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Negherbon fico
com mandato
TRE arquivou o processo movido con

tra o vereador pelo PT, que agora pro
mete entrar com recurso.

página 4
.

Indefinição no

Projeto Ancoro
Convênios. realizados pelo Presídio
Regional estão suspensos por indefi
nições na Secretaria de Justiça.

Página 7

BOJETEM
ClA5SIMAlS NegótiOs

Astrônomos já identificaram mais
r de 300 planetas fora do nosso

Sistema Solar. Mas agora, pela pri
meira vez, os cientistas encontra-

.

ram um sistema planetário similar -

ao nosso. Ele fica a 5 mil anos-luz
. (um ano-luz equivale a 9,5 trilhões
de quilômetros) da Terra. Cientistas

"
dô Escócia disseram que o novo sis-

.

,
.

tema tem dois planetas parecidos
com Júpiter e Saturno.

Lições eternizodos
de Aloísio Boeing
léo Heck lonça hoje livro sobre o padre
que dedicou 65 anos de vida ao sacerdócio.

Página 24

Encanto pelo
Serro Gaúcho

. Conhecida como Europa brasileira,
região atrai turistas pela estrutura.

Página 13

Prazo poro fazer e transferir
o título encerro em 20 dias
Quem déixar para requlnrlmrc documento nos últimos dias vai 'ficar cerca de quatro horas na fila.

Página 5
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LEIA HOJE
Falcão quer estar

pronto para enfrentar
o Joinville ..

_ Página 21

Fonte: 0,Globo
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CHARGE

NÃO VAMOS TER
UM NOVO TERMINAL

ES$EANO...

DO LEITOR

Atender ao Leão

requer atenção
Importante lembraraos declarantes do imposto' ,

de renda que a Receita Federal do Brasil têm um

instrumento para fiscalizar es contribuíntes que
declaram renda incompatível com os gastos que
realizam. Trata-se da Instrução Normativa n? 341,
publicada no Diário Oficial da União em 16 de ju
lho de 2003, a qual instituiu a Declaração de Ope
rações com Cartões de Crédito (PI;;CRED), que é en

tregue pelas administradoras de cartão de crédito,
onde informam as operações efetuadas com cartão
de crédito que' excedem por semestre R$ 5.000,00
para as pessoas físicas e R$ 10.000,00 para as pes
soas jurídicas.

O valor a ser declarado será aquele efetiva
mente 'pago pelo cliente à administradora na

fatura. Desse modo, se o cliente pessoa física
gastou R$ 5.000,00 em um determinado mês,
mas pagou na fatura um valor menor, suas in
formações não serão repassadas à Receita. Por
meio da DECRED, as administradoras deverão
identificar tanto titulares dos cartões de crédi
to quanto as empresas que recebem p.or cartão
de crédito, informando o montante mensal rrio
vimentado, em relação a todos os cartões emiti-
dos, inclusive os adicionais.

'

Não sâo incluídas na DECRED, as operações
efetuadas com cartões de débito' e com c-artões
de compras emitidos por pessoa jurídica cuja
utilização seja restrita a aquisição de produ
tos e serviços junto a seus estabelecimentos ou

empresas ligadas, denominados "private label".
A intenção da Receita Federal é identificar os

contribuintes que gastam mais do que permi
tiria a renda por eles, declarada, bem como as

lojas que vendem pelo cartão de crédito, mas

não emitem nota fiscal e portanto não incluem
essas receitas na contabilidade na hora de pa
gar os impostos.

ROGÉRIO MALDANER, CONTADOR DA

CLACO CONTABIUDt\DES, SCHROEDER

,

Os textos para'esta coluna deverão'ter no máximo 2:.000 cqracteres e podem,ser,
,

'enviados para o 'e-mUi! redacao@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta para' a
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18, É obrigatório
informar nome completo, profissão. 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

PONTO DE VISTA

A Abdicação de D. Pedro I

LUIZ HENRIQUE
.DA SILVEIRA,
GOVERNADOR
no ESTADO

a monarquia, levou o Imperador Pedro I
a abdicar. Não o fez para que fosseim

plantado o regime republícano, mas em

favor de seu filho, uma criança de apenas
-

5 anos.
.

.

Em 12 de março de 1831, portugue
ses e brasileiros atracam-se nas ruas, com

.

muitos feridos para os dois lados. Os
conflitos culminaram na noite seguinte,
quando um grupo mais exaltado atacou'
casas dos "pés de chumbo" (como eram

chamados os portugueses), que respon
deram jogando garrafas, episódio conhe
cido como "Noite das Garrafadas".

Nos primeiros dias de abril, as ruas

viviam momentos de grande inquieta
ção, muitos defendendo abertamente
a necessidade de um Governo repu
blicano, Antes do amanhecer do dia 6, .

populares concentraram-se no Campo
da Aclamação exigindo o retorno do ga
binete formado por liberais brasileiros.
Ao que Dom Pedro I teria respondido:
"Tudo farei para o povo, mas nada pelo
povo". Já no final da noite, às 23 horas,
à população ali reunida juntou-se a tro

pa sob o comando do brigadeiro FraIÍ-
, cisco de Lima e Silva, pai do Duque de
Caxias: Era a pá de cal. .

'

A coincidência das efemérides é um
fenômeno que mereceria um es_tudo,
nem que fosse por puro diletantismo.
Jefferson nasceu num 13 de abril, COmO
hoje, de 1743. Decorridos 88 anos, tam
bém num 13 de abril, de 1831, o impe
rador Dom Pedro I embarcava rumo à

Europa, decretando o fim do primeiro
reinada; '

.

Em algum momento de seu mandato,
o terceiro presidente norte-americano,
Thomas Jefferson, disse, commuita pers
picácia: "É tolice uma sociedade apegar
se a velhas idéias em novos tempos corno .

é tolice uni homem tentar vestir suas rou

pas de criança".
Esta frase sempre me vem à mente

quando a questão da abdicação do impe
rador Dom Pedro I vem à baila. Um mo

vimento "renovador" de brasfleiros con

tra portugueses, derepublicanos contra
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" Político é

comparado cada
vez mais o cocô
de golinho. "

CIRO GOMES (PPS),
deputado federal.

" Todos nós temos
um pouco de louco
dentro de nós. "
LUIZ INÁCIO LULA

DA SILVA (PT), PRESIDENTE
DA REPÚBLICA,

falando sobre pessoas com

, problemas mentais.

"As pessoas nunca
mentem tonto qutmto

numa eleiçâe, "
OTTO VON BISMARK

(1815-1898), PRIMEIRO,
CHANCElER'

do Império Alemão.

Prótese pelo SUS
A Assembléia legislativo aprovou projeto de lei do deputado Valmir Comin
(PP) que inclui novos e importantes direitos poro os mulheres acometidos de
câncer de momo. As mulheres possam o ter direito 00 tratamento custeado
pelo Sistema Único de Saúde, inclusive com medicamentos; 00 auxílio-do
ença, quando segurado do INSS; 00 soque do FGTS; 00 soque do PIS e - o

grande destaque - elos possam o ter direito o cirurgia plástico reconstrutiva
de momo no coso de mutilação total ou parcial, custeado pelo SUS ou por
plano de saúde, quando segurado. Em São Paulo os mulheres já são assisti
dos com acompanhamento médico, psicológico e social. O deputado ressalta
que não se trato de uma questão de vaidade feminina, mas de dignificar o

mulher como pessoa. Agora, o proposta depende di! sanção do governador
luiz Henrique.

.

SUSPENSO
A implantação do Porque Estadual do
Acamí, em São Fmncisco do Sul, está
suspenso até que a Fatma condua os

estudos de impacto sócio-econômico e
sócio-cultuml no área, por medida cou

telar do Tribunal de Justiça a pedido fetto
o Ministério Público de Santa Catarina e

Ministério Públioo Fedeml, em ação civil
pública. Ao invés do porque, os MPs que
rem uma unidade de usosustentável, que
não excluo pescadores e agricultores.

LHS 1
O governador luiz Henrique do Silveira
(PMOB) e o vice-governador leonel Pa
von (PSOB) devem ser intimados para
se defenderem junto 00 TSE, ambos
acusados de propagando com abuso
de poder econômico e uso indevido de
meio de comunicação social. A decisão
foi do ministro Félix Fischer, do Tribu
nal Superior Eleitoral.

. O CORREIO DO POVO,UQUI�TA-FEIRA. 17 QE ABRIL.DE 200ã

.lHS2
O míill;'UU acatou o agravo de instru
mento interposto pelo Coligação "Sol
ve Santo Catarina" (PP/PMN/PV/Prona)
contra decisão do Tribunal Regional
Eleitonil catarinense que, à época,
negou recurso contra indeferimento.
do próprio TRE. Resumindo, o processo
.continuo ..

,IGUAIS
A se confirmar o nã!> conclusão do novo terminal de ônibus e, con

seqüentemente, a vigência da passagem única só em 2009,'gover-
nistas e oposição levam 'p s palanques da componha eIçitoral
discurso de temo único: o ·não é deles.

.

SALÁRIO
Enquanto não se sabe quanto vai ganhar o prefeito de Jaraguá o

partir de 2009, o de Pomertd'ê será um dos mais bem pagos do
Estado, com salário de R$ 16.402,56. Poro os vereadores, pôr uma
reunião semanal, R$ 3.715;�O. O presidente do Câmora�. co

'

demais, ganho mais 50% o Hulo de verbo de representa�ã
. ,

enriqye Cardoso (
EM); tucqnos et;
se'yotaf'no,Cô1l1

nças no sistema elei oro.. erQ�imos dois anos. Petistos •

dos defendem mandato dédnco anos, o que permitiria, legalmente;
uma novo reeleição de lula.

çanos e democratas (o
oto dá reeleição foi im
aioria absoluto no Con
je maioria no Câg1a
eoÍlem vão.

'

a ar o undóiC
plementar que acaba com o extra de 10% aplicad
"presas quando de demissão de trabalhadores por justa causo, hoje
responsável pela arrecad,g�§o de mais de R$ 6,4 bilhões desde a

suo criação, há seis anos. For instituída em 2001, como contli�uiçõo
!; social, mas nõo vai para a conto do FGTS do demitido.

p-o I'í t i c a @ o c o r r e i o d o P o v o . c om. b r

'cassuli

Cassuli Advogados As'io ;SC 397/99
. ,

Rua Donaldo GehrinQv135' Fone;,�n 7511�.M32751.B20
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DECISÃO

POLíTICA----------

Mandato é de Jaime Negherbon
TRE arquivouação na qual o PI requeria a perda do mandato do vereador.
JARAGUÁ DO SUL

O TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) arquivou o processo
movido pelo Partido dos Traba
lhadores contra o vereador Jai-'
me Negherbon e o PMDB, sigla
na qual ingressou em setembro
dé 2007. Na ação, o PT reque
ria a perda do mandato do ve

reador por ter se desfiliado do

partido, pelo qual se elegeu em

2004. O PT confirmou ontem

que vai entrar com recurso.

O relator do tribunal, juiz Vol
nei Celso 'Iomazíni, nem chegou
a julgar o mérito da ação, por en
tender que a Resolução 22.610,
do TSE (Tribunal Superior Elei
toral), que levou o PT a reque
rer o mandato, não se aplica a

Negherbon. O vereador deixou
o partido no dia 28 de julho de
2006, mas a resolução só atinge
os eleitos pelo sistema propor
cional que se desfiliaram após 27
demarço de 2007, quando o TSE
publicou a medida.

Este foi um dos argumen
tos sustentados pela defesa de
Jaime Negherbon. Segundo o

advogado do vereador, Ademir
Sprung, o Ministério Público

Estadual também já havia se

manifestado pela ímprocedên- .

cia do pedido. Sprung informou
que a data de desfiliação são

comprovadas através do pedido
assinado pelo então presidente .

do PT, Mário Pappen, e declara
ção feita à Câmara de Vereado
res. "Ele inclusive foi afastado
das comissões permanentes por
estar sem partido".

Comunicado ontem sobre a

sentença, o vereador comemo

rou a decisão que, para ele, já
era esperada. 'Algumas pessoas
falavam que meu mandato esta
va perdido, mas agora temos a

certeza de que não era verdade",
comentou Negherbon, que se

coloca como alvo de persegui
ção política por parte de alguns
dirigentes petistas. O vereador
deixou o PT em 2006, prevendo
uma provável expulsão, Era alvo
de análise na comissão de ética

por ter votado pelo arquivamen
to da denúncia contra o prefeito
Moacir Bertoldi, que beneficiou
a Canarinho por ter aceitado dois
ônibus para quitar dívida de ISS.

CAROLINA TOMASELLI Juiz considerou que Negherbon se desfiliou do PT antes da resolução do TSE

PTvai entrar
com recurso

O advogado do PT, Dionei
do Si.lvo, informou ontem que
o legenda vai entrar com re

curso, por entender que '''o
consumação do troco de parti
do só se dó com o entrado em

outro". Neste coso, o partido
.levo em consideração o. filio-

.

ção de Negberbon· 00 PMDB,
em setembro de 2007.

O partido também ques
tiono o doto do flplicobilido
de do resolução. "O TSE nõo é
poder legislativo. Quem fixo
doto é lei, nõo uma decisão
do judici!Írio", avaliou Dionei,
evocando também fi questão
do fidelidade partidário. Ele
lembrou que Negherbon Cire-
cebeu 1504 votos qQeJ sem os

votos do legenda, nõo seriam
suficientes poro elegê-lo em

2004. "Poro eleger um (verea
dor) naquela eleiçõo precisa
va em torno de oito mil votos",
comentou o petisto.

Patrimônio e RH numa mesma pasta
Projeto que une setores distintos da Prefeitura deve ser votado hoje

Câmara de Vereadores aprova
contas relativas a 2004 e 2006

Recursos Humanos é Patri
mônio' poderão fazer parte de
uma mesma diretoria, vinculada
à Secretaria de Administração de

Jaraguá do Sul. Projeto de lei do
Executivo que propõe a junção
dos dois setores deve ser votado

hoje. Na última sessão, pedido de
vistas do vereador Jaime Negher
bon (pMDB) adiou a votação da

proposta, já aprovada em primeí
ro turno.

Pelo projeto, a atual Diretoria
e o cargo de diretor de Recur
sos Humanos se transforma em

Diretoria e diretor de Recursos
Humanos e Patrimônio. A Coor
denadoria de Patrimônio e Servi

ços Gerais, a Sub-coordenadoria
de Patrimônio e à Sub-coordena
doria de Serviços Gerais passam
a compor a nova diretoria. Os

cargos comissionados hoje são
vinculados à Diretoria de Recur
sos Físicos, também da pasta de

Administração.

GUARAMIRIM comendando a aprovação, mas
ACâmara deVereadoresman- mantendo algumas restrições

teve o parecer do TCE (Tribunal de ordem legal.
de Contas do Estado) e aprovou No parecer, o tribunal apon
as contas do município de 2004, tau despesas no valor de R$
último ano dó primeiro governo 408.947,47 que foram liquida
do prefeito Mário Sérgio Peixer das até 31 de dezembro de 2004,
(DEM). Para derrubar o parecer mas sem previsão orçamentá
do tribunal e rejeitar as contas ria, ferindo a Lei de Responsa
era preciso maioria absoluta, bilidade Fiscal. Este foi um dos
ou seis votos. Foram cinco ve- motivos que levou as bancadas
readores contrários: os três do do PMDB, PT e PSDB a solicitar
PMDB - João Deniz Vick, Maria ao TCE, ainda em 2005, a rea

Lúcia Richard e Osni Bylaardt lização de auditoria nas contas

-, Marcos Mannes (PSDB) e domunicípio.
Evaldo Junckes (PT). Na última sessão, também

Em 2006, os vereadores foram votadas as contas re

haviam pedido o reexame das lativas ao exercício de 20.06,
contas de 2004, já que o parecer aprovadas com sete votos fa
do TCE recomendava a aprova- voráveis. Os vereadores Osni

ção, mas apresentava uma série Bylaardt e Evaldo Junckes fo-
13 '. de restrições e irregularidades ram contrários ao parecer do
� .

.

� de ordem legal e regulamentar. . TCE, que recomendou apro-·
, � As contas reexarninadas forain vação. As contas de 2005 já

.

'tj- devolvidas à Câmara em 13 de haviam sido aprovadas pela
. No �rimeira votação, Adernar Possamai questionou os .motivos do junção-· fevereiro último, novamente re- . Câmara nó ano passado,

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



--------------------GEUL

Guido ressalto importância do
transferência do documento,

Serviço' ,

Para emitir ou transferir .o
título, o eleitor deve levar ao

cartório eleitoral um documen
to oficial de identidade, com

foto (carteira de identidade, de
trabalho ou demotorista). Tam
bém é impoítante levar um

comprovante de residência.
Para os homens que fizeram 18

anos, é necessária a apresen
tação do certificado de alista
mento militar. Já para quem
pede transferência, também é

preciso apresentar o título an

tigo. O prazo para emissão de
segunda via do título vai até o

dia 25 de setembro.

TRANSFERÊNCIAS
CORUPÁ

• Em 2006: 39
. • Em 2008: 87

JARA6UÁ DO SUL
• Em 2006: 1071
• �m 2008: 918

6UARAM1RIM
• Em 2068: 290

MASSARANDUBA
• Em 2008: 56

SCHROEDER
• Em 2008: 1 04

O CORREIO DO POVO liQUlNTA·FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2008
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ELEiÇÕES

Não deixe para última hora
Dica é se antecipar para evitar filas, prazo encerra em 20 dias

J1'. .

Prazo poro tnzere transferir título de eleitor acabo no próximo dia 7, depois cidadão fico impedido de votar

Para evitar transtornos
1\ �Y/ {;to: '

,Vale,lembrar qlÍe procedimentos
como emissão de segunda via do título
de eleitor

..
e pagamento de multas, po

dem ser (êalizodos após o dia 7 de maio.
Já a certidão de quitoção eleitoral e de
antecedentes criminais eleitorais pode
ser obtid�tPtravés do�ite VMW.tse.gov.bt

Ouem' tem o títüío concelado não

'pode tirar o CPF nem o passaporte.
Também não consegue participar de
concurso público, renovar matrícula
em êStabelecimento de ensino oficial e
obter empréstimo em êStabelecimento
mantido pelo Governo. Já os servidores
públicos que perderem ó título' ficam
impedidos de receber o salário.

funciona junto à prefeitura e

em Schroeder, na Biblioteca
Municipal. Nesses casos, o

serviço leva 10 dias.
Segundo Wagner de Olivei

ra Piedade, chefe do cartório

de Guaramirim, o movimento
na unidade é intenso. ''Atende
-mos em média 25 pessoas por
dia", revela. Ele adianta ain
da, que devido ao histórico de
grandes filas em anos anterio
res, o cartório vai atender em
sistema de plantão a partir do
próximo dia 22 até o dia sete
de maio. No plantão, o atendi
mento será das gh às 19h em

dias de semana e das 10h às
17h aos sábados, domingos e

feriados.

ferências de títulos. Só nos

primeiros meses de 2008, já
são 918 documentos transfe
ridos. Em Corupá, o aumento
também é expressivo. Neste
ano, o serviço foi procurado
por 87 pessoas, contra 39 em

2007.
A Associação Empresa

rial de Jaraguá do Sul (Acijs)
quer que.os imigrantes parti
cipem das eleições munici
pais. O presidente da Acijs,
Guido Bretzke, explica que a

DEBORA VOLPI

Novos eleitores poro o pleito municipal
Acijs faz campanha nas empresas para incetivar a transferência do documento

O Vale do Itapocu é conhe
cido pela presença de grandes
indústrias, o que movimenta
a economia, gera empregos e

abre portas para a imigração.
Com isso, os cartórios elei
torais já atendem um núme
ro significativo de pessoas
naturais de outras regiões,
mas que optam por votar na
cidade onde residem atual
mente. Em Jaraguá do Sul,

.",..Ldl� por exemplo, em todo o ano

Eleição acontece dia 5 de outubro passado, foram 1071 trans-

entidade realiza um trabalho
de conscientização interna
nas empresas para incenti
var a transferência do voto.

''Aqui elas podem cobrar. Se
votam na cidade de origem,
muitas vezes no interior, não
acompanham ou nem conhe
cem em quem estão votando.
Muitos estão desacreditados,
acham que não vale a pena
votar, mas tem que acompa
nhar, participar e cobrar de

pois", argumentá Bretzke.

. JARAGUÁ DO SUL/ GUARAMIRIM
O prazo para regularizar a

situação do título de eleitor
vai até o próximo dia 7 e os

cartórios da região já perce
bem aumento na procura pelo
serviço. Segundo a chefe de
cartório, Simone Ladeira, da
87a Zona Eleitoral de Jaraguá
do Sul, a dica é regularizar o

documento o quanto antes.
"Ficar de duas a quatro horas
na fila para ser atendido. Isso

-

é o que vai acontecer se a po
pulação deixar para realizar
os procedimentos nos últimos �
dias do prazo. Infelizmente é o .

que ocorre em todo ano eleito- �
ral", alerta. Segundo Simone,
a unidade de Jaraguá do Sul,
que também atende aos mora- I'
dores de Corupá, funciona do �.

meio dia às 19h. O que ocor-

re é que as pessoas procuram
atendimento principalmente,
no horário do almoço e por
volta das 15h, resultando em

longas esperas. "Mas no horá
rio do final da tarde, o movi
mento é mínimo, e as pessoas
podem ser atendidas quase
que instantaneamente", ga
rante Simone.

Já os moradores dos muni
cípios de Guaramirim, Massa
randuba e Schroeder devem

procurar a 60a Zona Eleitoral,
que fica na Rua 28 de Agosto,
em Guaramirim, e também
atende do meio dia às 19h.
Quem não puder se dirigir
ao município vizinho deve
procurar os postos de atendi
mento que em Massaranduba,
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Temperaturas .começam a subir
Comerciantes esperam que frio volte logo e mais rígido para aquecer as vendas

. JARAGUÁ DO SUL
.

Clima típico de outono. É isto

que os catarinenses vão ver e

sentir nos próximos dias. O frio,
presente em grande parte do Es
tado desde o início da semana,

começa a cessar, assim como a

chuva. Mas, o sol aparece apenas
por alguns momentos, trazendo
o calor de volta gradativamente.

Segundo .

o meteorologista
MarceloMonteiro, da Epagri/Ci
ram de Florianópolis, de hoje até
sábado os termômetros devem in
dicar variação de até cinco graus
nas temperaturas máximas. Nes
ta quinta-feira, por exemplo, elas
não ultrapassam os 23°C� Em

compensação, depois, chegam
com facilidade aos 27°C.

Enquanto essa mudança não

acontece, quem mora da região
de Jaraguá do Sul terá um dia
de umidade elevada e céu enco-

. berto. Amanhã, o cenário conti

nua, porém, com aberturas mais
prolongadas de sol. Em seguida,
os ventos surgem aquecidos e o

sábado fica com ares semelhan
tes aos de verão, para tristeza dos
lojistas da cidade.

Conforme a supervisora de
vendas Tânia Bini, o período
de frio dos últimos dias trou
xe lucros ao comércio. Desde
a: Páscoa as roupas de inverno
estavam estocadas e a queda
nas temperaturas incentivou a

procura. A vendedora Patrícia

Gonçalves confirma o aumento

no movimento e explica que os

clientes aprovaram a chance de
deixar as peças leves e curtas
no fundo do guarda-roupa. "O
pessoal se anima com a estação
nova"; resume.

KELLY ERDMANN

Parque de Eventos serve
de depósito para abrigos

.

<'

JARA�UÁ DO SUL preservar as antigas estruturas
Enquanto diversos bairros utilizadas como pontos de pa

de [araguá do Sul têm abri- rada dos ônibus. "Nem fomos

gas de passageiros compro- nós que fizemos a retirada e,

metidos pelo tempo de uso
.

sim, a Prefeitura", comenta.
ou, em alguns casos, nem os A respeito disso, o secre

possui, cerca de 70 deles estão tário de Urbanismo, Alberto
abandonados. Sobre poças de João Marcatto, explicou que os

água, areia e capim, os uten- abrigos estão no local porque os

sílios foram depositados nos funcionários da admínístração
fundos do Parque Municipal pública municipal devem fazer
de Eventos sem qualquer tipo uma triagem. Aqueles com con

de proteção. dições de uso são recolocados
. De acordo com Rubens ou servem para retirada de pe

Missfeldt, gerente operacional ças. O restante vai a leilão como
da Viação Canarinho, não é sucata. Estima-se que cerca de

'esponsabilidade da empresa 50% acabem dessa maneira.

"struturas estõo no Parque desde a troca por novos abrigos, há meses

o frio súbito fez a secretária Roseli Royer sair de casa em busca de blusas e casacos na manhõ de ontem

Festival Estudantil da Canção é hoje
Concurso reúne quase 50 concorrentes no Ginásio Arthur Müller
JARAGUÁ DO SUL

A quinta-feira promete ser ani
mada para quem gosta de música
em Jaraguá do Sul. É que, logo no
início da manhã, 14 cantores so

bem ao palco do Ginásio Arthur
Müller, para disputar as primeiras
colocações do Festival Estudantil
da Canção. Antes, eles passaram
por eliminatórias, nas escolas, ao
todo são quase 50 nesta última
etapa. Na 13a edição, o evento pre
tende incentivar os talentos locais,
além de integrar os alunos de esco
las públicas e particulares.

Um desses jovens é Jeancar
lo dos Santos, 10. Ele resolveu

. cantar "Fada", da dupla Victor e

Leo, porque considera amúsica a

melhor entre todas as que já ou

viu. "Minha mãe gosta e quando
comprou um CD comecei a ouvir Nervoso, Jeancarlo pretende repetir sucesso da eliminatóril1 am escola

também", diz.
Para saber se leva o prêmio,

Jeancarlo terá de passar pela co

missão julgadora. Os critérios
são: ritmo, afinação, dicção e

interpretação. Os cinco melho
res em cada categoria recebem

N prêmio em dinheiro e troféu. A

�'. recompensa fica entre R$ 50 e R$
� 400, namodalidade A, de R$ 100
o: .

15: a R$ 600, na B, e de R$ 150 a R$
800, naC.
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Indefinição 'prejudica, Projeto Ancoro
Impasse impede o fechamento de novos convênios com empresas da região

SEGURANÇA

JARAGUÁ DO SUL

Uma indefiniçâo nas dire
trizes do Projeto Âncora, que
oferece oportunidade de trá
balho aos detentos do Presídio
Regional, está prejudicando o

fechamento de novos convê
nios com empresas da micror

região. O impàsse acontece
desde o segundo semestre do
ano passado, quando os convê
nios foram direcionados da Se
cretaria de Segurança Pública

.. para a Secretaria de Justiça.
O presidente do Conselho

Comunitário Penitenciário de
Jaraguá do Sul, Nilton Zen,
disse que, enquanto não forem
definidas as diretrizes sobre a

. parceria, empresas interessadas
ficam impedidas de se instalar
no presídio e proporcionar mais
empregos aos presidiários. "En
quanto os convênios estiverem

suspensos, .0 projeto não pode
ser ampliado", lamentou. Desta
cou também que a situação está

prejudicando ações semelhantes
realizadas em outros presídios
do Estado.

O trabalho de reintegraçãó
dos presos à sociedade desenvol-

vido no município é considerado
referência no país pela Secretaria
de Segurança Pública. Atualmen
te, o Projeto Âncora conta 'com
a participação de cerca de 100

presidiários e com a parceria das

empresas Weg, Tritec, Textipan
e Prefeitura. Entre os trabalhos
desenvolvidos pelos detentos
estão o polimento de motores,
a fabricação de gràmpos e elás
ticos e a construção de casas

pré-moldadas. Os presos rece

bem um salário mínimo e têm
redução de um terço da pena. O
projeto é realizado com recursos

do Fundo 'Penitenciário, gerados
no município, e repasses do Po
der Judiciário.

Além do ProjetoÂncora, im
plantado há dez anos, o Conse
lho Comunitário Penitenciário
também realiza o PAE (Projeto
de Apoio ao Agresso), que pos
sibilita a recolocação dos de
tentos no mercado de trabalho.
O PAE é supervisionado por
um comitê formado-por profis
sionais da área de recursos hu
manos e assistência social.

DAIANE ZANGHELINI Oportunidade de trabalho garante aos detentos salário.e redução da pena

O CORREIO DO POVOOQUlNTA·FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2008

DE 'JARAGÜA DO SUL

MUN\C\PAl DE ESPOR1ES

Terreno de 86 mil metros quadrados, no Czerniewicz, é alvo de impasse

Moradores estão preocupados
,

com perda de área de lazer
JARAGUÁ DO SUL

A população do Czerniewi
cz está revoltada, já que pode
ficar sem a única área de lazer
do bairro. Segundo o morador

.

Carlos Menel, as famílias con

tam há 15 anos com um terreno
de 86 mil metros quadrados,
com campos de areia, de grama
e parque infantil. Mas agora, o
dono da área quer a liberação
do imóvel.

O terreno é de propriedade
dos primos Orival e Aristides

( Vegini. Orival explica que fez
um contrato com o prefeito da
época, Geraldo Werninghaus,
em que cederia o terreno e fi
caria isento dos impostos re-

I ferentes à área. "Mesmo assim
deixaram vencer o IPTU e a dí
vida já é de mais de R$ 40mil",
argumenta Vegini.

O proprietário diz que' pre
cisa vender o terreno e dá prio
ridade à prefeitura devido à

importância da área de lazer.
O valor que ele pede é de R$
4 milhões. A comunidade pre
para uma manifestação para
o

.

próximo sábado às 14h, em
frente ao terreno, na Rua Jorge
Czerniewicz.

Segundo a Fundação Muni
cipal de Esportes, o prazo do
contrato entre os proprietários
do terreno e a prefeitura foi
prorrogado até fevereiro deste
ano, quando foi assinada a res

cisão. Desde então, a FME pro
cura um espaço para instalar
uma nova área de lazer.

O impasse - acontece tam
bém na Vila Nova, onde. uma
área de lazer localizada ria Rua
25 de Julho será desativada nos
próximos 30 dias, por pedido
do proprietário do terreno. Em
abril de 2008, Osni Vasel infor
mou ern ofício que pretende
rescindir o contrato de uso do
terreno para área de lazer.

Bebê nasce na

própria casa
BARRA VELHA

A jovem Daniela Dias do
'Prado, de 20 anos, deu a luz a

uma menina na própria casa,
na madrugada de quarta-fei
ra, na .dívísa entre Araquari
e Barra Velha (perto da BR�

101). Os Bombeiros Militares
de Barra Velha foram chama
dos para prestar socorro, mas
a criança, que pesa cerca de
três quilos, já havia nascido
quando eles chegaram. Os
bombeiros cortaram o cordão
umbilical e levaram mamãe
e bebê para o Hospital Cata
rina Zimmermann, em Barra

Velha, onde receberam os úl
timos cuidados.

Os bombeiros que particípa
ram do atendimento, cabo Frei
tas e soldado Ricardo, disseram
que não houve nenhuma com

plicação durante a ocorrência.
"Todos na casa estavam calmos
e colaboraram muito com o tra

balho", afirmou Ricardo.
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CORUPÁ JARAGUÁ DO SUL SÃO JOÃO / MASSARANDUBABARRA VELHA

Patrimônio
Histórico

. Depredação custa
R$ 5 mil por mês

.

Autoridades
querem asfalto

.

Autoridades políticos e empresariais
de Mossorãlidubo, São João do Ito
periú e Luis Alves devem encaminhar
requerimento no próximo semana à
secretario de Infra-Estruturo de San
ta Catarina. O motivo é a lentidão no

processo de pavimentaçãô da rodovia
que ligará Massaranduba a Luis Alves.
A estrada será continuação da SC-474

.

e ligará os três municípios à SC-413 e

BR-101. A rodovia deve escoar todo a

produção do município.

Estudantes de Barra Velho do rede mu

nicipal, estadual e particular de ensino
estão, durante toda a semana, visitand9
a Casa de Palmitos do Costão dos Náufra
gos. A casa foi construída na década de
40 e está se deteriorando com o tempo.
A iniCiativa visa pressionar as autorida
des locqis para tornar a residência pa
trimônio histórico municipal com di�eito
a manutenção por parte da prefeitura. A
edificação pertence à Ema Bisewski e é
uma das únicas construída com troncos
de palmito.

O prejuízo aos cofres públicos de Jam- .

guá do Sul devido à depredação de Iii
minárias e lâmpadas nas ruas centrais
custam R$ 5 mil por mês ao município.
A informação é da secretaria de Ur
banismo que pede que a comunidade

.

denuncie atos de vandalismo através
do telefone 156 que é da ouvidoria da
Prefeitura.

MASSARANDUB"A

Colegiado reunido
em Massaranduba

CORUPÁ
JARAGUÁ DO SUL

Baile para escolha
da RainhaEncontro religioso

de surdos
-

SEMINÁRIO 'PROMOVE
CAFÉ COLONIAL _.

O Colegiado de Procuradores e Assesso
res Jurídicos da Microrregião_da Amvali
(Associação dos Municípios do Vale do
Itapocu) esteve reunido na manhã
de ontem na Casa da Juventude, em
Massaranduba. O objetivo da reunião
foi definir comissões de estudos sobre
temas apresentados pelos municípios
para saner dúvidas. A próxima reunião,
acontece em lunho. com data e local a
ser divulgada.

No dia 19 de abril, sábado, acontecerá
na sociedade Guarani, de Corupá, o

baile para escolha da rainha de socie
dade com animação da banda Os Ver
ticais. A festa inicia às 22 horas e esta
é a primeira eliminatória, com a par
ticipação desels candidatas. O desfile
será com traje típico germânico, vesti
menta que coracterlzn o erento.

Será realizado no dia 19 e 20 deste mês nas
dependências da Igreja Matriz de Jaraguá
do Sul o primeiro encontro religioso para
surdos, ouvintes e interpretes, às 8 horas.
O projeto tem o apoio da SDR (secretario
de Desenvolvimento Regiónal) e o objetivo
é formar no região o Pastoral dos Surdos.
Mais informações no (47) 33711855.

O Seminário de Corupá está fazendo uma experiência e pmmosen
do o tradicional café colonial todo segundo domingo de coila mês. '

O convite custo RS 15. O café colonial era provido apenas ume vez
.

. por ano, no mês de junho, e receblu em médio 1,2 milpnrtltlpnn
teso Os interessados em sehermels urespelte podem ligar para o

.

telefone do seminário que é (47) 337'5-1194.
.

� ,

AJUDE VOCE lAMBEM A 'ELIMINAR
O MOSQUITO DA DENGUE.

'.Colaborá. Fala sua. parte ,contra a Dengue•
.

.
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Lixo. Pratinhos Caixas d'água. : Calhas e lajes. Vasos sanitários. : Pneus, garrafas e latas.· :
. Feche'bem . de vasos

.

Mantenha ! Remova folhas, galhos: Deixe as tampas sempre :' Qualquer recipiente que possa •

os sacos e
•.

de plantas. as tampas ':
.

e tudo que possa : fechadas.' Em banheiros pouco � acumulilr água representa perigo. •

as tampas : Coloque areia sempre bem : impedir o escoamento: 'usados, dê descarga pelo :. Guarde,os em local coberto ou :
das lixeiras. ; áté a borda.

- fechàdas. : da água da chuva. : f)l�n?s uma vez por semana. : maotenha-os com a tampa fechada. :

"",,-
Secretaria dB
Estai..da58".
..._$C.....
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ESPALHANDO TALENTO E ARTE
Renata Sorrah é mestre naarte de prender a atenção.do telespectador

Quando: 22 de abril de 2008 (terça-feira)
Onde: Grande Teatro da SCAR
Início: 19h30 min.

Principais assuntos da Palestra:
• A impbrtância de definirmetas para o futuro;
• Disciplina: qualidade de vida;
• Convivência Empresarial- a busca do equilibria profissional e pessoal;
• Felicidade não se vende, não se empresta, nem se dá ... ;
• ,O Brasil precisa de cidadãos competentes e éticos;
• Fazendo o mínimo, como pretendem ter o máximo?
• Vocês querem ser felizes? ... então, vamos trabalhar !

Porque o Brasil e oMundo precisam de nós!

Assim como aconteceu em "Páginas da Vida",
Renata Sorrah apareceu em "Duas Caras" como

se fosse participar apenas de alguns capítulos da
história. No entanto o desenrolar foi bem diferente,
tanto que atualmente sua personagem virou uma

das principais, daquelas que desencadeiam aconte

cimentos importantes para o desfecho final.
Na novela de Aguinaldo Silva, a atriz interpreta

Célia Mara, uma filha de imigrantes que não teve

muitas oportunidades na vida; envolveu-se com um

homem pobre, João Pedro (Herson Capri), porém am

bicioso que não hesitou em casar-se comumamulher
rica, Branca (Susana Vieira), mas que também não

conseguiu livrar-se do seu grande amor, justamente
a mesma Célia Mara. Bem, o final do caso extra-con

jugal o telespectador já conhece, mas o que ninguém
esperava é que aCéliaMara iria chegar onde chegou .

.

Um analista de plantão diria que o que ela quer
mesmo é ser Branca Pessoa deMoraes já que a sua úl
tima investida foi dar em cima de FranciscoMacieira
(José Wllker), o namorado da socialite. Nos próximos
capítulos, Célia Maria vai discutir seriamente com

Clarissa (Bárbara Borges) que não poupará críticas
ao comportamento.da mãe. Talvez não seja nenhum
'caso de desajuste psicológico e tudo não passe de
coincidência ela se apaixonar novamente por umho
mem comprometido com Branca. Caberá ao público
decifrar o comportamento da personagem.

Até o final da trama, Célia Mara vai continuar "a
dar em cima" de Macieira, inclusive se oferecendo

para ir a casa dele, o que deixará o reitor profunda
mente irritado, já que ele parece não querer nada com
ela. Sem contar, que os alunos da universidade tam
bém se voltarão contra ela enquanto Branca tenta dclr
a 'Volta por cima, devolvendo o dinheiro gasto com o

cartão corporativo.
E temmais, especula-se que Clarissa não seja filha

de JoãoPedro e que o resultado do teste deDNA tenha
sido forjado por Sílvia (AlinneMoraes) para se vingar
da mãe. Caso isso aconteça mesmo, Célia Mara não
terá nenhum direito sobre a universidade a qual ela
teima em administrar e nisso comete vários enganos
e desmandos.

Como se vê, Renata Sorrah continuará em evidên
cia em "Duas Caras" até os momentos finais da hístó
ria previstos para o próximo mês.

CARREIRADE SUCESSO
Renata é conhecida do público por causa deseu

talento e capacidade de interpretar os mais diferentes
personagens. De descendência polonesa, ela nasceu

no Rio de Janeiro, no dia 2.1 de fevereiro de 1947 e

recebeu o nome de Renata Leonardo Pereira Socha
czewski. Aos dezessete anos de idade, ganhou uma
bolsa de estudos em um programa de. intercâmbio
cultural e seguiu para Los Angeles.

No ano de 1967, retomou ao Brasil já "mordida"
pelo teatro, mas decidiu cursar Psicologia. O resulta
do já era praticamente esperado, ela deixou a faculda
de e ingressou no TUCA - Teatro Universitário Catá-

. lico, Dois anos depois, Renata Sorrah estreou como

atriz dê novelas ria extinta TV Tupi, em "Um Gosto

Amargo de Festa". O'seu primeiro trabalho na Globo
aconteceu em 1970, quando o escritor Dias Gomes a
convidou para atuar em 'Assim Na Terra Como no

Céu". Desde então, continua na emissora.
.

Vários personagens marcaram a carreira da
atriz; podemos citar a destemida prostituta Ze

nilda, de '�Indomada", Heleniriha Roitmann, de
"Vale Tudo", Pilar Batista, de "Pedra Sobre Pedra"
e, uma 'das maiores vilãs da.telinha, a Nazaré, de
"Senhora do Destino". Logo depois, em "Páginas da
Vida", a atriz viveu Tereza [unqueira de Figueiredo,
uma competente e honesta advogada.
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CRÔNICA
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'Prova'ção
O que antes parecia engraçadinho, agora conse

guia despertar'a ira, E, o namoro já não conseguia
mais caminhar suave, com passos lentos e felizes,
Tudo, da saudade a expectativa do reencontro, a

irritava, Ela pedia aos céus que voltasse a amá-lo
imediatamente, Não saberia dar o ponto final, afi
nal, a experiência obtida através dos relacionamen
tos passados a colocava sempre do outro lado, as
sumindo a personagem desesperada, que precisa se

erguer e lamber as feridas, como urn cão perdido,
Naquele dia, a tristeza tinha voltado, ao lado da

saudade e do amor (1), Sim, o trem voltava aos tri
lhos, A vontade de ficar em casa prosperava noite
adentro até o telefone tocar, Na dúvida, Clara resol
veu vestir qualquer calça jeans e urna blusa branca
(daquelas que usa para trabalhar também), A ma

quiagem quase inexistente veio só para clarear o
rosto, inchado dos cochilos vespertínos,

Aos amigos, urn abraço apertado como agra
decimento par terem tirado-a da melancolia, Ao na

morado, longe algumas centénas de quilômetros, urn
tchau, beijo e até amanhã, ,

,

Cachorro-quente, cerveja, suco; água nos fun
dos da 'casa do amigo do amigo, O destino parecia
interessante, principalmente, depois de algumas
horas de palavras engraçadas, performances e risos,
Era chegado o momento de levantar acampamento
e prosseguir pela cidade. Chope e música, aham!

Logo na entrada, Clara se depara, com aque
le sorriso que preferia nem ter visto. O, provação.
Indignada, ela não consegue entender 0 rurno das
coisas. Mais de dois anos se passaram desde que
o conheceu e jamais havia encontrado o dito cujo
na balada. Agora, quando a crise existencial tomava
conta do namoro (e dela mesma) o cara reaparece
olhando-a nos olhos. Coração na boca, bochechas
vermelhas e pensamento amil.

'Impossível resistir? Mas, jamais poderia' trair.
Não faça com os mitres o que não quer que façam
com você. É� esse era o lema posto em quéstão, em
prova real. O vida ingrata. Querer e não poder, eis
a realidade.

Os olhos se procuravam. Na cabeça, só existia
a vontade irresistível de mandar as convenções
sociais às favas. Por que não podia, hein?! O cara

estava ali ao lado, sozinho, e o namorado só saberia
-

se ela contasse. Ah, a vontade de quebrar barreiras
se agigantava a .cada minuto. E, 'e se viesse ao seu

encontro, o que faria? ,
'

Ele hão veio, mas os olhos sim, não paravam de
se cruzar no meio da multidão. Na porta de saída;
outra vez o encontro aconteceu e os dois não soube
ram qual atitude tornar, Ele se foi. Ela também.

Nos sonhos, so neles.Clara se permitiu desejá-lo.
'

, • kellyerdmann@gmail.com

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

VARI,EDADES�----------

Ambição na

Lenda Beowulf
Um herói dá um passo à frente, procla
mando suo reputação e seu nome. Beo
wulf! Matador de monstros. Defensor
do reino. Ele reclamará para si uma re

compenso em ouro e seu próprio reino.
Mas serú que sua ambição desmedido
definitivamente cobrará dele um terrível
preço?

Irmãos Stanislaski
Ao investigar o assassinato de duos pros
titutos, o detetive Alexi Stanislaski en
contro a mulher mais intrigante que jo
rnais conhecera. A escritora Bess McNeé, ,

autora de Pecados Secretos. No momento,
em que se conhecem, Bess está fózendo
uma pesquiso de campo poro saber como
é a vida de umade.sues principais persa-

_ nggens,)._ade Sullivan ,�arstoirs. .:

'NOVELAS '

DESEJO PROIBIDO
Henrique promete o dinheiro poro o dio se-

'

guinte. Germono foz omeoços. o que �temorizo
Henrique.Miguel e louro retornom o Passaper- '

to. Henrique ,vê Miguel e louro juntos e omeoço
denuncior'Louro por odultério. Podre Inácio in
siste, mos Miguel não conto detalhes daestede
de louro em São Poulo. Chico convido Edith e

André poro conhecer o suo fozendo. lroci diz
o Tonho- que as ervos que Voldenor pegou são
venenosos e mondo que elo os jogue foro. Ano

,

detide ir à cidode folor com lienrlque.Henrlque
dá queixo contro louro.

BElEZA PURA
Joono concordo em voltor o trobolhor no clíni
co. Ivete diz que o sonho de suo filho é trnbe
Ihor no progromo do apresentador e Huck che
mo Rokelli no polco. Robson fico encontodo com

Rokelli no TV. Joono combino com Guilherme
que ficoró responsável pelo porte médico, que
Gospor será seu subordinodo e que precisam

,

controtor profissionois competentes. Renoto
mostro o novo consultório decorodo poro Joono
e diz que ogoro é delo. Gospor se lembro de seu
possodo com Ivete e oconsel ho Robson o não

,
confior em Rokelli.

DUAS CARAS
Morio Poulo àcuso Ferroço de estor usondo o

filho. Ferroço diz que sentiu soudodes e insis
te que eles deveni se COSDr. Amoro tem umo

visão de Corlão sofrendo um ocidente de moto
em umo estrodo. Dolores mostro os fotos des
mecônicos poro Déboro. Guigui apresento
Humberto poro Juvenol e conto que ele ero um

dos donos do clínico onde seu ex-morido ficou
inte.rnodo.Humberto pede Guigui em cosomen

to. Guigui oceito se isso não interferir em seu

trobolho. Humberto propõe abrir um posto mé
dico no Portelinho.

AMOR E INTRIGAS
Volquírio finge estor surpresa com o pergunto
de Felipe. Felipe diz que acompanhou tudo de

perto e que no fim deu tudo certo e os bondi
dos morrerom. Volquírio tenta disforçor o susto.

,

Silvio voi à pensõo visito[ Telmo. Celeste fico
sobendo que Petrônio ficou noivo de Déboro e

nem o convidou. Volquírio choro na frente de
'

Felipe poro tentor se livror do problemo. Felipe
fico confuso. Telmo diz poro Silvio ficor longe
de Bruno,

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Juonito resolve ojudor Eric e se enrosco em

-

CopeleUi. Eric oproveito poro dor vórios golpes
no seguronça. Juonito se tronsformo em cobro.e
Eric aponto o armo poro CopeleUi, mos ele jogo'
o cobro no direçõo do bon.dido e fo[e. Rodrigo
censele Amálio e diz que o foto de seus filhos
terem genes de logortixo é umo vontogem�
'Meto-Cossiono chego no Progênese poro umo

reunião' com Cassondra. Fernondo corre pelo
moto e se esconde 00 ver Golios. Ete soi corren-
dó, mos o gigante o vê e impede.sua fugo. Poolo f

entro no. apartamento de Slmene, .

'
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, Ivete'Sangalo
está nas alturas
Quem mora nas grandes'cidades sabe

,

a di·ficuldade de chegar na hora em

um ccnpremisso. E se para os meros

mortais já é complicado, imagine
para as celebridades. Com uma

. media de oito shows por mês, a Ivete
Sangalo não poderia se locomover de
outra maneira: ela usa seu próprio
jatinho. "É pela praticidade, ela pode
embarcar três horas antes do show",
lustíflcu o assessor da cantora.

Didi reverenciado'
no Grande Prêmio
Foram 45 filmes em quase 50 anos de
carreira. Este número já justificaria
a homenagem recebida por Renato'
Aragão no Grande Prêmio de Cinema, ,

mas as estatísticas mostram que o

tntérprete de Didi Mocó não é só
recordista em quantidade de filmes.
Também é dele o mérito de levar às
salas de exibição os maiores públicos:
dos 10 filmes mais vistos no Brasil,
Didi está em seis deles.

Paula Toller e
a língua afiada
A cantora Paula Toller é a capa da
"UMA" que chega às bancas no dia
21. Aos 45 anos esbanjando beleza, a
líder do "Kid Abelha" revela ser uma

mulher diferente das que se propa
gam na mídia. Paula, que é casada
há 20 anos com Lui Farias, não se

identifica com nenhum modelo: "A
referência é a mulher consumista, que
só pensa em inuito toxina botulínica.
Não sou contra você se cuidar".

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

lSI! ÁRIES .

"�.. (20/3 a 20/4)
., A tensão da Lua

� l com Plutão atinge
seu signo na sua

.

área profissional. Esforce-se
para usar sua energia, e evite
ficar muito.J1ervoso e explosivo.
A melhor forma de viver bem,
é cumprindo seus deveres com
calma e muito senso lógico.

PREVISÃO DO TEMPO
,

.

Um sistema de baixa pressão e o deslocamento
de uma frente fria pelo mar inantém a presença
de muitas nuvens sobre SC, com condições de
chuva por alguns momentos.

·110 Jaraguá do Sul e Região

� Fases da lUll

CRESCENTE

.�14/3
'HOJE d' SEXTA 6' SÁBADO'

Mí�: 18°G Mí�: 16°G
r-Ó, ". Mí�: 16°G�

MAX: 25° G F' II '. MAX: 27" G MAX: 28° G�
Sol com pancadas. I Sol com nu�ens

.

_

Nublado
��� .

"

r , 'lI

)(.
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
A Lua em Libra

. hoje lhe oferece
um dia de criativi-

dade, mas solicita que você se

empenhe em mudar algumas
coisas. Veja o que realmente
não está como você gostaria e

procure dar uma cara nova ao

ambiente doméstico.

:!\... LEÃO
-

.J�"::> (22/7 � 22/8)
.

:: ') . Aproveite que o

..., � dia é movido por
energias fortes, e

fortaleça esse sol poderoso que
o rege. Use sua disposição, para
fortalecer os laços com pessoas
queridas. Através delas, você
poderá mudar sua maneira de
lidar com seus valores.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
A Lua ingressa
em seu signo e

tensiona Phltão.
Aproveite a energia'e tente se

d.edicar-ao trabalho e às pessoas
de seu convívio, mas na hora que
lhe for possível, sem que para
isso você precise abrir mão de .

desejos, nem se estresse.

,

TOURO'. .... ....,
CÂNCER ".

JJF'
VIRGEM, o' , ti, " ESCORPIÃO: .

(21/4 a 20/5) '. ��.� (21/6 021/7) .

- (23/8 a 22/9)
.

�'::�� (23/10 a 21/1.0
,

' Hoje é um �ia que ;�;••_ ••�� A Lua, súa regente, :. . Que t.01 aproveitar :::::;e�:;;:::: Seu regente hole
lhe exige tom�da : ; em tensão com .

:;, ,'";t,� -:' que a Lua hoje'
.

....•
.

... '; . está tenso com a

de posições e mui- Plutão, o deixa m.ai�',;�'�í:
.

_

.' ainda estimula (.._), LUa e afeta o conví-
ta praticidade, principalmente intenso e exigente com todos' ';>. .� ��a-preocupação com a sua.

."

_.vio com os amigos.
se quiser ser aceito no que tem, a sua'volta. Mesmo assim, o :�Y>pesspa, e cuidar melhor ainda Esforce-se para que essa energia.
a dizer. É importante conseguir

' dia está mais positivo, princi- ·40 sua forma físiça. Lembre-se lhe dê novo estímulo para alcan-
encontreir uma solução segura palmente porque o ajuda a se . apenas de não querer controlar çar a condusão de seus planos.
e adequada para eventuais comunicar de modo firme e a os outros nem achar defeito em seja clara e franco ao falar, porém
problemas que pos$am surgir. mostrar o que realmente deseja.' tude,'a começar de si mesmo. cuidado para não ser rude.

I, .

CHEIA MINGUANTE

21/3 "\) 29/3

�:�c.�..MAX:28°G�
Sol com nuvens

. SAGITÁRIO
(22/11 0.21/12) _

Sagitariano,
( apraveite as ener-

gias no céu para
mostrar como seu trabalho pode
ser útil e ainda o quanto você é
capaz de realizá-lo. O reconheci
mento, por todo seu empenho com .

certeza estará acontecendo. Fique
ligado'aos acontecimentos.

-

CAPRICÓRNIO.
(22/12 a 20/1)

""'" Está mais do' que
nei hora de você

.

fazer uma mu4an
ÇQ efetiva em súa vida. Plutão

.

.

hoje instiga as transformações e

você precisa eliminar o que não
está de acordo com suas metas, ,

e se direcionar, sem vacilar, no
sentido do que quer.

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2008

DIVIRTA-SE

o sonho
Havia um jovem que, na sua infância,
tinha o desejo de se ternnr'
um grande escritor.
Quando lhe pediam para definir
grande, ete diziJl: .

- Quero escrevêr coisas que todo
mundo venha a ler, coisas a que as

pessoas reajam num nível verdadeira
mente emocional: que as façain gritar,
chorar, gemer, e lhes cause desespero
e raiva!
Hoje, aquele jovem finalmente atingiu
seus objetivos! Ele trabalha na

Microsoft escrevendo as mensagens
de erro ...

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Aquariano, apro, veite que a Lua se
encontra em Ubra

e procure analisar criteriosamente
. os-valores de vida que tem a

pessoa amada, ou a pessoa que
você quer ao seu lado. Eles devem
ser compatíveis com os seus e com

seu modo de pensar.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Odiahojeéde
""f*" p.aixão para o pis-

ciano pela posição
que a Lua ocupa em seu mapa. O .

que não pode acontecer, é haver
ciúme �ntre vocês. Já pensou
que dá para ser feliz na vida
real? Então, pense numa saída
para viver tudo que merece-.
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Por
RicArdo
DA NieL ireis

CAPITALISMO SELVAGEM
Com agradecimentos ao IPTU otrosado, o aumento no valor do meu aluguel,

o chegado do doto do IPYA, o orrendondomento de centavos no kg do ração de
gato e o recente obsessão adquiridó por médins-com-leltede R$ 4 pilas, chegou'
o momento de declaror o vitória definitivo do sistema contro este colunista.

A título de urgência financeiro,' cemeçemos hOje um leilão no blog,
intitulado "Solvem os Promissórias de Ric�rdo Daniel Ireis", O valor comeqa el11'
R$ 1,95 e vai até onde quiserem pagar mais, poro no edição do coruno de
semana que vem, o ganhador sair em foto aqui 00 lodõ nuin tamanho rozoá�el'
de exibiçãO, ganhando ainda um textioh,o bem m�loso dê ógrodeêimento com

dedicatória mondando, beijo-e-abraço pro todo. f�mílio.
Fique famosoFSeja' p'Op.ular!,'Tenho algo, pr� mostror pros parentes no

reunião de Natal deste ano! Acesse www.porocaso.com. procure o post� deixe
seu lánce.Voi,ser uma éoiso lindo de se ver.

VAI PRA PRAIA NO FERIADO?
A gente não pode deixar de recomendar: não deixo de levar o videogame ou uns

DVUs juntp. Passlmista, o previsão do tempo só marco chuva e dias nublados (foro
os mínimos de 16°). Fonte: climatempo.com.br.

berto Furtado e Débora Dias, presentes no

:0 de domingo passado da Licoreria

"lOTEM ,', .

íe ubril, show no panorâmico do SCAR com saudoso
�o Expresso, seguido de repertório pelos DJs do Festa
'inil. A vendo de ingressos antecipados tem previsão
começar hoje, estando disponíveis na Secretario do

; loja Tô-a-Toa, Choperia Bierbude e Adega Airoso
tezes. Reservo de mesas e contato pelo telêfone 47

. 8005.

Do listá ,"Nomes da Cena Jaraguoense", os feros Marcelo Luís e Maxin, no
po'ico do SCAR Lounge quinto passado

o Airoso Menezes mondo listo com recomendeçõés
degustar nesse ensaio de inverno que está rolando...
o pro impressionar o gota ou prn sair do tmdicienel

cervejinha, o toque é válido passar adiante. Vai um tinto?

'"

INAUGURA EM JOINVILLE
Dia 23, próximo quarto, o cena no cidade vizinho cresce mais um pouco com o

: inauguração yo COSI! de shows MOOM. Abrindo no Visconde de Tounay Iodo-a-Iodo
com os barzinhos mais celebrados du cidade: foz grandes promessas quanto o

futuro, e traz poro suo primeira noite o ícone Nondo Reis (ingressos untecipedes,
primeiro lote: R$ 50,00). Já em sequêncio no semana, o segundo festa do coso está

agendado po'ra dia 25, sexto-feira, com destaque para OJ Elio Riso, vindo de Ibiza .

por intermédio do agência 3Plus. Acesse meomcem.br poro detalhes.

A PEDIDO
"PROCURA-SE CHEFE DE COZINHA com

experiência. no segmento de cozinho
internacional e preparo de coquéteis, que
tenho conhecimentos básicos de

administração e gerenciamento de
bar/restaurante para atuar no cidade de

Jaraguá do Sul".
É isso aí mesmo ... Tem mais um point por
abrir no cidade mos está faltando mãe-de
obra! Conhecendo o pessoal que está por
trás desta, o gente garante: o negócio é dos
grandes. Como por hora os investidores
querem anonimato, ínteressedos mondam'
e.moil poro contoto@poracoso.com, que o

gente ficou responsável por encaminhar.

,A PE,DIDO;. 2 '

Nosso leitor Fábio Silvo está
programando passeio para Joinville

domingo. A boa? "Coto, estou
tentando encher um ônibus para'
assistir o último jogo do Juve lá no'

Arena em JiJinvilie. O transportefico
em R$ 15,00 por cabeça, e o

ingresso cada um compra o seu Iii no .

hora." Jogo contra o JEC não dlt prn _

'

perder... E va!'e lembrar que.' pejo
.'

menos contra o adversário do cidade .

'

vizinho, o Juve não perdeu nenhuma
'

nesse éompeonoto. O jogo será' às
16h. Interessados enviem e.mcll
para contato@poracoso.com.

1: .

Em outro shot na Licoreria, Camil" Pereira e

. Christofer Demarchi
'

/

e

MAX
Pires

E PARA A QUALIDADE DO AR..

Enquanto já recolhe-se óleo de cozinh"o usado para reaproveitamento como

combustível, vêm lá do Japão a novo: gás carbônico também pode ser

reciclodo! Recente' pesquiso resulteu no reaproveitamento de fumaça
industrial poro confecção de CDs, DVDs, pilhas e baterias.
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. VEíCULOS I I �OVEIS I RODUTOS & SERViÇOS I ANÚNCIOS DE UNHA

Últimas unidades com preço v.elho

a pron'''' entrega. APROVEITE!!
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STRASBOURG

uando um s�pho se transforma ém ideal,
s a IIberda Rela escolha certa é o que

realmente Interessa para se atingir o triunfo" •'*

19 de Abril - Dia de Tiradentes
Homenagem da Dream Car
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www.giovaneveiculos.com.br

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

CORSA SEDAN 1.6 2005 COM OPCS ESCORT GL 1.81998 C. OH + OPCS

GOL G4 1.0 2P 2006 C. -AR + oPts
. .fiOL 1.0 1994 FIESTA PERSONALIT 2003 C. OPCS PRETO FIESTA CLASSI4P 1999 C.1IH + OPCS·

PEUGEOT 307 FELINE 2005 ATU.

EMAIS .. :
.

BLAZER DL completa . 99
CORSA SEDAN milenium 02
CORSA WINO 4P 02
MONZA SL/E 2P campI. 87
AUDI1\3 1.8 COMPL. 03
PARAT(Gllll ,O TURBO COMPLETA 01
fARI\TI Gllll.8 4P completa

-,

01
PÓLO 1,6 completo + rodas 03
Gal GlI 4P com opes 06
GOL Gill 4P 01

.

GOL MI 97
GOLF GL CQMPL. 1.8 96
PAllO WEEKEND 1.0 6 marchas opes 00
FUSION completo 06
ECOSPORTXLT 1.6airbag+couro 04
FOCUS GL 1.8 completo 01
FIESTA ,GL 4P COMPL. 00
IJERÓNA GHIA 4P compl + rocas 93
SCENIC RT 1,6 16V, COMPLETA 02
CLIO SEDAN RN 1.0 16V completo 03
XT 600 04
CG 125 Cf PARTIDA 00
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.corn.br
ndo sonhos

'O 08

Rua Walter Marquardt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sul· SC Fone:· (47) 3370-7,500

SCENIC RXE,1.6 2002 PRATA
COMP+GNV

.;EfJili,I,.

Celta 1.0 2005 c/ opcionais azul R$ 21,50o',bo
Chevette SLE 1989 R$ 5.500,00
Clio Sedan 2002 completo- dh R$ 22,900,00
Corse Sedan MN 2003 trio/ao R$ 26.800.00
Corse Sedan Classic 1.6 2005 RS' 24.500,00
Corsa Wind 1995 azul RS 10.900,00
Corsa Wind 2001 2p azui R$16.500.00
Escort Gl Zetec 1997 ac!dh/kit R$14.900,00
Escort GU1 995 RS 10.500,00
EscortZetec completo 2p 1998 R$ 14.500,00
Fiesta GL to 4p 1996 R$ 12.500,00
Fiesta 4p 1998 R$ 12,900,00
Fiesta Street 4p 2003 R$ 18.500,00
Fiorino Furgão 1.51998 R$15.500,00
Ford Royalle 1993 c/ kit GNV R$ 10.500.00
Golf 1.6 ,2000 completo. R$ 28.500,00
Gol1.l" 1988 R$ 6.800,00
Gol CU1.819S5 R$ 12.300,00
Ka 2001 c/ kit + cd painel R$ 16.800,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 23.000,00
Palio ax 1.3 Elex completo R$ 28.500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idt/aqite prata R$ 26.800,00
Palio Fire 4p 2001 brsnco R$17.50Q,00
Palio 1.6 4p 1998 completo. R$16.500,00
Palio Weekend 1.5 1997 cf se R$ t 7.500,00
Parati Cl 1.5 1887. R$ 6.500,00
Scenic RXE 1.6 2002 GNV R$ 36.900,00
Santana Evidence 1987 R$ 16.500,00
Santana 1.8 4p 1S96·R$13.500,00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Uno ELX 4p 1995 R$10.900,ÕO
Uno EP 4p R$ 11.000,00
Uno SX 4p 1998 azuiR$12.50Õ,OO
Uno Mille 1992B$ 6.500,00
Vectra Gl2000 completo RS 28.800,00
Vectra GlS 1997 R$ lR900,OO
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SEU CARRO ESTÁ NA VEíCULO� �EM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCIL

ss MENOR� TAXftS, DO MERCADO

11 ane« de tuuli¢a e gamnüa.

,

, FORD
j ECOSPORT 4WO 2.0 - 2004 - PRATA - AO I Al I VE IDT I OH I AC I IT I

. i ��OSPORTXlT 1.68V - 2005 - BRANCA- AO/RE/FN/VE/DT I OH AC
,

IRlLl IT ITE
, ESCORTSW 1.8-1998-AZUl -AC/OH/VE/TE/DT IlT
i ESCORT SW 1.8 -1997 - VERMELHA - OH I IT IDT
: ESCORTSWGLX 1.8 -1998 - AZUl-AC/OH/VE/TE/DT IRll
i FIESTA 1.08V -2003 -CINZA-Al/OT IlT ITE
: FIESTA 1.0 8V - 2005 - Branca - AOI OT / IT
i FIESTA 1.0 HATCH - 2004 - PRATA - DT I IT
i FIESTA 1.0 HATCH -2003�BRANCA- IT lOT
i FIESTA 1.0 HATCH -2003- PRETA- IT lOT I AO
.

FIESTA HATCH 1.0 - 2006 - PRATA - AC /VE ITE IDTI IT IAO
i FIESTA HATCH 1.0 8V - 2005 - BRANCA - TE
I FIESTA SEDAN 1.0 8V - 2003 -BRANCA-AO/AllOT IDHIAC/TE
i FUSION - 2007 - PRETA - AOIAB/COIALIREI FN/VEI DT I DHI AC I
j Rll/CD/lT/TE
I KAGl1.08V-2004-PRATA-AO/Al/lT/TE
i KÁGl1.08V-2000-PRATA-AO/VE/DT/DH/AC/Rll/LT/TE
i KAGLIMAGE1.0-2001-CINZA-AO/VE/DT/DH
i CHEVROl8"
.
ASTRASEDAN 1.8BV -2004-CINZA-AO/ALI RE/VEIDT10HIAC/TE

i CELTA 1.0 BV - 2003 - BRANCA - BASICO
,

CELTA 1.0 8V - 2003 - PRATA-ALIDTIlT ITE
.

, CELTA 1.0 BV - 2003 - PRETA - BÁSICO
I CÕRSA CLASSIC LIFE - 2007 - BEGE - AOI DT
i CORSA HATCH 1.0 BV - 2001 - PRATA - DT I IT
i CORSA HATCH 1.0 BV - 2001 - BRANCA - OT / IT
, CORSASEDAN-2002-BRANCA-AO/OT/AC
i CORSASEDAN 1.0BV-2005-CINZA-AOIAlNE/OT/DH/ACITE
i CORSA SEDAN 1.0 - 2003.- BRANCA - AOI OT lAC
I CORSA SEDAN 1.0 BV - 2002 - BRANCA - AOI ALIOT I AC I TE
,

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

Você que exige veículos de qualidade, procedência garantida
revisão preventiva e urna negociação +ransparsn+e, venha nos visitar

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

CORSA SEDAN 1.0 8V -1998 - BRANCA - DT lAC
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2005 - AZUL - AO/AllOT /TE
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2002 - BRANCA - AOI DT
PRISMAJOY 1.4 8V - 2007 - PRATA -AO/ ALI DT ITE
VW
GOL 1.0 16V - 2002- PRATA-ÁOIALlFN/VE/OT IDHIAC/RlL/LT/TE
GOL G3 PLUS 1.0 16V - 2001 - BEGE - AOI DT I IT
GOL G31.0 16V - 2002 -AZUL - Aq/ DT IDH/TE
GOLG31.0 16V - 2001 - BRANCA - DT I Ll:
GOL G31.0 16V - 2001 - PRATA -ALI DT ILT ITE
GOL G31.0 16V POWER - 2002 - BEGE - AOIAllOT I DH/LT I1E
GOL MI-1999 - CINZA - DT IlT IAO
GOL PLUS 1.0 16V - 2001 - CINZA - AO/ DT IlT
GOL POWER 1.6 8V - 2003 - CINZA - AOI DT I IT

.

GOL SPECIAL -1999 - CINZA - DT I IT I AO
PARATI1.0 16VTOUR - 2002 - CINZA -ALIVE/DT I DH/ LT ITE
SANTANA- 2001 - CINZA- AOIDT I DH/TE
SANTANA 1.8 - 2001- PRATA - AC/DH/VE/TEI REIDT
FIAT
FIORINO 1.5 FURGÃO IE -1997 - BRANCA - BASICO
IDEA 1.4 8V - 2007 c BEGE -AO/FN/VE/DT IDH/ACI LT ITE
PAllO 1.0- 2001 - AZUL-AllOTIlTITE
PAllO 1.0 8V -1997 - VERMELHA-AOIAllOT ILl/TE
PALIO EX 1.0 BV - 2001 - BRANCA - AOIAL/DT I IT
SIENA FIRE tOBV - 2007 -AZUL - DT IDH/TE
STllO 1.8 8V - 2005 - VERDE - ALI AOI RE/VEI DT I DHI AC/CD/LT I
TE
UNO MilLE 1.0 BV - 2001 - AZUL - BASICO
UNOMillE SX 10 -1997 - VERMElHA-AO/DT ILT
RENAULT
CLIO 1.0 16V - 2004 - BEGE -AOIABIALIVE/DTIDHI AC/LT/TE
CLiD HATCH 1.0 - 2003 - PRATA- AO/AllOT ITE
CLIO HATCH 1.0 1.6 V - 2005 - PRATA - AO/ABIAl/VEI DT I OH / AC I

LT ITE
CLIO HATCH 1.0 16V - 2004- BRANCO-AO/AB/ALIVE/DTIDH/lTITE
CLIO HATCH 1.0 BV - 2001 - GINZA- AOI AB/VEI DT I AC/CD/lT ITE
CLIO HATCH AUT 1.0 8V - 2006 - CINZA - DT / LI
CLIO HATCH EXP 1.0 16V - 2004 - PRATA - AOI AB/VE/DT IDH/AC/lT
ITE
CLIO HATCH PRIV 1.616V - 2004 - PRETA - AOI AB/REI AB IVEI DT I
DH/AC/RLLlCD/lT /TE
CLIO PRIVILEGE 1.616VSEDAN - 2005 - VERDE - AC/DH/VE/TE/AB/
DT / LT I RE/RlLlCD
CLIO SEDAN AUTENTIC 1.0 16V - 2004 - PRATA - AOI DT / IT
SCENIC 1.616V - 2004- PRETA -AO/AB/RE/VEI DT IDH/AC/LT ITE
SCENIC 1.616V - 2001 - BRANCA-AOI AB/VEI DTI DHIAC/lT ITE
SCENIC AUT 1.616V - 2005 - CINZA - AOIAB/VEI DT I DHIAC/LTTE
SCENIC EXP 1.616V - 2005 -CINZA - AOI ALI ABIREI AB/VE/DT IDH
IAC/RLLI LT /TE

-

SCENIC EXP t616V - 2004 - VERDE - AOI ABI RE/VEI DT I DHI AC I
RLL/LT ITE

. SCENIC EXPRESSION 1.616V - 2005 - BEGE - AC/DHIVE/TEIABI DT
ILT
SCENIC PRIV 1.616V - 2004 - PRETA - AOI COl FNI AB I REIAB/VEI
Dl/DH/AC/RLl/lT/TE/CD .

SCENIC PRIV 2.0 16V - 2004 - PRATA - AO/ ABI ALI RE I FN/VEI DT f i
DHI AC/RLLlCD/LTTE .

TOYOTA ,.
COROLLA XLl16VVT AUT. - 2003 - PRETA - AO/ AB I ALI REI FN/VEI I
DT IDHIAC/RLl/TE
PEGEOUT
2061.0 SENSATION - 2004 - CINZA- AO/ALIVE/DT IlTITE
-206 SW 1.6 - 200B - PRETA - AOI ALI RE/FNIAB/VEI DT / DHI ACI
RLLI CO / LTI TE
CITROEN
C3 GLX 1.4 - 2006 - PRATA -AOI REI VElDT IDHIAC/ RLL/LT ITE

. .

.

Rua Exp ..Antônio Carlos Ferreira, 130 ao lado da Moretti/Ford. 3371 -8287
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... O CORREIO DO POVO
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CHEVROLET
CHEVETTE - Vende-se, 93, 1.6. R$
7.300,00 ou R$ 1.000,00 de entrada,
restante em 36 ou 48 vezes. Tr: 9662-
5885.

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

Tr: 3371-2048. ECOSPORT - Vende-se, 05/06, AR, freios
ABS, TE, som, vermo R$ 37.000,00. Tr:
8849-60130u 9942-7051.

Tr: 3372-3106 ou !L189-6333. PAllO - Vende-se, 98, 2 pts. R$
13.000,00 aceita-se Biz cl ES até R$
3.000.00. Tr: 3370-0670 ou 9198-6797.

ASTRA - Vende-se ou troca-se, 99. GL,
campi. verm, cl GNY, pneus novos. R$
14.000,00 + financiamento. Tr: 9619-
0526 ou 3376-1574(apos 19h) cl César.

ASTRA -vence-se, 03. 2 O. 4 pts, flex. R$
30.000,00. Tr: 3273-0775 cl Milton.

CORSA - Vende-se. 01. 1.6. Tr: 9903-
0941.

MONZA - Vende-se, 94, GLS, 4 pts.
compl, cl GNV RS 12,600,00. Tr: 3275-
3538. ESCORT - Vende-se, 88. R$ 3.500,00. Tr:

9952-8198.
UNO - Vende-se, mille, 93, cl kil
visibilidade, AL. R$ 8.7000,00 ou 9994-
0213.

CORSA - Vende-se, 03, sedam classic,
prata, 4 pts, Tr: 3372-3247. PICK UP - Vende-se, F1000, cabine dupla,

turbinada, motor MWM, campi. Tr: 3275-
6273. 147 - Vende-se, 86. aro esportivo. R$

2.500,00 ou troca-se por material de
construção. Tr: 3373-6333 ou 9606-
-4241.

FIESTA - Vende-se. 03, ci AR, TE, AL, 4pts.
R$ 24.000,00. Tr: 8823-8479.CORSA - Vende-se, 97, 4 pts, Vidro

elétrico,TE, AL. R$ 14.000.00 Tr; 3370-
42600u 9144-9814. S-10 - Vende-se, 97, diesel, turbo, compl.

Tr: (47) 9973-0323.
KA - Vende-se, 00. Tr: 33700992 ou 3275-
2500.CELTA - Vende-se, 03, 1.0,. VHC 2p, AR,

pneus novos, TE, AL. R$ 22.000,00. Tr:
3372-3616.

CORSA - Vende-se, 04, classic, cf GNV,
TE, CO. R$ 22.000,00. Tr: 3371-6208 Oll

9104-7121.
KA - Vende-se, 98, verm, 2' dono. Tr: 8802
3163 c! Rafael.

FIAT - Vende-se, 95. 1.6, campi, c! teto
solare GNV. Tr: 9953-9496.FORD'

"
.'"

-'
•

�,_ ... ,,' < :
y

PALIO - Vende-se, 05, ELX, 1.3,4 pts, AR,
OH, VE. 351l1i1 km. R$ 30.500,00. Tr: (47)
9965-7074.

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

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

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

RANGER - Vende-se, 01, CO, diesel,
campI. R$ 41.000,00. 3370-7995 c!
Márcia.

CORCELII- Vende-se, 83. Tr: 9941-5850
ou 9904-1846.CELTA - Vende-se, 2p, branco, 2004,

excelente estado. Tr: 9102-2008.
MERIVA - Vende-se, 04,1.8, preto. R$
34.500,00. Tr: 9118-5081.

MONTANA - Vende-se, 05, 1.8, 17rnil km.

ECOSPORT - Vende-se, 05, 1.6, XLS. R$
40.000,00. Tr: 9186-8386. FIAT ,

PAllO - Vende-se, 05, flex, 1.3, 4 portas,
AR, OH, VE, ELX. R$ 30.500,00. Tr: (47)
9965-7074.CHEVETTE - Vende-se, 80. R$'2.300,00.

; OORSAIf!Áfê�JOY '1:0
AllALCD [)TLTTE
CORSAWINO 1.0 4PTS 98OT LT
FIESTA 1.04PTS97AOOHT
'FIESTA4PTS 080KAQDTLT
L200 GlS 2,5 4PTS 00 A
TEAlODRlC4X4
MONTANA SPORT 1.8 FLE
ACDHALVETEFNRLl
PAllO ELX 4PTS 08 OK AU KIT
SPORT PRE SOM FN METALlGO
PAllO filiE 1.0 4PTS 08 OKAOar
LTIlHVETEPRESO!VI . p
PAllO FIREFLEX 4PTS 06 BÁSICO
PAllO FLEX 4PTS OK 08 At DH
VETE LT OTKIT CELEB. II
PICASSO Ç)(ClUSIVE 2.0 t6V 4f',
{)4 ACO DH AB4 VETE fiE FN
SHI 2.811l eo 4P:rs 02 AfJi[í}l At
VETF.RERlL
S j o GD 2.5 OT 4X4 4PTS 00 AC
DHVETE4X4
SIENA FIRE 1.0 FLEX 4PTS 08 OK
ACDHOTVETE
UNO FIRE2PTS 04 ACAl Te
VECTRA !iLS 2.0 4PTS 97 AI; AH
Al VETEOTRLLGNV

.

UNO IE 2PTS 96 BASIGO

(47) 3370-3015

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSULTEmNOS

CRÉDITOS

Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Cetarins NOVOS' E SEMINOVOS

MESES

2"1989

# Sem taxa de adesão;
# Redução de parcela após contemplação (via lance);
# Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
# Antecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
# Sem juros, sem taxas extra etc; .

"12.78000

"14.9"10,00"
"17.040,00
"19."1'70 00

2"1.30000

24.5 000

37.36500
38.77000

256,54
293,"19
32984

37275

42258

MESES 'MESES

30.00000 38"149 324 "17

35.000,00 445,07 " -378,20
40.000,00 508,6� 486,26
501.000, o 635,82 540,29
60.00000 76298 64834

"1.0"17,3"1
70.000'00 890 "IS 75640

80.000,00 864,46
.

9725"1�àraguá. d� Sul,.,;;,,;,!!*
�ua ..João ..Ja0uári.O'�yr
E.:.MAIL: uniaosilver@

• "<1"·

90.00000 "1."14448

"100.000,00 "1.27"1 64
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MÜLLER
(MÜLTIMARCASJ

COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA
R. Marina Frutuoso, 433 - Centro

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

FIAT �
- '1

PÁLIO - Vende-se, 06. Flex, compl - AR.
R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.

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

STRADA - Vende-se, 05/06, ar. RS
28.000,00. Tr: 3373-1043 ou 993225.55.

TEMPRA - Vende 96, campi, c/ GNV. R$
12.500,00. Tr: 3370-8526.

UNO - Vende-se ou troca-se, 00, 1.0, EX.
RS 4,000.00 de entrada + financiamento.
Tr: 3371-8153 ou 9936-1304.

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

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

UNO - Vende-se, 93, 3" dono. RS
6.800.00. Tr: 3370-8415 ou 9'619-
6584(apóS 17h).

UNO,- Vende-se, 93, 2 pts.'R$ 6.800,00.
Troca-se por carro de' maior valor
financiado. Tr: 3370-8415 ou 9619-
6584(após as 17h).

UNO - Vende-se, 00;01. mille smart, 2PS,
c! GNV, (15M3). R$14000,00. Tratar:
9193-9697.

PARATI- Vende-se, 1016 valvula, 98. gás
natural. R$16.000,00. Tr: 9937-5984.

PARATI - Vende-se. 03, único dono,
compl. Tr: 3372-� 146.

fUSCA - Vende-se, 77. R$ 2.700,00. Ir:
3376-1338.

GOL - Troca-se, 02, power, 4 pts, OH. AL.
por casa paga-se a diferença. Tr: 3275-
2079.

GOL - Vende-se, 1.6, rocas esportivas,
documentação em dia. R$ 3.600,00. Tr:
3370-0983.

GOL - Vende-se, 89, 1.6 prata. Tr: 9984-
5305.

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

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

GOLF - Torra-se, 01, 2.0, compt-i-ccero,
automático. emplacado 08. R$ 29.900,00.

Tr: 9191-6333.

PARATI - Vende-se, 02, campi, 1.0 turbo.
R$ 24.000,09. Tratar8418-0598

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

POLO - Vende-se, 97. RS 8.000.00 +

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

PEUGEOT
PEUGEOT - Vende-se, 99, 106, 4pts. R$
11.500,00 ou entrada de R$ 2.000,00 e

restante em 36 ou 48 vezes. Tr: 9962-
5885.

PEUGEOT - Vende-se, 95, 205, Ar, trio. R$
8.500. Tr: 9128-81 00.

RENAULT
SCENIC - Vende-se, 99/00. RXE, 2.0. azul,
cornpt. R$ 25.500,(')0, Tr: 9946-2506

CLIO - vende-se, 05. sedan, '1.6, prata,
campI. R$ 33.600,00. Tr: 9108-5150.

CLIO - Vende-se, preto metálico, 2001 , 75

mil km, COMPLETO. 4pt, 2" dona. R$
21.800,00. Tr: (47) 9902-2409 ou 3376-
0763

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

ClIO-Vende-se. 05.1.0.20 Dono, OH, TE.
AL, AR. Tr: 3376-0854 ou 8803 4302.

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

SCENIC - Vende-se. 01, 2.0, RXE. cl GNV.
R$ 35.000,00. Tr: 3371-8153 ou 9936-
1304.

MOTOS

BIZ � Wnde-se, 01, revisada, 2 capacetes,
roupa de chuva e cadeado. Ir:3275-0572

'FAZER - Vende-se. 08/08; .250, edié.tibn
limit. R$ 11.500,00. 'l'r: 8848-1838 ou

9953-2627.

TORNADO - Vende-se. 02·, hem
conservada. R$ 6.900,00. Tr: 8848-1838

Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário

Fone/Fax: 3371-1743

ou 9953-2627.

XT - Vénde-se, 660, OK. R$11.S00,00+
44 de R$ 325,00. Tr: 8848-1838 ou 9953·
2627.

TITAN - Vende-se. 01. R$ 3.000,00 si
entrada ou 34 e 38 vezes. Tr: 9962-5885.

AGRALE - Vende-se. 86, p/ trilha, l26c. R$
1.000,00. Tr: 3275-6319.

.

BIZ - vence-se, 06, preta. RS 1.000,00 +

22 prestações de R$ 226,00. Tr: 3055-
0035 ou 9653-6765.

CG - Vende-se, 81. Tr: 3376-3413 ou

9997-2330 cl Joáo batista.

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

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

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

SHADON - Vende-se, VT 600. 02. chumbo,
c! nota.c/ 7-.450Km, original. Tr: 9157-
3000 ou 9118-3000.

.

SUNDOWN . Vende-se. 03, prata. R$
2.500,00. Ir: 3376-1303.

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

. Cf Eduardo,

TITAN. - Vende-se, 00, ES. vermo R$
2.700,00. Tr:9934-6729.

TITAN - Vende-se, '150. KS, preta. R$
. 3.100,00, Tr: 9934-6729

TORNADO - Vende-se, 02, 21000 km,
nunca fez trilha. R$ 7.500,00. troca-se por
moto de menor valor ou carro. Tr: 9619-
6584 ou3370-8415 (após 17h).

YBR-Vende-se, 05, 125. Tr: 3371-2190.

APARELHO - Vende-se, de som, p/carro,
�ionnef. RS180,00. Tr: 9115-7672,

DVD - PI carro, si tela. R$ 300,00. Tr:
3370-3688.

OUTROS
HllUX - Vende-se, 01, SW4, campi, diesel,
verde. Tr: 3370-1 080 ou 8832-0573.

v e i c u t o s

3370-3113
-

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

www.streetcarveiculos.com.br

Golf 1.6 2000 R$ 27.990,00

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



., NEGÓCIOS

. .
.

,

200/0., (' 24X136X148X/60X a. partir 0',76:0/0"
:'30'0/0 �4x136X148X160X a partir 0',70'%
50o/q -: 24X136X148Xl§,OX a pªrt�r�O',49°1c

• .

•

%Ç
"

"r
••.

'

',' .... •

Volvo I xcto 2.5T
Awd Automático

GQi06,. preto, gasolina. cOmpleto
DE R� 135.000,00 ROR R$130,OOO,00

HJ)nda! Accord 2.0
Lx Automãtíco

06/06, 'pleto, gasolina, complam '

DE RS 65,000,00 POR RS 62.000,00

Toyota! Fiefder 1.8 Automático
,

05l05, prata, gasolina, complêlo
'

(IE RS 5&.6no,O� 'pG�(R$:54,QOO,�
"

HODda!Civic 1.9UI .

OMJ5; cinza, gasulini!, êtimpfeta
DE RSAS,OOO,OO pOlHI� 43,000,00

Ford L EC!tSllOr! 1.6 Xlt
D6/Q7,pretu, flex, compl�lo

DEJ!$ 53.000,00 PUR R$.51,UUO,66

Honda fCivic 1.T lxi Automático
04/05, doumdo, gasolina, compleJo

dl.E 11$'52.000,00. POR RS.49,900,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Peugeot 307 HB Peugeot BoxerPeugeot 407 SWpeugeot 407 Sedan Peugeot 307 SW Peugeot 307 CC Peugeot 301 Sedan Peugeot 206 Escapade Peugeot Partner

Strasbourg Jaraguádo Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 4_11 - Centro

Blumenau • (47) 3331-4500
Itajaí - (47) 3344-1000

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

f1llossomenle para finsilu:stru!wQs. CamllanM "fuePeugeot,f't}ugentBIlU". Pellgeut200 Stlmmlion 1,>1lflex,3portas.ano1� 0ll1!i8.,pinbrametãiiçaPre1t1Per!a Nem,a!rayésÚ1I?flugeotOn Ulre.FretojncIUS!J,f'�{lpól!!KloSV9!lfidgnru:a vemlaã.\is!.1Hpwlit deR$2t.400.00,Pe'Jgem200SW nesenee 1.41F!e�5portas aooiomebfl3.iOIl,piUturas&id". ffcteiru:luso.
Preçcpúhlk:oStlil£fllfO p�verulaà vista a.�HiB-�42.3pO,oo. Síululação COI1:si®'aruf(l(lYejCU�acitt� Il".opreçtl ;Lvi$!a5\!9tl(�dD aprutirdeR�42.3I!D.oo pa1i!a ClUaqe BIUl�;mu. P:tanaC� -Cfédilo mral�"ao.C€u�idrn'P!lI.oBam:oP�QOOl�JatlO�e-2<llll�Ses5-ttlid(l:t1flilda;dB·f!S 2'1.15G;OO{5<l%-���i$rn; ma��4-pmctl!Js n�d"nsl.oio)i:lcoorvenCjm�nhJ ill! 1
(primelm)Jl'Iu::�13 pam MõlWdi>2008. Pre"ó rotru.do ''f!lculo a Pta_zoRiW24 eeeens 4i8S5,1l.Tlnltsde !!!(os;24 meeesoe 9;'0028.11 e a.7fI�m,ff CETICi3S1b Efe:ij>ln T<!tal)daopesaçãnde {\naMlame,ll!o ê1fl11,3O%1l-ll d,3J$.%II.m . ..c'om oo8êncis.de iQF�ll.l,a% a.lI,paraPessnaFísfca{oJ:lI.sbJ ;jllror adlCi!!!�dfl n,3al1.uS_Já In(iluW(!-Ilt<-<:oeflC!ellt�. ES1()ltllé I'facwflill tIa$
Ctlm:;esslnfli'l!iasPe!�t�l200 Sensation 1r41fla.�, Spo.,'ritlS,ano1nwdéla08\08,lri!lwrametállt:aPnlWPcila He,'(I-'-200\ln!d!l!l�$: Pé'Jg!hl:t 200 SWl'ieseJ)l:q't.41 f'1W(, s"aIlrtas-,all{l\rJ!oderoW.Il3, pltl!üfBSÓUda -OOunfdadl!S".'Unhlll'Wgoot200HBf'ell!te 1.fi FlEXAuft!f!;jtl.ca-AfCcnd�icr.aOOm!.lltal-{)iftç;m H!drnlll\ca- -S�II!1(!! d{l il\lm_eS»tlSt!f\d�ctuw"J.Vitlrosew.r.'3selé1rb;as- FW�&Ullblll18-Rodasde li(la!eve-Ffei3sABS -ArltllModeln.;9i/08 -Pinllila�!ída-F�tebu:;hls:o-VBI[lrtabe18Õ!!;R;49.9ao.OO-Vàklrprortloclun!l!ce- RS-(5 ..9S0tOOOO!l)RS,f,:00<l,O!}d!!.tlÔfHlslãhltfuliO.·G9ul)ldm1estln]e:>�l!as�lQ!Stl:lom'lfiasSIlasbourg. rellg-oot3fi7SW'2.!lAlhIfIlMilÇil!lica-Th1U'!">M:)!!\mocu!re",Wr¢-:Af r:undfcuMOO
mw;.'loH�ca -06Al100çs-FI�$Abs-C[lPIa�'ffMPJ-Pintum�'e:tti.!!C<I-Fmt$.!Ilc!uso-Aparlinj$RS 12..990,00 -U:tl;lnli"úade-de(l3 unkl!t'tleS{lmcstc!:}OO.PtuM{l1�07Sl3l1ml :M4ttAutomâtlCll-COO"lRleto .f'Càml;l1OAhlt-milIlCiJliP1tOOlC-Ar®rul;ciooa.lj611Igltal ... l'lltlWAutQmlllica-{;u{!'.pulallMdQlIClrdo_·frws;.BS ··ill!Atrnll$l ;·Sr."Xlrt1aCl!-u%eilelltllT1inação�cn

���::=��!���==�(I�;��:�!:;�=.:::�.�!:.��"lstoqllen.�-$Sl<Ulilr!<.\$.pmlldtt�gérii:!lIdaproi:�áodp.o�a�,oo��l<lhl0tll.t."aitmQt;)$�lICs '.l�a$lIdQtoS�(im1l1lm.P<lrat:nslll!SlraIiV:l5-.·rlãoçumu�"rtlv-a�t<;Q\rttaspro�ij!$.Par.ilmilJSinjotm..."Çau..,,"çbf'��.�
.

�!7(.:I<lIS,co.nSUlte:-a1kde

Segunda aSexta das 8h às 19h. Sábad_?s das 9h ,às .13h. ,. V\1ww-:stras bourg .ccm.br

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



_
... '-"'>::-.�,. ".� .' "'�,' 'f!Y'.>!-'" '!.·f:i'::-"�.��:'<�'1l"''''lN�'''::o"< �* �",'

_

� .., ., �-� '"

'�AUrOMECÂN-ICA DÁ' BARRA LTDA�
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9952-9449,

PICASSO - Vende-se, 04, 2.0, GLX,
16V. R$ 40.000,00. Ir: (47) 3275-
1447 ou (47) 8805-1031.

BMW - Vende-se, 98, 326i, Ótimo
estado. Tr: (47) 3275-1447 ou (47)
8805-1031

Atendemos linha geral:

® � aillilB
INJEÇÃO ELÊTRÔNICA

'"

Venha conferir nossos seraiços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900 _

Barra do Rio cerro - Jaraguá do Sul· se

AUDI - Vende-se, 97, banco de
couro, 2 pts cambio automático, .aro
16 c; peneus novos. R$ 26.600,00.
Tr: 47 3370.5226.

OUTROS' 2.8 turbo, 4x4, campI. Tr: 3376-0440
ou 8804-2952 c/Marcos,

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

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

CAMINHONETE - Vende-se, 05, S1o, CARROS - Compram-se, batidos. Tr:

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

4lf. I"',..'
Toda linha de acessórios que você precisa só encontra aqui!

1-,

. ;�
Rua Bertha Weege, 525, sl1 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - Fone: (47) 3376-220& - E-mail: planelagame@hotmail.com

re've n da

SUPER PROMO(iiO DE PRÉ PIIGO

I *Venlta conltecer a promofão "M é 'O
� recllrregue seu celular e ganlte 'O vezes o valorO!

� em bônus para ligar para celulares "M ou lixo "M.
Ligalões válidas para todo o Brasil.

cf câmera
Apenas
R$ 279,001+11

R$ 32,00

Apenas

R$139,OO
1+11

R$16,OO

Sony Ericsson W200
cl câmera. Mp3 e rádio
Apenas

.

R$ 349,00
1+11

"JI$ 39,.90

Motorola W375
c! câmera e rádio
Apenas

R$ 299,00
1+11

R$ 35,00
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-------NEGÓCIOS O CORREIO DO POVO m
QUINTA-FEIRA. 17 DE ABRIL DE 2008 ...

•,COU·'

ESCOLA QE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

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

.

28/12/1999 - Registro n° 4480

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

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

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz. 1245 .(Rua do Hospital)

Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (471 3371-4311

Fax (471 3275-1091

recrutamento@humana.com.br I ww_humana.com.br

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS - Não - MONTADOR DE MÓVEIS (8866)
exige escolaridade - Para Empresa de Alimentos, (Vagas - MONTADOR DE PAINEIS ELETRICOS (8884) - Para

.

Efetivas-1°.2°e3°turno),· Guaramirim
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Serviços gerais - - OPERADOR DE CNC (8813)

, Residirno Bairro Garibaldi ou proximidades, � � PEDREIRO EAUXILIAR (8845/8846/8883)
·-AGENTE DE ViAJEM-Com conhecimentos em Agência .2 PROJETISTA .(8909) .; Possuir curso de
de Iurlsrno e sistemas.

.

designer.Arquitetura ou técnico de em projetos de móveis.
·AJUSTADOR MECÃNICO (8913) , • PREPARADOR DE PASTAS - ESTAMPAS (8895)
• ANALISTA DE DEPTO PESSOAL (8921)

,

- SOLDADOR (8774/8851/8898)
- ASSISTÉNTE DE LOGíSTICA (8920) - Experiência em - SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (89H) - Plásticos
importação e compras e Fluência em inglês. -

- TORNEIRO MECÃNICO (8813)
, .

- AUX. TÉCNICO (8919) - Montagem de maquinas e - TÉCNICO EM VENDAS (8839) - Acessórios para
ferramentas elétricas Veiculas..
_ CALDEIREIRO (8860)

- T�CNICO EM AUTOMAÇÃO (8867) - CLP
,

- TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8871) -'
- CO�!A�OR (8753/8915)) • Supenor Completo/Com Com experiência em RH.

'

Experlêncla. '

• TÉCNICO DE LABORATÓRIO (8933) • Atividades
• CORTADOR DE TÉCIDOS (8899) voltadas a análises de produtos/materiais; analisar e
• ESTAMPADOR (8899) realizar a manutenção dos equipamentos do setor;
- ESTILISTA (8914) pesquisar e desenvolver matérias primas e métodos

-

- ELETROTÉCNICO (8856/8934) analíticos,
- ESTAGIÁRIO (A) (8807) • Cursando Secretariado Conhecer conceitos básicos de programas da qualidade; .

Bilingue ou Executivo (com boas noções em Inglês ou conhecer conceitos de cromatografia; possuir bons

Espanhol),
'. •

conhecimentos da Quimica orgânica e analítica; noções
- ENGENHEIRO MECÂNICO (8855) em informática(windows. word. excel,internet); conhecer
- FUNilEIRO (8859) � conceitos de técnicas de extração; dorrmío da língua
-FRESADOR(8613) : inglesa

.. .

- MECÃNICO DE MANUTENÇAO e AUXILIAR - VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de materiais

(8810/8�87)' '.

-

'

elétricos em geral.
- MECANICO !)E MANUTENÇÂO DE EMPILHADE1RAS - VENDEDOR(A) EXTERNO (8819) - Móveis.

.

(8873) -,
• VÉNDEDOR EXTERNO (8849) - Material de'

- MECÃNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES Construções/Acessórios.
(8873)'

'.

;VENDEDORA EXTÉRNA (8874/8912) - Publicidadé
- MECÃNICO DE ÔNIBUS (8879) - VENDEDOR INTERNO (8854) - Material de Coristrução

.

- MARCENEIRO E Al!XILIAR (8..843/88ª5,).. , '.V�NPEDOR.INtE��O (8�91 01-:-Móveis sob medida.
.

.

.' +. "':,, _
• c "_
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CASAS
SÃO LUIZ - Vende-se, cl casa de
mad, 405mz R$ 67.000,00. Tr:
8436-1617 ou 8429-5041 ( após
14:30h)

.

JARAGUA 99 - Vende-se, mista, 3
.

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

FIGUEIRINHA -' Vende-se. de
alvenaria, no loteamento Malibu

legalizada. R$11 0.000,00. Tr: 9183-
8081 ou 3373-0098.

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

-

LOTEAMENTO MALIBU - Vende-se,
c/ 03 quartos, legalizada para
financiamento. R$ 88.000,00. Tr:
9183-8081.

.

SANTA LUZIA - Vende-se, 110m2• R$
,

110.000.00. Tr: 9975-0117.

SCHROEDER - Vende-se, 2 andares,
200m2, centro. R$ 200.000,00. Tr:
9975-0117

VILA RAU - vende-se, prox ao

mercado Brasão, mista, 3, qtos,

-

jardim, interlone, portão eletrônico,
c/ rua de asfalto. R$ 80.000,00 ou

aceita-se carro. Tr: 9137-5573. Creei .

11831

ALUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
PróximoWEG II

Reserve também na praia.
3370-3561 c/ proprietário

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

AMIZADE'- 400m2. cf 3 casas mista.
R$55,OOO,00. Tr:9197-9050.-

-

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
30.000m2• Tr: 3370-8097. Creci 9839

MULTI[)UM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

-

�

::�IMÓV��,�._-

._'-
-

� .... - Rua Rinaldo Bogo 780 (rua nova da figueira).
� Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.

SCHROEDER I - Vende-se, el 8

morgaos de terra e 2 casas. Tr: 3374-
5444.

LOCA ÕES
,

ALUGA-SE - Vaga em apto pi moça,
em cima da GS contabilidade. R$
230:00 mensal (incluso: luz, água e

condomínio). Ir: 9158-7991.

CENTRO - Aluga-se, ótima sala em

consultório médico, Tr: 9946-5482.

CASA - Procura-se, pi alugar em

Guaramlrm. Tr: 9609-6437.

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

t11Ud;jMIIUU1kl
AMIZADE - Vende-se, ct 2
dormitórios. R$ 73.000,00 (liberado
paratínaneiamento). Tr: 8843-5751.

CALÇADAO - Vende-se, cf 2 qtos. R$
70.000,00 .. Tr: 9137-5573. Creei
11831.

ED. TERRA BRASILIS - Vende-se, cf
2 qtos-i-sulte, churrasq., cf 104m2.
Tr: 8404-3001:

JOINVILLE - Aluga-se, Bàirro
.

Bucarem, cf 2 ctos. R$ 500,00 +

condomínio, Tr: (47) 3372-1475 ou

8806-4229.

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

VILA NOVA - Vende-se, no Jardim
das Meréedes. R$ '90,000,00. Tr:
9944-8771.

TERRENOS

BARRA DO SUL - Vende-se, na

estrada da lagoa. Tr: 3376-1675.

CORUPÃ - Vende-se, 23,000m2. R$
200.doO,00. Tr: 9941-5855 ou 8445-
2370.

GUARAMIRIM - Vende-se,
residencial, bairro Amizade, legalizado
para Financiamento. R$ 38.000,00. Tr:
9183-8081 ou 9912-7750,

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

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

JOINVlllE - Vende-se, e/1.80o m2,
na Rua' Colombo, Bairro Itaum. Tr:

(47) 8805-1031.'

SANTO ANTONIO - Vende-se, 350m.
R$ 5.800,00 + parcelas de um

salário. Tr: 3371-6069. Creci 11831

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

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

8429-6448.

• Portão eletrônico
• Interfone
• Alarme
• Controles de acesso

• Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

Se você tem problemas
com SPC e Serasa

Telefonia fixa móvel e

restrições no CPF,
resolvemos o seu

.

problema em tempo
limitado.

Ligue e confira no horário
comercial e plantão
sábados e domingos. .

Fone: 8824-2827 cf Cristina.

• PLACA MÃE GIGABYTE GA-945GZMS2
• MEMÓRIA 1024 MBYTES DDR2 667MHZ
• PLACA DE VíDEO INTEGRADA 64 MBYTES
• DRIVE DISQUETE 1.44
• HARD DISK 160 GBYTES SAMSUNG SERIALATA
• GABINETE 4 BAIAS ATX'

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

CHÁCARAS
GARIBALDE - Vende-se, 120.o00m2,
casa + 6 galpões, lagoa de peixe. R$:
160.000,00 ou troca-se por casa em

Jaraguá. Tr: 9137-5573. Creci
11831.

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

CHACARA - Vende-se, no Putanqa, cf
7.000 pés de eucalpitos, casa de
mad. R$ 90.000,00. Tr: 3373-0098
ou 9183-8081.

SCHROEDER - Vende-se,
20o.00om2, cf duas casas de alv,
água corrente. R$ 400.000,00. Tr:
9975-0117.

.

• GRAVADOR DE OVO
• TECLADO PADRÃO ABNT2 PS2
• MOUSE ÓPTICO PS2

• CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS
• FAX MODEM 56 KBYTES
• MONITOR LCD 17" LG �1753T

INFORMÁTICA

www.formigari.com.brI47 3371.0034
R. Roberto Ziemann, 20) - Czerniewicz

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



COMPUTADOR DUA� CORE 1.8

, PROC. OUAL CORE 2160 1.8GHZ
MB GIGABYTE GA-945GZM-S2
VGA INTEGRADO 64BITS
MEM DDR21GB 667MHZ KINGSTON
HARD DISK 160GB SATA 7200RPM
GRAVADOR OVO LG
DRIVE DISQUETE
GABINETE WISECASE RJS 702-0
TECLADO ABNTII PS2 PADRÃO PRETO
MOUSE OPTICO PS2 PADRÃO PRETO
CAIXA DE SOM PRETO
ESTABILIZADOR 300VA
MONITOR LCD 1_7" LG L177WS WIDESCREN

COMPUTADOR CELERON 420

PROC. INTEL CELERON 420
MB MSI 945GCM5-F
VGA INTEGRADA 128MHZ
'MEM DDR2 512GB 533MHZ KINGSTON,
HARD DISK 80GB SATA 7200RPM
DRIVE DISQUETE
GRAVADOR OVO LG
GABINETE WISECASE RJAS 702-0
TECLADO ABNTII PS2 PADRÃO PRETO
MOUSE OPTICO PS2 PADRÃO PRETO
CAIXA DE SOM PRETO
ESTABILIZADOR 300VA
MONITOR LCD 17" LG L 177WS WIDESCREN

NEGÓCIOS O'COI�IQººrºYº IEQUiiITA-FEIRA. 17 DE ABRIL DE 2008

CHE
O QUE FALTAVA PARA'

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

PREÇOS ESP!=CIAIS
DIRETO DA FABRICA

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 2Q à 6" das si.. Cis 12h e

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

Tel./ fax: {47} 3370 1155
graffyarfjarogua@terra.com.br

Rua Walter Marquardt, 1250
Barra .de Rio Molha . Jaraguá do Sul

apenas

1499,0,0
a vista
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Tr: 9952-9449

COMPRA-SE
CARROS
BATIDOS.

BULLDOG INGLES - Compra-se, macho,
adulto, ou se pagaa cruza. Tr: 8817-0595.

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

.

MAQUINA - Compra-se, de lavar roupa de
madeirà. Tr: 3370-5792.

VENDE-SE
APARELHO - Vende-se, abdominal

completo. Tr: 3275-0230.

ESTERA - Vende-se, elétrica, atletic,
raser. Tr: 3275-0230.

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

LOCADORA - Vende-se, bairro João
Pessoa, completa, cf clientela
formada. R$ 35.000,00 neg. Tr:
3370-3258. cf sandro.

LOCADORA - Vende-se, bairro João
Pessoa, completa, cf clientela
formada. R$ 35.000,00 neg.' Tr:
3370-3258. cl sandro.

DETETIVES
PARTICULARES

Investigação em Geral, Civeis e

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

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
IBRASll E EXTERIOR)

DETETIVES
PARTICUlARES

•Sigilo absoluto
.

• Causas trabalhistas
• Extraconiugal
• FunDs e roubos
• Pessoas desaparecidas

Tr: 33.70-1929 I 9931-9138
detetivelori@yahoo.com.br

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

estampa cercas e janelas, 1 serra poli
corte. Valor a combinar se aceita
carro ou moto. Tr: 3273-6755

VIDEO LOCADORA - Vende-se , 15
anos no mercado. Tr: 99285222.

.

AB TONER - Vende-se, aparelho de

massagem. R$1 00,00. Tr: 9953-6669.

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

CARRINHO - Vende-se, de bebe, 2

posições. R$ 80,00. Tr: 9952-8198.

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

CARRINHO - Vende-se, de Debe. Tr:
3273-5674.

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

COMPRA-SE - Roupa para trilheiro,
campI. Tr: 3274-8601 au 8834-1 096.

COMPUTADORES - Vende-se, 2,
semi novos. R$ 650,00 cada. Tr:
3055-0747 ou 9128-8083.

EQUIPEMENTO - Vende-se, para
perfuração de poço semi artesiano,
campI. Tr: 3374-1744.

ESCORAS - Vende-se, 100, de
madeira, 3,5m. R$ 1,00 cada uma.

'. Tr: 3370-3018 (apes 12h).

FILHOTE - Vende-se, de dobermann .

Tr: 9979.-0403.
.

.

FILHOTES - Vende-se, bacet hound
orelhudos. R$ 500,00. Tr: 3376-
0389.

FILHOTES Vende-se, boxer. Tr:
3371-2190

FILHOTES - Vende-se, de bace
houndforelhuoos. Tr: 3376-0389.

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

FREEZER - Vende-se, 320L, cônsul.
Tr: 3372-31 06 ou 9189-6333.

GALPAO - Vende-se, de madeira,
10x15. Tr: 3274-8679.

IPHONE - vende-se, Lançamento,
não tem no Brasil, desbloqueado;em
português. Tr: 99138-1128.

JOGO - Vende-se, de quarto. R$
300,00. Tr: 3371-9687.

LOJA - Vende-se, Centro, produtos .

naturais e clien�3la formada. Tr:
9137-2465.

MAQUINA - Vende-se. de assar

frango. Tr: 3376-3413 ou 9997-2330
cfJoão batista.

MÁQUINAS - All:Iga-se, ovenock,
cobertura, reta eletrônica: Ou' vende:
se. Te 3371-1305.

PROJETOR - Vende-se, Açer DSV,
.

0502. Tr: (47) 9184-1330.

SORVETERIA - Vende-se, completa.
Tr: 9155-0'697.

TELEFONE � Vende-se, fixo transferível,
n° 3371-4284. Tr: 3373-8244.

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

I

TOLDOS - vende-se. 2, tipo corti�a,

NEGÓCIO--------------

RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

Rua Adolorata Dalri Pra�i, 246
Jaraguá Ésquerd�

Tr: 3310-8074 j 991S-��51

2,60x1,90. R$ 150,00 cada ou R$
250,00 os dois. Tr: 3371-8153 ou

9936-1304.

TRAILER - Vende-se, para lanche. Tr:
3376-3413 ou 9997-2330 cf João
batista.

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

VESTIDO - Vende-se, 2, de prenda +
armação. Tr: 3371-8980 ou 8802-
3167.

VESTIDO· Vende-se, de prenda. Ti:
3372-3859.

DIVERSOS

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

Ambiente agradável si bebidos.
Ganhos ndmo de R$ 3.00U,00.

A melhor e único cesn de
São Bento do Sul.

Aceito ligaçõo a cobrar.
99'18-2372

(24 horas)
Pizza + refrigerant
Pizza M 30em = R$ 12,00'
Pizza R m_= R.$ 7,00
* Bordas r���eadas * Entrega à consultar taxa

Disk Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30

Meninas Mariazinha
"> ,

.. ,,�_�;,)""'''''''''i"y' '''''C<'''%''''''''::''''''''�:\ *"

ilOIRA 18 Clnos \
....

"Chegnu essa semanal*
NOVA NA CASA. il*

TAMY foi emborn ;1
J*

ShoW Jar
EnCont.r� !>os amigos e casaiS

ShoW J>e streett tese.
com nr.liS lie 15 mUlheres

Aberto de Segunda a Sexta. •

Horário: das 15hOO'as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula. 105
Chico de Paula

Tet3273-2347 I 8853-971

Rua Barão do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul - se
(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help �nformática).
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SAOOE &'BELEZA-

�;, :�, PIlATES

;'
" SAÚDE BUCAL

\t & PItATES ,

�ºP
� sustes .. Nutrição <II Personal natner

neto Estética " conolctonamentc Cardio Vascular

Agende uma aula experfmêntaH
47 3371-4531

;.' SAÚDE BUCAL "

: I; Clínica SorriDent II '

i SC-EAPQ.711 !
i , I
I «». '17ííago :Monseff(��;:'�21 I
i �/vf.estre em Impíantodomia i
f 'Especiaiista em lmpl(wtoáantia. i
1 -Especiaíista em 1?el;odollt;a I
! C£Irtiru Çierar 1
! q,'Ót,,,;es Tel.: (47) 3055·2796 I

,

I Rua ��!����:��'S!�d��t@:p·e��r:��.�rO Sul j
�.__ .��._�_._ .. __ �,_���_J

Acupuntura '

Drenagem Linfática
Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu

,

Terapia dá mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia '

Rua Bernardo Gruoba, 62 • 33114i022

. , FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

I
Farmácia de Manipulação

O CORREIO DO POVO m
QUlNTA·FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2008 11:.1

Medicamentos' em geral
Mani,pulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosmpticos manipul,ados

. i'-'

Agor-ágar

Rua João Picolli, 110 - Centro
Tel. 3371-8298

alimentos. A ausência de valor
nutricional, assim como o fato de ser

composto por cerca de 80% de fibras,
contribui para o controle do peso, tanto

pela substituição do alimento, como
possivelmente também pelo efeito
laxativo deste produto,
Existem também alegações que tenha

alguma eficácia contra a diabetes.

Usado também como agente terapêutico
no tratamento de disfunções digestivas,
como agente retardador e carregador na
adminístração de remédios, antibióticos
e vitaminas.

Na Ekilíbrio - Farmácia de Manipulação,
você encontra ó ágar-ágar na forma de
cápsulas facilitando sua administração.

JANAINA CARVALHO SELL
Psicóloga CRP-12/053Z6

O agár..agár, também conhecido
simplesmente corno ágar ou agarose, é

um hidrocolóide extraído de diversos
gêneros e espécies de algas marinhas
vermelhas da classe Rodophyta.
O agár-agár é insolúvel em água fria,
porém, expande-se consideravelmente e

absorve uma quantidade de água de
cerca de vinte vezes o seu próprio peso,
formando um gel não-absorvível, .nào
fermentável e com importante
característica de ser atóxíco. Possui em
sua composição principalmente fibras,
sais minerais e uma pequena quantidade
de proteínas.
Um tipo de dieta surgido naÁsia éa
dieta com ágar-ágar,
Devido a propriedade do ágar-ágar

.'

triplicar seu volume quando ingerido, faz
o consumidor sentir o apetite saci�do
com este efeito, e o mesmo tende a

'

.

ingerir menor quantidade de outros

Psicóloga Infantil
,Especialista em PSICOPEDAGOGIA
• Dificuldades de aprendizagem'

Rua JeM Picelli, 216
(esquina Reinoldo Raul
Tr: 9962-7692/3370-1867

FARMÁCIAS·MANIPULAÇÃO

�J;;: SAÚDE BUCAL

O�a1M' :- ,Dr. Kleber lIsboaAlaújo
r eO" Cirurgião üenusa

� CRO·· SC 5270

CENTRO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E
CIRURGIAS AVANÇADAS

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

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

.. PSICÓLOGA

"
CASA NATURAL

i Chás· Ervas - Grãos· Cpll'ais '

i Granolas - Sucrilhos • light-diet
i Temperos - Cápsulas - Condimento

1
i r",d47)3275,2450
! M",.doMuriicip�
: Av. G,túüo V'fi'" 503 - C..tre • )ara&uj do
: ,-m.il, cm·"'tur�@b.Lcom.br

li�1 CENTRO DE ESTÉTICA

Centro de Estética

DraA"o��::4145Fisioterapeuta
Clt!fi/oS:"29945

No ápice da sua belm!
Estética Facial, Corpo!al, Reiki,

I Rua J_��}icoUi, 449 � Centr�__J
�. DENTISTA

CUnic. Geral

Implilntouontía
Círurgi�
Protm
Endollon!i.
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AMICÃO
Inspirado na obra de Leonardo da Vinci, a amicão lança sua nov,lIlogo:

o Cão Vitruviano
O Homem VitqJViann é

um desenho famoso
,;_..

que acompanhava a?:
.

braços inscritos num

notas que Leonardo da/,;"círculo e num

Vinci fez a� redor do "!f��l)adrado. Às vezes, o

ano 1490 num dos
{,

<:desenho e o texto são

chamados de Cãnone
'(-

das Proporções,
Vitruviano é um

conceito apresentado
na. obra Os dez livros

..------.. da Arquitetura, escrita
pelo arquiteto romano
Marco Vitruvio Polião,
do qual-o conceito

herda no nome. Tal

conceito é considerado

um cânone das

seus diários. Descrevê
uma figura masculina
desnuda

separadamente e

simultaneamente em

duasposições
sobrepostas com os

proporções do corpo

.

humano, segundo um

deterrnlnadn raciocínio

matemático e

baseando-se, em

parte, na divina

proporção.
Examinando o

desenho, pode ser

notado que a

combinação das

posições dos braços e

pernas formam quatro
posturas diferentes. As
posições com os

braço-s em cruz e os

pés são inscritas
. juntas no quadrado.
Por outro lado, a
posição superior cos .

braços e das pernas é
inscrita no círculo. Isto
ílusna o princípio. que
na mudança entre as

duas. posições. o
desenho também é
considerado

freqüentemente como

um símbolo da
simetria básica do

corpo humano' e, para
extensão para o

universo como

um todo. É
interessante observar

que a área total do

Data: 1490- Técnica: Lápise
tinta - Dírnensào: 34 x 24 em

círculo é
idêntica a área total do

quadrado, e este

desenho pode ser

considerado
um algoritmo
matemático para .

calcular o valor do
número irracional

'phi' (=1,618) ..

Portanto a nova logo
que fosse condizente

.

aos serviços prestados. '

de maneira holístlca

surgiu, e agora fará

parte do dia-a-dia da

Amicão, seus amigos,
clientes e funcionários.

Aguardamos sua

visita, experimente o

novo, supere
expectativas. Até

.

Breve ....

��DE_� AMICÃü
----�

3275.3560 3372-2614
Rua Waldemar Grubba, 1389 • Vila Baependi

Shopping Center Breithaupt - G1 - Sala Q17 3275·6101

CLINICA VETERINARIA

Rua Bernardo Dornbusch, 2181· Vila Lalau

Duhan Tamy' s

TRAQU�OBRONQUITE INFECCIOSA CANINA

��,,4
DuMri i�am'yS®
HOSPITAL - CLiNICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

.

3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788

Também chamada "Tosse dos Canis" ou

"Gripe Canina", é uma doença infecciosa
altamente contagiosa do trato respiratório

de cães de todas as idades.
Essa doença é causada, mais comumente,

pelo adenovírus tipo 1 e 2, vírus do parainfluenza
canina e pela Bordetella bronchiseptica.

E facilmente dissemínada através do aerossol

(tosse e espirros), � pode ficar incubada por
... 3 a 10 dias.

Os sintomas consistem de uma tosse seca,
curta e paroxtstíca, freqüentemente seguida de

esp.irros. O proprietário pode ficar erroneamente
preocupado com a possibilidade de haver um.

osso na traquéia de seu cão.'
Nos filhotes e animais, imunodeprimidos, pode

ocorrer infecção bacteriana secundária e·, .

pneumonia de risco 'de vida.
O diagnóstico pode ser realizado por um médico
veterinário através do exame clínico da traquéia e

exame radiográfico paraa identificação de

possível penumonia .

O tratamento é feito através de antibioticoterapia
adequado, broncodilatadores, antitussígenos e

repouso.
A prevenção desta doença, comum na entrada
do inverno, quando temos trocas bruscas' de' "

temperatura, é realizada através de uma vacina

intranasal, que de ser repetida anualmente.
Os animais afetados devem ser isolados de
outros cães, o ambiente deve ser mantido

ventilado e desinfetado com produtos a base de

hipoclorito de sódio, clorexidine ou cloreto de
benzalcôneo.

Elizandra R. Gonzaga Mafra .. CRMV/SC 2368

Tanity Greschechen - CRMVlSC 2649

..

��lIá
.

'" '.Q} .

Duh I\l+amy's®
.

HOSPITAL _ CLiNICA VETERINÁRIA. PET SHOP - CANIL

3274�8944 I 3275�1141 I 3275-1788
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TURISMO

Serra Gaúcha; a Europa do Br·· sil
Umpasseio romântico, uma paisagem exuberante e uma gastronomia inesquecível
A Serra Gaúcha é ainda Negro um dos mais belos da re

mais sedutora nos dias de in- .gião, Parque Knorr um bosque
vemo, pots tudo convida ao com muitas flores no centro da

aconchego, a' um fondue, ao .cidade, Vale do Quilombo per
vinho tinto e ao tão famoso mite a prática de rafting no Rio

, café colonial. E a paisagem Paranhana, Mini Mundo um'
ainda pode estar branca pela cidade emminiatura com repli
neve ou' tomada por hortên- cas das principais construções
sias, o encanto será o mesmo. européias, fabricas de chocola-

Com jeito de Europa, a re- te para deliciar-se e também a

gião conserva traços da colo- Aldeia do Papai Noel.
nização germânica -� italiana, ",

Canela destaca-se por suas

que pode ser vista na .arquite-
'

atrações culturais e pelo turis
'tura e na fisíonomia do povo mo de aventura, recebe tam-

hospitaleiro que lá habita. .Pa- bém um importante evento

rece que tudo: tem sabor: doce cultura o Festival Internacio
e de geléia. Urn cor verde-azu- nal de Teatro, seus principais
lada de montanha e vale ou atrativos são o Parque Caracol
cheiro de mata e lareira. com uma cascata de 131m,

Entre as'cidades da Serra, as Parque das Corredeiras pro
que têmmais destaque são Cra-: - curado para pratica de rafting,
mado, Canela, Bento Conçal- - Parque da Ferradura ideal para
ves, Caxias da Sul e Garibaldi. pratica de escalada, Parque da

Gramado é a cidade mais Laje de Pedra vista para Vale
famosa da Serra Gaúcha, é in- do Quilombo, Mundo a Vapor
ternacionalmenle conhecida que possue miniaturas de ma

peIo Festival de Cinema. Ao quinas a vapor.
atravessar hoje o pórtico de
entrada da cidade, tem-se a im-

pressão de ingressar numa vila
bávara com construções em en

xaimel, flores, doces e malhas
coloridas. Tem parques, uma,
excelente estrutura hoteleira e

gastronômica, com destaque a

produção de chocolates.
Ao visitar Gramado você

não pode' deixar d� conhecer
algumas atrações, como Lago

�&"__JaragUá'turismo "

UMA EMPRESA DO GRUPO ,AlA�

JARAGUÁ TURISMO O MELHOR
LUGAR PARA VOCE IR!

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

, Lo,go' N,egro é Orr.!JIH;

um dos mais
belos do região.
Abaixo o Porque
Caracol. que
conto com·

ccscate de
131 metros

Neve deixo
,

paisagem bronco e

, ainda mais frio
o Serro GaúcHo
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FALECIMENTOS

Faleceu às OOh54 do dia 16/4, a Sm.
Hilda Schh.lp Borg, com idade de 86
anos, o sepultamento foi realizado
dia 16/4, com saída do féretro da

Capela Mortuária Maria Leier, se

guindo para o cemitério Municipal
do centro.

, 'lOTERIA

CONCURSO Nõ 1889
'14 - 23 - 54 - 58 _. 30

. -. '
. .�

CONCURSO N° 648

Prímelrc Sort�io
05 - 06 - 10 - 14 - - 43

Serteís

VITRINE----------

o papel do jovem na fé
A Escola Missioniíria do Emaús convida toda a família para participar da dts
cussãe "O jovem e as novas dependências. Oual o meu popel?", organizada pelo
padre Marquinhos- SCJ, no dia 26 de abril. A proposta estende como o jovem
pode viver na fé com prazer. O encontro inicia às 14 horas, na Igreja Matriz São

-

Sebastião, em Jara_guó do Sul.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de jaraguá do Sul / SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Ofícíala do Registro do Registro de
Imóveis da Comarca de jaraguá do Sul/ SC, torna público pelo pre
sente edital, que VALDIR TECILLA, CI rio 3.441.431-SSP-SC, CPF n"
351.615.829-87, vendedor, brasileiro, casado com ANAIR MAURIS
SENS TECILLA: C( n" 2.763.134-6-SESP-SC, CPF n" 751.462.079-

68, pelo regime da comunhão universal de bens, na vigência da Lei
6.515/77,- cujo pacto antenupciál acha-se registrado nesta Serventia
sob n° 6.162, ficha 01, Livro 3-RA; residentes e domiciliados na Rua
Pádre Aluisío'Boeíng, nesta cidade e SEGILFREDO TECILLA, CI n" 2R-
155.696-SSI-SC, CPF n" 121.1'34.179-87, lavrador, brasileiro, solteiro,
maior, residente e domiciliado na Rua Padre Aluísio 'Boeíng, nesta ci
dade, 'requereram com base no art. 18 da Lei n" 6.'766/79, o REGISTRO
DE DESMEMllRAMENTO, situado na Rua 505-' Padre Aluisio Boeing,
Bairro Barra do Rio Cerro, perímetro urbano de jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá
doSul/Sfl, conforme certidão n° 14/2007, expedida em 08.02.2007·, assinando como responsável téc
nico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA n° 63864-5, ART n° 2561627-8. O desmembramento
é de caráter residencial possui a área total de 151.445,92m', sendo constituído de l(uma) parcela e

.

remanescente.

O prazo de iropugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publica
ção do presente edital. e deverá ser apresentada por escrito perante a Ofíciala que subscreve este, no
endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, jaraguá do Sul/SC

jARAGUA DO SUL; 11 DE ABRIL DE 2008.

AOFICIAIA

imóvQ!

Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul/Se
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro

de Imóveis da Comarca de [araguá do-Sul/SC, torna público
pelo presente edital, que IMOBILIÁRIAMENEGOTTI LTDA,
CNPj sob n075.489.526/0001-86, estabelecida na Rua Barão
da Rio Branco n" 553, sala 1, nesta.cídade, requer com base
nom18 da Lei n? 6.766/79, ó REGISTRO DE DESMEMBRA
MENTO, situado na Rua 1116-Alfrida Frerichs Kruger, Bairro
Amizade, periroetro urbano -ne

-

Jaraguá do Sul/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura.Municipal de Jaraguá
do SUl)SC, .conforme Certidão n? 262/2006, expedida em
11.09.2006, assinando como responsável técuíco, a arquíteta
e urbanista Rafaela Hass, CREA n? 63864-5, ART n? 2478192-
8. O desmembramento é de caráter resídencíal, possuí a área
total de 9.556,38m', sendo constituído de l(UIl)a) parcela e

remanescente.
.

O prazo de iropugnação por t�rceiro's é deístquínze) dias, contados da data, da última
publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que
subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro,
Jaraguá do Sul/Se.

.

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE ABRIL DE 2008.

EDITAL

AOFIClALA

.

www.unerí.br

UNERJ • Centro Universitário de Jaraguá do Sul
Rua dos Imigrantes, 500, Bairro Rau .

CEP 89254-430 I CP 251 I Jaraguá do Sul I SC
Tel.: 47 3275 8200

.

.- FUNDAÇÃO EDU.CACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE
CNPJ: 83_130229/0001-78

ATIVO 2007 2006 Val�res expressos em Reais

2007 2006
. CIRCULANTE

Caixa e bancos
Contas a receber
Outras contas a receber

Estoques
Despesas do exercício seguinte
Total do Circulante

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

·259.095
1.541:207
243.782
13.614
21.424

264.112
1.477.665
306.971
24.724
2.680

2.079.122 2.076.152

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS
Mensalidades de cursos de graduação
Mensalidades de cursos de .pós-graduação
Outras mensalidades e taxas diversas

(-) Deduções da Receita Bruta

18.231.6'29
1.078.099
656.548

, (783.593)

18.756.546
900.219

1.066.133

(371.175)

RECEITA OPERACIONAL LíQUIDA,) ';:IJH""Contas a re'ceber 310.239 115.612
Tota! do Realizável a Longo Prazo 310.239"� -,f' r, '1>15:6112

------

PERMANENTE

lrnobilizado
Total do Permanente

TOTAL DO ATIVO

19.18-2.683 20.351:123 x
_

(14.884.670)

5,467.05314_316.237 15.260:810

U;,? � s:" �. �

CUSTO DOS SERViÇOS PRESTADOS

SUPERÁVIT BRI)TO

(12.810.128) .

6.372.555
14.316.237

16.705.598

15.260.810

17.452.574
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

Comerciais
Gerais e administrativas

Despesas financeiras
Receitas financeiras

(665J61)
(5_020.904)
(1.474.486)

449.681

(984_856)
(5.442.049)
_.(1.241.036) ,

389.607

(6.711.470) (7.278.334)

2007PASSIVO 2006

DÉFICIT OPERACIONAL

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Salários é encargos sociais

Obrigações tributárias
Outras contas a' pagar
Total do Circulante

U28.559
162.613

2.419.137
143,365

1J17.266

3_318.263
161.202

2.680.954
102.890
i59.506 (338.915) (1.811.281 )

5.570.940 7.022.815

RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERA!=IONAIS 65.154
,

(94.943)
3.508.634
� 236.490
952.416

2.749.5.95
161,408 D.ÉFICIT DO.EXERCíCIO
986,564. __

.

-

3.897.567: -

EXIGíVE� A LONGQ PRAZO

Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Previdência pnváda

'

.Total do Exigível a Longo. Prazq
PATRIMÔNIO SOCIAL _.

Patrimônio social.
ReserVas de reavaliação
Total do Patrimônio Social

TOTAL DO PASSIVO

4.697.540

4.331.334
2.105,784

.4.285.Q95.
2;247,097

(273.161) (1.906.224)
-

6.437.118 6.532 ..192 Pedra Santana Alves
Presidente

Tiáoo Fodi'
Contador - Glre-SC 029343/P-416.705.598 17.452.574
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Prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, diz que o ideal seria mandato de seis anos sem reeleição

VOCÊ CONCORDA 'COM O 3° MANDATO DE lULA?

TEREZINHA DE LIMA,
48 anos, vendedora

"Não, Lula deve cair fora. E
também é muito tempo, quatro
anos já é bàstante quando se

tem um político ruim�':-

LORI MARCONDES, 35
_

anos, segurança industrial

"Nio. Com oito anos já nõo
fazem nada, imagina com mais
cinco. Isso também depende
do político, mas no geral não
é bo,m".

LUIZ FRANÇA,
48 anos, comerciante

"Eu até concordo por ser o

governo Lula. Ele deveria ficar
mais cinco anos. Mas o 30
mandato depende do político,
se é bom".

ODETE BALSANELLI,
32 anos, eletricista
"Não concordo. Acredito que
uma eleição já é sofic,iente. A
continuação do poder acos
tuma o político, qu,e'deixa a

desejar".

ELIANA DE ANDRADE,
21 anos, auxiliar administrativo

"Não, porque não está sendo
um bom mandato. É muito _

tempo e acabam se acostu
mando cõril õ poder, agem" pelo
bem próprio".

ARNO BEBER,
58 anos, comerciante

"Daqui a pouco o Lula quer
ficar que nem o Fidel Castro.

, Mesmo se o político for bom
deve mudar, porque outro "

p,ode fazer_melhor". ,"'"

CONSTITUIÇÃO
r

Brech� pode
beneficiar
a reelelçãe
Debate sobre democracia
interfere na intenção do PT'
JARAGUÁ DO SUL assunto da oposição" e confirma

As articulações políticas para que não deixará de viajar pelo
a eleição municipal deste ano já País só porque a oposição o acusa
estão em pleno vapor. Entretan- de fazer campanha eleitoral.
to, uma proposta de emenda à Para o advogado Alessandro
Constituição chama a atenção Balbi Abreu, pós-graduado em

no cenário político nacional: o
.

Direito Eleitoral, o 3° mandato

deputado Devanir Ribeiro (PT- giraria em torno daperpetuação
SP) quer retornar ao mandato do poder e este ato desencontra
presidencial de quatro para cin- o conceito de democracia. "Ou
co anos. Essa mudança abre a tra reeleição presidencial daria

'

brecha das discussões. Se for al- uma vantagem gigantesca em

terada, o presidente Luiz Inácio relação aos outros cargos do
Lula da Silva poderia se benefí- Executivo", explicaAlessandro.
ciar com um eventual 3° mano, 'Além de utilizar amáquina pú
dato porque, entende-se, que a blica para alcançar os objetivos
implantação de uma nova regra próprios", continua. O advoga
anule o efeito retroativo do histó- ' do salienta que a Constituição

, rico político. 'visa proteger "exatamente'" o

Enquanto o deputado Deva- poder engessado, mas que, se

nir colhe assinaturas (precisa aumentasse o mandato para
reunir apoio de pelo menos 175 cinco anos, diminuiria a ini

deputados) e o prefeito do Re- ciativa de sustentar a promo-,
cife, João Paulo de Lima e Silva ção dos políticos já nomeados.
(PT) proclame a idéia, a oposição '�Constituição com reeleição
e, inclusive, o presidente do PT" até é justificável no sentido de
deputado Ricardo Berzoini (SP), continuação, mas a rotatividade
desautoriza a efetivação. Lula foi do poder é muito importante",
crítico assíduo, da reeleição de defencile.,Q advogado não acre- "

FernandoHenrique Cardoso, que dita que o presidente "volte atrás

ganhou em primeiro turno do nas suas declarações" e tente o 3°
ano de 1998. Já FHC diz que não mandato: "Seria uma contradi
é povo que deseja a candídatura : ção muito grande, é 'uma questão
de Lulanas eleições de 2010,mas de caráter e bom-senso".
sim o PT. E o presidente? Lula
define a discussão como "falta de LUCIANA DE AGUIAR
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FEIRA DE �GESTAO
· O empresário joinvillense Marconi Bartholi, do Grupo Estrutura, e o presiden
te do comissão organizadora do Expogestão 2008, maior evento de gestão
empresarial do Sul do país, que está agendado pnru acontecer do dia 17 ao

dia 20 de junho, no Expocentro Edmundo Doubrawa, anexo .00 Centreventos
Cau Hansen, em Joinville. Expositores e visitantes já podem ecessar o site. _

www.expogestoo.com.br para mais informações.

DANIELE
Um abraço especial poro a querida
Daniele de Oliveira Cunha, sem dú
vida alguma o aniversariante mais

festejado desta quinto-feira.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é Adenize Richert,
que lê esta coluna para ficar ante
nndn no que acontece de melhor em
nosso cidade. Valeu!

APARECIDA
�'!ií;'l1,Sem remetente. _ porém afirmo:

•

adorei' o lembrança que deixaram
em minha residência, e mais, as

fitinhas da glorioso Nosso Senhora

�parecida. Valeu!
.

PENSANDO NA FRENTE'
Etervescem us articulações para o

Prefeitura de Jaraguá. Para muitas

lideranças ganhar não é o ques
tão central, mas sim o projeção do

·

nome para 2010.

Parece brincadeira, mos é verdade:
.

.

o combate à'dengue, no Rio de Ja
neiro, chegou em tal ponto crítico
que até .Ioja de luxo está distrl
buindo rêpelente poro os clientes.
Se o moda pego...

.

RESENHAS
• Uma animado turma de destaque
em nossos bolados é Carlos de Lins,

.

CrisSilveira Limo e MargarethWeis.
• Outra duplo de amigos que gosta
de programas lights, com estilo, é
Mftrlene Cunho e Morcela Bani.

LENHADURA
Olho só, mais uma pesquiso enco

mendado por uma empresa que fa
brico preservativos concluiu que só
os gregos transom mais do que os
brasileiros em todo o mundo. Tradu
zindo, eles mentem mais do que es
brasileiros!

,, Há homens que
precisam salientar-se,
elevar-se acima dos
outros, nõo importn a

que preço. tudo lhes é
indiferente, desde que
estejam em eVidênCia."NICOLAS CHAMfORT

As concunhadas Juiliane Schulz, cirurgiã dentista, e Julie Fujita
Schulz, cirurgiã plástica, no concerto da Orquestra Filarmônica de

Jaraguá do Sui, no Scar

TE CONTEI!

,. Embóra que lardiamen,te.,
ainda em comemoração a suo

!Y troca de idade, o empresário boa
Ri�ço Paulo Cbiodinj obre a Í1}ão
ei;poga, h9:l�+� noite, (,9�odo de
cümorão.pof.il,o galera esperta
qps p�f 6t So�iety:

-

• O encontro d�:Club.es Moto-¢""
lrizodos, reaUzodo no, último do
[J1ingo� no -Arena, ;�Inda repercyte

'\i;O sucesso. A promoção foi da fME.

• No próximo aia 26 de abril;
tem Feijoada com Pagod� no
Botequim São FranCisco, em
Joiítville. Age_�dem!
IIÍ Ontem, quem fo·i muito cum

prjtnent�do pela troco de idade

fpij me�;gl,lterido amfgo Afonso
Piazera Neto.

-. ,

II! O,m�u abraço de haje, cheio
de ene�rgias p_ositivós, vai em dose
duplo: poro' o cosal,Eleezer,Peyerl

,

e Thaís Grahl, que estão, come- '

morando juntos o conquista pelo .

graduação elll Administração pelo •

ynerj:' Bolo bÉ,ança.
k��<±ftr
.-Edilene de Abreu, mais um

Nbelo.ros: .que pirtü, poro'
;Centher

<

os dos gorotões:da'"
geração teen.

III Com essa, fui!

Curtir as novas instala�es
do bar do Oco.
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Marisol no Paraná'
A Marisol- uma dos maiores empresas de vestuário do Brasil que está empenhado em tornar-se reconhecido como gestora de
marcos e canais dç distribuição - implanto mais uma loja do primeira rede de valor do segmento de modo no Brasil: o One Store. A
24° loja será inaugurado hoje, em Toledo/PR. O lojista credenciado responsável é Marcos Scnehez. Suportado por grandes marcos
do segmento nacional de vestuário, o One Store disponibilizará aos clientes o oportunidade de adquirir roupas e calçados em uma

loja moderno e exclusivo, com atendimento personalizado. O inovador modelo de negócios criado pelo Marisol, possibilito uma

série de vantagens 00 lojist.a credenciado, tornando-o mais competitivo, sem que poro isso tenho que perder os suo identidade
. original. Entre outros conveniências destacam-se os seguintes: maior poderde negociação, visibilidade, acesso o ferramentas de

gestão, possibilidade de diversificação dos mix de produtos e, conseqüentemente, aumento do lucratividade.

AÇOES MAIS RECOMENDADAS
levantamento realizado pelo INfomoney com 22 portfólios sobre
carteiros de ações, apontou os ações de dez empresas mais requi
sitados. Elos foram definidos após questionado os seguintes car

teiros selecionados do: ABN Amro Real, Agora, Ativo, Banif. BB In
vestimentos, Bradesco, BNP Poribas, Coinvalores, Fator, Geral, HSBC,
Itaú, Pilla, PI.anner, Sofra, Senso, SlW, Socopa, Solidus, Souza Barros,

I
Unibanco e Win. São elos:
• Petrobras PN • Vole PNA • CSN ON • Bradesco PN • Usiminas PNA
• AmBev PN • Gerdau PN • Banco do Brasil ON • B2W ON

PETROBRAS LANÇA'
PROCESSO SELETIVO
A Petrobras lançou edital deprocesse seleti
vo público nacional poro o preenchimento de
2:582 vogas em 60 cargos de níveis médio e

supenot além de um cadastro de reservo, no
Brasil inteiro. Serão 1.517 vogas poro nível
médio e 1065 vogas poro nível superior. As
inscrições começam hoje e vão até o dia 29
de abril e serão feitos somente pelo internet.
A taxo é de R$ 27 para os Cargos de Nível
Médio e de R$ 40 poro os cargos de Nível
Superior. As remunerações para os cargos de
nível médio/técnico variam de R$1.390,35 o

R$ 2.019,01. A remuneração para nível su
perior vario de R$ 4.453,73 e R$ 4.798,64.
Mais informações nos sites do Petrobras

.
(http://www.petrobras.com.br).

BARRA VELHA
Unindo o prazer de apreciar
uma erceíente feijoada coin
beneficio de ajudar uma en

tidade exemplar. O Ártico Es
tação do Sabor organizo o 2°
Feijoada Beneficente, com o

propósito de arrecadar fundos
à manutenção do Corporação
de Bombeiros Voluntários de
Borro Velho. O evento será re

alizado no dia 3 de maio, um
sábado, 00 preço de R$ 25 por
convite. Poro quem não co

nhece o Restaurante do Árti
co, ele fico no Parado Ferretti,
no BR 101, próximo o entrado
do praia de Itajubá em Borro

.

Velho. Outros informações e

reservas pelo endereço comercial@estacaodosabor.com.b.r.INDICADORES CÂMBIO
________ ---" íNDICE

IBOVESPA
VARIAÇÃO
2,45%

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,662 1,664 -1,19%
1,595

.

1,595 0,99%

·Vendas.no comércio crescem 12%
Mas ainda segundo o IDGE, comercialização em fevereiro caiu 1,5% ante janeiro
RIO DE JANEIROS

As vendas do comércio va

rejista no Pais acumulam alta de
12% no primeiro bimestre deste
ano, na comparação com o mes

mo período de 200,?- No período
de 12 meses, o comércio registra
crescimento de 10,2%, segundo
informações divulgadas essa se

mana pelo IBGE (InstitutoBrasilei
ro de Geografia e Estatistica).

Apenas em fevereiro, as ven

das cairam 1,5% em relação a ja
neiro, na série com ajuste sazonal
- que leva em conta os efeitos tem

porais:
As vendas de material para es

critório e informática registraram
o maior crescimento nessa base
de comparação, de 38,9%. Apesar

da magnitude da expansão dessa
atividade, omaior impacto para a

alta total nas vendas do comércio

varejista (12",2%) foi dado por hi

per, supermercados, produtos ali
mentícios, bebidas e fumo (7,2%),
atividade que pesa cerca de 30%
na pesquisa e contribuiu, sozinha,
com 3,7 ponto porcentual da taxa
de fevereiro ante igualmês do ano
anterior.

Crescimentos importantes nas

vendas, nessa base de compara
ção, foram registrados também
em móveis e eletrodomésticos

(22,3%); veículos, motos, partes '

I? peças (30,5%); outros artígos.de
uso pessoal e doméstico (27,5%)
e tecidos, vestuário e calçados
(12,7%). Segundo IBGE, vendas de produtos alimentícios, bebidas e fumo teve maior impacto na alta do comércio
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TRABALHO
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Emprego na .indústria cresce 1,5%
Empresas de se criaram, noprimeim trimestre, mais de 3 mil vagas, diz Fiesc
FLORIANÓPOLIS

O nível de emprego na in-
-

dústria catarinense crescéu
1,5% no acumulado de janeiro
a março de 2008. As 354 mé
dias e grandes indústrias do Es
tado ouvidas no levantamento
da Fiesc (Federação das Indús
trias) .criaram 3.322 vagas' de
emprego no primeiro trimestre.
Dos 18 segmentos pesquisa
dos, apenas três apresentaram
desempenho negativo no perí
odo - outros equipamentos de

transporte (-13,09%), produtos
cerâmicos (-0,42%) e artigos do
mobiliário (-2,54%). No primei
ro trimestre de 2007, o parque
fabril catarinense . acumulou
uma alta de 2,09%, um aumen

to de 4.438 pessoas no quadro

-das .índústrias pesquisadas.
Os incrementos mais ex

pressivos nos três primeiros
meses deste ano foram obser
vados nos setores de máqui
nas, aparelhos e 'materiais elé
tricos (mais 4,96%), alimentos
e bebidas (alta de 1,03%) e

produtos têxteis (mais 2,61%).
Os maiores saldos 'positivos
na criação de empregos ocor

reram nas microrregiões do
Médio Vale do Itajaí, Vale do
Itapocú e Nordeste.

No intervalo de 12 meses ter
minados em março deste ano; o
saldo entre contratações e demis
sões nas empresas ouvidas pela
Fiesc ficou positivo em 7.500

vagas, um crescimento de 3,46%
no nível de emprego rr:dustrial. Segmento industrial de artigos do mobiliário teve desempenho negativo na criação de empregos, -2,54% .

-

E.agora?
Virá da bancada do PT uma emenda para suprimir do Iprev a autorização para que o Legislafivo institua um fundo de
previdência parlamentar. Há interpretações de que não existe base legal que garanta a aposentadoria dos deputados com

aportes de recursos públicos. Tem gente eonsldernndo um retrocesso, até porque os deputados são contribuintes obriga
tórios do regime geral da previdência. Há 20 anos a 'Constituição acabou com esse benefício concedido pelo Legislativo.
Parlamentar não era reeleito, mas garantia uma polpuda aposentadoria. Hoje ainda há distorções...

DIRETO
Perguntado por que o governo não discutiu com

os sindicalistas antes de lançar o projeto do
Iprev, o deputado Herneus de Nodal lembrou
que foram es. representantes dos sindicatos
que se retiraram da mesa de negociação quan
do era elaborada a proposta na presença dos
três poderes.

OPINIÃO
"Existe uma parcela dos presentes nas audi
ências públicas que quer ouvir as explanações
técnicas e outra parcela, uniformizada, que tem
um posicionamento ideológico pela retirada do

projeto, sem conhecê-lo," resumiu o peemede
�ista Herneus de Nodal.

PONTO DE VISTA
Para o petista Padre Pedro Baldissera nõo é

possível sanar as dúvidas sobre o Iprev somen
te com audiências públicas. Por isso defende a

retirado do projeto é uma nova discussão. "O
.

ideal serln suspender as audiências e recome

çar o processo," por considerar que há muitas
questões mal resolvidas.

META
Lideranças partidárias, que observam os movimentos eleitorais
na Capital, acreditam que o foco no momento do prefeito Dá
rio Berger, visando a reeleição, é' corquistm a ala histórica do
PMOS. Não quer entrar numa campanha num partido que não o

apóia integralmente.

INTERPRETAÇÃO
Para lideranças petistas a terceira via em Florianópolis tem como op
ção o ex-vereador Nildão. Ao mesmo tempo consideram "congestiona
da" para os candidatos de direita ...
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'Política industrial sai em maio'
Ministério objetiva elevar a participação do Brasil nas exportações globais

de expansão das exportações.
Barral entende que o Brasil

pode ampliar a velocidade de
crescimento das exportações,
que foi de 15,6% no primeiro
trimestre deste ano em com

paração ao mesmo período do
ano passado; A nova política
estabelecerá como meta, na

área do comércio exterior, que
a Brasil detenha 1,Z5% do co

.mércío internacional em zoio,
contra os atuais 1,14%. .

-

Com a meta, as exporta
ções do Brasil deverão chegar
a US$ Z20 bilhões por ano em

Z010. "Nós tivemos um salto.
Há cinco anos, o Brasil tinha
só 0,8% do comércio interna
cional. Nós saltamos em Z007

para 1,14% e queremos chegar
a 1,Z5% em Z010".

· RIO DE JANEIRO

O secretário de Comércio Ex
terior,Welber Barral, disse ontem
que a nova política industrial'
deve ser lançada em maio. Até a

semana passada, a expectatíva do
Ministério do Desenvolvimento,
da Indústria e do Comércio Ex
terior (MDIC) era de que a nova

política industrial fosse lança
da ainda este mês. ''A política
industrial já está pronta. Agora
está simplesmente em finaliza
ção", afirmou.

"Grande parte da desonerá
ção tributária já está definida",
informou Barral. "Háum acerto

ou outro em relação à redação
das normas", disse. O secretário
afirmou que é objetivo da polí
tica industrial dar maior com
petitividade às empresas bra
sileiras. Isso seria importante
inclusive para acelerar o ritmo �ova política industrial vai estabelecer meta de ampliar as exportações brasiteiras, diz Welber BarraiAGÊNCIA ESTADO

PF combate contrabando de coraisProblema do bioeombustível
não se aplica, diz mini,stro Operação Nautilus foi deflagrada em 11 estados, incluindo se

. .

BRASíLIA
O ministro da Agricultu

ra, Pecuária e Abastecimento,
Reinhold Stephanes, rebateu
as declarações de que a produ
ção de biocombustíveis é uma

ameaça para humanidade. "A
· preocupação em torno dos
biocombustíveis não se aplica
ao Brasil, mas à Europa e aos

Estados Unidos que têm a pro
dução agrícola distorcida, de
um modo geral, por conta do

grau de subsídios utilizados
nestes países", diz Stephanes.

Segundo o ministro" o

Brasil tem extensas áreas dis
poníveis para o cultivo de

· matéria-prima destinada aos

biocombustíveis, sem para RIO DE JANEIRO
'

isso, prejudicar a produção de ' A Policia Federal realizou
alimentos básicos. No caso da ontem uma operação para com
cana-de-açúcar, a matéria-prí- bater contrabandistas de recifes
ma utilizada na produção de de corais. A Operação Nautilus,
etanol, a plantação do produ- deflagrada em conjunto com

to representa menos de 1% da o Ministério Público Federal,
produção total agrícola bras i- cumpriu 14 mandados de pri
leira. Além disso, a expansão são temporária, 64 mandados
da cana está ocorrendo em de busca e apreensão e 53 de
áreas de pastagens subapro- condução coercitiva no Distri
veitadas, que não concorrem to Federal e mais 11 estados:
com a produção de alimentos. Pernambuco, Bahia, Pai:aíba,

O governo deve definir até Ceará, Espírito Santo, Rio de [a
julho o zoneamento agríco- neiro, São Paulo, Minas Gerais,
la para o cultivo de cana que-Paraná, Santa Catarina e Rio
irá determinar as áreas mais Grande do Sul.

propícias para a produção da Também foram efetuadas
cultura.

.

buscas na Alemanha, Holan
da e Dinamarca, e instauradas
ações ínvestígatívas no Canadá,
Estados Unidos, Reino Unido, Corais extraídos ilegalmente eram vendidos para ornamentar aquários
França e Argentina. Segundo a.

PF, estes são alguns dos princi
pais destinatários da comercia

:lí lização ilegal de corais.
i Esta é a maior operação já
ffi desencadeada no País contra
� este tipo de crime ambiental.

� Segundo a Polícia Federal, a

� comercialização ilegal de co

.� rais alimenta' a indústria de
� ornamentação de aquários em

Cultivo de matéria-prima do biocombustível nõo lesa alimentos, diz ministro vários.
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EUA lembram massacre em Virginia
Dia de luto marca aniversário do tiroteio, em que 32 pessoas foram mortas
BLACKSBURG

A Universidade Virginia
Tech, na cidade de Blacksburg,
lembrou 'ontem, o aniversário
de um ano do mais grave tiro
teio em uma instituição de en

sino dos Estados Unidos em 80

anos, quando Cho Seung-hui
matou pelo menos 3Z pessoas e

feriu outras Z9 no campus.
Virginia Tech amanheceu

de luto, enquanto tenta supe
rar as cenas de caos e horror.
Ontem, centenas de pessoas
homenagearam as vítimas no

memorial instalado na insti

tuição. Uma cerimônia tam

bém foi realizada em lembran
ça aos alunos e professores
mortos. O estudante sul-core
ano cometeu suicídio após o

.

massacre e deixou uma carta,
afirmando que foi levado a

"fazer isso".
A maior parte das vítimas

era estudante, alvejados em

dois locais distintos. Primeiro,
logo no início da manhã, o ati
rador atacou um dormitório da
universidade. Duas horas de

pois, ainda sem ser localizado,
invadiu uma sala de aula, onde

estudantes foram alinhados
.contra uma parede e fuzilados.

A maioria das .familias das
vítimas concordou com uma

indenização total de US$ 11

milhões do governo estadual;
tanto aos parentes dos mortos"
como para pagar despesas mé
dicas dos feridos.

Tiroteios em escolas, se tor
naram relativamente comuns

em escolas norte-americanas,
especialmente após o mas

sacre de Columbine, no qual
dois alunos mataram 13 co

legas e depois se suicidaram,
em 1999. No próximo dia ZO,
o incidente faz ganas.

O professor de Virginia
Tech, Bryan Cloyd, cuja fi
lha Austin foi morta, diz que
quer honrar a memória olhan
do para frente, sem refletir os

horrores daquele dia. "Não ve
rei minha filha caminhar até o

altar em seu casamento. Não
serei capaz de brincar com

os seus filhos". "E não acredi
to que seja útil insistir nisso,
porque só traz mais tristeza".

,>

AGÊNCIA ESTADO Depois de' um ano do massacre, centenas de pessoas homenagearam os vítimas no memorial do universidade

Presidente do Irã diz que
, '

, 11- de setembro é 'duvidoso'
TEERÃ

O presidente iraniano, Mah
moud Ahmadinejad, disse on

tem que os atentados de 11 de se

tembro de ZOOl, em Nova Iorque
e Washington, são um "aconte
cimento duvidoso", e acusou os

Estados Unidos de terem utiliza
do o ataque como pretexto para

.

invadir o Iraque e o Afeganistão.
Em discurso na cidade sa

grada iraniana de Qom, Ahma
dinejad também acusou as gran
des potências - em referência,
principalmente, aos EUA - de
serem "arrogantes", "injustas"
e "corruptas", e as responsabi
lizou pela morte e pelo desloca
mento de mais de 100 milhões,
de pessoas no século XX.

"Há quatro ou cinco anos,

ocorreu um acontecimento
duvidoso em Nova York. En
tão (os EUA) disseram que cer-

.

ca de 3 mil pessoas morreram,
mas não anunciaram seus no-

mes", disse o líder iraniano,
segundo a agência "Irna".

"Depois, utilizaram esse

acontecimento como um pre
texto para'justificar seu ataque
contra o Iraque e o Afeganistão
( ... ). Suas agressões só no Ira
que causaram a inorte de mais
de um milhão de pessoas, en-:

quanto, no Afeganistão, de
zenas de milhares de pessoas
morreram ou foram obrigadas
a se deslocar", acrescentou.

Ahmadinejad tinha se refe
rido ao 11 de Setembro duas
vezes desde o último dia 8,
embora esta seja a primeira
vez que expressa dúvidas so

bre esses ataques.
Em 8 de abril, quando o Irã

comemorava o "Dia Nacional
da Energia Atômica", Ahma- I

dinejad acusou as grandes po
tências de serem "corruptas"
e de utilizar o 11 de Setembro

para invadir o Iraque.

. �m trabalhador foz os ajustes finais no Estádio Nacional de
Pequim, mais conhecido com9 Ninho de Pássaro. O locdt que será
o polca dás cerimônias de abertura e encerram�nto e das compe
tições de atletismo nos próximos Jogos Olímpicos, vai ser testado
em um evento nos dias 18 e 19 de abril.

.,

Filhas trocadas

por alimentos
CABUL

A pobreza e a falta do que
comer estão levando algumas
famílias do norte do Afega
nistão a casar suas filhas bem

jovens em troca de dinheiro,
segundo a Radio 4 da BBC.

Farida (nome fictício), que
, vive na região de Badakhshan,
no nordeste do país, recebeu
o equivalente a cerca de R$
1.300 no verão passado depois
de permitir o casamento da fi
lha de 13 anos com urn primo
do pai, de ZO anos.

Fauzia Kofi, parlamentar da'
região de Badakhshan, afirma
estar vendo um número cada
vez maior de noivas muito jo- .

vens nos -últímos dois anos. -

"Uma criança de 9 ou 10 anos

- foi. oferecida em casamento

em troca de trigo e duas va-
. cas", afirma.

"Eli não chamo isso de ca

samento, eu chamo isso de
venda de crianças", diz Kofi.
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Chico (15) ainda conseguiu empatar no fim do jogo e evitou o primeira derrota joroguoense no Ligo

LIGA FUTSAL

Malwee perde a

chance de liderar
Time jaraguaense ficou no empate em 4x4
JARAGUÁ DO SUL

Poderia ser o jogo para assumir
a liderança da Liga Futsal. Contra
um adversário teoricamente mais

fraco, a Malwee chegaria aos 20

pontos se vencesse ontem na Are
na Jaraguá. Mas esbarrou na forte

marcação do Cabo Frio e errou na

saída de bola, dando pelo menos

três gols aos adversários. O empate
em 4x4 deixa a Malwee na segun
da posição, atrás do RCG/Banespa
que ontem venceu o Horizontina

por 2xO. O próximo compromisso
dos jaraguaenses será na quarta
feira, dia 23.de abril, contra a Uni
sul em Tubarão.

A Malwee começou melhor
o jogo contra um adversário que .

nitidamente veio para ficar na re

tranca. A primeira chance de gol
dos donos da casa foi aos 3min45,
quandoWilliam chutou rasteiro e

a bola passou à direita de Higuita.
Não demoroumuito e o placar foi
aberto. Aos 7min52, Chico cruzou
e Xande, de primeira, fez 1xO para
os jaraguaenses, O time flumi
nense quase sofreu o segundo aos

11min30, inas abriu o placar aos
12min51 depois de uma bobeira
do ala Márcio, que tentou driblar
na saída de bola e Regufe acabou
completando para o gol.

Depois do intervalo, o Cabo Frio
virou o placar aos 4min22, mais
uma vez com Regufé, aproveitan
do contra-ataque rápido. O empate
da Malwee saiu aos sete minutos,
quando William sofreu pênalti e

Ari cobrou para fazer 2x2. Mais aos

llmin24, Digo aproveitou o gol va
zio para colocar novamente o Cabo
mo à frente do placar. O empate
veio comWilliam aos 14 minutos.
Alvimfez o quarto do CaboHío aos

16 e Chico deu números finais aos

18min32, evitando aprimeiraderro
ta da�wee naLiga.

JULIMAR PIVATTO

--�-----------I_l!liUh_o---------------
coL TIMES
1 ° RCG/Banespa

D GP
•
GC 56

26 16 10

P J_ V
19 9

GA

1,625 Resultados
2' Malwee 18 8 5 3 O 28 17 11 1,647 Petrópolis 2xl Vasco

Malwee 4x4.Cabo Frio
Horizontina Ox2 RCG/Banespa

3' Atlântico 18 O 31 24 1.292
4' Petrópolis 17 � 27_ 19 8. 1,421
5' C. Barbosa 2 26 22 \ 4 1,182
6ó Minas 1,625
7° São Caetano 16 5- 1 22 .

24 ·2 0,917
8' ,leresópolis 16 4 28 20 8 1,400
9' Intelll 15 4 2 32 28 1,143
to' Ulbrll ,)4 9 4 3 31 23 8 1,348
II' Cortiana/liCS 14 9 4 33 26 7 1,269
12" Cabo Frio 14 11 4 27 37 ·10 0,729
13' Horizontina 13 11 4 6 20 26 ·6 0,769
14° Unisul .? 5 "3 O 2 t5 ª 1- 1.875
15' Álvares 9 10 3 O 7 26 32 ·6 0,&13 .

16' Joinville 9 2 3 4 14
.

2J ,7 0,667
17' Umuarama 8 25 . 3 1.120
-fa'

• )raiü Clú�J!.
- ..

O,ií65 -

19' Colegial 3 30 ·.19 0,367
20" Vasco' 2 8 20" .1ll " ·2d 1);500
'P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórios; E-- Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pní; GC·": Gols Cont",; SG - Soldo de·Gols e GA - Gols Ave",ge

Hoje
19h - Carlos Barbosa x Teresópolis
20h15 - Atlântico x Intelli
20h15 - Cortiana/UCS x Minas
Amanhã
20h - Joinville x Ulbra
Sábado
14hl0 -:- Teresópolis x Cabo Frio

(SporTV)
. 16h - Praia Clube x Vasco
19h - Umuarama x Petrópolis
19h..:. Unisul x Intelli

Próximos Jogos
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Reforce a imagem da sua empresa!
Visla seus colaboradores com uniformes
prodplidos com tecidos da
mais alta qualidade.

I
(47) 3371M5558 e-mail: kaiapoS@kaiapos.com.br·www.kaiapos.com.br

Quervoltar
No terço-feiro à noite, o croque Falcão participou do lançamento do
novo equipe de ciclismo de Joroguá do Sul (vejo matéria completo no

edição de amanhã). E disse que está ansioso poro estar nos quadros.
A previsão é voltar dia 26 de abril contro o Horizontino e estar 100%

poro o jogo contro o Joinville no dia 28, ombos.no Arena Jorogua.
Sofrendo com o desgoste, o croque resumiu o que sente. "Sinto que
neste ano nado valeu poro mim dentro de quadro".

VIAGEM
Além de querer o título do Ugq Futsal, FaÍtão quer também recupera o

com o Brasil, a hegemonia no Mundial de Seleções. Hbje ele estará com te
nísio e o técnico PC de Oliveira no Rio de Janeiro, acompanhando o visita'dos
representantes da fifo no locol onde será disputada a competição. Falando em
lenísio, o jogador também deve voltar na próxima semana.

APOSTAS
Falcão fez também uma análise da liga Futsal. Se diz surpreso com a

campanha irregular do Joinville e apontou a UCS como uma das favoritas
ao título da competição. Mas, para ele, a grande surpresa promet� sese

time do Banespa, representado a cidade de Garça (SP). "Eles têm um time
muito bom. Já disse antes de começar a liga que acredito que eles podem
ficar entre os quatro semifinalistas", comentou.

SAíDA
O Juventus começa a se desmanchar. Infelizmente o torcedor tem de con
viver com isso. A cada competição que disputa, um time é montado e, no
final, todos se vão. Falta planejamento a médio e longo prozo para poder
s�gurar estes jogadores aqui. £ a diretqria está ciente disso. O presid�nte
lido Vargas já declarou que gostadp que isso acontecesse. Mas n(fo/tern
como planejar algo, pois necessita de investimento. E com tanta dívida
trab�lhista, fica difícil manter o recurso no clube.

JOGOS PERDIDOS,
Você gosta mesmo de times pequenos? Quer saber como foi o jogo en

tre Poços de Caldas e Ideal válido pela Segundona do Campeonato Mi
neiro. Então é só acessar. www.jogosperdidos.zip.net. Lá tem cobertura,
elusive fotográfica, de clássicos deste gênero. E também sort

.

sas de times mais esquecii�os do Brasil. Vale a pena conbec

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Djeniffer foi um dos destaques

Atleta ,feliz
cemevol.ução
QUARAMIRIM

',pan-Americano 2007, no
Rio de Janeiro: Brasil Ox9
Chile, BrasilOxê Chile e Bra-:
sil OxZ1 Argentina. Sul-Ame
ricano Z008, emMontevidéu
no Uruguai: Brasil Ox1 Chi-

, Ie, Brasil 1x2 Uruguai eBra
sil Ox9 Argentina. Só estes
três resultados demonstram
a evolução da equipe femi
nina de hóquei sobre grama.
E elas conquístaram ainda
as duas primeiras vitórias do
nosso país em eventos inter
nacionais - 3xO no Paraguai
e 4xZ na Venezuela.

E quem comemora a níti
da evolução do time brasilei
ra é a atleta de Guaramirim

Djeniffer Vasques. "Elas (as
uruguaias) não acreditavam
que sofreriam tanto para nos
vencer. E tomamos um gol
'no finalzinho. Depois, as ad
versárias e comissão técnica
de outras 'equipes vieram
nos parabenizar. Ninguém
imaginaria que evoluiríamos
tanto em tão 'pouco tempo",
lembrou a atleta. "Nós sabí
amos que estávamos bem.
E sabíamos que só sofrería
mos goleada para a Argen
tina porque o' nível delas
está muito acima do nosso",
emendou.

De volta para casa, depois
de conquistar o quarto lugar
no Sul-Americano (melhor
posição do Brasil na história
do torneio), Djeniffer agora
se volta para outros planos.
E pretende montar urna es

colinha em suá cidade natal.
"Estamos tentando buscar
recursos para viabilizar. E es

tamos perto de conseguir. O
espaço e o material já temos,
precisamos apenas de verba

para manter a escolinha",
disse a atleta, que é formada

,

em Educação Física.

CATARINENSE

·�ESPORTE-----��---

Jogadores fazem as malas
Quatro foram liberados pela diretoria do Juventus ontem
JARAGUÁ DO SUL

Antes mesmo de o [uven
tus ter a certeza se estará ou

não rebaixado alguns jogado-
. res já estão de malas prontas
para sair do João Marçatto.
Isso porque, esses atletas não
entrarão no jogo pela última
rodada do Campeonato Catari
nense contra o Joinville. Foram'
liberados o goleiro Márcio e o

meia Palácio, que estão con

tundidos, e o zagueiro André
Marches e o meiaWillian, que
saíram depois de um acordo
com a diretoria.

Segundo o diretor de fute
bol Alcir Pradi, a iniciativa foi
de ambas as, partes, o que-não
vai prejudicar o andamento da,
competição. "O grupo tem Z8
atletas e para o jogo contra o

[oínville serão utilizados ape-
'

nas 18", informou o diretor.
Quanto quem fica e quem. sai
na próxima temporada, Pradi
esclarece que o clube vai es

perar terminar o campeonato
, para tomar qualquer decisão.

"Tem que ver o que acon

tece. Se for rebaixado, inicia-'
mos as atividades no dia 6 de
julho, .mas tem que ver se tem
verba para disputar", obser
vou, emendado que antes de
tudo é necessário vencer o JEC
no próximo domingo.

,

Já os que permaneceram
treinam firme para bater
o rival. Segundo o técnico
Abel Ribeiro, os jogadores
estão confiantes na vitória.

Meio Palácio jogou apenas no começo do temporada e passQu boa porte do campeonato no Departamento Médico
"

, .

'

"O psicológico melhorou,
estão motivados e determi
nados de que dá para fazer

um grande jogo", analisou. O
time que entrará em campo
na partida decisiva deve ter

a mesma base da equipe que
enfrentou o Atlético de Ibi
rama. Somente o lateral es

querdo Deivi cumprirá sus

pensão e Wilson deve ocupar
o lugar do jogador. Já Bele
volta da punição e reforça o

time contra o Joinville. "O

grupo está correspondendo
bem aos treinamentos. Desde

que cheguei aqui todos estão

empenhados, o problema é o
'

período curto para prepara
ção", comentou Ribeiro.

GENIELLI RODRIGUES

Equipe de Tiro lidera campeonato de se
Grupo termina a segunda etapa garantindo a vice liderança na carabina e no ar

Samuel lopes lidero o ranking

JARAGuÁ DO SUL mou 1,733 pontos contra 1.737
A Za Etapa do Campeonato de Timbó. No at comprimido o

Estadual de Tiro terminou corn: placar foi de 1.714 a 1,689 para
a equipe de Jaraguá da funda- os timboenses. ;

ção Municipal de Espanes em Já no individual, ,a equipe
segundo rugar, nas modalidades, trouxe quatro medalhas: No dei
de carabina deitado e ar comprí- tado, Samuel Lopes foi' oiiro na

mido, As provas aconteceram no', categoria A (588 p01Jlto�re Clésio
fim-de-semana em Blumenau e, -Cunha foiprata na categoria B

em ambas as categorias, os jara- (571). No ar comprímido, tdpes
guaenses ficaram atrás de Tim- foi bronze na A (578) e Cláudio

'5. há. 'Com os resultados, as duas Thiesen foi prata na B (547). Lo
S cidades lideram a classificação pes foi ainda o campeão geral da
� 'geral, com 14 pontos. No cara- etapa e lidera a classíficação ge-
billa deitado, [araguádo Sul so- ' ral no carabina deitado.

Para Samuel Lopes, a equipe
sentiu a falta do atleta Tiago Ni
colodelli, que não pode particí
par da competição. Outro fator
que contribuiu para a queda de
rendimento, segundo Lopes, foi
a condição climática. "No sába- '

do choveu muito em Blumenau
.o que gerou rajadas de vente
fortes e isso prejudicou", rela
tou o atleta, A próxima etapa
está marcada P?Ia 17 de maio.
em Cuaramirím, mas depende
de confirmação da Federação
Catarinense. '
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Gugo quer odior despedido
Catarinense enfrenta o gaúcho Franco Ferreiro hoje às 19h

- FLORIANÓPOLIS

Depois de transformar sua

despedida em Florianópolis
em uma festa da torcida, ao

vencer o colombiano Carlos
Salamanca por duplo 6/4, na
estréia do torneio challenger
de Santa Catarina, na terça-fei
ra, Gustavo Kuerten enfrenta o

gaúcho Franco Ferreiro, nesta

quinta, com perspectivas de,
enfim, dizer o seu adeus aos

brasileiros.

Guga tem poucas chances
de derrotar este adversário

(213 do ranking da ATP), mas
Ferreiro, pelo seu tempera
mento explosivo, pode sim

perder. O jogo está programa
do para as 19 horas, na qua
dra do Costão do Santinho, se
a chuva em Florianópolis der
uma trégua. O tempo está tão

fechado que a partida de du

plas entre Kuerten e Tiago Fer
nandes contra Rogério Dutra e

Silva e Júlio Silva teve de ser

transferida para uma quadra
coberta, a Primavera Tênis.
- "Fiquei muito feliz com a

minha primeira vitória nes

ta turnê de despedida. Agora
a torcida quer me - ver como

campeão, mas tenho de enca

rar com realidade", disse. Na
partida diante de Salamanca,
venceu a dor graças à raça, Gustavo Kuerten venceu na estréia e agora tem pela frente o gaúcho Franco Ferreiro no Costão do Santinho

.
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Paula quer fim
.

do 'paradigma'
SÃO PAULO

A jogadora de vôlei Pau
la Pequeno afirmou, duran
te evento organizado pelo
Osasco, que foi criado um

"paradigma" de que a Seleção
Brasileira feminina de vôlei

entrega os jogos nas horas de
cisivas. Para a atacante, o úni
co jeito de acabar com isso é a

conquista do ouro olímpico.
"Com todos esses acidentes

que aconteceram se criou um

paradigma em torno do nosso

grupo. O dia que nós trouxer
mos a medalha de ouro, tudo
isso vai acabar", afirmou. O
"trauma" brasileiro começou
na semifinal da Olimpíada
de Atenas, em 2004. Após
ganhar os dois primeiros sets,
o Brasil chegou ficar à frente
do placar por 24x19 e tomou

a virada, perdendo também o

tie-break.
No Mundial de 2006, no

vamente o Brasil encontrou
com a Rússia na decisão da

competição. A equipe per
deu no quinto set, após ficar
na frente por 13x11 na par
cial decisiva. Nos Pan-Ame

ricana no Rio de Janeiro, no
_

ano passado, a situação se.

repetiu. Grande favorita ao

título, a Seleção chegou à
final contra Cuba e perdeu
de virada. Apesar das crítí
cas sofridas por conta dessas

derrotas, Paula Pequeno dei
xou claro que o grupo não se

abala com situação.
.
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Lições de vida do padre mestre
Livro registra ensinamentos e faz homenagema Aloísio Boeing

JARAGUÁ DO SUL . orientações.
As mensagens de amor e fé levadas Irmã Edena conta que o grande dese-

pelo padre Aloísio Boeing durante os jo do padre, que considera um pai, era
seus 65 anos de sacerdócio ficarão eterni- que cada um se encontrasse com Jesus,
zadas não somente namemória daqueles o que, para o sacerdote, só era possível
que tiveram a oportunidade de conviver através da palavra de Deus e de Nossa
e ouvir o Padre Mestre, como era conhe- Senhora. "O padre foi e é' instrumento
cido. O livro "Pérolas da Vida, lições de de Deus para as pessoas. Ele tin-ha cons

amor de Um mestre da sabedoria cristã", 'ciência que Jesus agia na pessoa dele",
registra alguns dos muitos ensinamentos lembra a irmã, comentando que o padre
do orientador de almas, que nos últimos era um "homem de poucas palavras e

23 anos se dedicou à comunidade Nossa grande sabedoria".
Senhora do Rosário, em Nereu Ramos, "Tenho a certeza de que muitos en

O lançamento da obra acontece nesta contrarão nestas páginas motivos para
quinta-feira, quando completa dois anos se reergúer e animar na busca da santi
do falecimento do padre, aos 92 anos. dade e vivência do amor a Deus e aos

A idéia que se transformaria em livro irmãos", comenta padre Léo Heck. Autor
surgiu em 1976, quando a irmã Edena, da publicação, ele conta que o livro tam
Maria Bittencourt entrou para a Frater- bém traz testemunhos colhidos entre os

,

nidade Mariana do Coração de Jesus, ex-noviços, discípulos, amigos, bispos e

fundada pelo padre Aloísio. "Tinha o confrades de congregação. Após o lan
desejo de que muitas e muitas pessoas çamento, quando estará disponível para
pudessem ouvir as lições' de amor do compra, o livro poderá ser adquirido nas

padre. Dali nasceu o livro, uma obra de principais livrarias de Jaraguá do Sul,
Deus", revela a irmã, acrescentando que, . Joinville e Corupá.
desde então, ela e a irmã Zenaide Araújo
passaram a transcrever seus sermões e CAROLINA TOMASELLI'

LAN.ÇAMENTO DO liVRO
QUANDO: HOJE

HORÁRIO: 19h30
LOCAL: Igreja Nosso Senhora

do Rosário, Nereu Ramos

MISSAS: �h, 15h e 19h30

Financiamento até 72x • Troco na traca·. Garantia de procedência. Você confia" nós garantimos �rí��I.\'B[••lt
'TAC não inclusa para todas as modalidades de financiamento, que estão sujeltasà aprovação de cadastro pelo Banco Vofkswaqen.Todos os veículos deste anúncio

,

com 60% de entrada. Consulte sua concessionária Volkswagen ou a Ouvidoria Banco Volkswagen: 0800701 2834. - Ofertas válidas até 17/04/08. Caraguá Auto Elite
GRUPO AUTO ELITE

,
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