

JOSMAR EDMUNDO BRANCO,
32. anos, .pedreiro
"Não sei, estou por foro. Ouvi
bastante no Rio'de Janeiro,
mos aqui não tem epidemia.
Em Joinville, sei que deu num

ferro velho".

EDUARDO FRUTUOSO,
21 anos, vendedor

"Não deixo águo em vasos de
planto ou em pneus. Moro em

apartamento, no primeiro piso,
então o meu cuidado deve ser

maior".

ADEMIR BOSHAMER,
21 anos, operador de teor
"As medidos fúndamentais.
Nos vasos de planto em vez

de água coloco areia. Viro os

garrafas e não deixo acumular
lixo no terreno".

MÁRCIA LIPINSKI,
46 anos, artesã

"Reciclando o que tenhc em

coso. Coloco os garrafas plás
ticos e de vidro no caminhão
do Prefeitura. Se o gente não
cuido, quem cuidará".

l
SUELI HOLSCHUH,
41 qnos, zeladora

"O que eles mondam fazer:
.

como não deixar águo no

pneu. Acho que Jaraguá não
está preparado poro trotar a
epidemia".

O CORREIO DO POVO IEQUINTA·FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2008

CONSCIENTIZAÇÃO

Prevenção da
dengue deve
ser constante
Medidas urgentes no combate
à 'epidemia fica caro ao País
JARAGUÁ DO SUL

O mosquito de cor escura,

rajada e com listras brancas no
corpo e nas patas, menor que
um pernilongo, vem aterrori
zando principalmente o Rio
de Janeiro, com pelo menos 45
mortes só na capital este ano.

O Aedes aegypti, mosquito da
dengue, carrega no próprio
nome o seu significado: por
ter sido identificado no Egito,
o nome quer dizer "o indesejá
vel do Egito". A virose dengue é
transmitida somente pela pica
da do mosquito fêmea e, quan
do não prevenida, pode causar
váriasmedidas de-urgência para
controlar a epidemia. No Rio de
Janeiro, a última providência
para o combate foi o cadastro
de quase 300 médicos de outros
estados paratrabalhar 'nos cen

tros de tratamento da dengue e

pagar R$ 500 pelo plantão de
12 horas,

A supervísora do Depar
tamento de Zoonose, Regiane
Schiochet, confirma que não
tem mosquito de dengue em [a
raguá do Sul e nem doente, "só
foi registrado um foco no Bairro
Centenário, neste ano". Regiane
explica que a existência do foco

.

LUCIANA DE AGUIAR

não quer dizer que a doença está
disseminada na cidade, porque o

mosquito tem vida média de 60
dias e pode morrer sem se repro
duzir. "Como foi verificada a lar
va no Bairro Centenário, usamos
o larvicida em toda aquela região
de dois em dois meses, durante
um ano", explica. Os agentes de
campo entram em todas as resi
dências e instalações para passar
o produto que impede o cresci
mento do mosquito ou da larva.

Apesar de pesquisas e tes

tes, não há vacina para den
gue devido à variedade de ví
rus que dificulta o estudo', "O
trabalho de prevenção deve

\

ser contínuo, e não só nos pi-
cos ou quando vira'notícia",
destaca Regiane, "a procura
no posto aumentou :100% com

a epidemia no Rio de Janei
ro". Mesmo assim, Regiane
acredita que o monitoramento
da dengue em Jaraguá do Sul
é consciente e que as pesso
as denunciam e não deixam
água parada nos quintais. "É
importante saber também que
o mosquito só se cria em água
limpa e parada", afirma.
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FESTA DO CHAMPANHE
No semana que vem começam o ser vendidos os convites, que no verdade são
mimos, poro o 2° Festa do Champanhe, que acontecerá dia 14 de moia, no
Kantan. Noite só poro elos, que será marcado com mil novidades no quesito
desfiles, décor e gastronomia. O evento é poro um público Iimitado.,A orga
nização é do Revisto Nosso. E o que é melhor, porte do rendo será revertido
poro fins filantrópicos.

'

STAMMTISCH
A comissão organizadora do 6° Stommtisch está indeciso com

relação à doto do evento. A princípio era pra ser no dia 26
de julho, mos surgiu uma novo doto, uma sexto-feira, que é
feriado no cidade e não "atrapalharia" aqueles lojistas que
não fazem questãe do testa, pois o comércio estaria fechado.

Alguém se habilito o dar uma sugestão?

CENA CHOCANTE
Meu Deus, como pode? Sábado, numa

chácara do cidade, era só gente se bor
rifando. E não ero de medo de ataque de
algum borrachudo. Eles temiam, como

havia lagoas em tudo que ero conto, ser
picados pelo mosquito do dengue. Pode?,
Agora, cá entre nós, carregamos celular,
chove de coso, chove do corro, será que
teremos que sair com um tubo de repe
lente no bolso? Seria o fim do picado.

COISA BOA!
Pro galera que gosto de pedalat fazer seu
cooper diário,e passear muito, tem notícia
boa no pedaço. Segundo o próprio prefeito
Moacir Bertoldi, dentro de no máximo 60
dias, o prefeitura de Jaraguá investirá
cerco de 250 mil reais nos ciclovias do
cidade. Os investimentos vão desde ilu
minação, sinalização, recopeamento, até
o melhoria nos jardins. Bolo bronco.

LEITOR DO DIA
O leito-r do dia é o boa gente Cristia
no Cavalieri, que lê e mundn notícias

poro que o coluna seja o mais lido de
todo o região. Valeu!

DICA DE QUINTA
Convidar os amigos para

saborear o delicioso pizza do
Domini, no- Superongeloni.

�
.... , ,

�� .

19001
2000
'""",�

CUIDADO
Olho aí gente, está circulando no in
ternet uma informação dando conto
de que o Lei 3.051/98 garantiria o

gratuidade do emissão de segundo
via no coso de documentos roubados.
Se verdade for (desconfie sempre des
e-mensagens em mossa) é algo que
muito ajudo ns vítimas de assaltos
em nosso estado.

CHIQUE
Como o revitalização do Centro His
tórico de Jaraguá está ficando real
mente um must, que tolos espaços,
que eventualmente serão comer

cializados, serem utilizados por um
estilo de comércio mais vip? No pior
dos hipóteses, daria um ar de cidade
grande. Vocês não acham?

" Bosta querer ,

poro POder',
NOVALIS

�TPá?iliia
Disque-entrGg<!

3275..1689

O presidente do Fesporte Cacá Pavanello mostrou também que é bom no

microfone. Ao lodo do rodialista Jocemar Moroes, Cacá foi o comentarista
dos jogos do Mundial dê futsal, transniitidos pelo rádio Amizade 99,9, de
Granada, Espanha, direto poro Jaraguá

DO LEITOR
O leitor do coluna Paulo Roberto Orzechowski mondo o recado:
':Moa, já que um dos seus motes é o "Perguntar Não Ofende", gostaria de ques
tionar: Em frente à garogem de descarga do Shopping Breithaupt, onde há uma

circulação enorme de caminhões, existe um buraco no asfalto - criado 'pelos
mãos de quem quer que seja, mos está se perpetuando. Posso todos os dias
pelo ruo, que é aquela lateral 00 Terminal de Ônibus, e lá está o buraco, às
vezes mais profundo, às vezes coberto com areia. A questão é se o tal buraco é
necessário ou há uma provável falho de alguém?"

Ao lodo do namorado Thaisa, William Farias, festejo hoje o idade novo. Vivo!'

TE CONTEI!
• Hoje, o nosso querido àmigo
Amorildo Melo será novamente
anfitrião de uma-grande festa do
Bierbude, que será embalada pela
excelente banda de Blumenau
4ever - garanti0 de muito Pop/Rock.
Com certeza a caso vai ester como
no quinta passado.

, • Ronaldo Fenômeno disse no

terça-feira que pretende jogar no
Flamengo após se recuperar do lesão
e só depois, quem sobe, voltar 00 '

Milan. Esta semana Kleber Leite vai
conversor com ri jogador.

• O grupo de pagode Desejo
Constante vem fazendo o maior
sucesso todas às quintos-feiras,
no bar do Toninha, em frente 00
Arroz Urbano. A mulherada é outro
atração, samba à noite toda, é uma

- diversão total.

• Mais uma novidade gastronômica
deve pintar até o fim do mês em Ja
raguá. Trato-se do Xangai, uma caso

especializado em comido chinesa.
O local será no antigo Restaurante
Allegro. Volto ao assunto.

• O Dj Rafael Ferreiro, recém
controtado pela conceituada
agencia 3Plus (Deseo/ Double Act)
traz para Pomerode, no melhor do
House fino e Progressive House ao

estilo Deseo, drinks especias e

super-eleberndes. Para comple
tar a noite, no 2° Piso um bom
pagode com o Grupo Nosso Jeito.
Isso tudo acontecerá no dia 12 de
abril, no Momma.

• No próximo dia 15 de nbrll, às
19h30min, acontecerá na sede do
Corpo de Bombeiros, o lançamento
da equipe de ciclismo Fêilix. .

• O meu abraço de hoje, cheio
de energias positivas, 'lai para ';

espirituoso Valdete Giovanela, qú�
é gente do bem. Aquele abraço!
• No próximo dia 12, sóbàdo pró
ximo, na Flora Botequim, pilotada
pelos bamblimbãs Fernando Raboch
e Eduardo Fogaça, acontece o festa
Flora Style. Ingressos óntecipados
no Rosa Choque e no Kantan.

• Sara leni Fagundes e Romilda
Campos losi, da geração teen,
vão curtir juntinhas o feüadão dê
Tiradentes no serra gaúcho.
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Concorrência Chinesa JUROS MÉDIOS
Conforme relatado no site da Globo, as taxas médias de juros co
brados em empréstimos pessoais e cheque especial subiram em

abril, segundo o levantamento realizado pela Fundação Procon
SP. No cheque especial, a taxa média dos bancos pesquisados foi
de 8,49% ao mês, um acréscimo de 0,29 ponto percentual sobre
o mês anterior. O salto foi impulsionado pela variação de 2,5 '

pontos percentuais promovida por unia instituição da umostm.
Com a alta, a taxa média é a maior aute
rfda desde setembro de 2003,

-

q:uando
registrava 8,50%. No caso do emprésti
mo pessoal, as'variaçõ'es positivas jÓ vêm',
ocorrendo desde o iníci,o, do ano e a taxa
média está, aos poucos, se aproximando
da taxa de outubro de 2003, quando ficou

,

em 5,54% a.m. Na pesquisa de nhrll, a

taxa ficou em 5,53% u.m. No mês anterior,
havia sido de 5,51%.

Como o fim do acordo econômiCo entre o Brasil e a China sobre o ramo têxtil se aproxima, o segmento já se movimenta parti
prorrogar novamente o texto. Mas, além do acordo, todos QS segmentos industriais brasileiros pleiteiam junto ao Governo
Federal uma Reforma Tributária ampla e irrestrita. Pois o que mais encarece a produção no país não é a mão de obra, os
insumos ou até mesmos as máquinas, mas sim a forte carga tributária que ,encare os preços, desestimulo os investimentos
e retraia a economia. O maior problema é que nos bastidores do governo federal já se fala em aumento da carga tributária

,e não em diminuição.

FIM DA CPMF
Passado 100 dias do, fim da CPMF
- Contribuição Provisóri'a sobre'
Movimentação Financeira existe
muita controvérsia sobre o quanto
a economia do país cresceu neste

'período e que esta diretamente
relacionada com ela. Mas entre
todos os analistas uma afirmação
é única,: houve a maior geração
de empregos, redução da inadim
plência e do endividamentos
das empresas. E que no "efeito
cascata", aumentara o consu

mo, maior lucratividade, mais
investimentos e por finalmninr
arrecadação para a União. Ape
nas espera-se que o governo não
invente mais taxas e sobrecarga
de impostos.e deixe a econo_mia
fluir normalmente.

IMPOSTO DE RENDA

INDICADORES CÂMBIO

MELH()RES AÇÕES
DO MOMENTO
Segundo os analistas de mercado da JP Mor
gan as melhores empresas para se investir
em ações neste momento sün a Usiminas,
Cemig, Unibanco, VPC, Perdigão e GVT, e na

contra-mão dos investimentos a CSN, Copel,
Itaú, Suzano, Sadia e Brasil Telecom, um

comparativo entre as empresas siderúrgicas,
de energia, banéos, papel e celulose, ali

mentos e telecomunicações respectivamente.

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,688 1,690 -0,24% '

1,583 1,583 0,82%

Apenas 29% entregaram declaração
Receita alerta que adiar a obrigatoriedadepode causarproblemasao contribuinte
BRASíLIA

A 20 dias do fim do prazo
para entrega de declaração do

Imposto de Renda (IR) de 2008,
apenas 29% dos contribuintes
enviaram o documento fiscal 'à
Receita Federal. Segundo o órgão,
até o começo dessa semana pou
co mais de 7 milhões de declara

ções foram entregues. A previsão
do Fisco para este ano é que 24,5
milhões de contribuíntes pres
tem contas de seus rendimentos
de 2007.

A Receita alerta que o baixo
volume de entrega pode provocar
problemas para os contribuintes,
ja que a declaração deste ano tem
novidades que a deixaram mais

detalhada, como a obrígatorieda-

de de informar o CPF ou o CNPJ
.

dos recebedores detodas as des

pesas deduzidas.
, O supervisor nacional do Im

posto de Rendada Receita; Joa
quim Adir, lembrou que, rio ano

'passado,muitas pessoas tanibém
deixaram a obrigação para a eta

pa final: 7,150 milhões entrega
ram nosúltimos cinco dias do IR;
o que aumenta o risco de erros na

" declaração e de congestionamen
to no site da Receita. _

O prazo do IR termina no dia
30. O programa pode ser baixa
do do site da Receita na Internet
(wwwreceíta.fazenda.govbr), ou
feito de forma manual nos Cor-

, reios, Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal.

41'_ _
_

,
• ,fi

Dos 24,5 milhões de contrlbuíntes, pouco mais de 7 milhões já prestaram contas de 2007 00 Fisco
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MEDIDA PROVISÓRIA

SANTACATARINA---------

Deputados aprovam Prêmio Educar
Sessão daAssemhléia Legislativa contou com protestos de professores estaduais
FLORIANÓPOLIS

A votação do projeto que
cria o Prêmio Educar foi mar
cada por intenso movimento
de professores da rede estadu
al de educação na Assembléia

Legislativa. A sessão de terça
feira, 8, chegou a ser suspensa
três vezes por causa do baru
lho dos manifestantes, que
gritavam contra a medida.

Apesar das críticas, o Proje
to de Conversão em Lei da Me
dida Provisória n", 145/08, que
cria o prêmio, foi aprovado por
maioria de votos. Ao todo, fo
ram apresentadas sete emendas
e um substitutivo global, mas
todos foram rejeitados.

Com a' aprovação, o gover
no pretende instituir, com data

retroativa a I? de-março, o Prê- (PP). "É injustificável que um

mio Educar aos servidores ati- governo que gastamais de R$
vos, excluindo aqueles afasta- 160 milhões por ano com secre

dos da sala de aula. Conforme tarias regionais coloque como

a proposta será concedido R$ inviável um reajuste isonômico -

100, de março a julho, para os para-uma área importante como
professores com carga horária a educação", afirmou.
de 40 horas semanais e aos da, O coordenador regional do
Fundação Catarinense de Edu- Sindicato dos Trabalhadores

cação Especial. O valor passa, em Educação de Santa Catarina
a R$ 200 a partir de agosto. (Sinte-SC), em Florianópolis,
-

Os deputados oposicio- Danilo Ledras, acredita que a

nistas defendem que o Exe- aprovação do projeto vai tra
cutivo deveria transformar zer muitos problemas para o

em reajuste salarial os valo- magistério estadual. '� classe
res que gastará em gratifica- vai ficar desesperada. Muitos

ções com o Prêmio Educar. O professores irão trabalhar doen
primeiro parlamentar a ocupar tes, enquanto outros vão adiar
a tribuna para criticar o que a aposentadoria. Ninguém quer
chamou de "Prêmio Castigo" perder esse dinheiro", reafir
foi o deputado [oares Ponticelli mou Danilo.

'

Fide'lidade a quem?
Ouando são eleitos os parlamentares defendem os interesses de quem? Eis o questão. Esta semana aconteceu um foto
interessante. No Assembléia foi votado o projeto que concedia aos professores um abono de RS 200,00, mos restrito aos

profissionais que estão em solo de aula. Os aposentados ficarão de foro e continuarão de foro porque não foi aprovado o

substitutivo que estendia o beneficio poro eles. O governo ganhou, mos os aposentados perderam. E perderam por quê?
Porque os deputados votaram o favor do governo. Mos eles não estão no Parlamento como representantes do povo? Pois é ...
o partir daí surgem os mais variada_s ponderações e argumentos que certamente não serão absorvidos pelos aposentados
que perderam, mos bem aceitos pelo governo que teve em seus aliados fidelidade, mesmo que contrarie o povo, ou porte
dele. No coso, segundo alguns parlamentares, o minoria.

COBRANÇA '

Vai ficar muito ruim poro o governo coso

não dê uma resposta positivo aos aposen
tados e inativos sobre o que os deputados
não cansavam de declarar, visando inclu
sive neutralizar os ataques dos professores
durante o votação do Premio Educar, que
ainda este mês sai um projeto poro atender

_

o categoria.
-

Realmente foi um pedido'do governador,
que aguardo o resultado d,o impacto nos

cofres do Estado, e qve certamente estará
no al�o do oposição. Não,basta prometer...

GARANTIA --

O secretário do Educação Paulo Bauer afir
mou que ainda em abril será anunciado pelo
governador Luiz Henrique limo gratificação
aos aposentados e inativos. Não garantiu o

doto do 'pagamento, mos cbriàniente acre
dltnque seja ainda no primeiro semestre.

DISTÂNCIA
Ao tomar conhecimento de que o vice-governador Leonel Pavon pe
diu 30 dias de licença do presidência do PSDB o secretário Paulo
Bauer também encaminhou pedido poro se ãfastar por um mês
do tesouraria do partido, que será neste período comando pelo
prefeito Marco Tebaldi. Coincidência estranho.

'MUDANÇAS
No-dia primeiro de maio o deputado Joares PQnticelli afasto-se do As�
'sembl�ia abrindo espaço poro o suplente Jaime PasqualinL Uma semana'

, depois, dia seis, será o vez do deputado Reno Caramori licenCiar-se' poro
'tomar posse o representante do Oeste, Altair Silvo.

AVALIAÇÃO
'

_ ,,' ,,'
O PT considera que tem chances reais de chegar no segundo turno em

Florianópolis. Avalio que no eleição passado, mesmo desIMbiliza,do, con
seguiu 15,3% dos votos com Afrônio Boppré. Desta vez, oposto ultrnpessur
os iO% até porque se considero o terceiro via, trazendo junto oS,80 mil

'

votos do esquente.
'

"

Professores protestaram no Assembléia Legislativo contra o Prêmio

prefeito Ronério'H
.

formar uma me
atro anos no prefeitu

fão protícamente fechados.
PEM, que já garantiu que te candidato próprio. Está pratican o ti

máximo de que se não dá poro convencê-los então crie o confusão.
'c�'

<; x

. .� ,.
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Lula pode romper com PT se
houver defesa do 3° mendeto

MEIO AMBIENTE

Brasil é o que mais
desmaia no mundo

BRASíLIA
Em reunião com senado

res dó 'PDT, o présidente Lúiz
Inácio Lula da Silva, segundo

o relato dos presentes, ameaçou
.romper com o PT, se o partido
insistir em defender um tercei
ro mandato para ele. A convite
do ministro das Relações Insti
tucionais, JoséMúcioMonteiro,
foram ao Planalto os senadores
Cristovam Buarque (AM), Os
mar Dias (PR), Jefferson Péres

(AM) e Patrícia Sabóia (CE).
Quando o assunto do terceiro
mandato surgiu, Lula negou
que estivesse interessado na

tese ou que fosse patrociná-la.
"Mesmo que o PT viesse

em peso reunido aqui me pedir
para apoiar o terceiro manda-

o

to, eu não aceitaria. Eu rompo
com o PT se o partido começar
a pregar a defesa de um terceiro o

mandato, Não tenho nada com

isso", teria dito Lula, enfático,
segundo seus interlocutores.

O presidente do PT, depu
tada Ricardo Berzoini (PT-$P),
diz que a possibilidade de o

presidente Lula deixar o parti
do é um "factóíde". "Tentaram
fazer, o digamos, um factóide

político. Mas nós não damos a

menor importância nem à de-
o

daração em si, nem ao tema,
porque não está na nossa pau
ta", afirmou.

Relatóriomostra que 31mil km2 fOIam desnuídos
BRASíLIA

Um novo relatório do Ban
co Mundial mostra que, entre
2000 e 2005, o Brasil foi o país
que mais desmatou no mun

do. Seriam 31 mil quilômetros
quadrados de floresta derru
bada anualmente, segundo o

órgão. Em segundo lugar apa
rece a Indonésia: 18,7 mil km2

por ano. Em terceiro está o Su
dão, com 5,9 km2.

A Amazônia é onde mais se

desmata no Brasil. Os dados
oficiais do governo brasileiro,
computados pelo Inpe (Ins
tituto Nacional de Pesquisas
Espaciais), indicam taxa de
derrubada média anual na re

gião de cerca de 22 mil quilô
metros quadrados. O Inpe não
monitora outros biomas, como
o cerrado e a mata atlântica.

As informações do Banco
Mundial fazem parte do Rela
tório de Monitoramento Glo
bal 2008, que avalia o status
de cumprimento das Metas do
Milênio. De acordo com ele, a
perda de área florestal no pla
neta foi de 73 mil quilômetros
quadrados por aha entre 2000
'e 2005. A África Subsaariana
é a região que mais derrubou,
cerca de 47 mil quilômetros.

o

Lula tenta abafar a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato

PF prende 12 prefeitos e

outros 32 por fraude em FPM -

sÃO PAULO

A Polícia Federal (PF) pren
deu 44 pessoas ontem na Ope- .

ração Pasárgada, no Distrito

Federal, na Bahia e em Minas
Gerais. Entre elas, 12 prefeitos,

I 1 juiz federal, 9 advogados, 4

procuradores municipais, 4
funcionários do Judiciário, um
gerente da Caixa Econômica Fe
deral (CEF) e um lobista.

Os presos estão envolvidos
em esquema de liberação irre

gular do Fundo de Participação
'5. dos Municípios (FPM). O pre

� juízo aos cofres públicos pode
15 ultrapassar R$ ..zoo milhões, se-
gundo cálculos da PF. A Justiça
autorizou cerca de 100 manda
dos de busca e apreensão, dos
quais 52 foram cumpridos.

O esquema consistia em

repassar a verba do ,FPM a

municípios em débito com o

INSS a partir de decisões ju
diciais negociadas. Ficou tam
bém evidenciado no curso das

o

investigações que os prefeitos
contratavam, sem licitação,
um escritório de advocacia, su-

postamente de um lobista, que
oferecia indevidas vantagens
a juízes e servidoresdaIustiça
pam obter "decisões favoráveis
e posteriormente repartia seus

honorários com os prefeitos.
Faculdades de
Joinville falidas

PRESOS
Entre os prefeitos presos, se

gundo informou a Polícia Fede
ral, estão Carlos Alberto Bejani
(PTE), de Juiz de Fora (MG); De
metrius Arantes Pereira (PTB),
de Divínópolis (MG); Júlio Ce
sar de Almeida Barros (PT), de
Conselheiro Lafaiete (MG); José
Eustáquio Ribeiro Pinto, (DEM),
de Cachoeira da Prata (MG);
Geraldo Nascimento (PT), de
Timóteo (MG); Adernar José
da Silva (PSDB); de Vespasia
no (MG); José Henrique Gomes:
Chavier (PR)", de Minas Novas

(MG); Edson Said Rezende
(PSDB), de Ervália (MG);Walter
Tanure Filho (DEM), de Medina
(MG); Ernesto Peçanha da Silva
(DEM), de Itabela (BA); e Gil
berto Balbina (PR), de Sobradi-.
ilha (BA).

BRASíLIA
O Ministério da Educação

vai descredenciar as quatro fa
culdades mantidas pela União
de Tecnologia e Escolas de Santa
Catarina (Utesc), todas com sede
nomesmo endereço, emJoinville Em cinco anos, perda florestal no planeta foi de cerca de 73 mil km2

(sq. Um interventor foi nomea-
,

.

do para facilitar a transferência
, dós alunos para outras institui

ções. ' Segundo Andréa de Faria
Barros Andrade, . diretora de

regulamentação do MEC, a ins-
o tituição mantinha cerca de 300
alunos matrículados em quatro
cursos.O descredenciamento
vai acontecer porque a mante- .

nedora das quatro faculdades
faliu no final do ano passado.
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GUERRA NO IRAQUE

INTERNACIONAL--------�

Tomada de Bagdá completa 5 anos
ConírontosentreExército e milícias na favela de Sadrna capital matam 16
BAGDÁ

Dezesseis pessoas morre

ram ontem na favela de Cida
de Sadr, em Bagdá, em meio a

·persistentes confrontos entre

forças locais de segurança e

milicianos xiitas no dia do
quinto aniversário da queda da
capítalIraquiana informaram
autoridades locais; Os ataques
no distrito xiita vieram. apesar
das medidas tomadas pelas
autoridades e líderes locais
para tentar prevenir possíveis
episódios de violência

-

nesta
data.

O derramamento de .san

gue é um lembrete da persís
tente instabilidade no Iraque
exatamente cinco anos depois
de soldados norte-americanos
terem entrado em Bagdá e der
rubado formalmente o regime
de Saddam Hussein, em 9 de
:abril de 2003. A euforia pela
vitória logo se dissipou, pri
meiro afetada por uma acir
rada resistência sunita, mais
tarde pelos confrontos entre
sunitas e xiitas e agora pela
insurgência xiita.

A Zona Verde da cidade,

que abriga missões diplomáti
cas e as principais instituições
do governo iraquiano, tam
bém foi alvo de disparos de
foguetes e morteiros nas pri
meiras horas da quarta-feira,
9. A Embaixada dos. Estados

. Unidos em Bagdá confirmou

que houve ataques contra a

fortificada região.
Em outro incidente, um

morteiro atingiu uma área re

sidencial do empobrecido dis
trito bagdali, matando mais
sete pessoas e ferindo 36, in
formaram fontes policiais e

hospitalares. Ao mesmo' tem
po, o comando militar norte
americano em Bagdá alegou
ter disparado um míssil con
tra dois homens que participa
vam de um tiroteio contra for
ças do governo iraquiano em

outra área de Cidade Sadr.
O governo iraquiano proi

biu o trânsito de veículos em

Bagdá. Preocupações com a

segurança também provoca
ram o cancelamento de uma

manifestação xiita organizada
Al-Sadr para protestar contra
a ocupação norte-americana.

França fará nova tentativa
'de ajudar Ing,rid Betancourt
PARIS

A França busca outro meio

para ajudar a refém Ingrid Be

tancourt, depois de desistir de
enviar urna equipe médica ao

cativeiro dela na selva colom
biana, disse ontem o chanceler
Bernard.Kouchner,

A libertação de Betancourt,
cidadã franco-colombiana

_

se

qüestrada pela guerrilha Farc
em 2002, quando fazia cam

panha a presidente da Colôm
bia, é' uma prioridade para o

presidente da França, Nicolas
. Sarkozy.

De acordo com ele, Betan-
. court está muito doente e perto
damorte. A guerrilha rejeitou a .

missão médica na terça-feira, 8,'
e em seguida Paris a cancelou ..

"O que importa é que vamos
continuar. de uma forma ou de
outra, e precisamos encontrá
la", disse Kouchner. O chance
ler viaja em breve para a Amé-

ricádo Sul.
Betancourt é parte>, junto .

com outros políticos, milita
res e três norte-americanos, de ,

uni grupo de 40 reféns "estra

tégicos" que as Farc pretendem
trocar por guerrilheiros presos.
Mas o governo e o grupo rebel
de não se entendem nerri sobre
o formato dessa negociação.

Uma junta médica france
sa chegou na quinta-feira, 3,
a uma basé aérea de Bogotá,
de onde esperava ter acesso

-a Betancourt. De acordo com

Kouchner, a rejeição das Farc
deixou claro que a missão não
teria chances de sucesso .

"Precisamos levar isso em

conta. Mas isso não significa de
forma alguma que estejamos
desistindo. Pelo contrário, es- .

tamos persistindo", disse .0

ministro, sem dar detalhes
..

das intenções francesas a
- partir de agora.

No Sul do Iraque, policiais celebram os cinco anos da queda de Bagdá, mesmo com o alto índice de violên�ia

Brasil promete
comida ao Haiti
BRASíLIA

O Brasil vai enviar, nesta se

mana, 14 toneladas de alimentos
ao Haiti. Segundo o Ministério

.

das Relações Exteriores, o envio
dos alimentos é uma resposta
ao pedido do governo haitiano
de assistência humanitária ali
mentar de emergência. Serão
enviados 6.950 quilos de feijão,
4.050 quilos de açúcar e 3 mil
latas de óleo. Os alimentos serão
transportados em um avião da

força Aérea Brasileira (FAB) na
próxima sexta-feira.

O governo brasileiro afirmou

que considera fundamental que
a comunidade internacional,
nos termos das resoluções pertí
nentes do Conselho de Seguran
ça das Nações Unidas, cumpra
o compromísso de promover a
melhora efetiva das condições
de vida da população haitiana e

a estabilidade do país. "O Brasil
. continuará empenhado em dar
sua parcela de contribuição nes

se esforço", diz o comunicado.
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AVENTURA

Canoístas percorrem
um rio desconhecido
Seis atletas da região farão o percurso
JARAGUÁ DO SUL

A região do Vale do Itapocu
é rica em espaços para a prátí- _

ca da canoagem. Isso fez com

que se criasse um grupo forte
de praticantes da modalidade,
que estão com freqüência nos

pódios das etapas do Campe
onato Estadual. Agora eles

procuram algo a mais do que a

competição. Querem aumen

tar a dose de adrenalina. Por
isso escolheram o Rio Verme
lho, em São Bento do Sul, para
fazer uma aventura inédita.
Eles sairão da ponte que cruza
o rio, em São Bento do Sul, e

seguirão até Corupá sem saber
o que encontrarão pela frente.

"Nunca ninguém navegou
por esse rio. A gente não sabe
o que vai encontrar pela fren
te. Se tem cachoeira ou queda
d'água. E o fato de explorar o
desconhecido que nos fez ter

esta idéia", comentou Fabiano.
Welter, um dos organizado
res da expedição. Além dele,
também irão desbravar o rio
Marcos Zanghelini, Ademir'

. Regert, Moacir Conradi, José
Herbert e Polaco. Para auxiliar,

.

uma equipe de Timbó especia
lizada em rappel. "Para descer

alguma cachoeira mais alta",
explicouWelter.

.

O canoísta também disse

que este é o primeiro de mui
tos percursos do gênero que a

equipe pretende explorar nes
te ano. "Queremos sair sem a

preocupação de ter hora para
chegar. Explorar e desbravar o
desconhecido. Isso até estimu-'

,. Definidos os
classificados

No próximo sábado, dia 12, acontecem
os oitavas-de-final do futset masculino nos

Jogos do Sesi. A partir dos 8 horns, no Com�
po 1 do entidade, jogam Adlin x Menegotti
Metal, He x' Neki, Wiest x Duos Rodas e

Batik x Dalila. No'ou'tra campo tem Seara
x Karlache; Lunender x Marisol, Urbano x

Weg e Zanotti x União Motores.
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em da sua empresa!
. Vista seus colaboradores (om uniformes
produzidos (om tecidos da
mais alto qualidade.

Fabiano Welter e Marcos lànghelini já estiveram no Rio Vermelho

la a preservação ambiental",
acredita.

Junto com Zanghelini.;
Welter já esteve no local de sa

ída, para conversar com mora

dores e conhecer um pedaço
do trajeto. "Conversamos com

pessoas que moram na bei
ra do rio e todos falaram que
não sabem se este percurso
já foi navegado.: Escolhemos
este percurso por não saber o

que vamos encontrar", avisou
Welter.

Avaí terá cinco
novidades domingo

Também pelos Jogos do Sesi, no·dia 12 As novidades do Avaí pam o jogo con-

(sábado),acontecem assemifinaisdo futsol tra o Chapecoense, no domingo, são os
'

feminino. Às 10 horas jogam Weg liZanotti zagueiros Cássio e Fabricio, o volante Fabri-
, e, no seqüência, Marisol e Malwee. Antes

- cio; o meio Marquinhos e o atacante Bebeto.
dos partidos no feminino, tem o primeira Todos eles cumpriram suspensão no radada
rodado do master masculino, o partir dos passoda. Ulm isso, o único desfalque de Silos.
8 horas, além do 30 rodado do futebol de Pereira para o próximo domingo sem o meio

" campo no Menegottl. rom início às 8h45. ' . Juliano, com .problemas judiciais.

Jogos estão
na semifinal

Evento inédito
Amantes das artes marciais
têm um bom programa.

poro' este domingo, dia 13.
Mais de 250 atletas se reu

nirão no Ginásio Wolfgang
Weege, no Parque Malwee,
para o 10 Campeonato de
Taekwondo de Jaraguá do
Sul. Promovido pela Fede
ração Catarinense, em par
ceria com a HT Academia,
o evento começará às 14h.
Para quem não conhece, é
uma boa oportunidade.
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LIGA FUTSAL
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Malwee-quer/dar a volta por cima
Time enfrenta fora de casa o Alvares Cabral hoje às 20h15 no Espírito Santo
JARAGUÁ DO SUL revela Romano, acrescentando

"Levanta, sacode a poeira, que o time. está longe dós 100%
dá a volta por cima". O trecho por uma combinação de fatores, .

da música interpretada por como o pouco tempo da pré
Beth Carvalho reflete o atual temporada e o ritmo de jogos..
momento da Malwee Futsal. O

.

Entre as causas, Romano
time está disposto a esquecer destaca a quantidade de jogos
a derrota para o Interviú pelo disputados como o inimigo da
Mundial de Clubes e vencer o Malwee. "Em 85 dias fizemos
Álvares Cabral, hoje às.20h15, 30 partidas (contando com 'os

em Vitória (ES), pela Liga Na- jogadores da seleção), o time do
cional. O jogo terá transmissão Interviúfez 35 em oito meses",
da Rádio Amizade. - informou o preparador, lamen-

Na bagagem, problemas a tando o calendário exaustivo da
.

seremresolvidos. O mais gra- modalidade no Brasil.
ve é a condição física dos jo- Outro fator é o psicológico
gadores. A partida de hoje não dos atletas. Segundo Romano, no
terá o brilho do ala Falcão, que primeiro momento eles sentiram
voltou a se tratar da lesão na o impacto da derrota. Mas, como
panturrilha e do pivô Lenísio, são jogadores experientes,. sou
que sentiu uma fisgada na pan- beram superar .a adversidade.
turrilha direita e fará exames. Para' o ala Ari, a longa viagem
Para completar o grupo foram de volta para o Brasil serviu
escalados os jogadores Éder e para refletir sobre os' erros no

Darian, ambos do juvenil. Intercontinental de Clubes. No
Na visão do preparador físi- entanto, o foco do time agora é

co da Malwee, João Romano, a a Liga Futsal. "Queremos somar
longa viagem prejudicou a par-

.

pontos no começo do campeo
te física dos atletas. "Ficamos nato para conseguir levar as fi
sem parâmetro para avaliar, anais para Jaraguá do Sul".
ideal era ter tempo para fazer
uma avaliação .mais precisa", 'GENIELLI RODRIGUES

'

Para Ari agora o foco do tímeé o Ligo e ficar em primeiro para trazer as finais paro Joraguó do Sul

,A exemplos.dos últimos anos, Pomerode.recebe novamente Q ",mpetição ..

Pomerode sedia Brasileiro de
Velocidade e Cross Country .

N'atação traz
11 medalhas

.,

POMERODE

A cidade mais alemã do Bra
sil vai sediar no próximo 'final
de semana a primeira etapa do
Campeonato Brasileiro Rali de
Velocidade e a 2a etapa do Bra

.

sileiro de Cross Couritry. Os

.

eventos. reunirão 25 equipes, nas
categorias A6, N2 e N4, além de
uma surpresa: a participação de
caminhões e caminhonetas.
A prova do Brasileiro de Ve

locidade terá 213 quilômetros.
Para a etapa do Cross Country,
estão previstos 120 quiloôme
tros. Os pilotos percorrerão as

localidades de Ribeirão Herdt,
Ribeirão Souto, .Wunderwald
e Vale.do Selke.

.

o

.� . Os motores começam a ron-

� ear a partir desta sexta-feira, 11.

@ Logo pela manhã, será feita vis

% toria técnica dos carros no Petro
g Posto União (Rua Pres: Costa e

� Silva, 955), em Testo Rega. Às
15h" acontece. o Shakedown, no

ParqueMunicipal de Eventos, lo:
cal onde,está instalado o parque
de apoio mecânico das equipes.-

Ànoite as equipes se apresentam
ao público na largada promo
cional, às 20h30, em frente ao

Restaurante e Confeitaria Torten
Paradies.

A competição acontece mes
mo no sábado, 12, durante todo
o dia. A largada oficial do pri
meiro carro será às 8 horas e tér
mino previsto para as 17 horas.
A premiação dos vencedores
das duas competições está pre-

. vista para acontecer às 19h30
de sábado, A coordenação das
etapas, é da CBA [Confedera
ção Brasileira de Automobí

lismo) e Fauesc (Federação de
Automobilismo do Estado de
Santa Catarina), com a parce
ria da Funpeel (Fundação Pro
motora de Eventos, Esportes e

Lazer de Pornerode) e apoio da
Prefeitura.

JARAGUÁ DO SUL

A equipe Urbano/FME'
conquistou, no fím-de-sema
na emFlorianópolis, 11 meda
lhas no Campeonato Estadual
de Velocidade - Troféu Fita
Azul: Destaque para a mais
nova promessa da equipe, a

nadadora Helena Gschwen
dtner, que .trouxe três meda
lhas na categoria infantil (12
a 14 anos). Ela ficou com o

ouro nos 50m livre e. nos 50m
costas e com a prata nos 50m
borboleta.

. .

Quem também voltou'
com três medalhas foi Otá
vio de Azevedo (junior 1)
com um ouro nos 50m Gostas
e duas pratas, nos 50m bor
boleta e nos 5'Om peito. Aria
na Félix (juvenil 1) foi prata
nos 50m e bronze nos 50m

peito; Amanda Guimarães

(juvenil 1) foi prata nos 50m

peito e Jan Doubrawa (júnior
2) foi bronze nos õürrr.peito.
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Time de Dunga está melhorando

'Brasil em 2°.no

ranking do Fifo
ZURIQUE

. O Brasil permanece em

segundo lugar no ranking da
Fífa,:mas está cada vez mais

próximo da líder Argentina.
Em março, a Seleção Brasi
leira já aparecia em segundo
lugar, com 42 pontos de des

vantagem pará os argenti
nos, diferença que caiu ago
ra para apenas 10 pontos: 1

519 a 1.509.

O ranking da Fifa é divul

gado mensalmente e leva em

conta os jogos disputados pe
las seleções. No caso do Brasil,
desde a lista anterior, houve

apenas um amistoso, contra a

Suécia, que teve vitória brasi
leira por lxO, no dia 26 demar
ço. Namesma data, no entanto,
a Argentina também venceu

um jogo: 2xO no Egito.
Enquanto Argentina e Bra

sil permanecem no topo do

ranking, a Itália, mesmo sen

do a atual campeã mundial -

ern 2006, naAlemanha -, con

tinua em terceiro lugar, com
1.391 pontos. Na verdade,
houve apenas uma mudança
entre os 10 primeiros coloca
dos da lista: a Grécia subiu
dois postos e passou a ocupar
a 8a posição, ultrapassando
Portugal e Holanda. Entre os 50

melhores do ranking,' a maior
ascensão foi da Moldávia, que
subiu 14 posições e passou a

ocupar o 37° lugar, suamelhor
colocação na história. A Fifa

divulga a próxima lista no dia
7 de maio.

OS DEZ PRIMEIROS
lI.> Argentino 1.519 pontos
r, Brasil 1.509 pontos
3° .ItÓ'iia ' 1.391 pontos
4° Espan�a. 1.319 pontos
5° Alemanha 1.261 pontos
6° República Checo 1.234 pontos
7° França 1.205 pontos
8° Grécia 1.187 pontos
9° Portugal 1.125 pontos
10° . Holanda 1.124 pontos

TÊNIS
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Gugo confirma novo torneio
Turnê de despedida passará também em Barcelona
FLORIANÓPOLIS

A turnê de despedida. de
Gustavo Kuerten ganhou uma

nova' parada. Cada vez mais

perto da aposentadoria, o te
nista brasileiro anunciou ON
TEM que irá disputar o ATP
Tour de Barcelona, o tradicío
nal Torneio Conde de Godó,
antes do seu adeus definitivo
em Roland Garras. Sem condi

ções físicas para continuar jo
gando tênis profissionalmen
te, por causa do problema no

quadril, Cuga decidiu parar de
jogar neste ano. Antes disso,
porém, ele está. fazendo uma

turnê de despedida, disputan
do alguns torneios do circuito
mundial da ATP.

Até agora, Guga já fez duas

paradas na turnê de. despedi
da. Passou pelo Brasil Open,
na Costa do Sauípe (BA), e

pelo Masters Series de Miami,
nos Estados Unidos. E a pró
xima disputa será a partir da

próxima segunda-feira, no tor-

neio challenger de Santa Cata

rina, onde deve vive grandes
emoções, ao lado dos amigos e

da família, no Costão- do San
tinho, em Florianópolis, numa

.

quadra que recebeu o nome de

"Guga Kuerten".
. Depois disso, Guga irá para

o Masters Series de Montecar
lo, a partir do dia 21 de abril.
Na

.

semana seguinte; segue
para Barcelona. E, então, em

.
25 de maio, começa a disputa
de Roland Garr9s, torneio que

Gustavo Kuerten disputará um torneio em Florianópolis a partir da próxima segunda-feira

já ganhou' três vezes e onde
fará sua despedida definitiva.

Para disputai o torneio em

Barcelona, Guga abriu mão de

jogar o Masters Series de Roma
ou de Hamburgo; que estavam
em seus planos. A justificàtiva
foi ficar duas semanas seguidas

na Europa e voltar para o Brasil,
. para se preparar melhor para

.

Roland Garras. Ele, no entanto,
também contou com à convite
dos espanhóis, já que não está.
mais no ranking mundial e não
poderia entrar na chave princi
pal da competição. "Desta ma

neira vou a Europa jogar dois
torneios, em vez de ir até lá só

para jogar um campeonato,
volto para o Brasil e tenho um

tempo para me preparar para
Roland Garras e chegar 'lá fres-
co", explicou Guga.

.

Scolari está em Portugal desde 2003

O brasileiro, que participou
de um curso de formação de
treinadores da Uefa, afirmou

que sua única preocupação nes
te momento é "fazer um bom
trabalho em Portugal e tentar
ir o mais longe possível na Eu-

.

rocopa", Scolari, que tem con

trato com Portugal até o fim da,
Eurocopa deste ano, assumiu o

cargo em-janeiro de 2003, pou
co depois de ter levado o Brasil
à conquista do pentacampeo-

.

nato mundial.' Ele levou o time .

português à decisão da Euro-

LISBOA

Luiz Felipe Scolari conti
nua no comando da seleção
de Portugal. Ele agradeceu ao

ser citado como um dos nomes'
cotados para assumir o time
do México em substituição a

Hugo Sánchez, 'mas descartou
o

. suposto convite. "Sou treina-
.
dor de futebol e é evidente que
recebo este tipo de notícia com

.

o alegria, mas tenho contrato com
a seleção portuguesa e definirei
minha situação apenas no futu
ro", disse.

·

.. Felipe Scolari descarto eonvite do México
'lreinador brasileiro tem contrato coma Seleção de Portugal até o fim deste ano

2004 e às semifinais da Copa
do Mundo de 2006.

Já a FMF (Federação Mexi
cana de Futebol) disse que tem
sete candidatos para o cargo
então ocupado por Sánchez.
Os nomes permanecem em si

gilo, mas especula-se que, além
de Scolari, a lista seja formada
pelo mexicano. Javier Aguirre, .

os argentinos José Pekerrnan
e Carlos Bianchi, o português
José Mourinho, .0 italiano Mar
celo Lippi e o holandês Frank
Rijkaard.
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FAMILIA COMPLETA
Zôo abriga quatro macacos-japoneses, espécie adora nadar emáguas termais
Uma família diferente ga

nhou mais um membro no Zo

ológico de Pomerode, O menor

dos macacos-japoneses nasceu

em dezembro, mas já começa a

se aventurar sozinho pelo cati
veiro. A família de nome científi- .

co Macaca fuscata é formada por
um pai muito protetor, uma mãe
atenciosa e dois filhotes, um de
dois anos e outro de quase quatro
meses. O macaco-japonês adora
nadar e limpar o pêlo, No habitat
natural, as florestas subtropicais
doJapão, os primatas procuram.
áreas -vulcânicas para tornar ba-

. nho em águas termais. Esse é um
diferencial da espécie, já que os

macacos geralmente têm medo
de água, explica o biólogo Cláu
dio Hermes Maas, 28 anos.

.

No Zôo de Pomerode, a rotina
.

dos macacos-japoneses é tran

qüila, durante o dia eles praticam
a catação. Ficam uns arrumando
a pelagem dos outros, tirando
os fragmentos de pêlos e poeira.

Maas conta que alguns visitantes
perguntam se eles têm pulgas. Na
verdade essa atividade aumenta
o vínculo natural de convivência
entre os membros do grupo.

Apesar de abrigar macacos

japoneses há 25 anos, o filhote
de dois anos dessa família foi o

primeiro a nascer no local. A es

pécie Macaca fuscata pode viver
ate 30 anos. Com quase 10 anos

de idade, a mãe da família pode
vir a ter mais 10 filhotes durante
a vida; estima Maas.

Com três refeições diárias, os
macacos-japoneses no Zôo de
Pomerode têm como base da ali
mentação uma ração industriali
zada para primatas. As refeições
são ·complementadas com frutas

frescas, como manga, banana e

laranja. "Eles preferem frutas do
ces. Temmais energia", completa
Maas. Segundo o biólogo, os pri
matas consumem uma média de
3 mil calorias diárias.

Os macacos do Japão têm a

face e as nádegas avermelhadas
como forma de comunicação no

seu habitat natural. No inverno a

neve esconde esses primatas que
tem os pêlos na cor cinza, mas o

vermelho se destaca e garante a

localização.
Segundo a Associação Mun

dial de Zôos e Aquários (WAZA,
sigla em inglês), os macacos-ja
poneses são classificados como
uma espécie que deve ter urn

programa de proteção. No Brasil,
apenas o Zôo de Pomerode e o do
Rio de Janeiro abrigam colônias
de Macaca fuscata,

SERViÇO
O QUÊ: Zoológico de Pomerode
ONDE: Ruo Hermann Weege, número
lBO, Centro
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Bh às
lBh, todos os dias, inclusive feriado
ENTRADA: R$ 10 poro adulto e R$ 5

pam crianças - estudantes e maiores
de 60 pagam meio

_.

Macacos formam uma família unido, pai demonstro
proteção e o mãe não perde o filhote de visto
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