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apresentam alta
Mos Procon alerto: é necessário
tomar alguns cuidados no hora de
efetuar negociação.
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Câmara doa carro
ruO

.

- Veículo será utilizado poro ótendimentos,
,

mos ainda faltam funcionários.

A velho máximo de que só se dá valor
aos pois quando se tem filhos não é
totalmente verdadeiro, o julgar pelos �

resultados de um levantamento reali
zado no Grã-Bretanha com cinco mil
fQmílios. Em médio, quondõ os filhos
completolll 'l2 anos começam o volo-'
rizor seus pois.
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Polícia investiga quadrilha
� � ,.. ,

que repassa dinheiro falso·
Três homens foram presos ontem em Guaramirim com RS 3,5 mil. Origem não foi identificada .
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ar. Sem falar no lado emocional, com a gráfico, Jaraguá do Sul tem seus Iimí- ,

perda de vidas e a destruição de patrimô- tadores, Como 'fazer pára conciliar o

nios, causando consternação na soeieda- irreversível crescimento populacional
de, é necessário que se pense no assunto' ,

e econômico, que exigirá mais infra-es
'com racionalidade e principalmente res- trutura, abertura de loteamentos, cons

ponsabilida:de,' ,trução de ruas, de moradias, sem in-
Neste sentido, o Centro Empresarial terferir com 'a geografia que nos limita?

e as suas entidades, colocam o assunto Se pensarmos no que alguns especia
como prioridade. É preciso que a socie- listas têm dito quanto ao estado do solo
dade através das suas forças de .repre- atingido pelas sucessivas chuvas, va

sentatividade caminhe numa direção mos perceber, que é preciso atenção.
que, a princípio, pode parecer radical: 'Ampliar o debate em torno do planeja
para aonde queremos ir, até, onde nos" .mento viário, da ocupação do solo, das
sa .cídade pode buscar o crescimento

.
alternativas de escoamento de resíduos

sem que isso atinja uma dimensão que industriais e do lixo domiciliar, repen
cc;>mprometa todo o esforço para ter- sar o modelo urbanístico para os pró-
1110S segurança para as nossas famílias ximos anos, e a preocupação.com a le
e para os nossos empreendimentos? gislação ambiental, nos parece sensato.
É inegável que do ponto de vista geo-

. Podemos começar agora.

CHARGE

PONTO DE VISTA "

Repensar Jaraguó do Sul, .

GUIDO JACKSON

BRETZKE, i"fiE$!DEl\ITE
DO CEJAS - CÉNTRO
i':MPRE$ARlAi.. DE
JRliA... tlf" DO SUL

. A primeira plenária da ACIJS e APEVI, ,

. realizada no CEJAS, trouxe dois, temas de

.grande relevância para Jaraguá dei Sul. A
discussão sobre' os trabalhos do Conselho
da Cidade (CONCIDADE), onde as entida
des empresariais estão .representadas, e' °
projeto quê institui oCódigoAmbiental de
Santa Catarina, alcança uma importância
decisivapara o futuro donossomunicípio.
O'fenômeno climático que atingiu Santa
Catarina, com um efeito devastador sobre
algumas regiões, deixou uma reflexão no

DO LEITOR

Q,uem é,
democrático?

No próximo dia 15 estará em votação na Venezue
la o referendo que.possibilita a reeleição ilimitada dos
cargos de escolha popular. Referendo esse que está
servindo como base para as críticas da oposição, que
acusam seu governo de ditatorial. De certa, forma,
criou-se uma mística sobre as lideranças na América,
que evidencia. a existência de dois grandes blocos, o

,democrático (modelo norte-americano) e o ditatorial
(modelo venezuelano), ainda que as pesquisas apon
tem um grande avanço social na Venezuela nessa úl
tima década. Mas acho importante refletirmos sobre

. alguns poucos aspectos centraisdas duas políticas,
para avaliarmos melhor QS discursos adotados. Par
timos do pressuposto dé que na 'Venezuela a popula
ção não participa das decisões tomadas pelo governo,
porém, quando vemos as principais mudanças do
governo, por exemplo a reforma constitucional, essas

.

foram feitas através de referendo, ou seja; voto popu
lar; já no Brasil, os últimos referendos foram sobre a

comercialização de armas (2005) e para legitimar um _

governo monárquico (1993).
Outro 'aspecto' apontado pela mídia em geral é a

repressão aos partidos de oposição, quando na ver

dade, 44% do território venezuelano é controlado por
, partidos opositores ao PSU (partido de Chávez), elei
tos pelo voto popular, Agora, se compararmos com o

modelo norte-americàno, defendido por muitos como
o mais democrático, notamos a existência de um bi
partidarismo (Republicanos e Democratas), -que na

verdade, ideologicamente não são muito 'diferentes,
enquanto partidos ideologicamente contrários (es
querda), nem mesmo tem a oportunidade de partici
parem das eleições por falta de apoio. Curiosamente,
também encontramos o. bipartidarismo na história
brasileira, mais precisamente. na ditadura militar, em

, que os partidos ARENA e MDB coexistiam. É impor
tante lembrarmos que tudo que absorvemos foi escri-

,

to por alguém, e assim ,carrega uma forma particular
'

de pensar-que sempre devemos questionar.
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Av, Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. E obrigatório
informar nome completo, profissão, "CPF e * telefone (* não serão publicados).

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luir Pereira
Editora: Patrícia Moraes

� Fones: (47) 3371.1919 • 2106:-.919
• Fax: 3276.3258
• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial:
8835.1872 • 9158.7991
• Circulação: 3371.1919 • 8841.9790
(Final de Semana: 3376.1085
• 9902.1380 • 9191.3729)
circulacao@ocorreiodopovo.com.br
• www.ocorreiodopovo.com.br '

• diretoria@otorreiodopovo.com.br
• ·redacao@ocorreiodopovo.com.br
• comercial@ocorreioclopovo.com.br
• vendas4@ocorreiodopovo.com.br
Horário de atendimento: 8h às 20h

Av. Prefeito Waldemar Grubbo, 1400
• Baependi' CEP 89256-500

• CP 19 • .Joroguá do Sul • SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·----���---POLÍllCA

FALA Aí!
A reformo'1

" Hoje eu
canto ao invés
de der tiros. "

ROBERTO JEFFERSON (PTB"RJ),
EX-DEPUTADO FEDERAL,

, admitindo que carregava
armo no cinturo no

plenário do Câmara.

Nomear, por concurso ou não, pessoas capacitpdas para funções relevan
tes e necessariamente despojadas de qualquer interesse ou motivações

.
de caráter político-partidário, o que acaba até ingerindo e sugestionando
vereadores quando da votação de projetos importantes para a comunida
de. É isso o que se espera da Câmara de Jaraguá, com imagem pública
para lá de desgastada por conta de atos destrambelhados cometldos em

legislaturas anteriores, já que se trata de um legislativo com influência
regional. Ou seja, o que se faz aqui, via de regra, é o que se a,valia no

região como lícito, legal, constitucional e inquestionável. Por enquanto, ,

o reforma administrativo em andamento sinalizo poro novos tempos, sem
os costumeiros vJcios de origens, privilegiando este ou aquele partido, ou
vereadores em particular. Na prático, é esperar poro ver se as propostas

,

de mudanças poro melhor serão aquelas-anunciados agora."Aprendam a

vender mais

que só reclamar. "
PRESIDENTE LULA (PT-SP),

poro empresários que se queixam
dos loxo� de juros que oneram os

indústrias braslletms.•

'AREFORMA2 AREFORMA3
Mesmo assim; se o idéia é contemplar São RS 2.300 paro o chefede gabinete
o dinheiro público com prestação de e RS 1.900 poro o assessor parlamen-
serviços à altura de uma Câmara como tar, cargos inexistentes nos câmaras do
o de Jaraguá, a reformo poderia ser região. Mos, no contromão do reformo,
mais amplo, abrangendo também 'os está se querendo criar comissões de
gabinetes dos onze vereadores. Oue avaliações técnicos dos atos dos comis- '

têm à disposição dois assessores cada sões permanentes do legislativo, porque
um por eles mesmos nomeados. Sal- alguns vereadores não conheceriam leis
vo raríssimas exceções, sem qualquer o ponto de aplicá-los. É aí que se obre
produtividade. Um só' poro cumprir' outra janelo político, porque servidores
expediente e receber salário, não é o paro isso o Câmara já tem.A não ser que

__________
- suficiente? o Mesa Diretora os ache incompetentes.

" Ele volta
como mandachuva."

JARBAS VASCONCELOS (PMDB-PE)
sobre o eleição de José Sarney (PMDB) poro'

o presidência do Senado.
,

LEVANTOU POEIRA
O PMDB está coeso à determinação do governador luiz
Henrique: se Eduardo Pinho Moreira, presidente do di
retório estadual e que governou o Estado por oito meses

em 2006 não quiser, o candidato em 2010 será o pre
feito de' Florianópolis, Dario Berger, A cabeça de chapa'
foi prometido a leonel Pavan (PSDB) poro consolidar a
tríplice aliança naquele ano. Indagado pelo O Correio,
o tucano foi direto ao assunto: :'Nenhuma outra legen
da vai colocar o colher nesse mingau. Ninguém vai me
impedir de ser candidato." No DEM o senador Raimun
do Colomllo já circulo como pré-candidato.

o CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA. 13 DE FEVEREIRO DE 2009

REBOUÇO .

Mais de 100 servidores aposentados pelo Issem serão chamados
para uma reunião com o prefeito Cecília Konell (DEM). Haveria
indícios de que não teriam tempo de contribuição suficiente poro

,
usufruir do benefício. E, por isso, teriam de retornar 00 tr.abalho
O anúncio feito pelo Prefeitura' pegou o sindicato do categorilt' de
surpreso. Anotem aí, vai sair faíscas.

EM VIGOR
Já está valendo o desconto de 50% no valor do põssagem poro es

tudantes de JaraguQ do Sul, Guarami_rim'e Schroeder que ,util!�am o

transporte coletivo da Viação Canarinho. Mos o cadastro é obriga
tório e feito no escritório do empresá localizado no Rua'Cabo Harry
Hadlich� Centro. E só vale poro o ido e volto à escola. O benefício
ficou 'amarrado' 00 r,eajuste dós passagens concedido pelo ex-pre
feito Moacir Bertóldi (PMDB) em dezembro do ano passado:

,POLÊMICA 1
"irou çabo de guerra o .discussão de projeto assinado peló gover
nador luiz Henrique do �ilveira (PMDB) constituindoo novo código
florestal do Estado. Oue, do maneira, apresentado, bote de fren�
com o código florestal brasileiro atingindo duramente proprieda
agrícolas produtlvas que serão tranSformadas, pelo proposto, em
áreas de preserv9ção pérmanente. Incluindo o Vale do Itapocu.

, POLÊMICÃ2
Do deputado Nilson Gonçalves (PSDB) tramito na Assemblé'ia le
gislativo projeto de lei obrigando o comércio a· receber cheques- "

. de contas abertas até mesmo no dia anterior à çompra 'pretendida.
O,que provocou uma reação em çgdeia da rede lojista do Estado.
lei ,da cheque vigente diz qu não quer receber por esta

arma de pagamento, deve provi ur.aviso em letrus grandes
em locais bem visíveis. Mesmo assim, quem se sentir pr�judicado,
pode' denunciar.

'
,

OLHOS DA CARA
,

Preços do cesto básica apurados pelo Procon de Jaraguá no último dia 9
de fevereiro variam de RS 244,78 o R$,159, 55, dependendo do local de
compra. Com treze itens, restringindo o cansemo de carne o um único

;1tipo, o coxão mole, entre 6,6 quitas quilo. t no máximo, um quito
�e café. Poro' uma pessoa sobreviv nta dios:

' "

"UBERADO" �

Governo do Estado- anuncio RS 1 milhão poro cobrir despesas dos
cinco Prefeituras da região com alocação de veículos e equipamen
tos poro limpeza de ruas e estradas. Mos a conjugação do verbo, por,
enquanto, está, digamos, no presente-futuro: será liberado. Pelo '

,presidente lula e alguns ministros, RS 875 milhões já foram libe
rados em janeiro paro Santo Catarina. 'Pela demora, devem estar
trazendo o dinheiro de Brasília e!J1 carroças..

.

-� �

Incrementar receitas próprias, como IPTU e ISS, é uma das metas
do Colegiado de Administração, Finanças e Tributação do ASsocia
ção dos Municípios do Vale ,do Itopocu, coordenado pelo secretário
da Fazenda de Jaraguá, José Olívio Papp. Procedimentos rotulados
como uma .l'obrigatoriedade" frente à quedo na arrecadação de
tributos municipais. Traduzindo: vem por aí umlt reQvalioção dos
valores dos imóveis parâ efeitos de IPTU antes do majoraçõo 'anual

,

aprovada pelas cômaras de' vereô�ôres e, no esteira, o ISS, valendo.
•.

já ríara 201 O.
�.
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Vereadores p�edem. tubos e patrolas
Câmara aprovou ontem 17 indicações, a maior parte para Secretaria de Obras
JARAGUÁ DO SUL .

Passados quase três meses

da catástrofe de novembro, o

reflexo da situação de emer-'

gência do município repercu-
. tiu na Câmara de Vereadores.
Na primeira sessão da: nova le
gislatura destinada a votações,
foram 17 indicações aprova
das, a maior' parte pedidos
para a Secretaria de Obras de

. ações pontuais em ruas atingi
das pelas-chuvas, Outras dez
indicações já foram protoco
ladas e devem .ser votadas nas'
próximas reuniões.

O número· expressivo le
vou o líder de governo, Ade
rnar Possamai (DEM), a pe
dir critério dos vereadores
na formulação dos pedidos,
" ,.., .

"

para nao criar um excesso

de indicações". Para o demo
crata, elas podem não surtir o
efeito esperado, por conta do
grande número de ações que
aguardam encaminhamento
da Secretaria. "Não sou contra

as indicações,' a comunidade
nos cobra. Mas como líder de
governo peço consideração",
reforçou, .

� oposição discordou, En
volvido no movimento comu

nitário há uma década, Justi
no da Luz (PT) disse que. as

indicações são a maneira de
registrar formalmente as ne

cessidades apontadas pela co

munidade,
. "É uma cobrança

das associações de moradores,
que querem ter tudo documen
tado", afirmou, acrescentando
que há ofícios encaminhados
para a Divisão de Conselhos
da Prefeitura "que sequer che
garam ao setor competente",

Para o líder do PT, Fran
cisco Alves (PT), as centenas

solicitações para obras emer

genciais citadas porPossamai
são "muito pouco diante do
que temos visto em Jaraguá do
Sul", O petista disse que tem

.'

visitado diariamente regiões
afetadas e sugeriu à Prefeitu
ta que,

.

ao realizar uma obra
em determinada rua, resolva
todos os problemas nela exis
tentes. "Não adiantaabrir boca -

de lobo e deixar outro tubo en

tupido", exemplificou.
f�

CAROLINA TOMASE.LLI

..
Maico: "Não adianta ter voluntário e nõo·ter técnico para trabalhar"

Possamai pediu aos colegas para nõo produzirem indicações "em excesso"

Câmara repassa 'veículo para
. .

uso exclusivo da Defesa Civil
Os vereadores também apro- "Para reequipar' a .Defesa

varam ontem o projeto de reso- Civil precisa em, torno de R$
lução que destina um veículo 175 mil", informou Maicon,
Santana, ano 2003, da frota da presente na sessão por reque
Câmara, para uso exclusivo rimento da vereadora Natália
da Defesa Civil do. município. Petry (PSB). O diretor disse
A transferência será feita .pela que a' verba permitiria tam

Prefeitura, como 'lembrou o bém
.

a compra. de capas de·
líder de governo Adernar Pos- c chuva, botas, lanternas, fa

. íl- samai (DEIy1), agradecendo à cões, pás, enxadas, além de

� iniciativa da Mesa Diretora em computadores.
� nome da prefeita Cecília Konell Ele apontou, ainda, a neces-
l5: (DEM). sidade de implantação de uma

O diretor da Defesa Civil, central de comunicação e area

Maicon Leandro da Costa, agra- tivaçâo dos Nudec (Núcleos de
.

deceu a .destínação do veículo, Defesa Civ.il) nos bairros. Além
mas lembrou que o'aumento da disso,

.

destacou a ímportâncía ,

.

frota (de um para dois veículos) da criação de um plano muni�
não· é suficiente para mudar a cipal de emergência. "Um novo

realidade do órgão. O aumen- mapeamento de risco deve ser

to do quadro de profissionais é' • feito rapidamente", afirmou-.
.

apontado por ele como uma das A iniciativa deve contar

principais necessidades, além com apoio e ser discutida no

da compra de um segundo ve- âmbito da Câmara através da
ículo com tração nas quatro ro- Comissão de Reconstrução, a,

das. Hoje são três plantonistas e ser formalizada no início da
.

um engenheiro civil. próxima semana,

Alguns dos
pedidos

• Reparos na Rua José Theodoro Ribeiro,
.

na Ilha da Rgueira;
• Patralamento da Rua Gabriel Oeschlet

na Ilha dá Rgueira;
• Reparos na cabeceira da ponte Antônio

Ribeiro, na Ilha da Rgueira;
• Abertura de valas, patrolamento e

.. reparo Í1a tubulação da Rua Erica Ne
ghetbon, No Chica de Paulo;

• Retirada de barreiras e reparos na tu

bulação da Rua Águas .claraes, na Ilha
da Rgueira;

.
• Reconstrução de bóca de lobo na Rua

-

José Jacab Martins, no Estrada Nova;
• Troca de tubulação na Rua Alcebíades

Abala.rdo.Vetbinnen, no Estrada Nova;
• Recuperação cem potro lamento e

calocação de macadame em ruas do
B.airro Estrada Nova;

• Umpeza e alargamento do Rio Três Rios
do Sul;

• Incluir no plano de remoção e cens

trução de nova moradia os morado
res atingidos pelas cheias no linear'

.

da Rua José Picolli com o Rio Três
Rios do Sul;

• Substituição de tubos no Rio Três Rios
do Sul, na passagem sob a Rua Camilo
Picalli, por ponte ou galeria. .

.

Encontro com'

Comdec -de SC
É justamente sobre a :iÍeces

sidade de.se ter uma estrutura

adequada na Comdec (Coorde
nadoria Municipal de Defesa
Cívil) a abordagem que o di
retor estadual da .Defesa civil,

..

major Márcio Luiz Alves, fará
em Jaraguá do Sul, na próxima

.

quinta-feíra.ríia 19.
Ele participa às 9 horas, no

auditório da Arnvali, de reu

nião do Comitê de Gerencia
mento da Bacia Hidrográfica
do Rio Itapocu para tratar da

implementação da Comdec
nos municípios. Alves lembra

que a estrutura existe na maio
ria das cidades, "mas precisa
que se tome um órgão público"
com funcionários que traba
lhem com a 'prevenção contrà
os

. desastres e a organização'
da sociedade como um todo".
Sem uma estrutura eficiente,
ele salienta que os municípios
são prejudicados com o repas
se de recursos.
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Três homens presos com notas falsas
Polícia apreendeu R$ 3,5 mil. Dinheiro estava sendo repassado no comércio
�UARAMIRIM
A Polícia Civil de Guara

mirim está investigando uma
-

quadrilha que repassava di
nheiro falso no comércio do
município. Na tarde de ontem,
três homens foram presos em

. flagrante com 'R$ 3,5 mil em
notas

-

falsificadas de cem re

ais.- Manoel Luciano Cunha, .

20 anos, Cristiano Rodrigues
Flores, 18, e Giovani Pereira,
23, foram enca'minhados ao

Presídio de Jaraguá do Sul.
O delegado Daniel Dias

disse que a quadrilha foi de
tida pela. Polícia Militar após
denúnçia de um: comercian
te, que percebeu que a nota

era falsa após a saída dos ho
mens da loja. Por volta das
15h30 eles foram abordados.

. pe-la PMe enquanto andavam
de carro. no Centro e conduzi
dos à delegacia.

"Eles compraram produtos .

de . pequeno valor em cinco

lojas próximas umas das ou

tras para ficar com o troco. A
tática deles não era gastar as

notas, e sim fazer a lavagem
do dinheiro", explicou o dele-

gado. Conforme Dias, todos os'
comerciantes vítimas do golpe
deverão prestar depoimento.
O inquérito deve ser finaliza
do dentro de dez dias.

A próxima etapa da inves

tigação é descobrir aonde o

dinheiro falso foi. impresso. O
delegado .fícou impressionado
COIlJ. a qualidade das notas,
que eram feitas .de papel mo-:
.eda � . tinham marca d'água 'e

cores muito semelhantes às

originais. "É difícil encontrar
'nota falsificada com uma qua
lidade tão boa", comentou.

Segundo Dias, os acusados

responderão por circulação de
moeda falsa ase condenados,
cumprirão pena de três a 12

anos de reclusão. Manoel e

Giovani são naturais de Blu
menau e moram na. mesma

cidade. Cristiano nasceu em

Rondônia, mas vivia com a fa
mília em São Paulo (SP). Até
o fechamento desta edição, a

fase de tomada de depoimento
.

dos acusados ainda não havia
, sido concluída.

DAIANE ZANGHELlNI Polícia 'Civ�1 inv�stiga onde notas falsificados de R$ 100 foram impressos. Suspeitos estão no Presídio

Mercadoria tronsportadó de formo inadequado foi levado poro aterro sanitário

Cerca de 60 quilos de carne.
apreendidos em caminhonete

SC-416 em
.

obras até abril

SCHROEDER alguns produtos. Além disso,'
A Vigilância Sanitária de algumas mercadorias estavam

Schroeder, em parceria com o . embaladas em' sacolas plásti
Setor de Posturas e Tributos do cas, o que não é permitido pela
município, apreendeu 60 qui- Vigilância Sanitária. A equipe
los de carne que estavam arma- também verificou que vários
zenados de forma inadequada produtos estavam em estado de
dentró de· uma . caminhonete, - decomposição e que a Fiorino
na manhã de ontem. A' apre- usada' para !J transporte não ti
ensão aconteceu no momento nha alvará sanitário.
em que o veículo passava pelo Toda a carne foi recolhi
Bairro Rio-Hem para oferecer a da e encaminhada ao aterro
mercadoria aos moradores. sanitário de Brusque. Os res-

- De acordo com o. fiscal -de � ponsáveis foram orientados ã
.Posturas e Tributos da Prefeí- regularizar a situação. Mas, se
tura, Jiuvani Assis Assing, as forem novamente surpreen
lingüiças, carnes congeladas e didos transportando a m_erca

salames estavam armazenadas daria de forma irregular, eles
.em 'terriperàtura e embalagens serão multados. Conforme Jiu
inadequadas para o consumo. vani, a empresa que produz os

.

Segundo ele, os produtos de- produtos é de Jaraguá do Sul,
veriam estar refrigerados em mas não -tem autorização para
-5°C, mas estavam a 6°C. comercializar em outros mu-

Outro problema constatado nicípiót. A Vigilância Sanitá
foi a falta de data de validade ria jaraguaense foi informada
e rotulagem nas embalagens de sobre a situação.

JARAGuÁ DO SUL/POMERODE
.Contínua a obra de re-

. cuperação no trecho da SC-
416, no limite entre [araguá
do Sul e Pomerode. Agata,
a equipe está realizando o

trabalho de melhorias nas

encostas no km 31. A pre
visão do .superintendente
do Deinfra (Departamento

. Estadual de Infra-Estrutura)
. em Blumenau, Magno de
Andrade, é de que a obra
seja finalizada somente em

abril, já que o mau tempo
prejudicou algumas etapas
do trabalho, como o desen
tupimento dos bueiros.

A última fase da recupe
ração será à execução da si

nalização horizontal. A PRE

(PolíciaRodoviária Estadual)
de Blumenau orienta que os

motoristas tenham cuidado
redobrado nos trechos onde
o tráfego ainda é realizado
em meia pista.
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Cheque pago até'15% dos�mpras

Lei provoca
·polêmica
JARAGUÁ DO SUL .

Em vigor há um mês, a

lei 14.649 do' governo fe
deral ainda gera polêmica.
Ela obriga todos os comer

ciantes que costumam acei
tar- cheques no pagamen
to de compras a não fazer

qualquer tipo de- reserva a

clientes com pouco tempo
de conta bancária. Mas, na
prática; a norma ainda divi
de opiniões.

Enquanto os consumidó
res aproveitam a liberdade
de escolha no momento de
acertar a aquisição, os Iójis
tas reclamam da legislação,
Segundo João Batista Vieira,
'presidente da CDL de Jara
guá do Sul, ela é considerada,
injusta pela maioria dos as

sociados. "Cada um deveria
ter o direito de escolher se

rejeita'ou não. Essa obriga
ção precisa ser descaracterí-:
zada porque deve aumentar
a inadimplência", enfatiza.

Na tentativa de reverter
esse quadro, donos de esta
belecimentos comerciais de
Santa Catarina estão orga
nizando um contra projeto
que deve chegar, em breve, à

.

Assembléia Legislativa pelas
mãos do deputado estadual
Darci de Matos. Porém, en
.quanto isso não acontece,
ninguém pode negar o paga
menta 'através de cheques só

_ porque a abertura da conta é
recente. A exceção cabe aos

titulares com restrições nos

• serviços de proteção ao cré
dito. Além disso. a lei preci
sa estar visível. O descum
primento ocasiona multa de
cinco salários mínimos e,

caso ocorra reincidência, o

valor sobe para R$ 4.650.

COMÉRCiO

GERAl�-----------------c----;-----

Compras on-line em alta
Mas, Procon alerta: é necessário tomar alguns cuidados
JAR.AGUÁ DO SUL

Importante filão do comér
cio, as lojas virtuais caem cada
vez mais, no gosto popular.

-

Tanto' que nó ano passado as

vendas pelas internet, atingi
ram R$ 8,2 bilhões, crescendo
.cerca de 30% no comparativo
com 2007. Em cifras, isso re

presenta quase R$ 2 bilhões a

mais depositados nas contas

bancárias, das empresas "408-
· pedadas na rede. E, o ânimo
do setor não por aqui. Para .

2009, as expectativas indicam
lucros ainda maiores, que de
vem

.

alcançar, pela primeira
vez, os dois dígitos.

Cliente da: web há quase dez
atias, Henrique Porto, 32, já ad-

·

quiriu até álbum de figuras à dis
tância. Isso sem falar dos livros,

-

CD' s e aparelhos eletrônicos. De
poisde tanto tempo, ao contrário
do que muitos podem imaginar,
ele confia totalmente no serviço
on-tine. "Nunca tive problemas",

.

garante. A única surpresa nega-:
tiva aconteceu com a aquisição
de um cartão de memória. Ele

chegou à casa do empresário. e
não funcionou. Mas, segundo o

comprador, a reclamação já foi
feita e o vendedor autorizou a de-

· volução do produto. '

-

Conforme' Porto, a dica

para evitar dores de cabeças
nesse tipo de comércio é usar
o -mercado pago. Nele, o pa
gamento só ocorre depois de

, receber e testar o item obtido.
Além disso, ele também suge

. re. uma avaliação criteriosa do

C�m atenção; compras no universo v_irtual trazem comodidade até aos clientes mais exigentes

.' O fornec;dor deve dispor de .: lé� iii toõs .

·meios que'gorontem o tronsmissão formos de pogoment9, frete; 'despesos
seguro de seus dôdos. odiCionois e õ político de troco.

� • PreJiro sempre sites com rete-
•

• OUOlldo confirmor o negócio
'rêncios e que permitem identifico r e imprimo dedos como o número do
locolizor. o sede-de foroecedor. compro. confirmoção' dó 'pedido' e

• Preocupe-se em conhecer bem QS' comprovonte de pagomenio.
corocterísticos do produto o ser odquiri- .

• No entrego exijo noto fiscol.

lojista contatado antes de fe- bílidade é uma das formas de o

char qualquer negócio. freguês não encerrar a compra
Segundo o Procon, a confia- - com.dores 'de cabeça.Além dís-

so, jamais se pode esquecer de
exigir nota fiscal e, ainda, de
conferir se a empresa em ques
tão segue a legislação vigente e

oferece 'mais de uma maneira
de pagamento. Somente cartão
de crédito não vale.

Outra dica dos órgãos de

proteção diz respeito às trocas.

Elas só podem ser' realizadas
. dentro do prazo de sete' dias e

são autorizadas, pelas simples ,

fatode o cliente não ter gostado
do produto recebido.

KELLY ERDMANN

" .

'.
.

Liquidações atraem os consumlderes
. Fevereiro émareado,pelas promoções, Comércio está oferecendo até 70% de desconto'

Vitrines dos lojas param clientela

JARAGUÁ DO.SUL resistência dos consumidores às

Elas estão por todos os luga- . aquisições cai na mesma propor
res. Seja no comércio de rua .ou ção. Segu,ndo avendedora Maria
nos

-

shoppings, as liquidações da Rosa,' 26, a vontade de com

tomaram conta das vitrines das prar é ·aguçada por tantas opor
Iojas-nesteiníeío do mês. E, para tunidades. Mesmo tendo gastado
atrair a clientela, as'apostas são boa parte das economias entre o.

altas. '. . -:

' Natal e o Reveíllon, elanão deixa
Em Iaraguá do 'Sul, as' pro- de-consumia "Sempre se dá um

moções abrangem inúmeros jeito",' comenta.
'" segmentos. Há descontos nos es- Ná manhã de ontem, Isahela
� tabelecímentos que vendem mó- Bastos, 43, seguiu o exemplo e

i veis, eletrodomésticos, roupas, . foi €onferir as ofertas. No entan

,� calçados e até jóias. O abatimen- to, -se mostrou cautelosa. Na api-
to nos preços chega a 70% e a nião dela, o problema é a falta de

opções encontradas. "Os comer

ciantes costumam liquidar só o

que está encalhado faz tempo.
Aquilo que queremos de verdade
tem pouca redução", diz.

.

Além dos magazines instala
dos nas principais avenidas da
cidade, o Shopping Breithaupt
'também entrou no roteiro dos
descontos. Até o dia 15, a maio
ria das lojas tenta despachar pro
dutos vislumbrando a .entrada
de novas coleções. Por. isso, no
domingo, elas semantêm abertas
das 14h às ,20h.
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Cáti,a e Clemir reivindicam melhori�s e apoio político ao Lar d1I Criança Marcos Voldir Moroso

SOLIDARIEDADE

"Lar da Criança está
na briga p"or verba
Associação revela a falta de atenção política
GUARAMIRIM

. A Associação Lar da Crian

ça Marcos 'Valdir Moroso pede
atenção aos políticos da Ciacavi

(Consórcio Intermunicipal de
AtendimentoàCriança e aoAdo
lescente do Vale do Itapocu), in
tegrada por Corupá, Schroeder,
Massaranduba e Ouaramírím.
"Há nove anos, o Lar surgiu em

função do' consórcio, então a

responsabilidade é de todos",
censura a presidente da asso

ciação, Cátia Regina Soares. Ela

explica que o objetivo da asso

ciação é incrementar os traba
lhos do lar, seja a capacitação
dos profissionais ou atividades
extras para as crianças, e não

bancar a manutenção.
O lar abriga crianças de zero

a 12 anos em situação de ris
co social, ou familiar, e o últi
mo repasse feito através do F1A

(Fundo Municipal da Infância e

Adolescência) foi em 2007. '�tu

almente, com dez crianças; de-
e sembolsamos R$2.500 mensais

para manutenção e não é nosso
papel pedir dinheiro", afirma Cá
tia. Como não sobram recursos, a

lista de necessidades vai aumen
tando. "Somos uma casa, então

trabalhamos com a estrutura que
temos, por exemplo, não falta

Ent�e apertos
e re9lizaçóes

A coordenadora do lar do
Criança Clemir Teresinho dos Suntos
afirmo que o comunidade foz suo

porte. "Recebemos vórios doações.
nõo. fu,lto comido e pem roupo'�. O
problema está nos :',lÍpertos". Ela diz
que todomês fico preocupado porque
não ,SQb��se virá ajudo financeiro.
Mesmo çom �s dificuldodes; o asso

ciaçõo conseguiu ampliaro dispenso,
, revitalizor o brinquedoteoo, colooor
ar-condicionado nos quartos e com

-prar bebedouro. O telefone poro
contato é {47} 3373-1951.

Quartos receberam 'ar-condicionado

,

cozinha, mas gostaríamos de am- encaminhou o registro ao respec
pliá-la e fechá-la, para impedirativo GMDCA (Conselho Munici

e

acesso das crianças", revela. pal dos Direitos tia Criança e do
A prioridade; entretanto, é .Adolescente], "Oque queremos é

a aquisição de um' terreno para maior apreciação política porque
jníciar a construção de .uma es- encontramos dificuldades na

trutura própria - mais adequada aprovação dos projetos", reivín
para as atividadesdo lar, segundo dica . Os membros da associação
Cátia -, e de urn veículo maior, devem visitar, ainda em feverei
alétn de formar urn corpo técni-

'

ro, todas ás Câmaras de'Vereado
co permanente, composto por res para mostrar os trabalhos do '

psicólogo, pedagogo e assistente .Lar e pedir a parceria.
'

social. RIra conseguir captar re
cursos daCiacavi, a associação já
." . \

LUCIANADEAGU�
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Expectativà da APAE é concluir -

a construção ainda' neste ano
GUARAMIRIM

Uma das entidades mais

contempladas pelo FIA, a

APAE (Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais]
de Guaramirim está 'em cons

tante construção. A sede
atual, localizada no Bairro

Avaí, foi projetada em 1995

e, de lá para cá, a associação
já se estabeleceu nos fundos
da Igreja Matriz Senhor Bom

Jesus, no Centro, e no prédio
que foi provisoriamente sede

� da Prefeitura, na Rua 28 de
� Agosto, próximo ao Centro

,� de Educação infantil Maria
� Domênica. "Estamos com
g ,

ii: uma forte expectativa de ter-
minar as .obras neste ano",

anseia a diretora da APAE,
LucÜa Micheluzzi.

Apesar das contribuições,
Lucila afirma que o custo para
manter o centro é muito alto:

para reabilitação terciária (que
cobre todas as etapas) a esti
mativa é gastar, por baixo, um

'

salário mínimo por aluno. Atu
almente a APAE atende 86

pessoas. Ela contabíliza que
a despesa média fica em tor

no de R$ 32 míl por mês. ''A
soma geral do que entra não

paga as despesas", confirma.
Mesmo inacabada, Lucila ga
rante que a mudança para a

nova sede só trouxe benefícios:
"Temos parque e as crianças fi
cam no térreo".

APAE: a conclusão da sede se arrasta desde 1995, ano que foi projetada

Laudo indica instabilidade do
solo nos bailTOs de Guaramirim
GUARAMIRIM Caixa D'Água, que não apre-

A Secretariá de Planeja- sentou problemas. ('O nosso

menta promoveu ontem reu- trabalho até agora foi corre
nião entre 01' geólogos e mora-

. tivo, mas devemos iniciar a

,dores do Morro Schmidt, uma análise de prevenção de ou

,das áreas mais afetadas pelas' tras localidades", diz Zitta. O
chuvas. "Na localidade li faixa laudo advertiu a instabilidade
do mOITa tem uma declividade do solo. '� terra não deve ser

muito alta" com. grandes cica- mexida", destaca.
trizes-e perigo de deslízamen- Na quarta-feira (11), o pre
to", explica Normando Zitta, feitoNilson Bylaardt se reuniu
geólogo responsável pelo lau- com o superintendente regio
do. Cerca de 20 casas estão nal, Adelor Gretten, e com o

em área de risco e devem ser gerente local da Caixa Econô
demolidas. mica Federal,' Hylton Dal Ri,

Também foram analisados para viabilizàr um programa
'o Morro-do Satuca, onde uma de habitação no município,
casa d e ser demolida e ou-: além de' reforçar li parceria
tras duas receberam recomen- com a Cohab (Companhia Ca-

, dação preventiva, e o Bairro tarinense de Habitação).
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CARNAVAL :CHEGA COM NOVIDADES
Atrações .peculiares e sem muitos gastos, programaSecretaria.de Cultura.

,

'

JARAGUÁ DO SUL
A festa cárnavalesca jara

guaense chega com novidades.
Estandarte de Ouro, bailes pe
culiares e desfile. O investimen
to deve" ser menor do que no

ano 'passado, porém o número
de atividades vai aumentar. E,
quem garante a lista galantea
dora de atrações. é o diretor-pre- não Vamos gastar isso ,e vamos
sidente da Fundação Cultural, trazer novidades", completou.
Jorge Luiz da Silva Souza. A intenção é gastar R$ 80 mil.

A programação, que será "Nós repassamos (Fundação)
gratuita, abre com o baile de es- R$ 5.500 pará cada bloco",
colha do Rei Momo e da Rainha emendou .

. do carnaval neste sábado, às
21h, no Juventus (Rua Mathias PREMIAÇÃQ.
José Martins, n0337, no Bairro Os blocos vão passar' pela
Jaraguá Esquerdo). A animação avaliação do júri popular du
ficará por conta da escola Con- rante o desfile." Os quesitos
solado do' .Samba, de Florianó- 'harmonia, fantasia, animação,

_ polis! do Beírasamba, de [oin- .mestres-aala e porta' bandeira,
ville, do grupo Floripa Shaw e bateria é samba-enredo serão
do pagode Meu Prazer. analisados: Cada prêmio Es-

Os blocosUnidos daBrasília, tandarte de Ouro vale R$ 750 'e
'

Sem Preconceito, Estrela Dalva mais troféu. No dia 24, a comís
e EmCima da Hora se preparam são julgadora oficial divulgará a'
para os espetáculos na "aveni- colocação dos' blocos. Às .15h,
da". A Rua Reinoldo Rau, no .na .Fundação, os prêmios vão
Centro, vai se transformar na ser.entregues. Todas as equipes
passarela doscarnavalescos, no levam troféu. A campeã ganha
dia 21, próximo sábado, a partir rá' R$ 6 mil, a segunda coloca
das 20h. Ao todo 300 lugares da receberá R$ 2.300, á. terceira
ficam reservados para crianças, .

embolsará R$ 1.300 e a quarta
idosos e deficientes físicos. Por .sacará R$ 700. O Rei Momo e

, volta da meia noite o Baile Mu-
.

a: Rainha do carnaval serão pre
nicipal acontece no [uventus, senteados com R$ 500 e troféu
com a banda In Natura. no dia 14.

Para as crianças e os idosos,
,

as atrações serão os bailes espe- DAIANA CONSTANTINO

ciais. A animação infantil vai
'ser no dia 22, domingo, às 16h,
no Juventus. A festa da terceira
idade acontecerá no dia 24,' ter
ça-feira, às 8h, na recreativa do
Sindicato do Vestuário.

Segundo o diretor-presi
dente, o investimento foi de
R$ 120 mil em 2008. "Este ano

"Eu me sinto muito feliz por ser lembrado", confessou Avanir

Presidente do ligo ,dos blocos ajudo no jneparação dos fantasias

ABE'RTURA SERÁ DIFERENTE
: Hainha da Terceira Idade e Ajadef na frente do desfile

Outranovidade do carnaval Pinheiro, filha dé Avanir, foi
2009 poderá ser vista na aber- . uma das fundadoras do Em

as fantasias., "Precisamos, en
comendar de São Paulo e de
mora muito para chegar. Isso
é o que está atrasando o nosso

trabalho", completou.

tura do desfile. Na' frente virá
a participante mais idosa da
festa, Avanir Malheiro Pinhei
ro, 85, com o título Rainha da

, Terceira Idade e ao lado dela a

Ajadef (Associação [araguaen
se Deficientes Físicos).

.

Avanir sempre gostou da
festa carnavalesca e iniciou
como participante ativa : há
seis anos junto ao bloco Em
Cima dá Hora, "Eu fico feliz
porque toda a minha família
fica reunida -nessa festa. É um

prazer", destacou.
A presidente da liga de'

blocos de carnaval, Iracema

. Cima da Hora. O bloco levou o

prêmio por cinco vezes conse

cutivas e agora pretende levar
o sexto troféu. O grupo existe
há 20 anos e atualmente tem'
160 integrantes.

De acordo com' Iracema,
por causa da transição do
governo municipal e das en

chentes e deslizamentos de
terra, causados pelas chuvas
em novembro de 2008, a pre- ,

paração do carnaval começou
depois do Ano Novo. E uma

das dificuldades enfrentadas
pelos carnavalescos é a de
encontrar material para fazer

TRABALHO E DEDICAÇÃO
Segundo o diretor-presí-

, 'dente, a determinação da Fun
dação foi P€ITa que cada bloco
tenha no.rnínimo 100 partici
pantes. Cerca de 600 pessoas
estão envolvidas. "Este carna

val não'. será nem pior, e nem

melhor, a: festa vai ser diferen
te. Tenho certeza do sucesso
do evento parqué vejo a dedi
cação dos presidentes dos blo
cos", ressaltou Souza.
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CONQUISTAR AS BRASILEIRAS
"

Bordados, brilhos e pedraria influenciam as fãs de "Caminho daslndias"
Cada vez que estréia uma

novela na televisão, o públi
co feminino já sabe que virão
novidades na moda, tanto na

roupa como na maquiagem e

nos acessórios. "Caminho das
Índias" tem mostrado alguns
aspectos da cultura indiana e

os sáris chamaram a'atenção
principalmente por suas cores
e texturas, O bom sári é aque
le feito de tecido leve, prefe
rencialmente seda ou algodão
adornado com bordados e

brilhos, muito brilhos. Antes

.

de tudo, vale a pena explicar
que, de acordo com sua cultu

ra, as indianas se vestem bem

para agradar os deuses, por
isso não importa o que este

jam fazendo, estarão sempre
maquiadas e cheiis de jóias.
Ouro mesmo; já que por lá' o
metal é muito barato.

O brilho nas roupas, sapa
tos e maquiagem faz parte do
dia-a-dia das indianas.

O sári é um pedaço de pano
quemede cinco metros de.com

primento e tem um metro e

meio de largura (às vezes estas

.medídas podem ter alguns cen

tímetros a mais), não tem bo
tões ou qualquer outro típe de
fecho. Ele é enrolado no corpo
das mulheres formando uma

espécie de vestido e preso com

um broche ou alfinete em um

dos ombros. A sobra do pano
pode ser jogada sobre a cabe

ça ou no outro ombro. Bom, é

preciso uma certa destreza para
prender o sári, mas com um

pouco de treinamento as brasi
leiras poderão fazer bonito .:

Por baixo do sári é usado
- um Iípo de blusa curta para
cobrir os seios e uma saia, tipo
anágua, na qual se prende
lima das pontas do sárí.

As cores são muito vibran
tes. O branco é tradicional
mente reservado às viúvas e

o preto ninguém usa, pois sig
nifica mau presságio. As cores

preferidas são o azul, salmão,
amarelo, pink, azul-cobalto,
marrom, verde intenso e ver
melho; aliás, o vermelho éa
cor do amor e da paixão por
isso obrigatória nos vestidos
das noivas.

A maquiagem também é
muito usada e por todas as

mulheres. Os olhos são sem

pre' pintados de preto e bem
. delineados, pois eles acredi
tam' que assim afastam a in

veja, sem contar que o modo
corno se vestem e sepintam as

mulheres definem qual é a sua

casta, e o' seu estado civil. E
tem ainda, o bindi (ou terceiro
olho), aquela pedrinha entre

os dois olhos que simboliza o

olho da mente.
.

Mais 00 gosto dos br.osileiros, o figurino e ocess.órios de Chiara,
personagem de Vera Fischer, já invadiu os shoppings

No pele de M�yo, Juliano Paes veste um fino traje de casamento. O

destaque fico por conta das jóias que adornam inclusive o seu rosto

Um exemplo de sári fino e requintado
é este usado por Kochi, papel de Níveo
Mario em "Cominho das índios". Além
do bonito pano, ela usa braceletes

que cobrem quase que totalmente o
.

seu ante-braço

Acessórios estão
em �oda parte

Os acessórios são um des

taque. à parte não somente no

núcleo indiano da história de
Glória Perez. O visual de Chiara
(Vera Fischer) chamou a aten

ção principalmente pelos vesti
dões que alongam a silhueta e

a mistura de colares no pescoço
da personagem. Os acessórios
também são usados por Aída
(Totia Meirelles). Quanto aos

vestidos compridos, eles já "in
vadiram" todas as lojas dos sho
ppings e 'estão disponíveis para
todos os tipos de bolsos.

Outro acessório. que prome
te fazer a cabeça da mulherada
é o" brinco curvado de Maya. O
grande diferencial no brinco de
Juliana Paes é que a peça pas
sa na frente .e atrás da orelha e

foi inspirada em jóias usadas
na Índia. Assim, "Caminho das
Índias" promete influenciar' o
guarda-roupa das brasileiras em
prestando cores, brilhos e muita

vibração até que um próximo fo
-lhetím dite "novas regras" e crie
outras tendências, enquanto isso
a ordem do dia é acrescentar pa
nos à vestimenta.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCmnHl

.Onde O passado
nunca passe

"Roseana consegue para nós, mais verbas", Essa .

era a matéria de capa do jornal O Estado do Mara
nhão do último três de janeiro. Desdobrando-o, vejo
que o "colunista-chefe" publica sua coluna na pró
pria capa. José Sarney escreve: "Todas as manhãs
quando acordo, vou à janela do meu apartamento
observar a movimentação dos navios que atracam

para carregar minério de ferro. Percebo que até
poucos meses atrás eram dezenas por dia. Hoje tor
naram parcos ...

" Culpava o poder financeiro e in- -,

dustrial centralizado em São Paulo pela crise desses
meses. Viro a página, e entre notícias banhadas com
sangue, a coluna do sobrinho, Ivan Sarney, Esse
descrevia um artigo poético sobre beija flores. Pró
xima página, perdida entre notícias do futebol 10-
cal, uma coluna vindo direto de Paris. A coluna da
neta, Talita Sarney. Essa escrevia como é charmoso
andar pelas ruas da capital francesa apreciando as

vitrinas de grifes elegantes, e relaxar num dos seus

cafés espalhados pelas calçadas da cidade. Salpica-
va palavras em francês texto afora: Mais adiante, a
reportagem de éapa. Era puxada por uma fotografia

t.
curiosa aos meus olhos, sendo eu, UIh cidadão que
paga impostos. Mostrava a senadora Rciseana e seus

,
aliados, celebrando asverbas conseguidas emBrasí
'lia, sob brindes com espumante, Pra fechar, este que
é o maior jornal do Maranhão, as páginas sociais.

\
Consistiam em fotografias da {esta .de reveillon da
família Sarney. Era o tio com' as sobrinhas, a avó

. com a$ netas e assim rodava...
NoMaranhão a família Sarneymanteve o con

trole do Estado por 40 anos. Hoje, após as recen

tes derrotas eleitorais, controla cargos federais no
Estado. O domínio oligárquico foi tão inaléfico
para o Maranhão que entre os 50 municípios 'com
pior IDH (Indice de Desenvolvimento Humano)
do Brasil, quase 50% são desse Estado. A famí
lia controla canais de televisão, rádios ejornais,

·
como O Estado do Maranhão. Exerce seu poder
a ferro e fogo. Observei a raridade em encontrar

obras publicas que não levam o nome Sarney. As
_ oligarquias nordestinas, que têm ampla presença
no Congresso Nacional, sempre emocionando a

· nação pelos dramas sociais, nas suas terras, nada
mostram qualquer responsabilidade pela miséria
permanente na região. Essas oligarquias sufocam
qualquer manifestação de independência ou de

oposição. Daí a necessidade-de tomar o apare
lho do Estado, como se a Família fosse o herdei
ro. São os senhores dos seus Estados. Recordo,
num programa de entrevistas; onde um professor
de história contemporânea da FGV, na qual, sou
um profundo admirador seu, 'mostrando um es

tudo da presença dos sobrenomes dos políticos e
·

membros do Judiciário do nordeste. Fornecia um
quadro que causa pavor aos defensores da demo
cracia e das liberdades. Isso explica as impuni
dades gozadas por essas famílias. O Brasil Velho
não morre jamais; José Sarney está aí para não
deixar mentir. E como dizia a nota de rodapé do
jornal O Estado do Maranhão: mande suas criti
cas e sugestões para a nossa redação.

VARIEDADES���������

• Cine Shopping 1
• Se Eu Fõsse Você 2 (Dull)
(15h, 17h, t9h, 21 h -todos os dias)

• Cine Shopping 2
_

• Marleye Eu (Dub)(13h50, 19h, 21 h20 - todos os diaS)

• Bofmon - O Cavaleiro dos Trevos (leg) .

(16h10 -todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Sim Senhor (leg)
(15h, 17h, 19h, 21 h -todos os dias)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• Sete Vidas (leg)
(14h20, 16h40; 19h, 21h20 - todos os�ios)

�

Amigos
viajando

Neste empolgante thrlller de ação;
luke, um fotógrafo americano, e seu ami
go inglês, Adam, viajam pelo Marrocos e

encantam-se com a exótica Zahara. A
princípio seduzidos por Zahara, eles
sentem um crescente temor, enquanto
ela os leva a um belo lugar nas Mon
tanhas Atlas..

A doma
de azul

Jennifer Narody, antiga espiã do
Departamento de Defesa, sonha repe
tidamente com uma. mulher vestida ,de

.

aiul. Jennifer não sabe, mas esse mesmo

espírito apareceu, mais de três séculos
antes. Ao que tudo indica, a verdadeira.
responsável por aqueles acontecimentos
foi uma freira espanhola que podia estar
em dois lugares ao mesmo tempo.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
_ Denise surpreende Diego e Augusto. Joelma,

Mouro, Evondro e Adriano esperam por notícias
de Antonello. Myrno tento consolar Júlio. Júlio
está decidido o descobrir quem está lhe cau

sando tonto mal. Diego vê Celeste. Eles marcam
de se encontrar. Alaor oferece dinheiro o Maro
lonis poro ficar com Edmorzinho.lsidoro foz um

teste com os candidatos à vogo de confeiteiro.
Violonte levo um tombo. Júlio diz.o Diego que
não acredito que Denise posso ter algum envol
vimento com o falsificação no prontuário.

TRÊS IRMÃS
Suzana falo com Eros quando Anocleto chego.
O delegado diz o Walquíria que elo será levado

para uma prisão no RJ. Sandro desf�le,ce e é so
corrido por Bento. Sueli ameaço Excelência poro
proteger Juliano. Gaivão surge para ajudá-lo.
Xonde falo com Suzana 00 telefone. Woldete
confronto Violeta. Andrade e Alddes encontram
Wolquíria no prisão. Pacífico convido Jacaré
poro jazer porte de seu governo. Eros, Gregg,
Jerry e Alma usam fantasias poro se infiltrar no
bloco de Violeta. Augusto aparece pro Suzana.

CAMINHO DAS íNDIAS
Codore discute éom Ramiro. loksmi acuso Indi
ra de não ter evitado o sa,ídá de Roj do ír.dia..
Raj e Dudo possam o nóitejuntos. Yvone tento
convencer Raul o não devolver o dinheiro do

empresa. Codore diz o Raul que não. aceito
que ele e o irmão desfaçam o sociedade. Yvo
ne aconselho Silvio o procurar Murilo. Moya
encontro B.ohuan. Kochi ensino Moyo como

se portar no coso do sogra .. Raul recebe uma

corto de Ramiro. Moyo ceníessn o Devo que
vai fingir que gostou do noivo. Opash chego
à coso de Monu.

CHAMAS DA VIDA
Antônio está com um corte no testo e outro

no braço. Os paramédicos avisam que Antônio
está sem documentos e que o corro não tem

, placa. Beatriz aviso poro Tuquinho que elo,
, Tomás e Gugo vão interditar Vilmo. Tomás en

contro Suelen. Cozé ficá com ciúmes. Vivi conto
poro Pedro que Beatriz foi.dormir no pensão.
Pedro ligo poro o celular de Antônio. Antônio
está inconsciente e com o broço quebrado. A
enfermeiro diz poro o médico que Antônio foi
encontrado sem dõcumeritos e que nilÍguém
sabe nodo.

OS M UTANTES �

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Ezequiel' aviso que ninguém irá impedi-lo de
levar Érico de volto. Fabiano agarro Magda e se

transformo em cobro. Magda é sufocado pelo
cobro. Droco e Telê tentam convencer Semlru o

fazer um teste de DNA. Júlio chego com Pepe
omarrodo. Mario escreve um bilhete poro Mor-'
ceio li sai. Eléctron e Fog observam Cléo e Car
valho. Sandnt agarro Batista e o beija. Torso se

teletrónsporto. Ele se surpreende 00 saber que
Balista não quer mais,nodo com sua mãe. Irmo
desiste de ir 00 casamento de Mario.

(O. resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-----�--------.---VARIEDADES

Isabeli Fontano
está com Falcão
Depois de ter se separado de Rico
Mansur em pleno réveillnn. a top
Isabeli Fontana já tem um novo affair:
o vocalista do grupo O Rappa, que já
namorou Deborah Secco. Ainda não é
namoro, segundo o que confirmou sua

assessoria. Isabeli está em New York
a trabalho e deve retornar ao Brasil

.
somente no carnaval, que passará
com Falcão. Nem Isabeli nem Falcão
estão comentando o relacionamento.

SUDOKU

Michael Schumacher .

Stephany Brito
bem após acidente coloca silicone
o alemão Michael Schumacher de
clarou que saiu ileso do acidente de
moto que sofreu, no circuito de Carta
gena, na Espanha,. em testes para um

campeonato. "Tive um acidente hole e

fui levado em segurança para o hospi
tal. Os exames feitos não constataram.
nada e quero openns dizer que estou
bem". O piloto campeão de Fórmula 1
estava em uma Honda, quando caiu e

bateu a cabeça no asfalto.

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionle. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 tom números de 1 o 9 sem

repelir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quodrod9 de 3x3.

SOLUÇÃO

�I ÁRIES

't'P' (20/3 a 211'41

t.... I Plutã� continua
� i pressionando o

planeta Vênus que
transita pelo seu signo. As tensões
continuam especialmente no que
diz respeito a relacionamentos e

dinheiro. Muitas situações ainda
passam por mudanças ainda esta

semana.

TOURO
.

(21/4 a 20/5)
Apesar do trabalho
e da profissão
exigirem o máximo

de sua criatividade e esforço, há
um lugar em você que precisa de

.

silencio e interiorização. Trabalhe
o tanto que precisar e espere
pelos melhores resultados durante
todo ano.

.

Durou pouco a separação entre o

casal Stephany Britto e Alexandre
Pato. Segundo o jorriól O Globo, a
atriz já voltou para os braços do seu

amado jogador. Além de retomar a

paixão, Stephany deu uma repaginada
no visual. A publicação garante que
Stephany colocou prótese de slllcone
nos seios. Stephany e Pato ficaram
noivos no ano passado e se diziam
muito apaixonados.

�Vl\'tetinéuio S S 7 I $> OO�6
� Banho I\' TOlo. � Acupuntura Veterinário
� Vendo de rilholel � HO/pedogem R. Botão do Rio Blanco. 617

·co",,,miftio/@9moil.com

ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR •

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Mais umidade com presença de nuvens e "

. condições de chuva isolada especialmente no

início e final do dia. NOVACRESCENTE CHEIA MINGUANTE

� Jaragtiá do Slil e Regíãll

I SÁBADO
i MíN: 16° C
MÁX: 26° c
Sol

I·

HOJE
MIN: 15° C
MÁX: 26° c
Sol

)(
GÊMEOS'
(21/5 a 20/6)
Alguns problemas .

profissionais podem
voltar a atrapalhar

.

seus planos e agora é chagada a
.

hora de decidir o que você. quer.
,Continuar seguindo os passos
antigos ou se lançar ao novo?
Reflita profundamente sobre essa

, questão.

� "" CÂNCER
�AA.._. (21/6 a 21m
;��f� A tensão continua.
:. ,. Se puder sair de

,

cena melhor. Não
- Jeve.as coisas tão a sério e procu

re descansar o máximo que puder.
Coloque sua cabeça no ,lugar, não
deixe que as emoções tomem
conta de seus pensamentos, seja
racional.

b"'-. LEÃO

�,.:l (22/7 a 2218)
::. ') Você corre o risco

..-;) �,de se confundirou
de iludir-se. Procure

deixar bem claro tudo o que dis-
, ser. Não assine documentos impor
tantes nem feche nenhum negócio
nos próximos dias. Assuntos de
parceria passam por um momento
de espera.

'

Il}'-
VIRGEM .

(23/8 a 2219)
O ámor passa por
alguns questio-

•

nament!)s e você

percebe que tem pôntos que
devem ser mudados. Tenha claro

quais os passos que de.ve dar
.

em direção a esses mudanças.
Procure colocar o novo em seus

relacionamentos.

: DOMINGO
I MíN: 19° C
i MÁX: 25° C
I Sol com nuvens
!

=FI:
LIBRA

.

(23/9 022/10)
Dia 'ótimo em que
sua sensibilidade
estar� à flor da

pele. Você está acolhedor. mater
nal e disposto a dar o seu ombro
a todos os que precisarem. Se
tiver filhos, aproveite essa ótima
energia para sair e se divertir
em família.'

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Há grande necessi
dade de mudar no
trabalho. Procure
não se deixar levar

pela ansiedade. Todo trabalho tem
seus'momentos de tédio. E é nes- .

ses momentos que devemos pa�
para refletir e fazer as mudanças
necessárias para continuar..

I SEGUNDA

D<I Mí�: 21° C
'"

'

I
MAX: 23° C t',,, "

Nublado com chuvas

SAGITÁRIO

r
_. (22111 021/12)

Sua forma de se
relacionar passa
por mudanças

. eflltivas. Seu amor é'testado. As
decepçães são tantas que você
sente que, quanto mais conhece
os outros mais gosta de você. Auto
estima e amor em alta. Procure se

empenhar nos estudos.

� CAPRICÓR.NIO
r ." (22112 a 20/1 )

� Trabalho, muito
trabalho. Neste
momento você

investe sua energia em seu futuro,
que não será muito longínquo. Os
frutos serão colhidos muito antes
do que espero. Não se assuste
com as mudanças, p�is elas são
inevitáveis neste momento.

2512
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DIVIRTA-SE

Pena deMórte
Uma loira, uma morena e uma ruiva são
condenadas a pena �e morte.
No dia da execução a morena cochicha
pras outras duas:
- Esses guardas são muito tontos. Quer ver?
Vou dor um jeito de sair daqui
O copitão grita:
- Preparat Apontar. ..
E a morena grita:
- Terremoto!
Aí, o policial se assusta e a morena foge.
Chega a vez da ruiva e o capitijo diz:
- Prepara� aponta r. ..

A ruiva grita:
- Chuva - � sai.correndo.
Chega a vez da loira:
- Preparat Apontar. ..
E o loira grita:
- Fogo!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Faça aquilo que o
Universo pede. Sol;
te-se e deixe que a

'

vida leve você e sinta o prazer de
se deixar levar pela verdadeira fé

que toma conta de sua vida neste,
momento. Não queira entender
tudo racionalmente, pois não
conseguira.

�.y,'

PEIXES

IM. (19/2 019/3)
•• Utiiize das energias
...".., para'fazeras

'. mudanças que deve
fazer.Você já sabe quais são, falta
somente coragem. Mundo eme
cional e espiritual pedem reclusão
para investigação. Você tem dado
a devida importância para os seus

sentimentos?
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Sistemas contábeis
O,Colegiado de Contadores e Con

troladores Internos do Amvali realizou o

primeiro reunião do ano ontem, com o

eleição e posse do coordenador, elabo
ração do calendário de reuniões 2009 e

deliberação e repasse das orientações de
acesso 00 Colendário do Gestão Munici
pal. Foram empossados o Coordenador
Mário lemke - Contador do Prefeitura de
Jaraguá do Sul; o Coordenador Adjunto
EIi Paulino Riegel - Agente de Controle
Interno do Prefeitura de Massoranduba;
é o 'Secretário do Colegiado Adeline
Poleza - Diretora de Contabilidade do
Prefeitura de Borro Velho.

LOTERIA

i !!tm3nlUOglt1
CONCURSO N� 04319
Bmwtc l/u!©r 6© Pr©!ll!© ms)

1

Vendendo com Bom Humor
.

.

A palestro Vendendo com Bom,Humor está agendado pato 24 de março, o partir dos 20
horas, no Centro Empresarial de Jaroguá do Sul. O ministrante do capacitação será o profis-

.

sional Renato Pereira. O investimento poro os associados é RS 40 e os demais interessados
.

desembolsam RS 60. As vogas sõo limitados. Mais informações pelo telefone 3275-7024.

Seletiva Mostra
Competitiva .'

Assembléias -da

Acijs e Apevi
As inscrições poro o seletivo poro o A Acijs (Associação Empresarial

Mostro Competitivo, Meio Ponto e Palcos de Jaraguá do Sul) e o Apevi (Asso-
Abertos do 270 Festival de Danço de Join- ciação dos Micro e Pequenos Empre-
ville estão abertos. Os responsáveis por sos do Vale do Itapocu) iniciaram os

cada' grupo devem preencher os infor- reuniões plenários no segundo-feiro
moções até 30 de março. Ma� atenção: (9),' depois de quase dois meses de

.
o solicitação de revisão só pode ser feito . recesso. As duas entidades marcaram

até dia 27 de março - depois disto não há - poro o próximo dia t6 de fevereiro os

mais tempo hábil poro uma .eventual cor- assembléias para prestação de contos

reção. Após o conferência do inscrição será e renovação dos diretorias-. O encon-

enviado uma mensagem confirmando que tro acontece às t8 horas e é aberto o

o processo está correto ou informando em empresários, estudantes, profissionais
que porte do processo deverá,sér rense-. liberais e aos interessados em geral.
de, Os regulamentos estão disponíveis no Informações pelo telefone (47) 3275-
site www.festivaldedanca:com.bt .. 70000u·nositewww:a�ijs.com.br.

. Redação Empresatial
. .."" e O curso:de Redação,Empr:esoria será realizado, nos'ütas 9, lt, ts.e t8 de ,março, dos

F' . -t9h,áS-22h, no ,Centro EmpreSàriÜI deJórogúá' do Stil.,O iriveStim(mto� 'para Ossociódos:é"de
. RS 220, os nucleadosinstem RS 240 e os demais interessados pagam RS 350. Os interesso:.
dos devem se inscrever através do telefone 3275-7024 ou'e-mail eventoS@apevi.com.b[

EDITAL
MARGOT ADELlA GRUBBA LEf-jMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

na forma da Lei, ele.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titules contra:

MargotAdelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada
neste Oficio para serem protestados cones os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis,

Protocolo: 102736' Sacado: RICARDO EDMOND. DE SOUZA CPF: 037,589.899·90
. Cedente: J,H.TOZATI·ME CNPJ: 07.652.041/000
Número do Titulo: IiI . Espécie: Duplicata de Venda Mércantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala VenCImento: 02:0212009 Valor: 200,00
------�_._--�--�--_._-------_ .. "_.

Protocoto: 102841 Sacado: MARIA DO-SOCORRGDt. OLlVEIRAStLVA CPF: 298.909.183·15
Cedente: STAR LUCK LTDA EPP CNPJ: 02.396,670/000
Número do Titulo: 3087/1 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO l!9 BRASil SA Data Vencimento: 30/01/2009 Valo� 240,00.

Protocolo: 102870 Sacado: RENE PAULO SIQUEIRA CPF: 298.536.219·91
Cedente: POSTO PEROLADO VALE LTDA CNPJ: 79.004,933/000
Número do Titulo: 10272 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO . Data Vencimenlo: 25/01/2009 Valor 278,10

Protocolo: f02877 Sacado: ADRIANA GREIN CPF: 809.136.799·68
Cedente: FIGUEIRA MAT DE.CONSTRUCAO . CNPJ: 02.729.136/000
Número do Titulo: 3006001 Espécie: Duplicata devenca Mercantil por Indicação
Apre�entante: CAtXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 28/01/2009 Valor: 198,00
.. _ ... _----------_----------_._-----_._-_--------.-._------�---_._----

Protocolo: 102920 Sacado: CITY FERRà E ACO COMERCIAL LTDA CNPJ: 08.844.7251000
Cedenle: EDEI·COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ECNPJ: 04.617.412/000 .

_Número do Título: 005719/010 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO 00 BRASIL SA Dala Vencimenlo: 10/11/2008 Valor: 115,00

Protocolo: 103033 Sacado: BRUNO RODRIGUES FRANCISCONE CPF: 075,948.809·60
Cedente: CARAGUA CNPJ: 83.270.397/000
Número do Titulo: 6924/1 Espécie: Duplicata de Venóa Mercan!íl
Apresentante: CARAGUA . Data Vencimento: 23/0112008 Valor: 180,00

Prolocolo: 103034 Sacado: BRUNO RODRIGUES FRANCISCONE CPF,075,948.809·60
Cedente: CARAGUA CNPJ: 83.270.397/000
Número do Titulo: 692412 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresenianle: CARAGUA Data Vencimenlo: 22i02f2008 Valor: 180,00

Protocolo: 103035 Sacado: BRUNO RODRIGUES FRANGISCONE CPF: 075.948,809·60
Ced5"le: CARAGUA CNPJ: 83.270.397/00U
Número do Título: 6275/2 Espécie: Duplicala de Ven'da Meicanlil
Apresentante: CARAGUA Dala Vencimento: 13/0112008 Valor: 249,08
-.-"--".---"-----�--"--.-... "-._-.".--__:b'.--.

Protocolo: 103036 Sacado: BRUNO RODRIGUES FRANCiSCONE CPF: 075.948.809·60
Cedente: CARAGUA CNPJ: 83.270.3971000
Número do Titulo: 6275/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: CARAGUA' Data Vencimento: 1310212008 Valor: 249,08

Protocolo: 103037 Sacado: BRUNO RODRIGUES FRANCISCONE CPF: 075.948.809·60
Cedente: CARAGUA CNPJ: 83.270.397/000
Número do Titulo: 627514 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil

Ap�esentante: CARAGUA Data Vencimento: 13/03/2008 Valor: 249,08

Protocolo: 103038 Sacado:.BRUNO RODRIGUES FRANCiSCONE CPF: 075.948.809-60
Cedente: CARAGU_f\ . CNPJ: 83.270.3971000
Número do Título: 6275/5 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: CARAGUA Data Vencimento: 13104/2Qll8 Vaiar: 249,08

Protocolo: 103039 Sacado: BRUNO RODRIGUES FRANCISCONE CPF: 075.948.809·60
Cedente: CARAGUA .CNPJ: 83.270.397!000
Número do Titulo; 6273/1 Espécie: Du"plicala de Venda Mercantil
Apresentante: CARAGUA .. Data Vencimento: 12/01/2008 Valor: 80,00

Protocolo: 103040 .Sacaoo: BRUNO RODRIGUES FRANCISCONE • CPF: 075.948.809-60
Cedente: CARAGUA. CNPJ: 83.270.397/000
Número do Título: 627312 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentanle: CARAGUA Data Vencimento: 11/02/2008 Valor: 80,00

Prcíocolo: 103041 Sacado: AURELlABUTZKE VENERA , . CPF: 751.498.349·04
Cedente: BV FINANCEIRA SIA C.FJ CNPJ: 01.149.9531000
Número do Titulo: 750017965 Espécie: Cédula de Crédito Bancário .

.

Apresentante: ADVOCACIABELLlNATI PEREZ SiC" Data Vencimento.: 01112/2005 Valor: 5.823,07

Faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato, à Avenida MarechaltJeodoro da ..

Fonseca, 1589 a fim de liquidar o seu debíto,ou enlao, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados
na forma da Lei.Horário de Funcionamenlo do Tabelionato: 09:0Oh às 18:00h

'
.

Jaragua do Sul, 13 de Fevereiro de 2009
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BUXIXO
Sabe aquela loira que faz suas caminhadas 'e corridas diárias, tudo para ver

se consegue baixar uns, quilinhos na bQlança? Pois é, segundo um personal
da moda, a moça não tem jeito e nem reforma. Poisa gula é I) seu maior pro-

.

blema. Ela perde 700 calorias durante os exercícios e consome 1.500 só num
'

lanchinho. "Infelizmente ela terú que se conformar com o seu manequim
44". Resumiu o especialista.

SOS ,FALA SÉRIO!
Estou querendo ajudar um grupo de ' O todo gentil e inteligente Pedro aia'!,
garotos, de família bem humilde, a na terça-feira, citou o filósofo nustrí-
conseguir alguns instrumentos mu- oco Wittgenstein: "Nada é tão difícil
sicais. Principalmente a baterià ,e o quanto não enganar a si próprio". Isso
baixo. Podem ser usados. São crian- depois do desfecho do "paredão" da

ças talentosas, entre nove e onze semana no BBB. Pensando bem, isso
nnos que estão tentando montar uma quer-dizer o seguinte: Nua sei, slnce-.
banda. Por favor, ajudem! Ajudar faz ramente, não sei!
bem para alma! Pode entrar em con

,

tato comigo pelo e-mail moagoncal
ves@netuno.com.br '

NAS RODAS
• A minha querida Mira, da Mira
Modas, já está ultimando detalhes
para festa do seu niver no próximo
dia 15.

• Hoje à -noite, na Bierbude, os

'promoters-Thiago:i:MaUos e Pepe
Nórloch promovem a festa Sam-

, bando Com Elas. Presença dos DJs:
Marcinho Doãn & Os Pulgae e Xali
nhe, Noite imperdível!
• Anila Güenther é outra mulher

'que merece respeito de todos os

jaraguaenses. Ela é sinônimo de
solidariedade.

• O boa praça Sálvio Pradi promove
jantar doqueles,...na próxima terça
feira em torno dos "peladeiros"da
7° di�isão. O cardápio está rechea
do: marreco e lombinho de porco.

• Algumas empresas que adota
ram os jardins no centro da cidade

, estão esqueéendo de dar manuten

ção. O mato está tomando conla.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a minha sempre ami
ga Maurise H,eller. Ela lê'a coluna to- ,

dos os dias para ficar antenado no que
ccentece de melhor na secledade.

MAIONESE
Tem um guapo em Jaroguá muito bem
alinhado, liberal, que faz o tipo mu

lherengo e está sempre acompanhado
de mulheres bonitas, que perdeu o re

bolado e se revelou em reeente festa
badalada. Depois de tomar umas e ou-

'

tras o "rapaz" soltou, üternlmente, a

frango. Não quis nem saber do babado
e purtlu para cima de um jovem que
estava a tiracolo de uma bela loira. O
moço quando percebeu que o buraco
era mais em baixo, se esquivou e foi
embora com a namorada. Ouem pre
senciou, ficou de queixo caído com a

revelação do bonitón. Buxixo ardido
o feito "Pimenta do Ouintal de Casa":-

UÉ!
Pois é, tava eu lendo numa. revista o

resumo da novela Caminho das índias.
E soube que Kochi e Komal vão rece

ber Opash, Indira, Karan e Raj em sua

casa. Ahlihh! Então tá.

A bonita Karina Luiza Lietz ainda recebendo cumprimentos
pele! troca de idade, ocorrida ontem (12).

Na terça-feira, o grupo "Os Abutres"

(professores daUnerj), comandado pelo,
nosso diretor Nelson Pereira, tomou um

Rum com o comandante Lalo Sardinbas
no Quik Dog. Comandante g"errilhei'ró,
Lalo é uma lenda vivo que lutou na

'

Sierra Maestro 'ao lado de Che Guevara
e Fidel Castro. um legítimo cubano
que está passando férias em Corupá e,
ficou impressionado com a região.' "

TE CONTE1!,
III L�i!l di�e que 'pode faltÓir o
batoo\da DUma: mas as obras
do PAC não podem parar: Pareçe
que a dona 'ministra está com:g
bula toda. Nesse rio tem truta!.N;"

'11.:

4t'( 3376, 04M

AllIàW �1lDw$, 81) $1 C3
CeniImm,--� il!Jll> SIUI

.
'
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ECONOMIA-----------,----------

" ,

,TRANSITO CAOTICO, LINHA DE CRÉDITO
() financiamento poro os 'ceneessíenúrles de revendo de carros

:usados, aprovado no últi'ma qlftlrto-feira, foi bem recebido pelo setor.

"

i Segundo o Agência Brasil, o linho de crédito aprovado tem recurses'

%f"do FAT (Fundo de Amparo 00 Trabalhador) e recursos iniciais serijo na
ordem de RS 200 milhões e cada empresa terá um teto financiável de
RS 2.00 mJI.

.

Com o início dos aulas, o preocupação dos motoristas no cidade é com o aumento de engarrafamentos nos horários
de pico. O número de carros nos ruas causo congestionamento e estresse nos motoristas. Alguns pontos do cidade como

os ruas Ipirongo, Montecaseros e Marechal Deodoro sofrem com uma quantidade maior de veículos, devido aos colégios
próximos. Os leitores mais atentos já devem estar pensando, onde ficam os ruas Ipiranga e Montecaseros. Ficam em Petró

polis-RJ, cidade que tem um pouco mais que o dobro de habitantes que Joroguá do Sul. Mos parece uma situação igualo
nosso cidade. E, o que mais me preocupo é que temos o metade do 'j)opuloçã9 de Petrópolis e temos os mesmos problemas,
imaginem no futuro quando tive.rmos uma população maior.

INTENÇÕES . '

'

. Todos os atitudes foram paliativos até o momento. No suo grande
maioria, imbuídos de boas jntenções. Mos, é como o dito poputar: de

.

boas intenções o inferno-está cheio. As boas intenções não resolveram
o estado atual, quanto mais o futuro. Já é hora do cidade reverter este
cenário. No passado fomos destacados como uma dos cidades com os

melhores índices de qualidade de vida do país. E, culpar somente os

governos municipais anteriores, seria reduzir nossos responsabilidades
como cidadãos. Mesmo que uma grande parcelo de culpo do que aí está,
foi ocasionado pelo falto de planejamento e ações concretos desses go-
vernantes.

'

DO QUE NECESSITAMOS
A esperança é que o atual governo municipal consiga implantar o

infra-estruturo necessária, com novos pontes, ruas, avenidas, ciclovias,
reorganizar o estacionamento no centro da cidade e melhorar substcn-.
cialmente o transporte público. Mos, toda o população deve fazer sua
parte. Temos todos que agir, andar mais a pé, de bicicleta e utilizar os
famosos caronas solidárias. E, sem dúvida, exigir que os promessas de
campanha sejam cumpridas.

INDICADORES CÂMBIO

BOA AÇÃO OU AÇÃO ELEITOREIRA
. Segundo pronunciamento do ministro-chefe do Coso Civil,

Dilmo Rousseff, no último quarto-feiro, durante o Encontro
Nacional de Prefeitos, os famílias com renda entre dois e dez
salários mínímosserüaus mais beneficiados pelo programo
de habitação popular, ainda em estudo, que o governo fedeml
pretende anunciar em breve. "Com isso, vamos garantir quê
ns pessoas tenham condição de pagar'em função de suo ren

do: que jamais acumulem o pagamento do aluguet e o pres
tação da coso". garantiu o ministro-chefe. O programo, que
pretende construir cerca de 1 milhão de casos populares até '

2010, seria um excéle'nte plano, principalmente paro revita
lizar o construção êivil e disponibilizar moradias à popúlação
carente, mas fico sempre o dúvida, pois no próximo ano tere
mos uma novo eleição presidencial.

,ELEiÇÕES ACUS E APEVI '

No plenário de segundo-feiro dia 16, haverá o eleição das
novas diretorias do Acijs e do Apevi. E, conforme já informa,do
pelo nosso,eolune, o Acijs cO.ntinuará o ser presidido pelo em
presário Guida Jackson Bretzke e no Apevi assumirá o empre
sário Edson Roberto Schmidt, substituindo o atual presidente,

Custódio Vieira do Costa.

�íNDICE
IlB6VESPA

CRISE

VARIAÇÃO
-0,84%

MOEDA CUMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar comercial (RS) '2,28� 2,290 0,00%
Euro (em USS) 2,950 2,951 1,09%

e t a r r e k
ê

t e r r av c om v b r

Quedo de produção tem recorde
.

Aprofundamento da recessão na Zona do Euro favorece a queda de juros
BRUXELAS

A produção industrial da
Zona do Euro sofreu uma que
da recorde, em dezembro, indi
cam os dados divulgados ontem,

. apontando um aprofundamento
da recessão na região de moeda
única e reforçando os argumen-

,

tos a favor de uma forte queda da.
taxa de juros. Segundo os núme
ros do departamento dé estatístí-

'

cas daEurostat (UniãoEuropéia),
a produção industrial nos países
que usam o euro caiu 2,6% em

dezembro, acumulando no ano

uma queda de 12%, a maior re
dução em doze meses desde que
começaram os registros em 1990.

Os economistas entrevistados

pela Reuters haviam antecipado

uma queda mensal de Z, 1% e a

anual de 8,9%. Os dados da pro
dução estão alinhados com uma

'profunda queda do investimen

to, o que contribuiu para arrastar
'a zona do euro para sua primeira
recessão 'no segundo e terceiro
trimestres de Z008.

'

O BCE (Banco Central Euro

peu), que reduziu as taxas de ju- .

ros em um total de 2,Z5 pontos'
percentuais desde outubro pas
sado, deu sinais de que pode
voltar a baixá-la em março, à
medida que a economia mergu
lhe ainda mais numa recessão'
e a inflação desalecere rapida
mente. Na semana passada; no
entanto,o BCE:manteve enf2%
a taxa dejuros. Banco Central �uropeu reduziu as taxas de j'uros em 2,25 pontos percentuais e pode baixar ainda mais
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VIOLÊNCIA
, ,

Polícia fará relatório sobre agressão
Brasileira teve cortes de estilete pelo corpo e sofreu aborto de gêmeas
o consulado brasileiro na

Suíça aguarda um relatório
da polícia sobre o caso da ad-

, vogada pernambucana Paula'
Ventura Oliveira, de 26 anos,

que foi agredida por skinhe
ads neonazístas em Zurique.
A cônsul-geral do Brasil na

Suíça, Vitória Cleaver, que
deve §e "reunir com autori
dades -locais para pedir rigor
nas investigações, já .realizou
diversos contatos e deve re

ceber novas informações da
polícia. "

Além de' ter sofrido cortes
de estilete por todo o corpo,
Paula foi deixada sem roupa
e chutada inúmeras vezes. A

,

brasileira sofreu um aborto
das gêmeas que esperava há
11 semanas.

'

Paula falava ao telefone
com à mãe, no Recife, quan
do foi atacada, por homens
carecas é vestidos de preto.

,

Um deles tinha uma suástica
ná cabeça.

,

Eles a levaram para uma

área isolada e a torturam por
dez minutos. Além dos cor

tes com estilete, os homens
, ,

• marcaram nas' pernas da
brasileira a sigla do Partido
Popular da Suíça (SVP, na si

gla em alemão para Schweiz

Vo�kspartei).
.

RETORNO
A 'advogada pernambu

cana trabalha legalmente na

Suíça e planejava se casar em

março com o economista su

íço, Marco Trepp, que era pai
das duas filhasque esperava.
Paula deve,voltar ao Brasil
na próxima semana. Seu pai,
'Paulo Oliveira, foi à Suíça
para trazer a filha de vol
ta e se revoltou com o caso.

"Quero levá-la para casa, no

Recife, o mais rápido pessí
vel, Temo pela integridade
'dela até 'esses homens serem

'presos" disse.
Paulamora em Dubendorf,

pequena cidade que fica a três
quilômetros de Zurique. Ela é
funcionária de uma empresa
líder mundial em transporte
marítimo. Ela foi atacada por:
volta das 19h de segunda-fel
ra, quando voltava para casa

, depois do trabalho.
'

Satélites' de comunicação
'colidem no órbita do Terra

Dois satélites de comuni

,cação colidiram no primeiro
acidente de grande porte entre

duas naves espaciais na órbita
da Terra, causando duas nu-

,

vens' de fragmentos que repre
sentam um pequeno risco à

estação espacial internacional
Alpha, informaram'autorida
des espaciais ontem. A Nasa

(Agência Aeroespacial Ameri
cana) informou que precisar�
de algumas semanas para de- ,

terminar com exatidão a mag
nitude do choque, ocorrido
na órbita terrestre a cerca de
800 quilômetros sobre a região
russa daSibéria.

"Sabíamos que isso acon

teceria um, dia", comentou
Mark Matney, um cientista 'do
Centro, Espacial Johnson da
Nasa, em Houston, especiali
�ado em lixo espacial. A Nasa
calcula que o' risco à 'estação
orbital seja' mínimo. A base

circunda a Terra mais de 400

quilômetros abaixo da área de,
choque. Da mesma forma, não
há expectativa de perigo para
o ,ônibus espacial que partirá
no próximo dia 22 com sete
astronautas a bordo.

O choque envolveu um

satélite comercial' americano
lançado em 1997 e. um de fa

bricação russa, colocado em

órbita em 1993 e que, aparen
temente, estava fora defuncio
namento. O satélite russo es

tava fora de controle, afirmou
Matney. Cada um dos satélites .

pesavaaproximadamentemeia
tonelada. Ainda é descoifliecí
da a quantidade de destroços'
resultante da colisão. Já houve
colisões acidentais anteriores'
na órbita da Terra, informou
a Nasa, mas todas elas envol
'viam choques menores envol
vendo peças soltas de foguetes
ou de satélites pequenos.

, .

o
,,<

�
:::o
>
Õ

Paula fói atacada e marcada por homens carecas e vestidos de preto, enquanto falava com a mãe ao telefone
,

'" .

,

Economia
de R$ 4 bf'

o ministro de Minas e Energia,
Edison lobão" disse ontem que a edi
ção 2008/2009 do Horário de Verão,
que termina amanhã, dia 14, gerou
uma economia de aproximadamente
RS 4 bilhões. Houve uma redução do
consumo de 2 mil MW (Megawatts)
durante o horário �e pico.

SONORA

Proibição de mp3
com volume alto
Um projeto de lei que proíbe o co

mercialização de tocadores de mp3 com'
volume que ultrapasse os 90 decibéis,

,

está em estudo no Câmara dos Deputa
dos. Pelo proposta, os aparelhos teriam
de trazer também um alerta pa[a os

riscos do uso prolongado em alto volu
me em todos esses aparelhos. O proje
to inclui .nôo só Ipods e similares, mas
também aparelhos de múltiplos funções,

,

como celulares.

Plataforma flutuante<fica parada no leito seco de um rio
no subúrbio de Pequim, no Chino. O norte do país sofre com' o'
falto de chuva desde�Qovem,bro, 'o que repr�' entn o pior seco
do�' últimos 50 IlnO.S. Cerco de 3,4 milhões de pessoas estão
sem água adequada poro beber'
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Por
RicArdo .

DANieLireis

,ZOEIRA
Creio que todo mundo aí já viu a

nova Ipgo desenhada para li Pepsi,
não? Ela é para ser um sorriso:

Meio que discordando dessa visãQ
do imagem do marca, o designer
Lawrence Yang ganhou espaço no

web essa semana com suo versão
sobre como poderio ter sido Q
desenho:

Joel Kochellp no alto-astral da segunda
edi'ção da Festa do Casarão

E o gente não tinha nem parado de
rir, aqui quando nosso amigo
Alexandre Meldou bateu no MSN
falando "Mon, minha versão,

, Deixo eu te enviar um arquivo!"

,NOVIDADE COM OPORTUNIDADE
Galera que curte games que fique de olho, que lá por
março vai inaugurar no 'centro de Jaraguá uma cosa

de videQgames top de linho. Consoles de última

geração, .
os melhores e mals recentes jogos,

acomodações de primeira e uma ótimo localização
serão os dife�en,ciais do point, que vai chegar aí via

• caprichado inv�stimento de gronde amigo nosso. Pra

, quem já'brilhou o olho fica o deixo: que tal trorfipar
'no �oéol? ó'enioil gomeonjoroguo@gmoil.com está

,. eherte. espemndc manifestações de condidatoscom
disposição poro�rabolhar com atendimento.

Wohaho! Sem mais comentários. ÀS COMPRAS!
Poro rapazes e meninas, prestenção na notinha: a

MAIS COMPRAS loja Extreme está liquidando geral seu setor
.

.

. feminino com descontão de 50%, que é pro fazer um,
Quem mondou e-mail foi o Sro. boto-foro absoluto. A iniciativa é por conto do novo
Hlen- d� Hlen

'

s Cosmética, que big boss Adriano vai voltar o loja INTEIRAMENTE
convidando os leltores o aprovei-

'

para o público masculino. Convenhamos, com o
torem o 'Febre de Shopping que vai cidade saturoda de lojas poro osmenininhos, tovo na
rolar até domingo no Shopping horo de alguém ter o tino. Lá por março o Extreme já
Center Breithaupt. Na ocasião das estará então focada, possapdo o vender social'
promoções, a loja está com até 40%. masculino também, com marcas top como Aromis,
de descon_to em seus produtos. Dudalina e Vves saint louren!.

'Schrauts: gente b,oníssimli, os ,irmãos Ramon (e) e Darwin destacam-se entre Q

galera. E um tonto atrasados, mos ainda valendo, vôo os cumprimentos ao Darwin
pelo aniversóriQ celebrado último dia 11. Felicidades rapaz!

JOVEM
/'

e

MAX

À TODA
Blog vai bombondo com nosso -pesqulse "Quais são os

estabelecimentos que bem atendem em Jaraguá do SUl?"
categoria bares, restaurantes e lanchonetes. Mais de uma

centena de participações já foi registrado, e claramente percebe
se como sendo 4 os estabelecimeritos.favoritos na cidade. Já deu
seu palpite? Acesse o porocoso.com e confiro como estão indo os

indicações.
. .

MOMO
Passou batido no agendo de ontem mos o gente corrige: lImanhã
lá no 6.E Juventus rolo Baile de Carnaval com escolho. de Rei
Momo e tudo mais. Haverão dois grupos de pagode promovendo o

agito, que será jncrementodo com presença de mulatos

dançarinos, passistas, bateristas, mestres-solo' e portos
bandeira. O evento quem promove é o Fundação Cultural, e °

entrado é gratuita.

CARNAVAL· "

Esse ano tem tudo pra festa ganhar força e;,_quêm sabe até,
emplacar mais adeptos no, cidade. Estou longe de gostar do

gênero, mas devo reconhecer que o Fundação Cultural montou
úmo agendo considerável paro o ocasião (confira em

portal.joraguodosul.com.br), que ainda pode ter salões cheios
por conta de que uma grande empresa do cidade,' por motivo de
mon'utenç6es, vai acabar 'dando ;folgo paio' uma porte dos
'funcionários nos dias 23 e 24. Sem medo do ressaco, em coso é
que essa galera não vai fic,or.

CARNAVAL - 2 ,

BaepÉmdi já anuncio sua programaçãO: dia 24 de fevereiro,
quarto-feiro, às 15h tem baile infantil agitado' por DJ" com

entrado liberado. Mais tarde no doto, a tradicional Noite Azul e'
Bronco cOlI)eça pelos 23h, c,om animação peluqrupó Manchester
Band. Os valores antecipados estão definidos em RS 15,00 para'
sócios e RS 25;00 para não-sácios.

FALANDO EM FESTA
Tem evento grande chegando aí na agendo:
- Dia 19 vai rolar MicoreJa de Carna,vol no EstliÇão do Tempo; com
Toti Garcia & 6rupõ Chega Màis. . ..

- Dia 27 o top DJ gringo Deep Mor,iono vai apresentar-se na

Bierbude, junto ao fero nacional Chris KesSler.
'

- Dia 13 de março vai rolar show de sertanejo universitário com'

_ di,lplo do circuito nacional lá em 6uoramirim; no Diana. Dupio
Marlon & Moicon é quem cbe,go com prumoçãozinho
diferenciada: quem comprar ingresso óntecipodo concorre em
sorteio a um jantar com o duplo.

I'

._

O'sorriso de Alba Figueredo, que tem conquistado as

atenções nas !faladas deJaraguá do Sul

Também na Festa do Casarão, Aline Freiberger dá uma

.parada no agito poro fazer o registro
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TRAUMAS
Dia desses soube que uma amiga inscreveu a filha num concurso famoso,

que fez uma seleção de modelos por essas bandas. Não passaram da pri
meira etapa e a menina voltou pro casa, se trancou no quorto e por lá ficou.
Concurso de beleza éum termômetro idiota que premiá meia dúzia e faz to
das as outras acharem que não são boas o suficiente, apenas por não terem
um tipinho desenhado e exigido peía sO.ciedade. Essas meninas vão tréscer, vão
entender e vão se acostumar com (IS decepções da vida. Algumas vezes a palavra
"não" nos deprime, outras, nos revolto e outras, nos faz mais persistentes. A
filha da minha amiga, assim como a moioria das garotas do concurso, se tornará
uma pessoa forte e batalhadora. Mas esse momento, de 'não ser a mais..linda, vai
perseguir por muito tempo, muitas das meninas "descartíidas".

TIO APOLO RESPONDE
(tioapolo@ymail.com)
Tio Apolo, quero um conselho.

A ex do meu companheiro vive me

agredindo? E ele não me defende,
diz que não pode criar confusão
com a ex por causa do filho. Na
última vez, ela chutou meu car

ro e só não me bateu 'porque eu

consegui sair do local. O que devo
fazer? (Ana l. H)

- Minha amiga do olho roxo.

Parece que a ex ainda tem o con
trole sobre o seu macho. Ou você
o coloca na parede, para que ele
-ocupe devidamente o lugar de
seu companheiro, ou você encara

a ex, devidamente preparada com

luvas de here.ou faz como da úl
tima vez: Tira o salto e 'corre!

DO INTERNAUTA:
'

Quero reclamar das pessoas que
pensam que.sua fé ou crença, salva os

seus atos. Ser uma pessoa do "bem"
'

não significa que você é uma "boa"
'

pessoa. (KETO)

Quero reclamar com a Caixa Eco
nômica Federal, que NUNCA sorteia os

númernsque eu jogo na mega-sena!
. (FÁBIO SILVA)

LINDO X HORRíVEL
LINDO: O figurino li a maquiagem da Juliana Paes na novela

Caminho das índias. A musa declarou em entrevista à Globo, qu�
ela própria faz aquela'produção fantástica.

HORRíVEL: A.atuação do Vitor Fasano dando uma de galã em

horário nobre, mesmo depois de-redes as encrencas e fiascos em

que se meteu. O parzinho com a Isis Valverde não caiu bem. Aliás,
nem o papel da menina está lá aquelas coisas. Vai ver é fixação
na Rakelli espevitada.

FIOS DE OURO
,

Para as mulheres que vivem querendo dar uma
renovada no visú, mudando a cor dos cabelos, eu

posso antecipar: os tons dourcdns estarão com tudo
na próxima estação. Dependendo do seu tom de pele
e da sua disposição você pode tentar umas mechas
loiras, um loiro discreto, ou até mesmo o loiro fatal.
É importante ouvir dicas e sugestões. Amigas do pei
to costumam ser ótimas conselheiras. Profissionais,
competentes, também! Fica a dica.

.
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• E a Madonna hein? Veio para
o Brasil, fez seus shows espetacu
lares, embolsou uma grana que a

gente não consegue imaginar (na
nossa cabecinh_a de três dígitos)
e ainda levou um garotão lindo
de olhos verdes, chamado Jesus.

.:Abençoôda é poucoL
'

,

'. De acordo com o Instituto
Nacional de Pesquisas Espa
ciais, só em janeiro 47 pes
soas morreram atingidas por
raios no país. Para. você que
adoro ticar na janela espian
do a chuva, fique sabendo que
uma aos recomendações do
Defesa Civil é ficar longe de
portas e janeJas.

Angelina Jolie e Brad Pitt
(Sr. E- Sra. Smith), Tom' Hanks

."

e Audrey Tautou (O código 00-
Vince) e Ralph Fiennes e Jen
nifer lopez (Encontro de amor)

" estão entre os piores cosais do
cinema, numa lista divulgada
na internet. E a gente suspi
rando "Ai, que fófis".

UM BEIJO
EUMTAPA

Pesquisas científicas estão ajudando a entender a sensação do
. beijo, diferente nos homens e nas 'mulheres. Póra as mulheres, o beijo
é muito mais importante e tem papel fundamental numa possível noi
te de sexo. Em contrapartida, para os homens o beijo é o prelúdio de
uma noite selvagem. Ouinze casais foram estudados e em apenas uma
coisa contordaram: o beijo é poderoso para encerrar uma briga. E nós,
mulheres sensíveis, cheias de amor pra dar, já não sabíamos disso?!EU DISPENSO

Que tipo de "amigos" a gente não precisa? Aque
les do tipo "Sec.a Pimenteira" que não podem te ver

com alguma novidade quejó vão: botando olho gordo!,
os mentirosos e falsos, os que usam você para apa
recer e ficam tiranao onda com a sua cara na frente
de todo.mundo, os folgados que acham que você pode
tudo e que eles não devem nada, e os "puxa-saco" que
toda hora querem te impressionar, concordam com

tudo o que você diz e fazem exatamente o que você

quer. AlJlizade assim, só agüenta quem quer.
'

NA JANELINHA .

A escola mais próxima tem obrigação O) de garantir vaga às,
crianças, assim como os pais tem obrigação de .procurar a escola
vizinha para evitar a superlotação. Pior do que receber um não é
ouvir uma secretória dizer ironicamente que "se você quiser, seu
filho pode ficar pendurado na janela, para assistir a aula". Ima
gine um profissional desse' gabarito acompanhando nossos filhos
diariamente'! Revolta em doses extravagantes!

'
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Down hill urbano
o piloto de Schroeder, Mo·

rkolf Berchtold, estó corlfirma·
.. do no Descido dos Escadarias
de. Santos, que acontece neste

domingo, no cidade do litorol
paulista. Esta é a' sétimo vez

que o evento é promovido e terÓ
o transmissão 00 vivo do Rede'
Globo, no domingo de manhã.'
MarkoU, que é atual bicampeão
pen-emerieene. venceu esta

provo em 2003 e, por isso, chego
, com grandes chances. Além dls
so, ele é o brasifeiro mais bem
colocado no ranking da União
Ciclística Internacional.

. I

'UNIAO,,;DOS AT[�tICOS·'
....

-

.

'Oiltra boa,notícia vindg do Estrada Novo é que os�tléth:ós se untr,9m�
.Há. cerco de, cinco anos, quando dpenas um Atlético existia, um de··
'sentendimento entre dirigentes causou um racha e um novo ti!Í1�.Joi
fundado. ASsim, o Aflético EC vinhâ disputando o Varzeano ,�..

o Àtlético
" fNEC os competiçôes dali,ga. Paro' tórmoHzor novamente"tJ união; a

comunidad�,será chamada Para uma ossembléia, .Que então decidirá
qual represenfaró,º ijairro .. D�poi,�.disso" os direto(ias .aefinl�
fã� a· ência om,peti�ões irão disputaI: Uma coisa �.ceqo
� tI 'rÍJ b gro t inuaró'na ,camisa do time, seja,ele quol f,oi

'

f" .

. :;, "�
,
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o
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;?
s
:::l
>
z

AUTOMOBILISMO .

Joaçaba tem um dos autódromos mais tradicionais do Estado e a pista foi reformada para receber a etapá'

Joaçabo recebe 10

etapa do Estadual
.

Cinco pilotos da região�confinnaram presença
JARA$UÁ DO SUL.

Os motores voltam a ron

car pelo Campeonato Cata
rinense de Automobilismo,
principal

.

competição do
gênero no Estado. O palco
da primeira etapa da dispu
ta será o Autódromo Gavalo
de Aço, em Ioaçaba, neste

fim-de-semana (14 e 15/2): A
prova contará com 70 parti-

. cipantes em cinco éategorias:
Marcas A, B e N, Stock Car

Ómega e Stock Car Opala. A
Mini Fórmula Jubular ficará
fora da disputa este ano ..

No total serão cinco pilo
tos da região participando dos

pegas. Cristiano Rosa (Gabo
ardi), atual vice-campeão na

Marcas B, terá um desafio a

mais para este ano. Ele estréia
na categoria principal. (Mar
cas A). "Montamos um carro

novo e na primeira prova va

Il10s fazer uns acertos, apesar
de ser um pouco mais difícil,

.

com competidores mais expe
rientes.iestou tranqüilo para a

estréia", relatou.
.

. Alessandro
'c Coelho

(Malwee/Rac/Conexão . Marí
.tima/Bussínes Informativos/

.

Conaíd/Exata/A] Potter/Fibra-
_

luz/ProaçolPRK!Tecno Enge
nharia) também inicia a com

petição com novas pretensões.'
Ele ficou na quarta posição
em 2008, resultado que não
o agradou. "Esperava mais no

ano passado, mas houve al

guns contratempos", atribuiu,
informando que 2008 foi- o

primeiro ano dele na Marcas
A. Com a experiência que ad
quiriu um carro 100% novo e

.

uma estrutura maior, Coelho
disse que "está indo em busca
do título".

.

O outro piloto a competir
pela Marcas A é Dirceu Rausís
(Frenar/Pré Metal/Pérola/Vê
Mais/Cidade Veículos/Direta
Contabilidade/Dinâmica Ele-
vadores/Cilo Despachante).

�

Desde 2003 nas pistas, ele,

disse que está se preparando
e este ano competirá o cam

peonato .inteiro. 'Ano passa
do participei' apenas de três

provas, para este ano espero
. fazer a competição completa.
É um campeonato bastante.
equilibrado e o, nível da com-

'

petição aumenta li cada ano",
explicou.

Quem "também marcará

presença em Joaçaba é Elinor
Elert (Audicont) Há 12 anos

participando de competições
o objetivo dele para este ano é
"se divertir", já que oautomo
bilismo é encarado como um

hobby pelo piloto.

GENIELLI RODRIGUES
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POEIRA

Areia atrapalho treinos no Bahrein
Pelo segundo dia consecutivo, pilotos tiveramde deixar a.pista de Sakhir
SAKHIR (BAHREIN)

A& tempestades de areia
continuam sendo o maior obs
táculo daFórmula :.1 noBahrein.
Ontem o vento forte na região
do circuito 'de Sakhir voltou a

atrapalhar o trabalho de Ferra
ri, BMW e Toyota, três equipes
que fazem testes no local para
temporada deste ano - na quar
ta, o mau tempo já havia inter
rompido o trabalho delas.

O finlandês Kimí Raikko
nen (Ferrari), oitalíano [arno
Trulli (Toyota] e 'o polonês
Robert: Kubica (BMW), os três

pilotos que foram à pista, nem
conseguiram completar' vol
tas rápidas. Na quarta-feira, .

pelo, menos, os competidores
puderam treinar no' início da
manhã, antes da tempestade

de areia.
As condições adversas :0.0

Bahrein são um duro golpe
no planejamento dessas três

equipes, que fugiram das pis-
. tas européias com medo de
terem seus testes atrapalhados
pela chuva. Mas os treinos de
Toro .Rosso, Red .aon. McLa-.

ren, Williams e Renault estão
acontecendo normalmente,
nesta semana, em [erez de la
Frontera, na Espanha.

'

. De qualquer maneira, Fer
rari, Toyota e BMW voltam à

pista hoje, na esperança de
poderein, enfim, retomar 'os
trabalhos sem' interrupções.
As três equipes � já cogitam
continuar no Bahrein até do

mingo, dois dias além do pra- .

zo inicialmente previsto. Fortes ventos fizeram com que os treinos de ontem fossem cancelados no Oriente Médio

.

BOTAFOGO - 2° CAPíTULO ·;'i'",
&'

Estó em andamento um projeto qmbicioso, cujo �struturo contorg com gestao piofissio�
nol, departamento jurídico; setor ,dç MorReting e Eventos. Oilepartamentô de futebol
contará com o supervisão de Do Silva e o.cQJ11ando técnico com.Vanderlei Araújo eAdel .." ,

,

,

'mo Boeing. O time será forma-
do cOm jogadores;. dô regiãO

,

e talJl por 'meto participar do
Varzeano; do Primeiro ÓtVlsão
do Liga· . .:Joroguaebse 'e do 3°
divisõo de Amadores do cam�
p stodual. Pára ((mIo
b tfOru

. O Botafogo passou o ser mais do que um time d� futebol. Edificou excelente sede social, salão de festas dota
do de bar. cozinho, e solo de jogos. Constr-uíra!11 um novo Estádio poro o futebol, moderno e amplo. Tornou-se

. referência poro encontros sociais e esportivos de todo região.

ALTERNANDO CONQUISTAS
No mundo dos esportes, o time do "Estrelo Solitária" alternou conquistas no Primeira e Segun
do Divisão do ligo Joraguaense de Futebol. Disputou li campeonato Estadual Amador. No Se
gundona, conquistou oscampeonatos de 1952, 1972, 1974, 1975 e 1977. No Primeiro Divisão
obteve o galardão máximo nos anos de 1959, 1961, 1964, 1976,"1987, 1988 e 1989.

.

UM TIME DE ESTRELAS
Mario Marinho Rubini era juvenil quando o esquadrão levantou pelo primeira vez o campeonato do

Uga em 1952. cam os olhos marejados; lembrou com saudade o nome dos heróis: Mário, Tarcísio,
Undo Maba, Chico, Setembrino, Lombardi, Gimbigo, Ademot Rubini, Faustino Girolla e Zico. Lem
brou doesquodrão que levantou o tricampeonato do Primeiro Divisão nos anos de 1987/88/89:
Djolma, Negri, Jesse, Toto, Nilton, Renato, Tomazelli,'Bortolilmeu, Paulin�o, Fenpe, Goto, La
ranjinha; Gaiteh'9, Erching, Wanderley, Luizinho, Sidney, Ivanir, Gaúcho, carlito -Mannes e Rubi
ni. Houve jogadores que brilharam nos anos 60/70: Acácio e Toninha Gadotti, Wilmar Rubini,
Mário, Zeca e Celso Papp, Sérgio Girolla, Laércio, Louro Stoinski, Paroná, Pedrini, Schneider,
Mortinho, Sérgio e Olívio.

ESCOLlNHA DE FUTEBOL
Sob o presidência de Erick Enke, o clube mantém uma Escolinha de Futebol, idealizado pelo empresário .

Odair, sendo que ex-jogador Do Silvo coordeno os atividades e é auxiHodo po·r mais quatro professores e uma .

. secretário, todos voluntários, já que estão sem patrocínio. São 225 alunos/atletas, cujo idade se sltueeatre
'

seis e 18 anos. Treze são meninos. Os alunos são oriundos dós bairros Borro do Rio Cerro, Rio Cerro, Rio do .

Luz, Jaraguá 84, Iltcdn Mosca, Amizade e Vila lenzi, Os treinamentos acontecem pelo manhã dos 8h30 às
11 horas e, no período vespertino, dus 14h30 às 18 horas. Os alunos não pagam mensalidade. Nos meses

de feveretro e março haverá peneiro poro selecionar jogadores, efetuados pelo Traffic e pelo Figueirense. O
garoto André, selecionado ano passado, está nos categorias de base do 'São Paulo.

.
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BOMBA VASCAíNA

63 CJTR:OE"N C4 PAUAS 2.D GL 4 07108 PRATA"'
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Dinamite é acusado por ex-diretor
Ex-vice de marketing do Vasco, José Henrique Coelho, denuncia atual gestão
RIO DE JANEIRO

A má fase- do time do Vas
co parece mesmo não ter fim.
Desta vez o ex-vice-presiden
te de marketing José Henrique
Coelho convocou a imprensa
para revelar à conteúdo de uma
carta-denúncia que entregou ao
presidente Roberto Dinamite.
Coelho aproveitou para revelar
a atítude de Dinamite de 'privi
legiar a contratação de parentes
para compor o quadro de fun
cionários.

"Durante oito anos, ii nova
diretoria repudiou essa prática.
realizada pela administração
anterior. Aconteceu pela famí
lia do ex-presidente (Eurico
Miranda) e de outros dirigentes,
do Vasco. Porém, o presidente
Roberto Dinamite contratou o

seu genro Gerson para a prática
de logística cio futehol", disse
o dirigente! declarando desco
nhecer dos valores.

Outra acusação foi contra o

atual secretário da
-

presidência
LeonardoMarins. "Ele tem como

assistente no departamento de
futebol oVictor (sobrinho de Ro
berto Dinamite)", acusou.

Coelho disse também que
o salário dos funcionários es

tão atrasados desde dezembro.
Ainda foram apontadas fraudes
no orçamento do time cruzmal
tino e caixa dois na venda de
ingressos (onde os dirigentes. fi
cam com até dois mil ingressos
por partida). rc- .

",,,::�.

Segundo b dirigente/o' te
soureiro do Vasco, A;gosti.ri.ho
Taveira, chega�<ille,,�:�oihtirderô para fazer em casa e en

tregar no dia seguinte. Coelho,
além de denunciar as fraudes,
também estava inconformado
com as omissões. "Em um de
terminado jogo do Brasileirão:
do ano passado, mandaram fa
zer ingressos' a R$ 5,momentos
antes da partida. Tudo aconte
ceu por ordem do presidente".

VOU<SWAGEN
1 JETTA 170 CV

�OUTRAS MARCAS

COMPLETO + RLL
• Q7108 PRATA

2 fOX 1.6 PlUS FLEX AC DI1 TE LT or 06107 VERMELHA
3 FOX 1.6 PLUS FLEX 4 AC DH TE LT DT 06107. VERMELHA
4 FOX 1.6-PI:US FLEX 4 COMPLETO 06/07 VERMELHA

5 FOX 1.0 CITY FLEX 4 AQ LT Dr 0 ....04 PRETA
6. GOl.F 1.6 FLASH FLEX 4 COMPLeTO'RLL'eov�o 05106 PRATA
7 GOLF 1.6 4 COMPLETO + RLL 0310� PRATA
6 GOLF 2.0AUTOMAT 4 COMPLETO.MlT•• I;tIIl ..... 02J03 PRETA
9 GOLF2.0
lO GOLF GNV

COIolPLETO.,tJII."""'IILl,01ID2 VERMELHA

Of/D2 VERMELHA
11 GOLF1.6 COMPLETO

12GOLF1.6
13 GOLF 1.6 4 COMPLETO

,.4GOU.6POW1!RfLEX .4 COMPLETO

15 GOL 1.6 POWER nex .4 COMPLETO

16GOL1.6J>OWERFLEX DHLTDT

17 GOL 1.6 POWER OH TE LT or-

18GOL1.0C!TYfLE)lGNV" TEAI..,ltOT
19 GOL 1.D·CITY Fl.E)( AQ l1"DT FN

- 20 eoi, 1.0 CITY FLEX 4 AQ LT or

21 Gal 1.0 CITY FLEX TE Al lT DT

22 GOL 1.0 CITY FLEX ACAQ LT DT

01102 PRATA

00101 CINZA

00100 VERDE

07107 PRETA

06/06 BRANCA

041(15 CINZA

03!D3 CINZA

07107 BRANCA
07/07 PRETA

07/07 CINZA

06f06 CINZA

05106 BRA�CA
23GOl1.0CITYFLEX A.�OHlTDTAQ ""00'06 BRANCA
24 GOL 1.0CITYFLEX· DHAO .05106 PRETA
25 GOe 1.0 CITY FLEX 4 AQ LT DT 05106 PRETA
26 GOU.O CITY 4 AC OH LT DT 04104 CINZA
27 GOL 1.0 SERIE OURO 4 COMPLETO 01/01 PRATA

28 Gal 1.0 01/01 CI�

29 GOL 1.0 ,SVPLUS 4 BASICO DOm CINZA
30 GOL SPECtAL

31 Gal SPECIAl
32 GOlSPECIAL

33GOl1.016V
34Gal 1.0 16V

35GoL1.0MI'
35GOl1.0M!
37 GOL 1.0 8V MI

38 Gal 1.0M!
39 GOL 1.0MI

40GOL1.0MI.
41 GOL1.6CL

42GOL1.6CL

43.GOLt�:
44 Gal 1.GCU

4SGOlCU1.8
46 Gal C1..11.6
47 GOL 10001.

BASICO

BASICO

2 Bf\SICO
'4 LTOT

2 COMPLETO

BASICÓ
TEAlAQLTDT

AC OH lfDT

Dr

2 BASICO

2 BASICO

2 lTDT

OTRLLLT

2 AQRLl

BASICO

2 RLL

2 LTOT

aJI03 BRANCA

02/03 PRETA

00100 BRAN�A
98/99 BRA�ÇA
97/96 VERMELHA

97/98 BRANCA.

97/98 VERMELHA
97197 VEROE

97)97 VERDE

97197 VERMELHA

97/97 BRANCA
97198 VERMELHA

97/97
.
BRANCA

96196 BRANCO
95196 BEGE

95/95 VERMELIjA
95195 VERMEL.HA

95f9S PRATA

.48 PARATI 1.BlIl.o\(IIJfiUD" COMPLETA + RI..L 07/07 PRATA
49 PARATI 1.0 1�V .. VE AQ LT DT 99/00 BRANCA

50 PARATI 1.0 16V 4 .. LTOT 99/00 CINZA

51 PARATI1.6 CU 2 AQ LT DT

52 POlO HATCH 1.6 4- COMPLETO

96196 VERDE

04105 BEGE
S3 pala HATCH 1.6 4 COMPLETO +Rll 02103 AZUL

54 POlO SEO).N 1.6 -4 COMPLETO + RI.L 07/08 PRETA

�POLOSEDAN 1.6 .. COMPlETAiRLL.PN 04104 PRETA

S6POlOCLAS.1.6MI 4 COMPl'AlI'IIU'TETO 99(00 PRATA
57 ecco CLAS.1.6 4 COMPLETO 99f99 VERDE
58 SATANA 2.0

S9 KOMBI1." FLEX
60 KOMBI

. 61 KOMBI GNV
62 KOMBI BASICO

A promoção Pago pra Ver Caraquá Auto Elite é restrita a veículos sernincvcs. a partir de 2003, para parcelamento de 48 a 60 vezes, com entrada mfnima de 50% e condicionada a financiamentos através do
Banco Volkswagen. Cadastro sujeito à análise de crédito. A concessão de Qualquer percentual de desconto exduí automaticamente as vantagens desta promoção. promoção válida para veiculas a partir de 2003;
Validade: 13102109. .

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 .anos de credibilidade. • 47, 3274 6000

4 COMPLETO. RLl. aDIDO PRATA

BASICO 06Jtl6 BRANCA

BASICO 03194 BRANCA

02102 BRANCA
99/99 BRANCA

FORO

64 FIESTA 1.0

65FIESTA1.0

66 FIESTA 1.0

57 FIESTA SEDAN
68 FOCUS1.6L
69 KA GL IMAGE
70KA

FIAT

71 STRADA U ARE FLEX 2 AC AO LM 07/07 PRETA
72 PAUO FIRE 1.0 FLEX 4 AQ Ú DT 06107 PRATA
73 PALIO FIRE 1.0 FlEX 4 LT DT 05106 PRATA �

_74 PALIO i� ELX 4 OH LT DT 04104 CINZA
75 PALIO 1.0 ED 4' LT 96198 BRANCA
76 PALIO 1.0 fOX AC OH AQ LT OT 97/97 BRANCA
71 PALIO 1.0 et.'x 4 vs AI.. AO LT DT . 96197 VERMELHA,

4 TE AL Da LT DT 05106 PRATA
4 LT er AQ CO 4 PN 04105 PRATA
4 DHVETElTOT
4 ADOT

4 COMPLETO

04105 PRETA
05106 CINZA

04/05 AZUL
2 DHVETEAlAQlTDT 01102 PRATA
2 VE TE LT DT 99/00 PRETA

78UNOMJlLEFJREFLEX
79 UNÕ MJIJ.E F1RE FLEX

06/06 BRANCA
05106 BRANCA

TEAl

ACAQlTDT

GM

80 CELTA 2 AQ ir DT 06ro7 PRETA
81 CELTA 4 AC D6!D7 PRATA
82 CELTA AC 05106 AZUL
83 CELTA 2 BASICO 01/01 BRANCA
8A ASTRA SEDAN 2.0 FL�

.

COMPLETO + RLL 06106 PRATA
85ASTRAHATCHGl1.8 COMPLETO+Rll 01101 PRATA
86 VECTRA GlS 4 COMPLETO. RLL �9JOO CINZA
87 CORSA U SEDAN CLAS$IC 4 VE TE AQ rrr AI.. CO 05105 PRATA
88CORSA 1.DSEDANcu.ss1C4 AC AQ DT ALCOOL 04105 BRANCA
89 CORSA 1.0 SEOAN MAl(X 4 AC TE'+ COURO 04105 PRETA
!RI CORSA 1.Q $t:.DAN JOY 4 DT 04/05 CINZA
91 CO�A 1.0 SEOAN mod. Hov 4 OH VE TE AI.. AQ DT 02103 AZUL

92 cOR}A. t.O SEOAN MIlEHlU 4 AQ DT
...__

02102 BRANCA
.93 CORSA 1.0 $EDAN modo Nav 4 AQ DT 02102 BRANCA
94 CORSA SECAM MILENIUM 4 TE Ai. DT
95 CORSA 1.0 SEOAN SUPER AQ or RLL
9tiCOR9Al.0SEOAMWINO AOOTRLL

97CORSA.HATCH AQlTOT

02102 CINZA
ODl01 AZU!-
99/00 BRANCA

02103 PRATA
01(01' BRANC�
99100 BRANCA
95f95 BRANCA
00/01 PRATA

ee CORSA 1.0 WINO

99COR$A 1.0 WINO
TEAlAQq DT

lTOTPE
tOOCORSA1.0WlNO 2 AQDT

10tPICKUPCORSA1.6 2 TEAlLM

RENAULT

102 SCENIC RXE 1.516V 4 COMPLEtO.III.L.f4CDIlI'I. 01102 CINZA

1.03SCENICRXE2.0 -4 COlo1PLErOAU"T.4PH 02102 PRATA
104SCENICRXE2.0 COMPLETO+RLL 00100 CINZA
105 CLlO SeDAM EXP COMPLETO 03104 PRATA
106 CUO SEDAN 1.0 AUT. 4 COMPLETO + RU 03JOA BRANCO
1QfClJO SEDAN RT1.0 4 COMPLETO + RlL 01/02 PRATA

MOTOS

10a CG 1SOTITAN KS

109 CG 150 TlTAN
1).4/05 VERMEi.�
0AJ04 AZUL

06108 PRETA
06106 AZUL
0AI05 PRETA

110 CG 125 FAN

131 SUNOAW WEB 100

112XTZ125K

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança .
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