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Prefeitura inicia
'

desapropriação,
Perícia avaliou imóvel em R$ 466 mil,

,

valor aceito pelos proprietários do
terreno que será incorporado às obras
do novo terminal urbnno. '

-

P�gina 4

Preconceito com
vítimas da Aids

'

Alguns países já dificultam a entrada
de portadores da doença.

Página 15

HOJEJEM
�4SSBIiUS legócios '

- Comer ,chocolate pode reduzir
complicações na grav,idez, indica
estudo norte-americano. O choco
late é rico em teobromina, subs
tancia que estimula os batimentos
equilibrados do coração, relaxa os

músculos e dilata as artérias. A
pesquisa mostra que o doce pode

-

ajudar a retardar ou 'até evitar a

,pré-eclâmpsia, qua�ro- caracteri
� 'zado por hipertensão, retenção de

líquidos e presença de proteína na

'_, urina durante a gestação.

Ciranda de Pedra
-, na programação

, Ana Paula Arósio vai interpretar a bela
loura Prado, na nova novela das 18h.

Página 9

Perfeição por
todos os cantos

,

Suíça é atração para quem gosta de
esquiare admira a organização.

Página 13

. Encargos prejudicam criação
de novos vogas de·emprego

,
[araguá do Sul tem 58 mil empregos formais, mas pre- tados pelas empresas da região na hora de contratar. Mes

sidente da Acíjs,GuidoBretzke, diz que número poderia mo assim, o município está entre os cinco que-mais em

ser maior se os encargos trabalhistas fossem mimares. A
_

pregam em todo o Estado, segundo. pesquisa do Caged, o
falta de qualificação também é um dos problemas énfren- que comprova a vocação e a fama de pólo empregatício.

Páginas 6 e 7

Ma ee" a fora
contra Umuaram_G

Kaká pode fi�ar
fora da Seleção
Milan deve dificultar liberação do craque
para os Jogos Olímpicos; O jogador resol
veu não falar sobre o assunto.

Página 23

Falcao volto da suspensão depois de três
cartões amarelos e reforça a equipe que

-

entra em quadra às 17h pela liga Futsal.

Página 22 -
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CHARGE

PONTO DE VISTA

Duos neltes p'ro ficor no hi.stório

LORENO HAGEDORN,
GERENTE EXECIJTJVO
00 4::E!I!TRO CULTURAl..
[lASCAR

idealizar um projeto desta magnitude, pela
complexidade que um concerto de ópera

. representa na movimentação de artistas e

em recursos técnicos, a um preço, conve-
nhamos, muito acessível.

.

. La Traviata é uma obra imortal da

dramaturgia, criada há 150 anos, e desde
então uma das peças mais encenadas em
todo o mundo. Baseada no famoso ro

mance A Dan�.a das Camélias, trabalhada'
.

como ópera representa uma das manifes
tações artísticasmais complexas. Começa
pela contratação de urna orquestra, passa
pela seleção de solistas e do coro, prepa
ro cênico dos artistas, criação do cenário,
em geral grandioso, confecção' de fígurí
'nos especiais, de época, para um grande
elenco e à particípação de,um balé. P0r
envolver um número tão elevado de ar-

Jaraguá do Sul se prepara para duas.
noites memoráveis, que certamente entra
rão para a história do município. Ao rece

ber no palcodo Centro Cultural a ópera La .

Traviata, do gênio Giuseppe Verdi, a SCAR
mantém sua tradição de brindar o público
com espetáculos de padrão internacional.

As duas apresentações, nos dias 16 e

17 de maio, dignificam o esforço da SCAR
em oferecer atrações quase sempre restritas
aos grandes centros. Louve-se também o

esforço do Pró-Música de Florianópolis em

tistas, não é difícil entender por que as

óperas são montadas quase que exclusi
vamente em grandes centros .

Para a SCAR, 'esse representa um novo

desafio. Mas também será a oportunidade
de atestar mais uma vez 'a condição técni-
ca que o Centro Cultural oferece como um
dos mais reconhecidos espaços' de arte da -

região Sul, referendado por consagrados ar
tistas qqe já passaram pelo teatro e circula-

-

ram pelos demais espaços disponíveis para
todas as manifestações artísticas.

Esta próxima grande atração, portanto,
se integra a outros,eventos no calendário
da SCAR, que come-çou 2008 com intensa'

programação. No mês de maio, por sinal,
outras boas opções estão esperando a pre-:
sença do público. É só conferir a agenda da
S� . .E aproveitar.

DO LEITOR

As vítimas de acidentes
e doenças do tra

.

alho
No dia 28 de abril foi comemorado o dia mundial

em memória das vítimas de acidentes e doenças do tra
balho, em função da tragédia que mareou esta data, em
28 de abríl de 1969, a explosão de uma mina nos Esta
dos Unidos matou 78 trabalhadores.

Acidentes do trabalho são todos os acidentes que
ocorrem no exercício da atividade laboral ou no 'per-

.

curso de casa para o trabalho e vice-versa (trajeto).'
Doenças do trabalho são os danos à saúde, causados,

desencadeados Ou agravados, direta ou indiretamente
.

pelo trabalho. No Brasil, os números apontam para uma

guerrainvisível, em que morrem todos os anos trêsmil
trabalhadores, e outros' 300 mil se acidentam.

Somente no ano de 2007, 167 trabalhadores mor

reram vitimados por acidentes de trabalho em Santa
Catarina; 25 mortes no extremo oeste:' 27 mortes no

meio oeste, J i mortes no planalto norte, 5 mortes no

planalto serrano, 14 mortes na região sul, 16 mortes na
grande Florianópolis, 35 mortes na região nordeste e 34.
mortes na região do vale do Itajaí.

Quando existir a suspeita de doença profissional,
denuncie. O trabalhador deverá entrar em contato com

os órgãos responsáveis: Ministérío Público do .Traba
lho, Joinville, (47) 3025-3188; Superíntendência Regio
nal do Trabalho, [oinville, (47) 3433-6891; Posto do Mi
nistério do Trabalho, Jaraguá do Sul, (47) 3371-2766;
Centro de Referência em Saúde do Trabá.lhador - CE-

.

REST, [oinvílle, (47) 3422-2925. Todos os cidadãos têm
o direito de exigir do Estado atenção. à sua saúde.

Todo acidente de trabalho ou doença ocupacional,
com ou sem afastamento deve ser registrada através da
CAT (comunicação de acidente de trabalho). É obriga
ção das empresas, organizações e administração pú-

. blica direta e indireta emitir a CAT, caso ás empresas
neguem a emissão, a mesma poderá ser emitida pelos
sindicatos, pelo médico que fez o 'atendimento, pelo
próprio trabalhador ou qualquer outra autoridade pú
blica. Sem a CAT, o trabalhador perde uma série de di
reitos, exija a CAT, exija esse direito.

-

RODOLFO JAGELSKY, DIRETOR DE ASSUNTOS JURímcos :
SiNDICATO DOS METAlÚRGICOS
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-��-------POLíTICA

. CONSELHO
Vereador Rudolfo Gesser (PP) admite "Eu recomendo gravar os discursos e

participação nos eleições de outubro ainda um aviso aos 'prováveis' candido;: _

em chapa majoritário, como candidato tos", sugere o Promotor de Justiça Pedro'
o prefeito ou o vice. Diz que aceito ir Decomain, o respeito de festas populares

"'Isso demonstro poro o sacrifício pelo partido, mesmo e dotas específicos, como o 1° de Maio.
.

com chances reais de se reeleger o Antes de 6 de julho, quando começo o

fultc
.

de pianejamento. ,'vereador, acata�d�
.

desejo do cupula período de propagando eleitoral, é pre-

ADEMAR POSSAMAI
. esta�ual que pnonzou lançame�to �e ciso separar o que é notícia, o que cons-

, candidatos prcpnes ou em cohgaçao tiMo simples relato dos fotos, e o que é
(DEM), VEREADOR; nos principais colégios eleitorais. discurso de componho, disse Decomain.

criticando o volume de projetos .

abrindo créditos suplementares
no orçamento de Jaraguá.

FALA Aí!

"Precisamos dor

prioridade à vida
das pessoas e nõo
aos automóveis. "

JERRYS DA SilVA (PTB), VEREADOR,
defendendo a instalação de mais

semáforos no avenida Waldemar Grubba.

, " Nõo fa Itmó

energiq� nem O'goro,.
nem nunca. "

EDSON LOBÃO, MINISTRO
DAS MINAS E ENERGIA,

sobre a siiuação-emergencial vivida
pelo Norte dó Estado.

. .

Bye, bye reajuste
o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, afirmou
para senadores e deputados federais que o governo federal não tein como·

financiar aumentos de gostos com benefícios do Instituto Nacional de Se
guro Social. Dois projetos de lei com essa finalidade foram aprovados no

. início de abril e encaminhados à eômara dos Deputados. Enquanto projeto
de lei do Côm{lra emendado pelo senador Paulo Paim (PT�RS), estende aos _

benefícios do Previdência Social o mesmo percentual de reajuste concedido.
anualmente ao salário mínimo, um projeto de lei do Senado, também de
autoria de Paim, extingue o "fator previdenciário", um redutor aplicado no

cálculo do valor de aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. Bernardo
citou a Constituição para justificar Que não há como, aprovar projeto criando
uma despesa permcnente sem ter previsão de receito para sustentá-lo sem

cortar despesas. Menos as do governo, diga"se.

SIM

INFORMALIDADE
Em cada dei brasileiros' ocupados; dois tra
balham por conto própria. No país, há 4,1-
milhões de pessoas autônomas, sem vínculos
empregatícios; £: ;; iJ'{;t.. Esse grupo de trn
.balhadores é formadoem suo maioria por ho-

.

mens (60,8%); brancos (5.4,5%), com idades'
entre 50 e 59 anos (22,4%), que estão inse

� ridos principalm.ente nos setores de comércio

� (28%) e de construção (17,4%), ocupados
� como vendedores e pedreiros.

O CORREIO DO POVO �
QUINTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2008 --.::..

qye� Y.encer �'Iicjtagão e.ara a,obras 'de. orma D.ro '., no. .'
rd'gutÍ, teni s�is meses paf9 entregar o obra cOl1Cluíd�. Mas o prefeito
Moacir Bertoldi (MOB) quer que esteja proQta qté setembr9. A pre��a!
só tem uma justificativo, já q�e o prédio, ind�.gorodo no governo'Hoii;0

�;'ex-prefeito,lvo Koel! (DEM), nunca foi motivo de preocupáçao dos que o
.

sucederam: as eleíeões dé outubro.

"Cassuli
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NA CÂMARA

,

POLITICA-�--------

.
,

Plano diretor continua na pauta
Instituto deve ser contratado para analisar projeto enviado no final de 2006
GUARAMIRIM'

Quase um ano e meio depois
. de ter sido enviado à Câmara de
Vereadores, o projeto de :lei que'
institui o novo plano diretor do
município continua na pauta de
votação. Na terça-feira, o assunto
foi retomado em reunião entre
vereadores e Jobel Furtado Filho,
economista do Icamm (Instituto
Catarinense de' Modernização
Municipal), de Florianópolis.

O instituto deve ser contrata
do pela Câmara para assessorar

os vereadores na análise do novo

plano diretor e propor as altera
ções que consideram necessárias,
através de emendas ao projeto. O
presidente da Casa, Evaldo Jun-' .

ekes (PT), informou ontem que
só depende da proposta financei
ra pelo Icamm para confirmar a
contratação do serviço. Junckes
também disse que vai consultar
os outros membros da Mesa Di
retora antes de tomar a decisão..

Segundo ele, desde que o pro
jeto chegou àCasa, em novembro
de 2006, os vereadores manifes

.

taram dúvidas. Por isto, à época,
o então presidente Marcos Man
nes (PSDB) enviou o documento

para análise da promotoriapúbli
ca. Para Junckes, o projeto não es
pecifica as diretrizes as quais se

propõe, e contém irregularidades
como, segundo ele, a formação
de conselho não paritário. "Pare
ce que.o plano diretor de Guara-

.

mirim é Uma cópia fiel de uma

cidade. do Espírito Santo", disse
Junckes, que afirma ter recebido
a informação de um engenheiro
da Prefeitura.

O presidente também infor
mou que a Lei Orgânica do mu
nicípio e o Regimento Interno
da Câmara não estipulam prazo
para votação da matéria. E que
as comissões permanentes não
exararam. os pareceres sobre o

projeto que, ainda assim, ele
colocou.em votação há cerca de
20 dias. O texto foi aprovado em

primeira votação, com 17 emen

das apresentadas por Junckes, e

mais uma'de autoria da bancada
do PMDB. Depois disto, esclare-

.

ceu o presidente, os vereadores
cobraram maiores esclarecímen
tos, daí o convite feio ao instituto

para a reunião de terça:

CAIlOLINA TOMASELLI

{.::?':-l!"bc!ínI".':! xaC)!\'1

Mill J ·+'i'li4R.i'H.;

:!
PNfclltUra Municipal de Ma...,.,randnba

êI41j3379'12Z3.3379-iS10
� fllCllrm:l@leeonuz,eomJ.II'

� ti www.fecarroz.com.br

EDITAl
MARGOT ADELIA GRUBBA �EHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

,

.

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

.

DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR ,

ESPECIE NUMERO VENCIMENTO VALOR SACAOOR
ALCIONI ZANGHELINI

'

310.260.790·50 REFRIGERACAO TEX FRIO LTDA.
I 4414 14/03/2068' 303,00 O MESMO

ART FREEZER IND COM EMBALAGENS 07.523.628/0001·10 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA
I 160296 16/0412008 299,29 O MESMO . .

DROG.FCIA. SAO BRAZ LTDA 05.539.240/0001·82 DIST DE MEDICAMENTOS 00 SUL LTDA
I 32167A 19/04/2008.196,26 O MESMO

EMILIO ZASTROW 057.924.229·31 VALDOCIR HAAS ME
I 15117 10/04/2008 45,00 O MESMO

GLADIMIR DOS SANTOS MARTINS 970.009.499-53 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU .

I 2313185 12/04/2008 300,00 O MESMO
LUIZ RICARDO PEREIRA DE LIMA 051.918.209·08 TEEN COMERCIO DE CELULARES-LTDA ME

I 2694/02 10/04/2008 46,50 O MESMO

" E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a acehar a devida intimacao, faz por
intermédio do presente Ed�al, para que as mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. M�1. Deodoro da Fonseg nr.

1589, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos
protenados na forma da Léi, etc..

. Jaragua do sul, 30 de Abril de 2008

A Cômata:d
fazer umo onórise
profunda de todos
os artigos da lei

Vereadores se reuniram na última terça-feira para discutir o projeto
.

Ítens 'estran.hos
são apontados

Ao analisar Q projeto, o eee
nomista do Icamm afirmou ter en
con.rado "alguns artigos estranhos
à matéria", Citou que no plano
consta a implan�açÓl n�ação
Municipal de ESpprt eio
'Ambiente, "que 'o cutivo
poderá criar se'.a ler'! ,provada
como está", "Outro objeto estranho

"

que se encontro na ·Ieiré o' Fundo
Municipal de DesenvplVimento Co
munitário, e determina �ue'o Con-

. ·selho Municipol,d será o

gestor desse fundo. de
modo irreg�lor"i u

, Prefeitom dó início à desapropriação
Imóvel foi avaliado em R$ 466 mil, valor aceito pelos .proprietários
JARAGUÁ DO SUL da nova avaliação .. Segundo da desapropriação, o-depósito

O terreno atrás do terminal ele, o valor - quase R$ 160 deve ser feito integralmente,
urbano e que será integrado mil superior ao da primeira mas não há prazo para que
às obras do novo terminal foi avaliação -, foi aceito pelos -. isto ocorra.

avaliado em R$ 466.400,00. O proprietários do imóvel, que Entretanto, o procurador
valor, apontado ern laudo téc- . pediam R$ 600 mil nas nego- afirma que a Prefeitura vai
nico por um perito da área ju- ciações anteriores. 'Até por- determinar à concessionáría
rídica contratado pelá muni- que eles entenderam que' o que faça o depósito no prazo
cípio, foi aprovado terça-feira valor provavelmente não se de cinco dias úteis, a contai:
pela Comissão de Avaliações alteraria na esfera judicial", da data do recebimento da
da Prefeitura, que anterior- comentou, esclarecendo que notificação. Ainda segundo
mente havia avaliado o imó- a desapropriação amigável Marquardt, o município terá
_vel em. R$ 307 mil. Apesar termina com o depósito do de incluir o valor correspon
de a última lei propostapelo montante em co·nta. especí- dente à desapropriação' no
Executivo e aprovada pela . fica, segundo ele, já criada. orçamento, através de crédito
Câmara abrir a possibilídade De acordo com Ü' segundo suplementar. O projeto de-lei
para a Canarinho fazer a de- ' termo aditivo ao contrato de- deve ser encaminhado. à Câ

sapropriação, a h�,,_. r:cará
_
concessão do transporte co- mara em regime' de. urgência

a cargo do município. - letivo, caberá a Viação Cana- nos próximos dias.
O procurador-geral. Edu- rinho custear a indenização. O imóveLque será incor-

ardo Marquardt informou Os R$ 46&,4 mil serão des- porado ao patrimônio públí
que a administração muni- � contados do montante' a ser co fará parte da área do novo

cipal iniciou a confecção do . investido pela empresa nas terminal urbano de passagei
decreto declarando a área de

.

obras .do Transjaraguá, que ros. A Viação Canarinho'tem
utilidade pública e desapro- somam R$ 3,7 milhões. Se- prazo até 10 de setembro para
priando o terreno pelo valor gundo a legislação que trata concluir as obras.

.
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Envelhecimento em p
.

uta na escola
Objetivo do projeto é incentivar alunos a .serem educados com os idosos,
JARAGUÁ DO SUI,.

Apesar da pouca idade, o es

tudante Denner Velho Rullo, 11

anos, aprendeu uma, lição qu�
muitos adultos não conhecem.
"Os idosos são como um livro

para a gente. Temos que ter res

peito com as pessoas mais ve

lhas, pois eles têm muito a nos

ensinar", disse.. 'Estudante da
Escola . Marcos Verbinn�n, no

Estrada Nova, Denner é o pre
feito-mirim de [araguá do Sul e!.
junto com a vice-prefeita, Camila
Ferrari, e 11 vereadores mirins,
participa de um projeto sobre o

"Envelhecimento Humano", co
ordenado pela secretaria de Edu:
cação e o Centro de Convivência
da Terceira Idade.

O .' resultado do trabalho

Empreendimentos Ltda.
Executados: Metalin Indústria de
Máquinas Ltda.; Máquinas Grassia Ltda.;
Guido Mundstock e Lori' S'pliUer
Mundstock

SUL. 33 VARA CíVEL Bem: Terreno com a área de 4.585,00m',
. localizado no lado par da rua Joinville, em

l' Leilão/Praca: 07/maio/2008 -14:00hs. Por Jaraguá do Sul, distante 8,00m da casa n°
valorigualousuperioràavaliação.

.

832, confrontando: frente com a rua Joinitille,
�. Leilão/Praca: 21/maio/2008 -14:00hs. A com 70,00m; travessão dos fundos com

quem mais drertar, desde que não a preço vil terras de Udo Weege em 43,00m; lado direito
Local: Átrio do Fórum de Jaraguá do Sul-SC em 02 linhas sendo uma com terras de
Rua:' Guilherme Cristiano Wackerhagen, .n° Arduíno Picolli em 45,OOm, e outra com terras
87 Vila Nova, fane: (47) 3275-7200. .

de Roland Harold Dornbusch em 38,OOm;'
Advertências: 01) Ficam intimadas as partes lado esquerdo com terras de Udo Weege em

através deste Edital, caso. não o sejam pelo 70,OOm; edificado com uma construção
Sr. aliciai de Justiça (Artigo 687 CPC); 02) Os industrial de madeira com área de 660,00m',

! credores hipotecários, usufrutuários ou construida em 1956, uma ampliação de
senhorio direto que não foram intimados galpão pré-moldado em alvenaria, com área

pessoalmente, ficam neste ato intimados da de 359,72 m', ano 1987; imóvel cadastrado
realização dos respectivos praças/leilões (art. na PMJS sob o n° 3204, matrícula 4.640 do
698 CPC); 03) A verificação do estado. de CRI daComarca de Jaraquá do. Sul; avaliação
conservação dos bens poderá ser realizada R$ 1.200.000,00 em 05/09/2007.Hipoteca
pelo pretenso arrematante, se desejado, inscrição R-14-4.640 a Profit Factoring e

mediante acompanhamento de Oficial de. Empreendimentos Ltda., Penhoras inscrições
Justiça,

'. R-15-4.640 autos 036.98.002007-2 em que é
VICENTE ALVES PEREIRA NETO, Leiloeiro e x e q ü e n t e P rofi t F a c to ri n g e

Público Oficiàl e Rural devidamente Empreendimentos Ltda., R-16-4.640 autos

autorizadopelo Exmo. Sr. D;. EDENILDO DA 2001.72.09.003833-1 da Vara Federal desta
I SILVA. Juiz de Direito da 3" Vara Civel da Comarca, em

. que é exeqüente Instituto

I 'Comarca de Jaraquá do SUI-SC, vendera em Nacional do Seguro So�al INSS e R-17-

I Praça/Leilão, naforma da Lei, em dia, hora e 4 �40 autos 038.98.0527;)7-8�002 da 2" Var�

I
local supracitados, os bens pe�horados nbs Glvel d,a Comarca. de Joinviílé, em que e

processos a sequir: exequente Profit Factoring e,
. 1- Processo: 036.05.003410-9 Empreendimentos Ltda .. Depositário: Guido

.

Exeqüente: Nilso José Berlanda & Mundstock. Vistoria: rua Joinville, Jaraquá
I Companhia Ltda.

. do Sul-SC.

I Executado: AntônioCarlos Colella Ônus: Os tributos incidentes sobre os bens-:

1
Bens: 01) Aparelho de som Philips, Micro móveis e imóveis, multas sobre os

.

System; avaliaçãe R$ 600,00; 02) Colchão de automóveis bem como contas vinculadas às 'j'
casal de 1.38m x 1,40m, D-33; avaliação R$ concessionárias telefõnicas, correrão por

'

. 150,00. Total da avalíação R$ 750,00 em
conta exclusiva dp arrematante. Para

I 21/05/07. Depositário: Antônio Carlos arrematação em primeira praça, os valores

I
Colella. Vistoria: rua Henrique Marquardt, das avaliações serão corrigidos
48Q, Czerniewicz, Jaraquá do Sul-SC. monetariamente até à data do .Ieilão/praça,

I 2 - Processo: 036.06.002418-1 onde o valor do lanço não poderá ser inferior a

de avaliação efetuada, sendo que, não
Exeqüente: Már-io Vieira Comércio ocorrendo a vendá ou adjudicação nesta,

I Madeiras e TI),,;:"1)lenagerri Ltda. será levado a segunda oportunidade,

I
Executado: JairCipriani-FI .conforme data e 'horário supra, onde haverá áBem: Terreno com a área de 10B,50m', alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI,situado no final da rua 125-CàrJos Kupas, Vila CPC), desde que não a preço (Iii (art. 692,

I·
Nova, em Jaráguá do Sul,. constante da CPC). Os honorários do Leiloeiro na razão de
par-cela n.0 6, confrontando: frente em_3,50m 5% (cinco por cento) correrão por conta do
com a rull 125-Carlos Kupas; travess�odos comprador, �emitente ou adjudicante em casoI fundos em 3,50m com terras de Jair Cipriani; de' arrematação, acordo/remiçã'o ou

II
lado. dl:elto. em 31,00m .com terras de Jair adjudicação, respectivamente, conforme
Clpnanl e lado. esquer�o em 31,00m

..

com competente Portaria expedida por esta
terras de Garcia Inveslimentos Imobillarios Comarca. Maiores informações com Q
Ltda: Cadastrado na PMdS/SC sob nO 653, Leiloeiro Púolico Oficial e Rural VICEN:rE
matrlcu!a 47.958 do C�I da Comarca de ALVES PEREIRA NETO, fonelfax (47).3026-
Jaragu,a do Sui, ava.h��o R$ 1.5.000,00 em 1615, site \'L\>'!W�Çl..!lilllliªl§lli!.Q,.G9.m.J1[, end. n.a·
2! f07: 06. Deposltano: Jair CiprianI. Av: Hermann August Lepper, 1.500, Saguaçú
Vlstona: rua 125-CarJos Kupas, Vila Nova, _ Joinville. Exmo. Sr. Dr. EDEN1LDO DA
Jaraguá do Sul-SC. SILVA Juiz de Direito da 3" Vara Cível da
3 - Processo: 0.36.07.0.03866-5 Coma;ca de Jaraguá do Sul-SC.
Exeqüente: Profit Factoring e

EDITAL DE PRAÇA/lEILÃO
COMARCA DE JARAGUÁ DO

desenvolvido pelo grupo' será

apresentado na feira interna da
.

escola, no dia 13 de agosto, e na
. la Feira Científica Planeta Es

cola, que.acontecerá na Arena

[araguá, no dia 22 de outubro.
O coordenador do Centro de
Convivência, Caius Xavier dos
Santos, disse 'que o objetivo da
pesquisa é incentivar a cidada
nia, ensinando os alunos a se

rem educados com os idosos.
"Se a criança tiver noção que
também envelhece, aprenderá
a ceder seu lugar na fila ou no

ônibus para uma pessoa mais

velha", comentou.
.

A realização _da pesquisa é o

primeiro desafio dos políticos
mirins. Os estudantes também
firmaram outros três compro-

,..

missas até dezembro, quando
encerra o mandato do grupo elei
to. Uma das iniciativas é agendar
uma visita ao posto de saúde do
bairro e conversar com funcioná
rios e pacientes. O grupo também
está desenvolvendo um projeto
de educação no trânsito, para
conscientizar a comunidade.

O prefeito e a vice-prefeita
mirins também pretendem, sem
pre que possível, passar parte do
dia com oprefeito Moacir Ber
toldi e a vice-prefeita Rosimeire
Vasel. Já os vereadores-mirins se

comprometeram a acompanhar
o trabalho dos legisladores e a as�

sistir às sessões da Câmara pelo
men9s uma vez P9r mês.

DAIANE ZANGHELINI Estudantes apresentarão a pesquisa na.Feira Científica, em outubro

terras deAlfredo Kamchen e pelo lado esquerdo, Bem: Calandra Sauer, nO 951, série 1-800, tipo
com 24,75m com terras de Alfredo Lemert, .$-100; avaliação R$ 25.000,00 em 20106/07.
matrlcula 30.042 do CRI da Comarca de Depositário: José Osni Silveira de Lima.

PREGA0 Jaraguá do Sul; avaliação R$ 35.000,00. Total Vistoria: rua Antônio f':,1achado, 126, Nereu

EDITAL DE PRAÇAJLEllÃO da avaliação R$ 35.500,00 em 26/09/2006. Ramos,JaraguádoSul.
• Depositário: Josemir Luiz Marcolla. Vistoria: 9-_Processo: 036.07.0.01629-7'COMARCA DE JARA.GUA DO rua Albino Zanghelini (item 01) e rua Canoinhas Exeqüente: Empreendimentos ImobiliáriosSUL - 2a VARA CIVEL (item 02),Jaraguá doSul-SC. MarcattoLtda.

i-L '1- /P . 07/
.

/2008 14'00h P
3-Processo:D36,o.1.001011-0 Executado:AdirCérutti

_..
el aQ.�. mala -. s. ar Ex

..

t· PI
.

dri I d' tri C
..

B L ° 04
.

I d 350 00 '

valor igualou superior á avaliação. eq�e� e. asan re n us na e omercro em: ate n com area tota e .
. m,

2' L r /P . 21/
.

12008 -14'00h A
de Plásticos Ltda. situado no Loteamento Firenzi II, em Járaquá

-
el ao raca.. mala

_
=>. s,. Executado: Jovina Indústria e Comércio de do Sul, confrontando: frente, em 14,00m com a

quemmaisofertar:desdequenao�preçovil . ProdutosAlimentaresLtda.
.

rua "A"; fundos, em 14,00m com a áreaLocal: Atno do Forum de Jaragua do Sul-SC
B"

..

Rua: Guilherme.CristianoWackEirhagen, nO 87
em. Globo cozinhador de doces De

..
stil, de rema�escente; lado direito em 25,00m, com o

Vila Nova fone' (47) 3275-7222" •
250L, motor de 2HP, 380 volts, com carrinho; lote n 03; e do lado esquerdo, em 25,00m,

.

_ '.: . . .'

.

-avaliação R$ 5.100,00 em 23/0_8/07. com o lote nO 05; edificado com uma casa de
Adve�enclas. 0.1) Flcam.n::tlmadas as partes Depositário: LuizA.Franzner. Vistoria:-r.Walter madeira, matrícula 1.424 do CRI da Comarca
através deste Editai. caso nao o seJa� pelo Sr. Marquardt, 2747, Jaraguá do Sul. de Jaraguá do Sul; avaliação R$ 42.000,00 emOflcial de Justiça (!"rtlgo 687 CPC), .02) Os 4-Processo:036.02.0D2935-2 03/09/07. Depositário: Adir Cerutti. Vistoria:credores hlpotecartosõ usufrutuários ou'

E
..

t· M t T Ltd Loteamarnento Firenzi II Jaraguá do Sul.senhoric direto' que nao foram intimados xequen e: o ores revo a.
,"

'pessoalmente, ficam neste ato intimados da Execulado.HaneloreSchutzeAdler 10-P�oces�0.0.36.�7.o.1D536-�
reatízação dos respectlvos praças/leilões (art. Bem: �aqutna rebobl�adelra de arame e':fl Kg, Exeque�te. JOlnvllle Factorinq Fomento

698 CPC); 0.3) A verificação do estado de motor X. CV, com medidor, ver�e: �valiaça., R$ Comerciai Ltda.. '.. .

.

conservação dos bens poderá ser realizada 2.000,00 em 27/04_/07. Depcsttário: Hanelore Executado:JoseAntomoMonzuSanches

pelo pretenso arrematante, se desejado, Schulze Adler. VI�toria: r.Francisco Mees,' Bem: Terreno urbano com a área de

mediante acompanhamento de Oficial de 1581,Centro,Corupa-SC. 80.447,OOm', Jaraguá do Sul, formate
Justiça. 5-Processo:036.04.0D2134-9. irregular. distante 5,00Km da sede do

VICENTEALVESPEREIRANETO, Leiloeiro Exeqüente: Chalé Imobiliária e Município, confrontando: frente para a rua

Público Oficial e Rural, devidamente RepresentaçõesLlda. José picoili, 473; travessão dos fun.!!_os com

autorizado pela Exma. Sra. Dra. ELIANE Executados: Norberto'Bruns e Persianas terras de Leopolda Blaese;. por um lado com
.

ALFREDO CARDOSO LUIZ, Juíza de Direito Engler terras de herdeiros de João flAiguel e,' pelo
da 2" Vara Cível da Comarca de Jaraguá do Bem: 02 rolos de tecido para persiana, Jaquard outro lado com terras de Alvaro Alfredo

Sul-SC, venderá em Praça/Leilão, na forma da 45933, liso, código nO 2457, com 100,00m cada, Verbinen, matrícula 1.193 do CRI da Comarca

Lei, em dia, hora e local supracifados, os bens com 57% de poliéster e 43% de algodão; de Jaraguá do Sul; avaliaçãoR$ 80.000,00 em
penhcradosjios processcs asequir: " avaliação unitária R$ 1.360,00; totalizando R$ 04/09/1998. Hipoteca inscrição R-9-.1.193 a

1.Processo: 036:98.003'650."5' J. 2.720,00 em 06106/2007. Dep�,itári�: Nprl>ertci JOlnvl�le F�ctonn� Fomento Cornercial Ltda .

Exeqüente: Componente Representaçõeli Bruns. Vistoria: rua NEii Frai1coi'27\Bq�pendi, E',enhora mscnçao R�10-1.193. autos ..

CP

Comerciais Ltda. Jaraguá do Sul.
. . s: ", 1380/9� �� 'que e�xeq�enteAlmir�e Oliveira.

E�ecutadó:Waldemiro Drews 6 - Processo: 036.0.5.0.010.55-2/001 D�po�lt�rlo: Jo�e Antônio Mo�zu Sanches.

Bem: 20,00m' de madeira em pinus -IIIiottis; Exeqüente: HOI Seguros S/A ,!lsto�la. rua José Picotli, Jaragua do Sul- SC.

avaliação do m' R$ 360.00; totalizando R$ Executado: Durval Casari O�us: Os t:lbutos Incidentes sobre os �e�s
7 200 00 29/03/2005 D '1' .. Bem:VeículoFiatUn01.5R 1989 pràta placas movelselmovels,multas?obreosautomov�ls

. '
..

em
..' eposl ano.

.

' , ,
. bem como contas Vinculadas as

Waldemlro Drews. Vistofla: Estrada do RIO L Y D 6 O 9 2, a I c o o I ,- c h ass I .. . • . _

Cerro I, Rio Cerro, Jaraguá do Sul-SC. 8BD146QOOK3418429, renavam 44823095;
concessionanas telefônicas, correrao por

2-Processo:036.98.0D4276-9 avaliação R$ 5.500,00 em 1.8/01/2007. conta ex�luslva do arrematante. Para

E
..

• U'b
.

U·· , Depositário: Durval Casarí. Vistoria: rua João arremataçao em_ primeira �raça, os valores
xequente. IJI anco - mao deBancos. das a vall a çoes sera o co r r t g Id o s

BrastletrosS/A. . , .

Mass, 63, Jar�gua do Sul. . monetariamente até a data do leilão/praça,
Execut.ado�: Ct'ireahsta Zanghehm Ltd_a. e 7 - Pr�cess�. 0.36.0.5.0.050.24-4 onde o valor do lanço não poderá ser inferior à
.Josemir1.UIZMarcolla

.

Exequente. Banco Bradesc? S/� '.. avaliaÇão efetuada, sendo que, não ocorrendo
Bens: Di) Terreno co.m a area de 82,75m', em Execu�ados: Flamab:..r Industna e �omerclo ·a venda ou adj�dicação nesta, será levado à
Jaragua do_ Sul, penmetro urbano de Nereu de �rt.efatos de Borr�cha Ltda., Mauro segunda oportunidade, conforme data e
Ramos, de forma irregular, confrontando: ErshmgereSora¥a Beatnce Ramos horário' supra, onde

.
haverá a alienação a

frenteem2,50m no�adopardaruan05-Albino Bens: 0.1) A\l�omovel camioneta Corsa 1.6 GL, quem mais ofertar (art. 686, VI, CPC), desde
Zangheltnl travessao dos fundos em 2,50rn..1997; avaliaçao R$ 8.000,00; 0.2) Molde para que não a preço vil (art. 692, CPC). Os
com terras de.Cerealista Zanghelint Lt�a., pelo tnjeçao de borracha. composto por 02 peças, honorários do Leiloeiro na razão de.5% (cinco
lado direito em 33,10m, �om a casa n 59, de senda molde anel PR, com_ 08 caVidades, em por cento) correrão por conta do .comprador,
LUIZ Zangheli", e pelo lado esquerdo em aço 1040 nt!retrado; avaliaçao. R$ 3.500,00; 03) remitente ou adjudicante em càso 'de
33,10m

.

com a
.

casa nO 50 de Juliano 90.000 peças de passafio de borr'!_cha, G.om arrematação, acordo/remição ou adjudicação,
Zangheltnl, matncu�a 1.014 do. CF3I da medida de 13,50 x 10,00mm; avahaçao unt!ana respectivamente, con.forme competente
Comarca de Jaragua 'do Sul; avahaçao R$ R$ 0,10; totahzando R$ 9.000,00. Total da Por-taria expedida por esta Comarca.
500,00; 0.2) Terreno com a área de 611,28m', avaliação R$ 20.500,00 em _03/09/07. informações com o I.eiloeiro Público Oficial
em Jaraguá do Sul, no lado ímpar da rua 139 - Depositário: Mauro Ershinger. Vistoria: e Rural VICENTE ALVES PEREIRA NETO
Canoinha.s, em formato quàdrangular, distante RAmoldo Sunait, .36, Baependi, Jaraguá do Sul. f o n e / fax (47) 3 O 26- 1 6 1 5, sit �
da esqUina com 25,00m, com alinhamento 8-Processo:036.07.0D0546-5 www.aaencíaleilao.com.br. end, na Av.
prediaf da rua 139

_
Canoinhas; travessão dos Exeqüente: Projesan SaneamentoAmbíental Hermann August L�pper,. 1.500, Saguaçú -

fundos em 02 linhas, sendo uma 16,50m com Ltda. Joinville. Exma. Sra. Dra. ELIANE ALFREDO
terras de Iradldes Kamchen Pereira e 8,50m Executado: Active Indústria e Comércio de CARDOSO LUll, Juiza de Direito da 2' Vara
com uma servidão de passagem, registrado Roupas Ltda. ME Cível da Comarca de Jaraguá do sul-se.
sob R.1-23.633 e lado direito com 24,50m com

'.

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



DIA DO TRABALHADOR

Custo coro
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Indústria de Transformação é a que mais emprega, segundo o Caged

A--marca de 58 mil empregos fonnais
Segundo o Caged, 44,6% da população jaraguaénse têmcarteira assinada

O BRASIL TEM UMA
DAS MAIOR�S TAXAS DO
MUNDO SOBRE A FOLHA

DF�AGAMENTO:'

JARAGUÁ DO SUL

A cidade de Jaraguá do Sul é
reconhecida nacionalmente por.
causa da oferta de trabalho e o

Caged (Cadastro Geral de Em

pregados e Desempregados) vem
comprovando esta fama. Em re

cente pesquisa, o instituto des
cobriU: que o município integra a

lis+ dos 50 principais geradores
de empregos do Brasil e, ainda,
figura entre os cinco melbores
colocados dentro de Santa Ca
tarína, Sozinho, o Estado abriu
5.904 postos no mês de março.

Conforme o Ministério do
Trabalho, os catarinenses ficam
atrás apenas de São Paulo) Minas
Gerais, Rio Grande do Sul é Pa
raná quando o assunto é o total
de vagas disponíveis no merca

do. Levando isso em considera
ção, Jaraguá do sul se fortalece
cada vez mais como pólo em

pregatício. Para Cuido Bretzke,
presidente da Acijs. (Associação
Empresarial), o cenário favorável
tem relação direta com a cultura
local. "O empresariado édinâmi
co e busca se desenvolver sem
.pre, então', acaba aumentando.as
vendas é, por conseqüência, os

empregos também", analisa.

Em março; por exemplo, o

número de admissões foi supe
rior ao de demissões em pratica
mente todos os segmentos. O re

sultado positivo chegou à marca
de 848 contratações. A atividade
com recorde de aceitação nesse

período é a da indústria da trans
formação, assim como aconteceu

em.fevereiro e janeiro. Nos três
meses juntos, o setor contabili
zou saldo de 1.046 vagas abertas.

.

Já o segundo lugar permaneceu
ocupado pela área de serviços.

A remuneração média dos
trabalhadores, em 31 de dezem
bro de 2006, de acordo com o

Caged, chegava aos R$ �.200. A
maior esteve na administração
pública, onde os homens ganha
ram R$ 2.252 e, as mulheres, R$
1.924, aproximadamente. Entre
as atividades' pesquisadas, a me
nor renda é na agropecuária.Em
todas, exceto na construção civil,
o sexo feminino possui indica
dores abaixo do masculine. Dois
anos depois, a salário médio de
ambos reduziu em grande parte
dos setores, inclusive no funcio-
nalismo público.

.

KELLYERDMANN

.

empregar e ISSO

vai. embutido
nos produtos

-
;..

A situ,ação dos
empregados-

.

Salário base na admissãó, em
2008, segundo o Caged:

'

• 'Indústria de transformação:
R$ 687,20

'

• Serviços industriais de
utilidade pública: R$ 562,81

• COJ1struçã� Civil: R$ 614,�6
• Comércio: R$ 656,27
• Servi%os: R$ 731,98 '.

OI! Administraçãt> pública:
R$ 1.129,55

• Agropec�ária: R$.487,90
, ..

,
..

Empresas enfrentam problema
.

_ quando'precisam mão-de-obra'
JARAGUÁ DO SUL

Segundo Marcia da Silveira,
secretário de Desenvolvimen
to e presidente do Conselbo de
Trabalho e Renda de Jaraguá do
Sul, o município precisa reverter
o quadro negativo da desqualifi
cação profissional para sustentar
.a geração de empregos. ''Está na
hora de fazermos algo para que
as empresas não busquem gente
de fora"; sugere.

,

O problema de falta de pes
soas preparadas aos cargos dis
ponibilizados na cidade é. uma

reclàmação de quase todos os

setores, em suma, do metal
mecâÍlicô e do têxtil. Juntos, os .

dois segmentos representam a

principal fonte de renda e em-
.

pregam 45 mil trabalhadores na
microrregião.

Uma das formas de capacitá
los são os cursos gratuitos oferta
dos pelo comitê em parcería com
a iniciativa privada. Na segundaCustos embutldes na folha de pagamento reduzem a ofertil e os salórios

quinzena de maio está prevista a

abertura de turma para a oficina.
de soldagem e de costura. Já a

partir de junho, o plano é apre
sentar aulas vinculadas à área do
turismo, com ênfase nas funções
de garçom, camareira e recepcio
nista de hotéis.

Conforme Guido Bretzke, da
Associação Empresarial, uma

boa alternativa para abranger to
dos os profissionais disponfveís
em Jaraguá do S oferta de
postos de trabalho temporário.
"Todos os lados ganham", afirma.
No âmbito dos empregadores,·
isso representa admitir quando
há necessidade e-manter apenas
a base de funcionários em épocas
de queda nas vendas.

Outra reclamação a ser su

perada diz respeito aos encargos.
que encarecem a folba de paga
mento. Sem esses custos seria

possível investir em salários
maiores, diz o empresário.

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



JARAGUÁ DO SUL

'O primeiro. empreendimen
to de Mareio da Silveira, 43,
foi aos oito anos de idade. Na
época, resolveu vender picolés
na rua e, 'economizando, com
prou uma caixa de isopor para
não depender de um fornece
dor apenas. Logo. em seguida,
diz ele, ainda fez a jogada de
marketing inicial do negócio:
adquiriu um apito e chamou a

atenção dos clientes.
Agora, décadas depois, lem

bra disso como, o priricípio da
paixão sentida pelo trabalho.
'Alguns podem ver isso como

uma neurose, mas eu não. Acho.
tudo muito bom", explica. Ele

-�-------VALE DO ITAPOCU- O CORREIO DO POVODQUlNTA·FEIRA, 1 DE MAIO DE 200S'

Exemplo de dedicação ao batente
Frentista tem 50 anosde carteira.assinada, mas ainda nempensaemparar

HISTÓRIAS DE TRABALHADOR

nem fica aborrecido ao lembrar
que há quatro anos não tira fé
rias, somente folgas rápidas.
Além disso, jamais aceitou os

30 dias de descanso anual exi
gidos .pela legislação federal. O
motivo: não conseguiria perma
necer esse tempo todo longe dos
afazeres ligados às empresas das

.

quais é administrador.
Para não se estressar com á.

jornada, Silveira tern seusmeios.
Um deles é relaxar sempre que
possível, seja na composição de
poemas, lendo ou desenhando.
Além disso, ele também tenta
manter a calma frente aos pro
blemas. "Não me preocupo, re
solvo-os e pronto", sugere. ,

�
�
o::

o
o::
UJ

ã:

JARAGUÁ DO SUL

Arécepcionista Sandra Ni
colini, 29, encara o trabalho de
maneira parecida a do frentista
Antonio Dal-Ri. Ela não se in
comoda em passar inúmeros
finais de semana e feriados
sentada em uma cadeira do
hall de entrada do Hospital e

Maternidade São José, em [ara
guá do Sul. É o emprego dela
e, acima de tudo, algo com q
qual se sente satisfeita. "Cesto
da área da saúde e quero conti
nuar nesse rumo porque mui
tas pessoas precisam da nossa

ajuda", explica.
'

Antes, porém, quando tra
balhava em uma rede de su

permercados, a opinião não
era exatamente essa. 'O fato de
não ter folgas nos sábados a fez
rever as escolhas profissionais.
"Deixava de fazermuitas coisas
por causa dos horários", relem- ,

bra. Enquanto tivesse algum
cliente dentro da loja, .ela pre
cisava ficar. A rotina durou um
ano. e foi a principal responsá-

[3 vel pela troca, que teve apoio
� da família por causa do mesmo.

i motivo, Agora, Sandra conta
.� biliza quatro. meses na função.
nova co.m sorriso no rosto.

, JARAGUÁ DO SUL J 'postura. "Não sei onde mata-
Assim como cantou o com- ria meu tempo. Quando estou

positor Gonzaguinha, Antonio de folga fico trabalhando em

Dal-Ri, 64, também acredita que casa", confessa. O fato é que
a "vida é trabalho". Aposenta- ele não sabe viver sem se sentir
do desde 1992, ele nem cogita útil e isso remete diretamente à
a possibilidade de abandonar o função desempenhada no em

emprego em um posto de com- prego, conservado há 31 anos.

bustíveis de [aragua do Sul, Sobre esse tempo, o frentista
mesmo estando em atividade re- dá uma dica: as pessoas sâo obrí
munerada há cinco décadas. gadas agostar daprofissão escolhi-

Quando, precisa responder da, do contrário, devem procurar
qual é o motivo' de tanta de- outra. A paixão dele pelo trabalho
dicação, o trabalhador pára ficamais evidente na prática. Bate
por alguns segundos e pensa. o cartão-ponto às õh e não se in

Logo dá uma resposta nada comoda em ficar sozinho no local
incomum: apenas com o salá- durante duas horas, logo no. ama-

, rio recebido por meio do INSS nhecer do dia: "Conheço quase
(Instituto Nacional de Seguro' todos os clientes", avisa. E, isto
Social) é impossível sobreviver.. pode ser visto por qualquer um.
São menos de R$ 700 mensais. Ele sabe até para qual time de fu-

Mas, nem que o pagamen- tebol amaioria torce.
to fosse igual ao ganho na em-

presa, Antonio assumiria outra KELLY ERDMA.NN Antonio trabalho há 31 anos no mesmo função e continuo adorando o que foz. Ele conhece o maioria dos clientes

'Eu gosto de trabalhar', diz o Folga bastante restrita, mas com alegria
,
empresário :Marcio da Silveira Trabalhadores superam falta de finais de semana por causa do emprego

Mareio do Silveira diz que. o trabalho o move e não vê problemas nisso

Dono Irmo fico doente quando não está no agitação do supermercado
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BARRA VELHA BARRA VELHA

Casa Lar
Santa Luzia

A Apae (Associação de Pois e Amigos
dos Excepcionais) de Borro Vel�a inau
gurou no dia 23 de abril, às 18 horas, o
Coso Lar Santo Luzia que deve obrigar
portadores de necessidades especiais
que não possuem lar fixo. A residência
possui 400 metros quadrados e tem ca

pacidade poro atender 20 pessoas. Ao
contrário do que divulgado, o obro foi .

financiada pelo empresário Marcorino
Cipriani e família e não por Flávio Ri
beiro que foi quem administrou a obra
de construção do lar. A instituição, que

.

está totalmente mobiliada, fica na Rua
José Raimundo Ramos e o telefone é o

.

(47) 3456-2075 ..

I

\

,

l /
.1.
I

CORUPÁ

Sessão de cinema
na terra da banana

A Escola Reunida Municipal Prefeito Bernardo Aguiar, na comu

nidade das Pedras Brancas, em Itajuba, está com um trabalho de
inclusão social para dar exemplo na região. Além de uma sala es

pecial para os alunos com baixa visão e cegos, a Secretaria de Edu
cação instalou barros de apoio nas paredes e comprou um andador
para alunos ,portadores de necessidades especiais.

A secretaria de Educação de Corupá
informa que terá inicio, de 5 a 16 de
maio, o projeto nA escola vai ao cine
ma" onde alunos da rede .municipal
serão levados ao auditório do 'centro
cultural Hansa Humboldt. As sessões
serão matutinas, vespertinas e notur
nas. Os filmes serão exibidos segundo
sugestão da escola e de acordo com

cronograma definido pela Divisão de
Cultura de Corupá. Outras lnfennuções
no (47) 3375-1399.

JARAGUÁ DO SUL

-

Senac vira faculdade
O Senac de Jaraguá do Sul passará a oferecer cursos de nível superior a par
tir do próximo semestre. A entidade foi avaliada e aprovada pelo MEC (Mi
nistério da Educação e Cultura). Os interessados em saber mais a respeito
podem comparecer à Rua dos Imigrantes, 410. O telefone é o 3275-8400.
<'

VALE DO ITAPOCU

SEBRAE PREMIA COM VI·AJEM INTERNACIONAL
Os estudantes do ensino superior de qualquer instituição de todo o Vale do Itapocu podem se inscrever at� o

dia 15 de maio para participar do Concurso Estadual de Plano de Negócio para Universitários. O concurso é
uma iniciativa do Sehme e os selecionados poderão desfrutar de uma viajem aos Estados Unidos. Poro saber
mais acesse http://www.sebrae-sc.com.br/negocioc�rto.

.

GUARAMIRIM JARAGUÁ DO SUL

Plano
Diretor

Novas

aquisições
A Secretaria de Agricultura de Jaraguá
do Sul recebeu no manhã de ontem dois
tratores modelos BM-l00 com tração
nos quatro rodos. As máquinas serão uti
lizgdas em serviços de' auxílio aos agri
cultores locais e em ações do Secretario
de Obras. O maquinário está avaliado em

RS 209,9 mil, financiado pela Agência de
Fomento do Estado de Santo (atarina.

.

A Câmara de Vereadores de Guarami
rim vai realizar um estudo para o ve

rificação do Plano Diretor municipal. A
intenção é saber se o projeto está de
acordo com os anseios do muniCípio
paro posteriormente colocé-le em vo-

I tação no entidade. O órgão que fará o

estudo é o Icamm (Instituto Catarinen
se de Modernização Monicipal).

JARAGUÁ DO SUL

SAÚDE DA'TERCEIRA IDADE
A secretario de Saúde de Jaraguá do Sul aproveitou o período de vacina
ção dos idosos e realizou palestras sobre prevenção e saúde no terceiro
idade aos idosos do município. No temo foram abordados assuntos como

sexo, ffJmília e autnmedlcnçêc. Poro descontrair aconteceram também
apresentações culturais.

'. BARRA VELHA

o
,«

� r

5
i5

. PRESíDIO EM BARRA'VELHA
O município de Borro Velha deve ganhar, em breve, o construção de
uma unidade prisional avançada com capacidade para 74 detentos. O
custo da obro será de R$ 2,2 milhões oriundos do governo do Estado.
Policiais Civis e Militares, além de representantes do secretnrln de
Desenvolvimento Regional e autoridades locais se reuniram no úl
timo terço-feira para trotar do assunto em Borro Velho. O local onde
será construído o unidade ficará sob responsabilidade do prefeitura
que deve disponibilizar um terreno;
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'

"Ciranda de Pedra" volta à tela
Novela substitui "Desejo Proibido" com promessa de grande audiência

A Globo já provou que
"ressuscitar" antigos, sucessos
é uma boa jogada no quesito
audiência. Prova disso é que
estréia na próxima segunda
feira, em substituição a "Dese

jo Proibido", a novela "Círan
da de Pedra". Originalmente
escrita por Teixeira Filho, que
adaptou o romance de Lygia
Fagundes Telles, em outubro de
1981, a trama foi dirigida por
Wolf Maia e Reinaldo Boury,
tendo 155 capítulos. O suces

so foi tanto que o folhetim foi

reprisado dois anos mais tarde
nas manhãs da Globo, no extín
to programa "TV Mulher".

'

A nova versão de "Ciranda
de Pedra" não se trata: de um

ramake, mas'sim uma nova

adaptação do romance de Ly
gia Fagundes Telles, feita par
Alcides Nogueira, que terá a

direção de núcleo de Denise
Saraceni e direção geral. de
Carlos Araújo.

.

Na trama, a ainda bastante
•

jovem, Laura (Ana Paula Aró

sio) se casou com Natércio (Da
niel Dantas) ..por amor. Desse
casamento, que a fez feliz por
um, tempo, nasceram Bruna

(Anna Sophia Folch) e Otávia

(Ariela Massotti). A sensibilida
de de Laura, no entanto, era uni
tecido frágil e deliçado e bem
diferente do pragmatísmo eda
ambição de seu marido Natér
cio Silva Prado, advogado e em

presário de sucesso.

Apesar do amor que verda
deiramente sentia pela esposa,
ele não' foi capaz de compre
endê-la em sua subjetividade
e complexidade. O empenho
com que multiplicava as cifras
de seus investimentos e se dedi
cava à carreira jurídíca crescia
na mesma proporção em que
se afastava do afeto que 'sentia

.

por Laura, transformando-a em
.

mais uma de suas ferramentas

profissionais. Culta e 'bela, era
sem dúvida a mulher perfeita
para estar ao seu lado. Cena de "Ciranda de Pedra': com Ana Paula Arósio e Tammy Di Calafiori

I
,

Virgínia (Tammy Di Calafiori) é bonita, inteligente e

doce. Fruto do relacionamento de Laura (Ana Paula.
Arósio) com o médico Donie! (Marcello Antony)

Daniel Freitas (Marcello Antony) é um médico

apaixonado por sua paciente, Laura (Ana Paula Arósio),
com quem teve uma filha, que nõo pôde reconhecer

Natércio Silva Prado'
(Daniel Dantas) é um

, advogado bem-sucedidO,
prepotente, autoritário e

ambicioso por poder, disfarça
com habilidade ser um homem
torturado e dilacerado por
nõo saber lidar com o- amor

que sente por Laura
(Ana Paula Arósio) .

'de Laura caso ela o abàndonasse.
Os três, portanto, fizeram um podo
que determincva que o iminente
escândalo seria abafado e a caçula
criada como uma Prado, impedindo
que o médico reconhecesse a pater
nidade' da menina. Laura e Daniel
sublimaram ti paixão e o desejo que'
sentiam um pelo outro, mantendo,
desde então, uma relação de cuida
dos niédicos e de um amor profundo
e casto que os unirià para sempre.
Natércio, em sua solldüe cortante,
temeu-se um homem cada vez mais
prepotente, dilacerado por não sa

ber como lidar com seu amor e sua'
obsessão por Laura. Este é o enredo
central de "Ciranda dePedra". '

Triângulo amoroso '

e crise de deproess"ío
A estabilidade emocionai' de

Laura ccmeçcu a ruir e acabou Ie·
vando-a a conhecer o grande amor

de sua vida, Daniel (Marcello An
tony). Médico com especialização
em Neurologia, Daniel Freitas foi
contratado �i)r Natércio para cuidar
des distúrbios emócionais de Laura,
que a faziam ter crises constantes,

, ora tranqüila e simpático; oro iras
cível e nervosa. A atenção cem que
o médico cuidava de Laura a fortale
ceu e os dois se apaixonaram. Des
se amor nasceu Virgínia (Tammy Di
Calafiori).

, A relação dos dois, contudo,
foi esmagada pelo advogado, que:
ameaçou tirar a guardo dos filhas
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Agu�rdamos o sabor de sua visita!
'.

ameda 25, sala 11

Fone 3055 2229

CRÔNICA

KEllY ERDMANN, JORNALISTA

Inferno; astral?!
Hein, responda-me uma pergunta, apenas uma:

será verdade essa história de inferno astral? Eu, João
[oséImuítoprazerl] nunca acreditei nessas coisas,
não mesmo, juro! Mas, eis que começo a repensar
a minha opinião é, agora, só me resta filosofar a res
peito disso na tentativa de entender rugo incompre
ensível, pelo menos paramim.

Vou explicar a situação, espera aí! Acoinpanhe
meu raciocínio, ok?!

Logo cedo fui obrigado a sair da cama, a madru
gada .estava gostoso para dormir porque há noites

que não consigo fechar os olhos de maneira tão
relaxada quanto na de hoje. Mas, tudo bem, isso
acontece e geralmente nas segundas-feiras. A lei de

Murphy deve elucidar o caso.
-

O meu problema é outro.
Quando saí de casa o relógio marcava 7h39. Eu

tinha 21 minutos para chegar à empresa e bater o
cartão-ponto. O tempo era suficiente e resolvi, en
tão, me locomover de moto. Foi colocar as rodas na
rua que um ser (irracional, só pode!) inventou de
deixar a carranga dele a dez centímetros da minha.

, Detalhe: comigo não tem jeito, se estou na velocida
de controlada, nesse caso 6Q km/h, e a criatura quer
guiar a 100 km/h, ultrapasse, passe por cima ou di
rija com a cabeça. EU NAO ACELERO ALEM DA
PERMSSÁO, oras! Algum problema nisso?

'

No mesmo minuto decidi que, ao chegar em
casa, à noite, mandaria um e-mail para os órgãos
responsável e solicitaria aretirada de TQDAS as pla
cas de trânsito. Afinal, qual a função delas? Melhor
investir o dinheire em pavimentação. Aliás, minha
rua faz do meu veículo 'um cabrito ensandecido,
mas isso é outro papo.

.

Adiante, uma velhinha [ok, uma feliz senhora na
flor da idade!) teve a brilhante idéia de 'atravessar a '

estrada bem 'na minha frente. Pergunta: só havia eu

no trânsito naquele instante, porque não esperar um
segundo até eu passar? Fui obrigado a frear que nem

, burro quando empaca. Quase :me estatelei no chão.

Depois, para completar, outro ser incompreen
sível inventou de entrar à direita sem avisar e bem
na minha frente. Coloquei mais uma sugestão na

lista e prometi mandar e-mail às montadoras de au-.
tomóveis para que aquela alavanquinha localizada
ao lado do volante virasse artigo de luxo e não item
de série. Apenas eu, João José, devo utilizá-la. Chego
até a me sentir tun solitário do mundo. _

.

Meu horóscopo chamou isso tudo de inferno as

tral. Eu não acredito, acho que não, deve ser outra
coisa. Húuum ...

ill kellyerdmann@gmail.com

_ Casanova e

a revolução
I

Um dos melhores filmes sobre a Revo
lução Francesa. França, 21 de junho de
1791. O Rei Luís XVI e sua família fogem
do país. Na mesma estrada, segue uma

outra diligência, que testemunha a pri
são da família real. Um retrato dos diver
sos olhares daquele momento.

A lição- final
A liÇão de amor e vida que mais marcou

çorações em todo o mundo no ano de 2007.
.

Informado por seu médico que teria apenas
seis meses de vida por causa de um cân
'cer, o professor Randy Pausch apresentou
sua palestra final. Cinqüenta dias depois,
mais de 25 milhões de pessoas já conhe
ciam o professor e seu trabalho e o ha
viam acolhido em seus corações.

DESEJO PROIBIDO
A emissora não divulgou o penúltimo. capítulo
da novela.

-

BElEZA PURA
Norma, tenta fugir, mas escorrega e cai.

Dominique diz a Guilherme que Norma é o

fantasma. Robson manda José Henrique não
se meter mais com Guilherme. Norma diz que
veio proéurar o seu celular e que a porta es

tava aberta. Meu Bem devolve o celulõr de
Norma. Guilherme remexe no bolso dela e

tira a chave de sua casa. 'Ivete conta a Jo
ana que no passado recebeu fotos de Gaspór
beijando outra mulher. Guilherme termina o

namoro com Norma e manda ela ficar longe
de Dominique. Fernanda e luizo não se en

tendem de jeito algum e Eduardo e Débora
ficam exaustos de tanto interferir na briga
dos duas.

DUAS CARAS
Sílvia diz que Ferraço enganou Maria Paula e

mostra documentos para o delegado, mas ele
alega que faltam provas. Narciso avisa que o

comício de Evilásio será no final de semana.

Juvenal concorda com a data. Feliz lembra a
,

Juvenal que sábado é dia de baile funk e Ju
venal se diverte porque o povo não vai ouvir o

, comício do adversário. O delegado liga para
Maria Paulo e pergunta se ela conhece Adal
berio Rangel. Antônio acha que o filho é de
João Batista. O delegado insiste que Maria
Paula colabore com as investigações. Adelai
de diz aos prefesscres que eles precisam to
mar uma atitude contra Célia. Macieira suge
re que Branca seja trazida de volta. Juvenal
sugere que Maria Paula aceite a proposta de
cescmente de Ferruçe para agradar o filho e

recuperar a sua fortune.

AMOR E INTRIGAS
Sílvia implora para Mário largar a arma e

ele transtornado diz que irá' acahar com ela.
Marcos e Ana têm medo de que Mário faça
alguma loucura. Mário coloca (l mão n-o gati
lho e Sílvia de encolhe. Sílvia pede que Mário

pense em Daniel. Ele abaixa o arma e diz que
não irá sujar as mãos por causo dela, mas

avisa que irá acabar com a vida de Bruno.
-

Felipe chega em cosa e se surpreende ao en

contrar Valquíria. Dorotéia' disfarça e deixa
os dois a sós.

CAMINHOS DO .CORAÇÃO
Batista tenta beijar Paolo que .desrtn e se

enrosca no pescoço de Botista. Paolo .se
transforma em cobro enroscada no pescoço
dê Batista. Janete tem uma visão e diz que
a batalho entre a liga do Bem e os mutantes
do mal será terrível. Júlio puxa um cachor
ro pela coleira e diz que ele experimentará
sua maior criação. A médico lhe dá algumas
gostas do soro da j_uventude e ele vira um

filhote. Marcelo caminha perdido. e começa
a sentir trle.
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Ex BBB Gyselle
desmente recusa

Santoro e,Alice
em Hollywood

Boas novas para
. Márcio G'arcia
Com dois filhos, Pedro e Nina,
Andréia Santa Rosa; esposa de
Má'rcio Garcia, está gravidíssima
do terceiro filho. Em meio a esta
novidade, Márcio Garcia viajóu com

a esposa para Roma no ultimo dia
29, para ser mestre.de cerimônias
em um evento. Vale lembrar que ele '

está de volto a Globo; onde deve ter
um programo dominical. Proniessa
de audiência para o emissora.

Rolavam boatos de que Gyselle teria Rodrigo Santoro e Ali.ce Braga estão
recusado o convite de posar poro com tudo em Hollywood. Os dois
o Playboy. Em resposta à alguns '. fazem porte do novo filme de David
meles de comunicação, o assessora

. Mamet; Cinturão Vermelho. Alice
da cajuína desmentiu o fofoco e Broga foz o papel de Sandra, esposo
afirmou que o moço está em fase de um lutador de Jiu jitsu que pensa
de négocioção: "Saíram notícias e 'em levar uma vida honrável. Santoro é
cté'nspcs de que eln teria rejeitado irmão de Sandro e promotor de lutos,
o pedido, mas isso não confere. Nós um canastrão típico. Ambos tiveram
estamos conversando sim", concluiu aulas de jiu jitsu. No Brasil, a estréia
a assessora.

_

está prevista poro 13 de junho.

, SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

ÁRIES
(20/3 o 20/4).·
Talvez sinta
necessidade de se

afastar de túdo
neste dia, Há uma espécie de
tensão interna. Esse sentimen
to é passageiro. Expresse seus

.

sentimentos. Organize-se para
não acabar sentindo pressão
em certos aspectos.

TOURO
(21/4 á 20/5)
Você está trans
�ordando amor.

,

taurino. Mas tome
cuidado com o excesso de
ciúme e possessividade, que,
aliás, é uma de suas marcas ..
Você estarlÍ mais sociável do
que !lunca e todos se sentirão
muito bem ao seu lodo.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Madrugada gelada em SC. O sol epareee em .

boa parte do dia, mos no decorrer do período a

nebulosidade aumenta e há condições de chOva
isolado com trovoados o partir do tQrde/noite.
� Jarag!Jã do Sul e Região

� Fases da lUll

NOVA CRESCENiE' CHEIA MINGUAim

HOJE

o.MíN: 16°.C
.

MÁ><: 20°_C ", I 'I
Chuvoso

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Não tome nenhuma
atitude drástica com

relação à sua car-

reira. O estresse no trabalho pode
fazer com que você. tenha vontade
de romper com situações que já .

não suporta mais. Isso não será .

bom. Pi'ocure respirar fundo cada
vez que sentir essa vontade.

�.� CÂNCER .

. �.� (21/� a 2�/7) ..
,'-:;,,_,,;;, O penodo e.de mUlto
: " energia e iniciativa,

mas sua postura
deve ser prálltiva. Não deixe pas
sar nada, pois tudo o que você der
início neste período, terá ótimos
resultados. O que você tem de
melhor hoje é sua determinação e

força de vontade.

SEXTA ,

MíN:1JOCo.MÁX: 18° C I I I I
r

Chuvoso
'

l.� LEÃO

�,.:> (22/7 a 22/8)
:. '} Este é um .dia em

� � que você poderá
compreender me

lhor seus relacionamentos. Você
está mais sensível a estímulos su
tis e subjetivo�. Sua energia �stá ,

mais voltada para as CQisas da ,

alma do que para a vida mundana.

Respeite este seu momento.
.'

I1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Hoje é o dia que
você prefere sair
para qualquer lugar

II ficar dentra de casa. Chamar os
amigosli divirta-se. Sua energia

. está milito estimulada. Possibi
lidade de .encontrar UlJla pessoa
bastante especial para estar ao
seu lado durante tod_' dia.

SÁBADO

d\

MíN: 19° C '

MÁX: 23°. C II" J r

Sol com pancadas
de chuva

#
LIBRA,

. (23/9 a 22/10)
, Hoje você vai

preferir se fechar
um pouco dentro

de você. Sua casa será o lugar
mais agradável do mundo e

a única pessoa que permitirá
entrar em seu inundo será
aquela com que partilha maior
intimidadeó

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Hoje o dia está
para se relacionar.
fazer contatos com
amigos e conhecer

pessoas especiais. Você não

conseguirá ficar quieto dentro
de casa e isso será muito bom
para você. Se está sozirih.o, não
ficará por muito mais tempo.

2B/4

D�MINGO 6'.
'

MIN: 17° C
MÁX: 23°C
Sol com nuvens

.
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DIVIRTA-SE .

Marilú
O sujeito lia seu jornal, quando o

mulher Ihé dó uma frigideirada no

cabeça.
'

- Que é isso? lá maluco?
- Isso é pelo bilhete que eu encontrei
no suo calço, com o telefone de uma

Marilú!
- Ah quérida! Marilú era ó nome do
cavalo que eu apostei na.corrida e

este número era o valor total dàs
apostos...
Elo desdobrou-se em desculpas. Dias
depois, novamente lendo o seu jornal

,

e levo outro frigideira no cabeça:
- O que foi agora, amor?
- O seu cavalo está no telefone.:

SAGITÁRIO
. (22/11 021/12)

'J1 Apesar de alguma
( ( tensão domés-

tica, você está
mais leve e confiante do que
nos últimos.dias. Aproveite
o dia para receber ami-gos
em slla casa, ou mesmo fazer
aqt;alas mudanças que deseja
há tanto tempo.

AQUÁRIO
(21/1a 1812)

.

.

Procure não fazer
gastos desneces
sários hoje, pois

amanhã mesmo você·pode se
arrepender. A energia de sua casa .'
está particularmente especial e
será'mais divertido preparar 01-

,

gumas bebidas e petiscos para os
amigos em seu práprio ambiente.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

...t Dia ótimo para
contatos sociais e
para fazer novas

amizades. Você estará mais
valtado aos divertimentos, o que é
muito positivo no seu caso. Dentre
tantas ami�ades novas, é bem
possivel que encontre alguém tão .

especial quanto você.

PEIXES
,

.... (19/2 019/3)
•• Sua energia está
.,..,� a mil hoje e você

"

não conseguirá
ficar parado. Procure sair e se

,

divertir sem nenhúm receio.
Cuidado apenas para não se.
envolver em discussões sem

sentido. Procure controlar o .

excesso de energia.
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� COMO TERMINAR 'CÔM SUA 'NAMQRADÀ'�••

'<PEM 64 PASSOS SIMPLES
'

'"
.

ee

Fase 1 : A Construçõo
Arranje ulJ1o·nomorado. Fiquem juntos por um tempo. Saib� quê vocês ficarõo
juntos para sempre. Pense que'vocês ficarão juntos pará sempre. Assuma que

çvocês ficarão juntos para·sempre.,Comece·a se pergu"tar se võo mesmo ficar
juntos para sempre. COmece a fazer muito menos sexo que antes. Comece o se

perguntar �e vocês estão se distanciando. Discutam sobre os pois dela. Discutam
sobre os seus pais. Nõo faça idéia de quem elo está'falondo no telefone.
Percebo q'ue outros garotos olham pra você. Reclame ,muito sobre elo com os

seus amigos. Discutam sobre õ seu emprego. Disçutam sobre as suas roupas. '
Discutam sobre' o Dia dos Namorados. Discuto'm sobre uma frigideira.
Termilíem...

'

Fase 2: A Segunda Infância
Sensação de Ólívio. Sensaçõo de expectativa. Sensaçoo de aventura. Sensaçõo
de frio no barriga. Comece a ir em multes festas. Redescubm as músicas que
você gosto. Comece,a sair com pessóas sem llompromiss9. Passe uma noite com

o garota qu� você conheceu no ônibus. Comece o fazer planos poro seu novo

futuro. Receba uma ligaçao da sua ex-, bêbada; na volta de uma festa. Encontre-w,
á na casá dela paro u'm drink. Façam sexo. '

Fase 3: Juntos Novómente
•

Conversem sobre o quanto vocês cresceram. Conversem,sobre o quanto sentiram
falta um do out�o. Conversem'sobre o quanto as coisas estõo melhor oQoraque.. ç'
an!es�;,Pass� um feriado olhando os estrelas do telhado do SUO caso. Sinto um';:,"
pouco de falto da sensação de liberdade (mas assim está boin). Sinta um pouco"
de fólta do sen�açõõ de·aventu·ra (mas IIssi.,I11,está bani): Sinta um poucó de falta
das músicas que você ouvia (mas assim está bond. Comece a ,nõo fazer sexo
como antes (e assim não está bom}. Tenho uma péqu�na discussão sobre um

, filme. Tenha uma discussão médig par càusa de dinheiro.Tenha uma,. grande ;:'
discussãQ sobre se é importante ou nõo�ir a postos de gasolina que respeitem o

"

meip-oíTI
.

nte.Tenho' uJ1la discussão insano que você não s(Íb�'sequer sobre o
�'que se .a.'Termiriem...

'"

<'i'
HW' ,<� <,

,!lo

,

,Fase 4: A Terceira ,Infànçia (que é como a segynda infâQcia mas com muito
,.

.

l11enos entusiasmo) ",.
_,

, ,

,

.:

Vá a festas novamente�ii1(Js já desQco cbeiôdisso). Vá,lI bares'novamentê(mas
já'de saço cheio disso). Corpece a ficar entediqdo do alívio. 'Comete a ficar.
éntediadIÍ das expectativas. C-omece a ficar entediado da aventuro. COmecei a
ficar entediado de, todôs os músic�s que você go�a. Ligue pata sua,ex- para,
perguntar algo que você nõo' prçcisa sober,.(mas faço 'isso 'de um jeito quê

.

mosire'quanto diverSõo você e$tá tendo): Decida que e Hora de achar uma nova

namorada. Perceba que todas as gorotas'que olhavqm pro você já não olham
mais. Comecea ver um monte de pornografia. Fique um pouco deprimidg.'

Fase 5: A Recuperação
"Comece a ó.dior estar sozinho. Comece o odiar muito ester sozinho. �mece a
'odiar estar sozinho até nõo poder mais. Entõodecida que é hora de aprender a
estar sozinho. Comece a achar bom estar sozinho. leve a sôlidõo cada vez mais

.

no boa. Assumo que você estó totalmente felize contente sozinho. Arranjeuma
novo namorada e repita desde o início.

Texto tronscritodo video de rí\�smo título·encontrodo no YouTube e publicodo no blog esses tempos qtrás.

AUTOMOBILISMO
A quarta. etapa do Campeonato Catarinense de
Automobilismo (que seria realizada em Joinville

, neste fincl-de-semenc) foi transferida paro
Joaçaba, e vai rolar no Autódromo Cavalo de Aço.
Nosso amigo Thomas Schwartz vai estar em mais

essa, e apesar da série de incenvenlentes ocorridos
no última etapa, o piloto jaraguaense continuo bem
no posicionamento. Bolo pra frente rapaz, boa sorte!

VIZINHANÇA
Na hora que preferir novos
ares, experimenta conferir
o ambiente da Choperia
Avenida, point recém

inaugurado no centro da
vizinha Guaramirim. A

proposta ficou bem

interessante, e vale visita.

Fotinho em sépia pro deixar ainda mais artística a

pose da banda Renato e Cio., em shot da

apresentàção dequlnte passada no Scar Lounge

MARATONA,
Hoje às 16h tem maratonaJhe Office no canal fechado FX,
com exibição dos primeiros episódios da 40 temporada do'
melhor série de comédia da atualidade. Não deixe de
conferir caso esteja de sobra em casa.

Carlos (o:Caco) Schmidt e Gediéli Toporoskv,
curtindo a tarde de sábado na Feijoada do Momma

PROGRAMA DISCO
Dota: 02/Maio/2008 -Sexta-feira
Local: Curitiba Master Hall
O quê: VILLAGE PEOPLE
Um dos maiores fenômenos de popularidade da erá disco
vai emendar o feriadão na capital paranoense. Quanto

,

-custe a entrada? Ingressos do primeiro lote estavam à
venda por R$ 30,OO.lnformações: curitibamasterhall.com.

A CÂMARA QUER SABER
Acesse cmjs.sc.góv.br e participe da enquete que o Câmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul disponibilizou em seu

site. "Você é a favor ou contra o consumo de bebidas
alcoólicas nas vias públicos e 10gradourosT estava até o
fechamento da edição desta coluna com 396 votos

computados, sendo que]6% das respostaseram contra.

MAIS ''SINALIZASSÃO''

.Q nóme "Jaqunni" nõo soa familiar? Ah, sim, claro: é o

nome de nossa cidade escrito errado. A placa já de�e estar
lá no trevo de Guaramirim há um tempõo, mos o foto só

chegóu essa semana porque Thiago A. teve olho pra
perceber. Como foi dito, "herrar é umnno".

/

e

MAX

Pires

,

PORACASO.COM - CONFIRA A VERSÃO 4.0
Terço-feira entrou no ar o quarta versão de nosso blog, que chegou com

consideráveis updates em tecnologia, funcionalidade e recursos.

Totalmente diferenciado na categoria,!l blog Por Acaso agora tem:
- RANKING PARA QUEM COMENTAR: valendo prêmios e evolução de status.
-' GALERIA DE DESTAQUES: onde os leitores sempre poderão conferir quais
são os eventos agendados poro o final-de-semana.

.

- UPGRADE NA GALERIA DE FOTOS: com fotinhos carregando muito mais

rapidamente; vindo com identificação exclusiva para já serem arquivados
com data e o lotai da festa.
- ÁREA DE GAMES: vivá a vadiagem, é só clicar no botõozinho da terceira
coluna à direito e conferir todos os gomes já publicadosnc site.

o
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JAVEL Concessionérle FIAT. Rua Expedicionário Joõo Zopellc, 214 - fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul - SC - www.jovel.com.br
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- FreiosABS
- Ar-condicionado digital

,

- Direção hidráulica
- Computador de bordo
- Sensor de chuva para
acionamento do limpador
de pára-brtsa

_. Faróis de acendimento
automático

- Vidros e travas elétricas
e muito mais

vEícULOS----��----�-

PEUGEOT 206 HB
AUTOMÁTICO 1.6 L 16 V FLEX

A partir de

R$ 45.950,
Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às Ilh. www.strasbou rg.cop. br

Stras
.-

Blumenau .. (47) 3331-4500
Rua República Argentina, 2.103

Itajaí. (47) 3344·7000

Brusque » (47) 3396·8661
Jaraguá do Sul· (47) 3170·1900
Rio do Sul. (47) 3S22-0686

Fetes semente para fins ilustrativoS.Llnha Peugeot 206 HB feline 1.6 FlEXAutomática-Ar Condicionado Olgital- Direção Hidráulica ... Sensor de iluminação e seosorue cnuva ;"Vidrõs e travas elétricas -Peréts de neblina - Rodas de liga leve - FrelosABS -Ano/Modero.:
07/0B - Pintura sólida - Frete Incluso - Valor tabela de AS 49.950,OO-Valof promocional de RS 45.950,00 com RS 4.000,00 de bônus já incluso- 09 unidades em estoque nas Concas.sjonárias.Prazo de vigencia desta oferta até o dia 10/05/2008 ou enquanto durarem cs

estoques.Todas as fotos somente para fins lIustmtivos. Não cumuíativaparaoutras promoções. Para mais informações so�re preços e condições especiais. consulte aRede de ccneesstenártas Peugeot,ligue para 0800 7032424 ou acessewww.peugeotcom,hl:
. DIf�IJA ESSE PRAZER

l°deMaio - Dia do Trabalho. Homenagem da Dream Car

o Km & Semi-novos Mu";marcas

Jaraguá do Sul - RI.,Ja José Théodoro Ribeiro, 658 - B. Ilha da F:igueira CONSULTE: 3372.0616

Aberta de Segunda a Sexta-feira das 8:30hs às 19:00hs. Sábados até as 12:00hs. VEíCÚlOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

'I�agen,s de cunho meramente ilustrativas. "Ofertas válidas até 02/05/2008. "Financiamento sujeito a aprovação cadastral. ,�" ..
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3275-0045

,O CORREIO DO POVO IIQUINTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2008

-www.giovaneveiculos.com.br

Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

CORSA SEOAN 1,6 2005 COM OPCS ESCORT GL 1.81998 C. OH + OPCS ESCO!lT 1.6 L 1992

EMAIS, ..
BLAZER Dl completa 99

CORSA SEDAN milenium 02
CORSA WIND 4P 02
MONZA SUE 2P comet 87

AUDI A3 1.8 COMPL. 03
PARATI Gllll.0 TURBO' COMPLETA 81
PARATI Gllll.8 4P completa 01
POLO 1.6 completo + rodas 03
GOL G4 4P com opes 06

GOL G41.0 2P 2006 C. AR + OPCS GOL 1.0 1994 FIESTA PERSONALIT 2003 C. OPCS PRETO, FIESTA CLASSI4P 1999 C. OH + OPCS GOL GII14P 01
GOlMI 97
GOLF Gl COMPl. 1.8 ,96
PALIO WEEKEND 1.0 6 marchas opes. 00
FUSION completo 06
ECOSPORT XlT 1.6 air baq-r couro 04
FOCUS GL'l.8 completo 01
FIESTA Gl 4P COMPL. 00
VERONA GHIA 4P cornpl.+ rodas 93
SCENIC RT 1.6 16V COMPlETÀ 02
CUO SEDAN RN 1.0 16V completo 03

. XT 600 04

TWISTER 2005
CG 125 Cf PAHTIDA 00

e PAllO WEEKEND CITY 1999 OMEGA GLS 1995 COMPLETO
.

PEUGEOT 307 FELINE 2005 ATU.

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

m taxa de adesão;
-

. edução de parcela após conternplação (via lance);
Carência de2(dois) meses após contemplação (via lance);
ntecipação de parcela na ordem direta ou' inversa;
m juros, sem taxas extra etc;

95-

MESES
"1"15

MESES

30.000,00 378,94 3'15,65
35.000,00 442,'10 368,26
40.000,00 505,26 420,87
50.000�OO 63'1,58 526,08

75789 63'1 30

8842'1 73652

'1.0'10,52 84'1,74
'1.'136,84 946,95
'1.263,'15 "1.052,'17

PLANOS DE'CONSORCIO
PARA VElcUlOS

,

I 70

CREDITO,S M�SES

_J I$fl:M1i!M

'13."15700 2"1990

"15.350,00 256,55
"17.543,00 293,20
"19.73600 329,86

23.48000

36649

39243

25."19000 42"10"1

, &::i:1tli{!kai••
&i it i t.l.£'_
&£M£&4('£'_
37.56500 62784

'38.77000 6480"1

do Sul , 337,1-8153.
Januário Ayroso, 80
uniaosilver@netuno.com.br '99'36-1304
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-o O CORREIO no POVO
QUINTA-feiRA. 1 DE MAIO DE 20qil . vEícULOS----___:__------�

.corn.br.
ndo sonhos

E SEMI-NOVOS ELEGANC,e a,
ÁC-DH-VE-T••
AIR aAG 11.'8;.

Rua Walter Marquardt; 2670.Barra do Rio Cerro Jaraguá do 'Sul .-SC Fone: (471 3370-7500

ECOSPORT XLS 1 .6L 2004 BRANCA

COMPLETO + CO
.

.ail:':I,I.$

Astra Elegance 2006 R$ 43.900,00
Celta 1.0 2005 cf opcionais azul R$ 21.500,0[1
Chevette SLE 1989 R$ 5,500,00
Clio Sedan 2002 completo - dh R$ 22.900,00
Corsa Sedan GL 1.6 cf te 1996 cinza R$ 15.800,00
Corsa Wind 1995 azul R$ 11.300,00
Corsa Wind 2001 2p azul R$ 16.508,00
Ecosporte XLS 1.60L único dono 2004 R$ 38.800,00
Escort GL Zetec 1997 acfdhlkit R$ 14.900,00
Fiesta 4p 1998 R$12.900,00
Fiesta Street 4p 2003 R$ 18.500,00
Fiorino Baú 1.0 1995 R$ 10.5[)0,00
Fiorino Furgão 1.51998 R$15.500,00'
Ford Royalle 1993 cf kit GNV R$10:500,00
Gal Gill 2000 R$ 16.900.00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00,
Gol CU1.8 1995 R$ 12.300,00
Kangoo Express 1.6 2003, R$ 23.000,00
Marea ELX 1999 campi + couro R$ 21.900,00
Palio EDX 4p 1999 campi azul R$16.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 28.500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idt)aqlte prata R$ 26.800,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 18.500,00
Palio 1.6 4p 1998 completo. R$16.500,00
Palio Weekend 1<51997 cf ac R$17.50Q,00
Parati CL 1.6 1987 R$ 6.500,00
Santana Evidence 1997 R$ Hi.500,00
Santana 1..8 4p 1996 R$ 13.500,00
Seat Inca 2001 R$ 15,900,00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Uno ELX 4p 1995 R$·10.900,00
Uno EP 4p R$ 11,000,00
Uno Fire ·2002 R$ 14.900,00
Uno SX 4p 1998 azul R$ 12.500,00
Uno Mille 1992 R$ 6.500,00 ,

Vectra CO 2000 campi cf teto e camb.aut. R$ 29.900,QO
Vectra GL 2000 éompleto R$ 28.800,00
Vectra GL 1997 R$ 18.000,00

'

Vectra GLS 199iR$ 19,900,00

BLAZER 5T 2.21999 BRANCA
COMPL
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Vai comprarou trocar •

. seu carro ?1?

Por que não vem aqui?

AUTOMÓVEIS·

.' ... Temos mais de 100 OFERTAS ..

"

,

.

Ea MEN prestação da cidade

CONFIRA ....' .
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t CHEVROLET

ASTRA Vende-se, 01, GL, 1.8,
Preto, c/ couro. R$ 24.900,00. Tr:
9917-4444. c/theo ..

ASTRA - Vende-se ou troca-se, 99,
GL, campi, verm, c/ GNV, pneus
novos. R$ 14.000,00 +

financiamento. Tr: 9619-0526 ou

3376-1574(apos 1 9h) c/ César.

AS"!": I - Vende-se, 03, 2.0, 4, pts,
flex, R$ 30,000,00, Tr: 3273-ri77� cf
Milton,

BLAZER - Vende-se; 97, c/ GNV,
pneus semi-novos, AR, TE. Tr: 3372-
3234,

CELTA - vende-se, 04, R$ 21.500,00
ou troca-se por Strada ou courrier. Tr:
9604-9676,

.
CELTA - Vende-se, 04, R$21.500,OD
ou Troca-se por caminhonete, Tr;
9988-0428,

'

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

CORSA - Vende-se; Wagon, 01, AR, .

TE. Tr: 8808-5378,

MONTANA - Vende-se, 04, 1,8, Flex,
Branca, DH, Capota Marítima,
Peltcula: R$ .26,000,00 Tr:
·9189.7947c/Leandro, ,

MONZA - Vende-se, 89, campi, 2 pts.
R$6,500,00, Tr: 3376-1892,

'

M.IlNZA - vende-se, 94, GNV, 4 pts,
GLS. R$ 12,300,00, Tr: 3275-3538
ou 9191-7061,

S10 Vende-se, 05,4x4, campi,
.

turbointercoole. Tr: 3376-0440,

SAFIRA Vende-se, 03, completo,
Tr: 8415-8801.

.

.FORD

ESCORT - Vende-se, 88, XR3, R$
6,000,00, Troca-se por moto, Tr:
3370-0760,

PALIO - Vende-se, 00/01 EX, 4 pts.
Tr: 8407 -7332,

ESCORT. - Vende-se, 95, R$
9:500,00, Tr: 3376-0682,

PALIO - Vende-se, 07, 4 pts, campI.
R$ 26,500,00. Tr: 9191-6�33, '

COMPRA-SE
CARROS
BATIDOS.

Tr: 9952-9449

PAMPA·- Vende-se, 90, 1,8, Aceita
se troca, Tr: 3273-0687 ou 9156-
5575.

SI.ENA - Vende-se, 07, único dono,
1,0 flex, R$ 32,500,00, Tr: 9112-
3138, .

FOCUS - Vende-se, 05/05, c/
opcionais, R$ 33.000,00, Tr: 3370-
5622,

-

STILO'- Vende-se, 03, 1.8 16v. R$
36,000,00 neg. Tr: 8406-4447.

TEMPRA - Vende-se, 92, cornpl., 4
pts, R$ 9,000,00. Tr: 3376-1892,

TIPO - Vende-se, 95, campi, 4 pts. R$
9.000,00. Tr: 3376-1892,

"

GOL - Vende-se, 98, 1,6, 4 pts. R$
15,000,00, Tr: 3370-2068 ou 9603-
2450.

UNO - Vende-se, 98, 4 pts, branco.
R$13,000,00. Tr: 3370-8295,

FUSCA - Vende-se, 77. R$ 2,700,00,
Tr: 3376-1338. OUTROS
GOL - Vende-se, 96, TSI 1,8, AR,

. campI. R$15,000,00 ouR$9,000,00
+ 20 parcelas de R$311,00, Tr:
9601-5236,

MERCE[)ES. - Vende-se, 02, classe A

190, prata, cornpl. R$ 30,000,00, Tr:
9191-6333.

GOL - Vende-se, 96, TSI, Azul, campI.
R$15.000,00 ou R$ 9,000,00 + 20x
de R$311 ,00. Tr: 9601 :5236,

PICK
.

UP - Vende-se, 'willys, R$
7,000,00, Tr: 3375-2136,

PARATI - Vende-se, 03, 16v, 28mil
km, único dono. R$ 25.000,00. Tr:
3372-1146,

MOTOS

SAVEIRO
, Vende-se, 06, básica,

único dono, preta. R$ 29,500,00. Tr:
3376-0440,

BI� - Vende-se',' 01, c/ E£, R$
2,800,00. Tr:'3273-0115,

CB 600 - Vende-se, Hornet, 05, único
dono. Tr: 9963-1558,

• FIAT
.

CG - Vende-se, titan, 98, 2° dono,
original. Tr: 9912-3319,

MAREA '. Vende-se, 02,"1,8, FX,.
campI. R$ 26,000,00, Tr: 9191-
,6333,

SUZUKI Vende-se, DR, 650, RE. R$
10,000,00, Tr: 9941-5855 ou 8445-
2370, C/ Eduardo,

MAREA - Vende-se, 02, campi, c/
couro. R$ 28,000,00, Tr: 3376-0223
ou 8411-8497,

SUZUKI Vende-se, Burgmann AN
125, R$ 4,800,00 fieg. Tr: 9991-
9818,

.
.

.'AUtONfECÂNICA DA BARRA LTDA.

.

Atendemos linha geral:

@,' c:;J alllilB

INJEÇÃQ ELE!RÔNICA
,Venha con ferir nossos serviçosl

(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

/

(47) 3370-3015

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSULTE ..NOS

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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It.Va Veiculosl

o CORREIO DO POVO D.QUINTA-FEIRA. i DE MAIO DE 2008

MÜLLER
(MULTIMARCAS)

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

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário
-v,

Fone/Fax: 3371-1743

.

'Blazer DLX Executiva
completa GNV 198/
branca. R$ 29.800,00

,;;.'�'

o

v e i c u t o e

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

www.streetcarveiculos.com-.br

Golf 1.6 2000 R$ 27.990,00

Reorganizamos o seu CLASSIMAlS
Agora fico.u ainda mels fácil de encentrar o que você procura!

Anuncie (47) 3371-191.9 I 3055-0019
www.ocorreiod·opovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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," 0,49°/0 ao mês

24X136X148XI60X a partir 0,76% :'

24XI36X/48X160X a partir 0,70% '

24XJ36X148X160X a'par*ir.O,49%,
,� �� 'f

. . �
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p':�ge,ot 407 Sedan Peugeot 407 sw Peugeot 307 HB Peugeot 307 SW Peugeot 307 CC Peugeot 206 Escapade Peugeot Partner Peugeot Boxer

J

o

Strasbourg Jaraguá do Sul - (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 � Centro

_

Blumenau - (47) 333-1-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque � (47) 3396-86.61
Rio do Sul- (47) 3522-0686

IIBANCO pwoeqr

it
Fotos somente pam fins IIl15trativos. Campanha "Eu e Pcugoot,-f'cugrw! c cu", PeUijeol206 SensaliooUL Flll1(,3 portas,ano!mortalo DBroo, plnllfra nlBtállCtl �o Perl<lNcra,atravésdo PBugllol(ln üne. Fretc"jllclUso. Preço Jl]Íb�lca sugerido paravcl1flnâ\'istn apartlrdo RS2B.490,OO.P8��2'(l6SW Prescnca 1.4LFtex,5 porWMo/mlXk!!nO&'08,pmtumsóHda. FretQlncluse. Preço
publico sugerido parn vtmtla fi vl51,1 a partir de RS 4:1.:l00,OO. Simulação considerando I} IIP!culo acima c o preço fi 'lista sugerido a partir de RS 42.300,00 pam aCidade Blllmenau) Plano coe - CffldJto Direto anConsumidor pelo êaecc Peu!Jijol.f'lano de 24meses sendo: Entrada de RS 21. lSO,OO{5tl%} àVISta,mais 24 parcelas Illas de RS t .D3(l,63 com vencimento da 1 (ptimelra) parccla
para Mabde2008.PreÇtltotaltlo VefCUll)àprazop�ra24m85(!S�RS45.88S.1'.Ta:msdejuros24mesBSde9.902ã.3I!O,79a.J1J.aCEl (Custo EIIJUvoTotal)dalJjll!raçãode Iinançiamentoiicle17.30%a.ae 1::W\l.a.m,cllmlnddênciadaIOFde3,O%a.aparaPessaaFislca{ooosIDdoIOFadic:ionaJdeO,38%eslá IncluidonoC'O!!Ik:innle). EstoqueNacionaldasConcessimt.1riasPilugeot:Peuyirol
206SensaiionUl Flex,5porta!,allo\modelo 08\OS.plrrttua meüsce Pre_to Perlaf�era-:roounidades. P-eugeot200?W Presence 1.4Lfli!l,5IlQflaS.ano\mmlekl 08\08,pkllurasóllda -08l11udadr!s.Unha PllUfJeol2G6 HS fnlkle t6FtElCAutvmt'ltíca-Ar Condic:lonadoOigital-01reç.'iotlidráulietl -Sensortl8i!umin�çãoe�mordedluva-.YidfOsetrovaselãtlk:as-Faroisdcneblina
Hollasda ligalevo-FreiosABS -ArlOIModelo.:D1108:'_PlnÚlras6HtftI-Fr&tQln�-Vafortabcla dli}!S49.950,OU - Va!orpromoekInaJ de RS45.950,OO'comRS 4.00(1,00 d!lMnusJálncluso_·Q9unlrladesem estoqut! nas GoocesslonáriasS!rasbourg.Peugeol 307HfI Presence IjiMecânlco-ArcondiCforlatk,-Olrcçli.oHldmu!!ca-FrelosABS �Alrbad duplodesliric-Vldrose naves
!!1ét�cas-Pinturasóntftl-ff8ts lnerosc - PfOflla cnlrelJ<l 06 unrdad&$ no eslol!ue dnCon«!sslomiria. Ptuge<lt307 Sedan 2.1J Fç!lneAutomãlico - Completo ... CãmbloAlIIDmât!ct1 T1plronic -Atcond:iclonadll dlllital-FtoIosASS-AútaIJU�pIC d!Jsérie- Sensor d:cchuvtl ede ilumlrlaçiln - CO playerMP3 - Pintura Metálk:a - Frell:llnclllSO -valor taueía de fl$68.600,OO-::Preçopromociork'll de
RSB4.600.00comb6nusdc R$4.000.00lncluso + BArlCllde Couro Gnitlslncluw-07unldadns em estoqlJe lI�seollr:essJonârlas.PFazo(!e vrgtlncj3.daprclll�âodeD2Z04I20()8a03l05f200a.ou etlquanlodulart!lll OSBS,taqucs.Todasas�sGmcnteparalilJsllustrativos. Nliucumulidl'0'3p,lI!lUUliaspromoçôes.f'alllmnis hllnrmaçóessobre pre�l)scL'()ndições espcciais.consul!eaRede
deCOncesslOOOliasPeugoot.ligueparaOBOO7D32424DUIICesspWWW.peugeotcum.br.

.

www.strasbourq.com.br DIRIJA ESSE PRAZERSegunda a Sexta das 8h às 1911. Sál?ados:<:I.a�,cjl1 àsIâh,
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Assistente Técnico em Montagem e

Manutençãode Micro .: 10Ó horas.

1 a tu rma: 17/05 a 06/12/2008 - sábados
.

2a turma: 19/05 a 10/09/2008 - 2a e 4a feira

• Designer Têxtil - 50 horas

Período: 20/05 a 17/07/2008 -: 3a e s- feira

Designer Gráfico - 126 horas

Período: 14/06/2008 a 07/02/2009 - sábados

Linguagem e Programação JAVA-100 horas

Período: 21/06 a 13/12/2008 -sábados

• Solidworks Avançado - 60 horas

Período: 21/06 a 27/09/2008 - sábados

l.eO£.I1

MATRiCULAS ABERTAS:
,fAÇAA SUA ESCOLHA!

EiAuMENTE ASU.A'RENQA! ¥

,.

,:� -(
-

'�4;;'
'.,',', :;oW :'0' "'%

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480

.IMAGEM PESSOAL:
_ Cabeleireiro _ Estética Facial e Corporal
_ Manicure e Pedicure _'Unhas Artísticas
_ Depilação _ Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
_ Qualificação em Massoterapia
_ Shiatsu
_ Quiropraxia
_ Massagem na Cadeira Erqonômlca

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Majs informações: 47 .. 3�75-4125;
Rua João Marcâttp, 156 cen,tr() -'Jaragl:J,á do Sul - ��>

.

K
. h<iE.-mail:Jar�.Qua;·c.ie:!".1��ahl::>@terr:a.com:br ,

·.Sjte3www�ma§sôtecapjà�stetica.ci�m"sQhb.càm.bI

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospítal)

Cx, Postal 200 - CEP 89255-000

Fone 1471 3371·4311

Fax 1471 3275-1091

recrutamento@humana.com.�� wV)/.humana.cilm.br

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO 200 VAGAS - Não exige escolalidade - Para - ESTILISTA (8914) •

Empresa de Alimentos. (Vagas Efetivas -1 °,2° e 3°turno). - ELETROTÉCNICO (8856/8934)
- AUXILIAR DE PRODUÇÃ(f(8957) Montagem Eletrônica. - ENGENHEIRO MECÂNICO (8855/8898)
- AUXILIAR DE MOTORISTA (8971) - Ajudante nos serviços de - FUNILEIRO (8859) ,

bombeamento e descarte dos efluentes, tirar e colocar mangueiras, ligar e - FRESADOR (8903)
desligar bombas segurar amangueira na sucção etc. -JARDINEIRO (8967)
- ASSISTENTE COMERCIAL (897Q) - Expeliência em vendas e pós-vendas, - MECANICO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS INDUSTRIAIS (8965)
conhecimento em comércio extelior, idioma fluente em inglês e básico em .

- MECÂNICO �E (lNIBUS (8879)
espanhol, disponibjlidade para viajar para atuar emfeiras. - MARCENEIRO EAUXILIAR (8843/8885)
- .ASSISTENTE CONTÁBIL (8970) - Experiência em jançamentos - MONTADOR DE MÓVEIS (8866)
contábeis/fiscais ecompras. - MONTADOR DE PAINEIS ELETRICOS (8884) Para Guaramilim
- AGENTE DE VIAJErol Com conhecimentos em Agência de Tulismo e - OPERADOR DE CNC (8903)
sistemas. J I

.

_ OPERADOR DE MÁQUltlA (8943). PARA CORUPÃ Com conhecimentos
- ANALISTA DE RH (8945) - Superior completo em Administração, Ciências em máquina de dobra, prensa , guilhotina e leitura e interpretação 'de
Contabéis, Economia, Direito'e áreas afins; Expeliência em processo de desenhos.
Administração de Pessoal; - OPERADOR DE CALDEIRA (8964)
Inglês desejável. - PRENCISTA (8949) - Borracha
- ANALISTA AMBIENTAL (8972) - Técnico em Meio Ambiente, superior - PEDREIRO (8966)
completo ou cursando Eng. Ambiental, Eng Quimica ou Tecnólogo em Meio - PROJETISTA (8909) - Possuir curso de qesigner,Arquitetura ou técnico em

Ambiente; projetos de móveis.
Conhecimentos em Legislação Ambiental e Sistema de Gestão Ambiental; - PROJETISTAMECÂNICO (8969)
Inglês desejável; Para Coordenartrabalhos de execução de PRAD (Plano de - REVISORA TÊXTIL (8939)
Remediação Área Degradável; Acompanhar implantação do SGA na - SOLDADOR (8774/8857/8898)
unidade; Apoiar área operacional do ETE em relação ao tratamento de "SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (8917) Plásticos.
efluentes.

.

- SERRALHEIRO (8940)
,ANALISTA DE QUALIDADE (8946) - Superior completo em Eng. Alimentos, - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES (8954)
Eng. Química, Química Industrial, lliologia ou vetennàna, Expeliência em - TORNEIRO MECÃNICO (8903)
área produtivas de abate- de aves, Conhecimentos em GMP/Controle de - TÉCNICO DE INFORMÃTICA (8956) Manutenção de Computadores.
Qualidade do Processo Produtivo, - TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO (8867)'- CLP
Inglês desejável. � TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8871) Com expeliência em RH.
-AJUSTADOR MECÂNICO (8913) - TÉCNICO DE LABORATÓRIO (8933) - Atividades voltadas a análises de
- AUXILIAR MECÂNICD (8944) Colocação de amertececores, . produtos/mateliais; analisar e realizar a manutenção dos equipamentos do

escapamentos, montagens de pneus - Serviços de Auto Cente[ setor; pesquisàre desenvolvermatélias plimas e métodos anallticos.
- AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (8942) PARA CORUPÃ - Com conhecimento Conhecer concenos básicos de programas da qualidade; conhecer

emmovimentação de pontes rolantes etalhas. conceitos de crom.atografia; possuir bons conhecrnentos da Química
- AÚX. TÉCNICO (8919) - Montagem demaquinas e ferramentas elétricas orgânica e analítica; noções em informática(windows, word, excel,internet);
_ CALDEIREIRO (8860) . conhecerconceitos detécnicas de extração; domlnio da lingua inglesa

- VENDEDOR EXTERNO (8861) Venda de mateliais elétlicos em geral.
- VENDEDOR(A) EXTERNO (8819) -Móvels.
- VENDEDOR EXTERNO (8849)-Matelial de Construções/Acessórios.
- VENDEDORA EXTERNA (8874/8912) - Publicidade
- VENDEDOR INTERNO (8854/8948)- Matelial de Construção
- VENDEDOR INTERNO (8910) Móveis sob medida.
- ZELADORA (8947) -Disponibilidade de Horálios
- ZELADOR (8953) Para limpeza e serviços gerais em prédio.

- CILINDRISTA (8949) - Borracha

- COSTUREIRA (8939) VÁRIAS VAGAS
- CORTADOR DETECIDOS (8899/8932)

- ESTAMPADOR (Â) (8899/8968)
- ENCARREGADA DE COSTURA (8932)
- ESCRITURÁRIO DE DEPTOPESSOAL (8921)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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S'E-S/se 1-',www.sesisc.org.br
(link: Trabalhe conosco) I

o

11--S4t�m;l FfIderat;ão (Úl$lndú$t.fim.
do Estado ele Santa Catarina

AGUA VERDE - vende-se, de alv, c/
laje, 4 atos, {laragem p/ 2 carros,
murada, 150m2 R$ 100.000,00. Tr:
3371-6069. Creci 11831.

LOT MALIBU - Vende-se, nova, c/03
quartos, legalizada p/ financiamento.
R$ 88.000,00. Tr: 9183-8081.'PERSONAL

TRANING ANA PAULA II - Vende-se, 3 qtos, 3
bwc, 2 garagens, cerca de alumínio,
portão eletrônico, piscina. Iroca-se
por casa em outro bairro ou chácara.
Tr: 3376-1574.

NEREU RAMOS - Vende-se, de alv,
130m2, 3qtos, piscina. R$ 65.000,00.
Tr: 3376-0223 ou 8411-8.497.

VILA LALAU : Vende-se, sobrado,'
.

ponto comercial, c/197m2. R$
190.000,00. Tr: 8832-1832.

Atendimento
domiciliar e .academia.

Tr: 9992-9964 c/ Nilton
BARRA VELHA - Vende-se, de mad,
c/108m2, 300m da praia. Tr: 3456-
2192.

VILA RAU - Vende-se, 4 casas de alv, .

ao lado da Unerj, terreno c/800m2. RIO CERRO 11- Vende-se, 5oooom2,
R$ 130.000,00. Tr: 9137 -5573. Creci. 2 iagoas, cachoeira. Tr: 3376-0_726.11831.

.CHICO DE PAULA - Vende-se, de alv, 4
qtos, 2 bwc, garagem. R$ 100.000,00.
Tr: 9137-5573. Creci11831.

CZERNIEWICZ - Vende-se, 120m2, .

de alv, prox. Scar. R$ 70.000,00. Tr:
3276-0638.

CALÇADAO - Vende-se, todo c/
massa corrida, piso, 2 qtos, s/
garagem. R$ 70.000,00. Tr: 9137-
5573. Creci 11831.FIGUEIRINHA - Vende-se, de alv, no

loteamento Malibu- legalizada. R$
110.000,00. Tr: 9183-8081 ou 3373-
0098..

\

ED. TERRA BRASILIS - Vende-se, c/
2 qtos-i-suíte, churrasq., c/104m2.
Tr: 8404-3001.

ITAGUAÇÚ - Vende-se, de alv,
120m2, São Francisco. R$
80.000,00. Aceita-se terreno ou casa
em Jaraguá. Tr: 9952-7337.

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

o • CASAS
.

CHEGOU
O QUE FALTAVA,PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA
Condições de pagamento: 1 + 2x sem

juros com cheques ou 3x sem juros
com cartão de crédito. Consulte

parcelamento em até 6x no cartão

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!
De 2a à 6a das 8h às I2h e

das I3h30 às I8h.
Aos sábados das 8h às I2h.

Tel.!Fax: (47) 3370 1155
-

graffyarfjaragua@ferra.com.br

Rua Walter Marquardt, 1250
Barra do Rio Mo'lha - Jaraguá do Sul

ALUGA·SE
QUITINETES
E'QUARTOS

MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

Reserve também na praia ..

3370-3U61 c/ proprietário

O CORREIO DO POVO &IQUINTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2008 � .

TERRENOS
GUARAMIRI -,Vende-se, 372m2, c/
casa de 7 cômodos, murada, c/
quitinete nos fundos, R$ 95.000,00,

. Tr: 3373-5088 ..

.

GUARAMIRIM - Vende-se, terreno
residencial, próximo da Sociedade
D@na. R$ 38,000,00. Tr: 9183-8081
ou9912-77�0,

RIO MOLHA - Vende-se, lot
Adrovandi, 450m2, c/ casa de mad.
R$1.8,000,flo, Tr: 3370-3690.

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

CHÁCARAS
ÇHACARA - Vende-se, no Putanga, c/
7,000 pés de eucalpltos, casa de
mad. R$ 90.000,00. Tr: 3373-'0098
ou 9183-8081,

.

O�IMÓV��,�Rua Rinaldo Bago 780 (rua nova da figueira).
Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.

Vende-se Casa em alvenaria el 70m2 em terreno de
450m2, próx. Clube dos Viajantes. R$ 55.000,00

GARIBALDE - Vende-se, 135.87m2,
c/ casa + 6 galpões e todos os

animais. R$ 160.000,00. Troca-se
por casa até 100.000,00 na Barra, Tr:
9137-5573. Creci 11831.

TERR

LOCA ÕES
* Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

ALUGA-SE - Casa, c/3 qtos, garagem
e demais dependências. Tr: 3371-
2357,

3275-1101 /9104-2393
R. Wigando Menslin - Baependi

CASA - Procura-se, p/ alugar e;:n
Guaramirim. Tr: 9609-6437,

PROCURA-SE - Casa ou apartamento
p/locação, prox ao centro. 'n: 3055-
2215 ou 9953-6669.

DE DOMINGO A QUINTA R$11 ,99
SEXTA E SÁBADO R$ 14,00

�izza G 35erra .:+ refrigerante = RS 19,00
Pizza M 30em '= RS'12,00
Pizza P- 25çm =. RS 7,00
* Bor(ias recil�i!��S * Entrega à consultar taxa

Disk Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h�0
.

Rua Barão do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul - se
(na rua do.Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)
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MAQUINA - Compra-se, 'de: lavar
, roupa de madeira. Tr: 3370-5792.

.'VENDE-SE

ABTONER <: Vende-se; aparelho de
ginástica. R$ 50,00. Tr: 3055-2215
ou 9953-6669.

AR CONiliCIONADO - Vende-se, 3 da
Eletrolux de 18.000 BTU'S, com 3
anosdeuso. Tr: 9189.7947.

BERÇO - vence-se. rnarnm, cf
colchão. Tr: 3275-0495 ou 3372-
2687.

CAMA - Vende-se, de casal, de

mogno, 2 criados mudos, colchão
. semi ortopédico. Tr: 3371-4921 .'

CERCA - Vende-sé, de ferro, 12 mts,
em ótimo estado. R$600,OÕ. Tr:
9988-0428.

DIVISÓRIAS - Vende-se, para
escritório, cf armação de alumínio e

.

vidro. Tr: 3372-0808 ou 9918-9996.

MANUTENÇAO, DESBLOQUEiO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GERAL.

NEGÓCIO--------�------,------
EDREDOM - Vende-se, acolchoado PATINHOS - Vende-se, 15. Tr: 3376-
(futon), de casal. Tr: 3273-5233. 3441.

FIHOTES - Vende-se, pastor branco PIBULL FEMEA - Vende-se, cf 2

suiço (pastor alemão branco). Tr: meses. Tr: 3371-9730.
9131-1649.

FILHOTE - Vende-se, York' Shire,
fêmea. Tr: 3371-5865.

FILHOTES - Vende-se, 2 cachorros,
raça Shih Tzu, 30 dias. R$ 500,00
cada. Tr: 9137-9050.

FILHOTES - Vende-se, de. Basse
houndforelhudos. Tr: 337.6-0389.

LAVAÇAO -, Vende-se. Tr: 9609-
6437.

LAVADORA - Vende-se, Alta pressão,
profissional, cl acessórios.
R$1.Q50,00. Tr: 3372-0808 ou

9918-9996.

LOCADORA - Vende-se, João

pessoa, ótimo acervo. R$ 15.000,00
aceita-se carro. Tr: 3374-5418(após
13h).

. LOJA � Vende-se, no calçadão. Tr:
3370-0812 ou 3273-0118.

LOJA - Vende-se, no centro. Tr:
3371-7684. '

MAQUINA - Vende-se, de costura,
reto industrial. Tr: 3376-3716.

MAQUINA - Vende-se, de sorvete,
Teosoft. Tr: 3376-1684.

PASTA EXECUTIVA - Vende-se, de
couro, argentina. Ir: 3273-5233.

PANIFICADORA - Vende-se. Tr:
.3374-5831 ou 9146-2175.

..

T revenda

PISCINA - Vende-se, de vinil, 45001,
cf bomba e filtro. Semi nova. R$
400,00. Tr: 3371-8153 ou 9936-
1304.

PLAY STATION I - Vende-se, 1
controle. R$ 200,00. Tr: 9976-3986.

PODLE TOY - Vende-se. Tr: 3273-
7472.

PRANCHA - Vende-se, pró ilha 6'.3.
R$350,00. Tr: 9988-0428.

PRATELEIRAS - Vende-se, conjunto
de parede e de centro, em metal. Tr:
3371-1209 ou 9926-1755.

PROJETOR - Vende-se, Acer, 1800
ansi-lumens. Tr: 47 9184-1330. R$
1.800,00.

ROUPA - vence-se, de borracha,
mormaii cf Um inverso· de uso.

R$400,00. Tr: 9988-0428 .

ROUPA - Vende-se, de Karatê,
numero 46, semi nova R$ 60,eO. Tr:
3370-1856.

SALA DE COSTURA - Aluga-se, cf 3
maquinas Tr: 3376-0642.

TELHAS - Vende-se, usadas. R$
200,00 milheiro. Tr: 9929-9595.

TERNO � vence-se, social, novo. R$
150,00. Tr: 3370-1856.

VESTIDOS - Vende-se, 2 de prenda.
Tr: 3372-197&:

SUP�RPROM
-

O DE PRÉ PIIGO

c/câmera
Apenas

R$279,OO
1+11

R$ 32,00

Apenas

R$139,OO
1+11 .

�$16,00

i Sony Ericsson W200
.

c/ câmera, Mp3 e rádio
Apenas

R$349,OO'
:,O�;j 1+11

!:Lt�'l :R$' 39 90
,_ e- .,•

.,_,". ,
-il.JlV' .

Motorola W375
cf câmera e rádio
Apenas

R$ 299,00
.1+11

R$3S,OO
3634..0406 Oxford � 3633-6660 Cent(O I São Bento do Sui'

.

3644-5465 • Rio Negrinho" '3642-3004 MaIm· 3273-0888 Jaraguã do Sul

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

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

I",�
. Toda linha de acessórios que você precisa só encontra aquil

DIVERSOS

FILHOTES - Doa-se, 6 gatinhos, 4
semanas. Tr: 3371-1290

'Inv:estigação em Geral, Civeis e

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

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

ACOMPANHANTE
DE EXECUTIVO

� *Jfell#ta cOII#tecer a ,romolão r'M é ,ti
E

i recarregue seu ce/fi/a, e flan#te ,ti vezes o valor
� em bÔllus paralig,;r para celulares r'M oulixo r'M.
i LiflflfÕés vlÍlidas para lodo o Brasil•.
õ
o·
..

MULTI(J[)M
SEGURANÇA ELETRÔNICA

DETETIVES
PARTICULARES

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
r (BRASIL E EXTERIOR)

WAlQUIRIA
Discrl'ta l' Sigilosa

Atl'ndl' soml'ntl' Hotpjs l' Motpis

Tr: 8412-5313

• Portão eletrônico
'. Interfone.
• Alarme
• Controles de acesso

• Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

473273·7226 I 9171-1023
.. Rua José Narloch, 1456 - São-Luis

multicom, jgs@brturbo,com,br

DETETIVES
PARTICULARES

• SigilO absoluto
• Causas trabalhistas
• btraconiugal
• Funos e roubos
• Pessoas desaparecidas

Tr: 3310-1929 '1 9931·9138
detetivelori@yahoo.com.br

: CONTJiÀiÀ:SE MÕÇAS�tMíÕRES
,·DE !BANOS PARATRABAlHAR COM,
\.*ACOMPANHÀtm DEmcurlvo. ,�
"'" Sc.ol" '-o � "'."' '"'' ,,�"" )0

Aceito ligação a cobrar,
9918·2372

(24 horas)

Rua Adolorata Dalri Pralli •...�4�
Jaraguá Esquerdo

Tr: 3310-8014 I 99.15-2�51
.

.'

._1mil
. (!)�U])oonD

um�
_oLID1®

Ambiente agradável sI bebidas.
Ganhos acima de R$ 3.000,00.

A melhor e única casa de
São Bento do Sul.

Meninas Mariazinha
..., ,

,

*, JESSICA 18 anos\

Chegou essa semana :*
.OVANlWA .

:_

LOIRA laanos :*
'

. EStilo menininho ,,*
GABRIElA

"

Estilo Safado ,i '!{

",,;I_��1}! _fndint�VU!� "

1471 9963·5544

Show Jar
EnContro IIos amigos e casaiS

ShOW I>e streer tese.
com n_r.IiS De 15 mUlheres,

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaq'uim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

'fel. 3273·2347 I 8853-971

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



-�--_--:-=-_------NEGÓCIOS

t

Horário de atendimento: .

,Segunda a Sábado:
-

das 9h às 23h .

.

Domingo:
das 14h às 22h.

Internet and games

Rua Jorge Czerniewicz, 99 - Sala 08 - Fone: 3371-3328
.

Anexo ao Holel Saint Sebastian em frente à Scar.

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



• PLACA MÃE GIGABYTE GA-945G_ZMS2 ,

.

• MEMÓRIA 1024 MBYTES DDR2 667MHZ

.• PLACA DE víDEO INTEGRADA 64 MBYTES
• DRIVE DISQUETE 1.44
• HARD DISK 160 GBmS SAMSUNG SERIALATA
• GABINETE 4 BAIAS ATX

.. GRAVADOR DE OVO
• TECLADO PADRÃO ABNT2 PS2

.

ê5
-g
V
t:

g
""

B
c

.8

i
�.

'. "5
c,
""

:5l
VI
O·

FORmiGO-RI �

INFORMÁTICA

III O CORREIO DO POVO
. QUINTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2008 NEGÓCIO���������---'-'--�-

COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL
. peNTIUM DUAL CORE E2160 1.8 GH;l

• MOUSE ÓPTICO PS2

www-formigari.com.br I 47 3371.0034
R. Roberto Ziemann, 201 - Czerníewkz

• CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS
• FAX MODEM -56 KBYTES
• MONITOR LCD 17" LG L1753T

XBOX360.

apenas

1499,()()
a vista

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



SAÚDE & BELEZA -

,

- PIlATES
'

,

.

SAÚDE 'BUCAL •

OdontolQgia 24 h

Dr. Ervino Sie!>ef Neto
CrrurgiõODéntista ceo 7653

Dr, Jonathan H. Mandafho

Clínica Geral �

�'4h Périodontia I
""l;' "" '. Implantes dentalS;;\@iil .

. Próteses Dentais �
!

Angelo schlcchet, 173, Centro, Jaraguá do Sul
IP<óxlmoao BeI,aRlol lone, 3371-0938

to
.

P"UESP
v Pnetes Ir Nu.trição ." Personal Trainer

" Fisic Estética .. Condicionamento Cardia Vascular' .

Agende uma aula experimental!
473371-4531

www.topp!1ates.com.brltoppilates@toppilate5.com.br

Rua Erich Mielke, 80 - Centro

.
'SAÚDE BUCAl",," .' "

-s "

Clinica SorriDent
SC·EAPO-711

Dr. 'Thiago 'Monsejf(Barera .

OllO/SC·8.421
'Mestre em Impíantodontía
Especialista em Jmpíantodontía
'Esp_eciatista em Perioáontia

C[ím'caçera{
Próteses Tel.: (47) 3ÓSS-2796

Rua João Marcato, 103 - Centro - Jaraguà do Sul
E-mail: clinlcasorrident@superig.com.br

Acupuntura
Drenagem Linlática
Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates

. .

Psicologia '

Psicopedagogia
Shiatsu
Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

, Rua Bernardo Grubba, 62 • 3371·6022

./

• ,Iii FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

oralMect
Clínica Odontológica

Dr. Kleber Lisboa Araújo
Cirurgião Dentista
eRG - se 5270

• PlanQS de A

-CENTRO DE IMPLANTES DENTÁRIOS E
CIRURGIAS AVANÇADAS

,
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COM ESPECIALISTAS

DE TODAS AS ÁREAS EM UM SÓ LUGAR

Rua Guílherme Weege nO 50 �'3° andar
Centro Médico Odontológico (47) 3055-2036

Dentes em 48, 24 ou até 2 horas?

Nos últimos anos, 'a odontologia tem sido
bombardeada por uma grande quantidade de

proposta de tratamentos na área de
.

Implantodontia.
Os implantes dentários vern sendo

modificados, tanto macroscopicamente, ou seja,
no seu formato, bem como microscopicamente,

.

através da modificação da superfície de titânio,
com intuito de melhorar o grau deestabilidade
mecânica e a integração ao tecido ósseo,
chamados de estabilidade primária e secundária,
r.espectivamente.

O surgimento de recurso de imagens
computadorizadas, ou seja,tomografias aplicadas à

implantodontia, bem como a confecção de

.
modelo em resina das estruturas ósseas a partir.
destas imagens, tem aumentado muito as

possibilidades de um preciso diagnostico e

planejamento.
A associação entre a forma e estrutura

. superficial dos implantes, técnica cirúrgica e

recursos tecnológicos permitiram acriação de
novos conceitos de tratamento, com

possibilidades de reabilitação protética em tempo
muito curto.

Exemplos de aplicação destes novos
conceitos são os chamados implantes
zigomáticos.protocolos de carga imediata e

técnicas de cirurgia minimamente invasivas.

Os implantes zigomáticos,que apesar de
estarem sendo divulgados atualmente, j� existem

há alguns anos.'
'

São empregados em casos de reabilitações
totais e quando já houve exagerada perda óssea
no osso maxilar superior. Nesta técnica, utiliza-se
orecurso de implantes mais longos com intuito de
se obter a chamada estabilidade primaria ou .

mecânica.A .vantagem deste tipo de tratamento r

está no fato da não necessidade de enxertos ósseos

para a instalação destes implantes.
Os protocolos de carga imediata, rio qual

implantes convencionais �ecebe uma prótese
provisória ou
definitiva poucas

.

horas depois da
.

cirurgia, já são

realizadas há certo
tempo e já é uma
técnica bastante
empregada.Esta
técnica pode ser

.1, "-"tltfftiãt1�''êIn -

At� SAÚDE

CANGIN
ENERGÉTICO SEXUAL

100% DE ERVAS NATURAIS
VENDO CANGIN UM PODEROSO

ENERGÉTICO SEXUAL FEITO 100%
DE ERVAS NATURAIS, NÃO TEM.

EFEITO COLATERAL, NEM CONTRA

INDICAÇÕES NA DOSE CERTA.
O EFEITO AGE EM 40 MINUTOS E

DURA 12 HORAS.VALOR- R$15,OO.
EFEITO GARANTIOO PARA HOMENS

E MULHERES.' ."" z i

Contato/Entrega: 9989'-2507

reabilitações periciais ou de um maxilar interno.
A ultima novidade, na área da

implantodontia é a cirurgia virtual. Neste
protocolo de tratamento todo o planejamento de

·

implantes é realizados em computador, por
.

intermédio de imagens de tomografia. Com base
neste planejamento é confeccionada uma guia
cirúrgico que é utilizado para guiar a instalação
dos implantes no momento da cirurgia.A grande
vantagem é que isto pode ser feito semincisões e

não há necessidade de pontos ao final da cirurgia.
Os únicos acessos são as perfurações por onde os

· implantes iram passar.Este recurso permite a

realização do que chamamos decirurgia
-

minimamente invasiva .

Outra vantagem desta técnica é a
·

possibilidade da confecção previa da prótese que
irá sobre os implantes que pode ser instalada logo
após os implantes, no momento da cirurgia:

Com base nestas informações e de acordo
com as propostas da mídia em geral, poderia-se
crer que havíamos atingido o auge da reabilitações
dos nossos pacientes, abolindo os enxertos ósseos,
tempos longos de espera pata a cicatrização ou

integração dos implantes e fazendo próteses em
tempo recorde.

É claro que o sonho de todo o paciente e

tie todo profissional que se dedica à
.

implantodontia e ter o caso resolvido em menos

tempo possível e commínimo de desconforto.
No entanto, cada caso necessitá de uma

avaliação individual,o que é adequado para um

paciente pode não ser para outro.Além disto
existe a necessidade de se avaliar fatores com grau
de exigência e idade (do) paciente.

Não devemos esquecer também que as

técnicas, já bem estabelecídos.de enxertos e

implantes convencionais.têm um histórico já bem
longo e são de comprovada eficácia.

Para saber das possibilidades de tratamento
o m�lho� é buscar informações .com um: profissional

- .

qualíficado- especialista-e não ficar somente atento
ao que é informado através da mídia.

.

Para maiores esclarecimento, procure�nos .

ORALMED� Centro de Implantes
Dentários e Cirurgia Avançada.

Responsável: Dr.' Kleber Lisboa Araújo
Cirurgião-Dentista e Implantodontista

(especialista em implantes dentários e reabilitação
oral).

.
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JANAINA CARVALHO SELL
Psicóloga CRP-12/05326

Rua J'lf0 Pi,�IIi, l16
lesquina Rlínoldo Raul
Tr: 9962-76921 3370-1867

, FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

� u� .

O aiM
'.I' D' Kleber Lisboa Araúio

r eu Cirurgiao Dentista

_�.....- CRO-SC5270

CENTRO DE iMPLANTES OENTÁRIOS E '

CIRURGIAS AVANÇADAS

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

Rua Guilherme Weege n.' 50 - 3' andar
Centro Médico Odontológico (47) 305,5-2036

" : %c PSICÓLOGA

Dr. Daniel Antonio Wulff
Membro da Sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatelcqía
Membro Titular da SQciedade Brasileira
de TratJmat_ologia Desportiva

Rua João Picalli, 2 i 6
lesquina Reinoldo Raul
Tr: 9962-7692/3370-1867

Centro de Estética

DraA�:-4145cremo "/29945

No ápice da sua beleza!
Estética Facial, Corporal, Reiki
Rua João Picolli, 449 - Centro

;
e

OENTISTA
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CANTINHOANIMAL---------

ASSOCIAÇÃO JARAGUAENSE
, PROTETORA' DOS ANIMAIS
Horário de atendimento das 13h30 as 18h

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

Vitória foi encontrado no Bairro Jaraguá 84,
nas proximidades do Presídio. Assim como

muitos outros animais mau tratados do

local, ele apresentava muita sarna e não tem

o olho direito, por possível agressão sofrida.
Ele encontra-se há aproximadamente 1 mês

,

na Clínica Animal de Estimação da
Planinchek esperando um làr, e nós

contamos com qualquer ajuda financeira
para custear a estadla dele: Qualquer ajuda,

será bem vinda.

, Rua Roberto Ziemann 2156 - Amizade

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila Lalau

CLiNICA VETERINARIA

3275·3560
Shopping Center Breithaupt - G1 - Sala Q17 3275-6101 Rua Waldemar Grubba, 1389 - Vila Baependi

Duhan Iamy s

DU�I�amy's®
HOSPITAL - CLiNICA VETERINÁRIA - PETSHOP - CANIL

3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788

RAIVA

A raiva é uma doença viral do sistema nervoso

,

central. Pode infectar todos os animais de sangue quente e o

vírus é eliminado pela saliva.
-

É uma im-portante zoonose, pois causa uma

encefalite altamente fatal no homem.
Os animais silvestres (guaxinim, morcego' ou

.raposa) são os principais reservatórios do virus da raiva, e

transmitem a doença através da saliva a partir da mordedura.
Ao contrário do que se pensa, os gatos são mais.'

susceptíveis e a incidência neles é mais alta que nos cães.
'

,

, O período de incubação dura de 2 a 8 semanas. k

eHminação do vírus na saliva começa, eni média, 10 dias
antes tie aparecerem os primeiros sintomas. .

-i,

Os sinais clínicos são variáveis, podem ocorrer'
alterações comportamentais, febre, irritabilidade, agressão
a objetos inanimados, desorientação, ataques convulsivos,.

'"

paralisia ascendente, alterações do latido, salivação e queda ,

da mandíbula. ' ,

, A morte geralmente ocorre em 3 a 7 dias após o
.

;-:
início dos sintomas.

O diagnóstico pode ser realizado por testes

específicos através do- encaminhamento de material
coletado por um médico veterinário à um laboratório animal.

'

O animal com suspeita clínica dessa doença deve '

ser mantido em quarentena e as' autoridades do

departamento de saúde local devem ser notificadas.
,

Não existe tratamento efetivo contra essa doença.
�'

A raiva é quase sempre fatal.
'

A prevenção nos cães e gatos é feita através da

vacinação contra raiva a partir dos 3 meses de idade, e

repetida anualmente. Também evite o contato do seu animal'
de estimação com animais sllvestres potencialrnente
tránsmissores.

"
'

Recomendações no caso de mordedura de um cão
ou gato a um ser humano: '

,

- se o animal tiver proprietário, exija a carteira de
,

vacinação com a vacina contra a raiva devidamente
carimbada e assinada por um médico veterinário

- observara animal por 1 Odias
- isolá-lo do contato com outros animais
- lavar o ferimento com água e sabão, e desinfetar

com etanol ou cloreto de benzalcônio
- as autoridades de-saúde decidirão se o indivíduo '

deverá ser vacinado ou não, portarito, procure um médico e

não faça auto-medicação.

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

DuriirlrÇamys®
HOSPITAL - CLiNICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

j

3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788
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---------VARIEDADES
TURISMO
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A PERFEIÇAO DE UM· PAIS
'.' '.'

AMADO SUIÇA

Fundada em 1291 através
da unificação dos três Estados'
Uri,.Schwys e Unterwaden, na
região do Lago Lucerna, a Suí
ça é uma das democracias mais

antigas do mundo.
.

Foi no ano de 1815 que atin

giu o seu tamanho atual: são
somente 41293 Km2. O país é
formado por Uma confedera
ção de 26 Cantões (Estados),
tem autonomia política e sua

própria constituição, sendo que
os Alpes Suíços correspondem
a 3/5 'do país. Cerca de 75%
da população falam o alemão,
20% francês, 4% italiano e 1%
romanche, língua falada por
40000 cidadãos nos Grisons;
'nas: escolas, além destes' idío
mas, ainda é ensinado o inglês.

Na Suíça, o deslocamento é
muito mais fácil, os sistemas de
transportes são perfeitos e pon
tuais. Se. optar pelo trem, trans
porte mais utilizado, são mais .

de dez mil quilômetros de fer
rovias eletrificadas qqe levam à

paisagens imperdíveis nos Al-

pes Suíços. Os Alpes tornaram
a Suíça um país tridimensional
e são espetaculares.
,

O país inteiro é maravilho:
so, mas cabe destacar alguns
lugares que realmente
não podem deixar de
serem vistos. Entre eles
estão Genebra, .a cidade
de Calvino e Rosseau, da
Cruz Vermelha e muitas
outras organizações in

ternacionais, localizada
numa ponta do lago com

. o mesmo nome. Na re

gião do Lago de Genebra
. encontra-se Lausanne,.
conhecida por sua cate

dral e Museu das Olim- .

píadas, Montreaux, sede
do famoso festival de jazz e o

Castelo de Chillon.

Depois vem Zürich, umame
. trópole à beira do lago, sem cha
minés de fábricas, um jardim de
cidade entre morros verdejantes.
Casas de guildas com. séculos
de idade foram convertidas em

restaurantes. As torres góticas

duplas da Grossmunster são um
marco da paisagem, e a catedral
de Fraumunster apresenta es

plêndidos vitrais de autoria de

Chagall. Em Zürich vale a pena

Sistemas de
,w

transportes sao

perfeitos e pontuais,
como quase tudo

"

no palS
visitar o Museu Nacional da Su

íça e as igrejas históricas; ir até

.Zurichberg, de oride pode se ter
uma vista panorâmica da cida
de: fazerum passeio de-barco no

Lago Zurichsee Gam restaurante
à bordo no qual pode-se saborear
um excelente salmão acompa
nhado de vinho branco.

Basiléia, a antiga cidade so

bre o Rio Reno, é um centro de
arte e pesquisas científicas. Um
dos orgulhos da cidade é a cate
dral de pedra calcária e ainda é

a cidade ganhou fama ain
da por causa do seu Car

. naval que dura três dias.
Lucerna fica às margens

do lago de mesmo nome,
rodeada pelos Alpes. É co

nhecida por sua ponte de
madeira medieval, e tam
bém por sua Torre de Água
e o Monumento do Leão
Moribundo, É aqui que
também podem ser vistos
os guardas suíços de Luiz
XVI e MariaAritonieta.

A gastronomía merece

menção honrosa, embora não
exista uma "cozinha oficial" suí
ça. As cozinhas regionais sao tão
diversificadas quanto à história
e costumes locais que represen
tam, mas todos são unânimes em
afirmar que são usados osmelho
res ingredientes e as preparações
perseguem a perfeição.

O CORREIO DO POVO rnQUINTA·FEIRA. 1 DE MAIO DE"200B

Lugares maravilhosos com.
uma natureza impecável.
A Suíça é o melhor local

para quem quer curtir
-férias em um país

organizado e seguro,..,

Os produtos suíços ganha-:
ram fama internacional, prin
cípalmente aqueles fabricados
de modo artesanal, tais conio
linhos bordados, lenços finos,

. tecidos, entalhes em madeira,
cerâmicas, brinquedos, choco
lates e uma grande variedade
de relógios, é claro.

A melhor época do ano

para se visitar a Suíça é entre
os meses de abril a outubro,

'

quando as temperaturas não
estão tão baixas. Os brasilei
ros não precisam de vistos, so
mente possuir passaportecom
validade vigente.-

JARAGuA TURISMO O MELHOR
LUGAR PARA VOCE IRI

Tel: (47) 2106·3977 Fax:.(47) 2106-3900
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Festa e Baile
!!de.'Rei e·Rainha

, '.' .' LOTERIA' .;,

. CONCURSO N° 652
. Prim'eil'o Sorteio

- 11 - 26 - _, 42 -

'SeglJmlo Sorteio
o� ,_ 13 - ,� 31 -i- ;)6 -r-

VITRINE--�------�

Inscrições, para festival da canção

EDITAL DE INSCRiÇÃO E CONVOCAÇÃO
. (Associação de Pais e Professores do

Colégio Marista São Luís)
Aüireção do Colégio Marista São Luís juntamente
com aDiretoria daAssociação de Pais e Professores
(APP), nos termos do Art. 10°, alínea "a" e §1°e §2°
de seus Estatutos, CONVOCAM seus associados
(país/responsáveis e professores dos, alunos em

curso) para participar da ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA a realizar-se -Do dia 07 de maio de
2008, no salão Nobre do Colégio Marista São Luís,
onde acontecerá a eleição e posse da nova Diretoria
para o próximo biênio. AAssembléia terá a seguinte
ordem do dia:

1°) Eleição e posse da nova diretoria da,APP.
do Colégio Marista São Luís;

Horário: 19h - primeira convocação
19h30min - segunda convocação

-

2°) Prestação de contas;
3°)Assuntos gerais de interesse da entidade

OBS:
,

a) As inscrições de chapas devem ser

protocoladas na Secretária do Colégio até às 170 do
dia 07 de maio de 2008;

,

b) Os Estatutos da APP do Colégio Marista São
Luís· encontram-se a disposição dos
interessados na Secretaria do Colégio;

c) Caso deseje ser colaborador da APP,
inscreva-se na Secretaria do Colégio até às
17h dodia 07 de maio de 2008.

A Direção'
Jaraguá do Sul, 1 � de abril de 2Q08,' ,

.. êO�Ôin�ito!depromover�con�iênFi�; Inicia no dia 12 de maio as inscrições para o Festival da Canção Sertanejo e Popular, que podem ser feitas na Fundaçãó
ecológica,oShoppiílgeénterBreit�aupt Cultural. das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h. De acordo com o regulamento podem participar do festival. pessoas do
está apoiando o Projeto "Cafninhgs do comunidade em geral que residam e ou trabalham em Jaraguá do Sul por pelo menos um ano e tenham 16 anos completos
Vale", com realização d� êÓminha�.as até o dato do evento. Para efetuar a inscrição é necessário além do preenchimento do ficha,' entregar a letra da música
menSlli�.Q gbjetivo é incentivara pr6ti- digitada"fotocópia de comprovante de residência ou trabalho, cópia da identidade, cd contendo a gravação original da

,

áJ de�tiviHade físrcg saud�vel ê'visilar' música e efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 10,00 por inscrito (sendo limitado a 3 pessoas,
loçpis 'de b�� naturol; qyase !SQUé�. podendo haver apresentação solo, em duplas ou trios). As inscrições encerram dia 16 de maio.

�,;éido. EIJ1I11aio, a cpm;nhodaserá oesté '- .

'

,

'.

domingo;dia 4, 'ioªorRi.o. '

.

.----------------------�

,MORSorJº!:!IglI(tdo
'

" .... ,
'--

... ,,-'� 'ú ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA�AMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os nossos sócios contribuintes e sócios
colaboradores para participarem _da Assembléia Geral Or
dinária, a realizar-se no dia 29 de maio de 2008, com iní
cio em primeira convocação, às 18h3'Om e em segunda e

.

última convocação às 19 horas, na sede da-Associação de

Amigos do Autista-AMA, sita à Rua Gustavo Friedemann s.,

nO. 134, Vila Lalau, com a seguinte ordem do dia:

1 . Prestação de Contas.
2, Eleição da Diretoria para o ano de2008/2010.

Jaraguá do Sul, 29 de abril de 2008.

Carla Haake Mayer· Presidente

MISSA,

Trabalhador terá
bênção especial

A Paróquia São Judas Tadeu convi
da o toda comunidade para celebrar
a "Missa' do Trabaihador" amanhã,
dia 1, às 8 horas. O pároco líellos de
Oliveira solicita que os trabalhadores
tragam as carteiras de trabalho para
fazer-o bênçãoespeclal.

SINAIS

COL promove
Curso'de Libras

A COL (Câmara'de Dirigentes logistas)
realizo o curso "língua Brasileira de
Sinais", paro capaCitor vendedores,
empresários e demais ínteressados.
O objetivo é atender adequadamente
os pessoas com deficiência auditiva
e facilitar o processo de inclusão so

clul. As aulas serão ministradas pela,
'pedagoga Rosani Suzin, de dia 12 à
16 de maio, dos 81 às 12h, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. O in
vestimento paro os associados do COL,
fico R$150 e para não associados o

valor é R$170. As vagas são limitadas.
Inscrições com Verediana, no telefone
3275-7083.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de [ara

guá do Sul/ SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala

do' Registro do Registro de imóveis da Comar
ca de Jaraguá do Sul! SC, torna público pelo
presente edital, que HEINZ BORCHARDT, CI n"
4,767.,064·9-SESP·SC, CPF n' 310,531,069·04 e.
sua esposa EDITE FINTA BORCHARDT, CI RG. snwçeo

n" 386,884·2·SESP·SC, CPF n' 950,691.009·04,
pedtsíro e do lar, brasileiros, casados pelo regi-
me da pomunhão universal de Bens, na vigên-

.

cía-da Lei 6,515/77, residentes e domiciliados na Rua Onélia Horst, Bairro Vila Lenzi, nesta
cidade; e WALDIR QUOST, CI RG n" 151K-765,885·SESP-SC, CPF n" 382,145,809·78, ferroviário

,

e sua esposa EDLA QUOST, CI RG n" 688,996·SSP·SC, CPF n" 023,487,319,16, vendedora, brasi·,
.
leiros, casados pelo regime da comunhão parcial de 'bens, na vigência da lei 6,515/77, residentes
e domiciliados >,a Rua Augusto Borchardt, em Corapá-SC, requereram com base no art. 18 da Lei
n? 6,766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 44· Luiz Bosse, perímetro
urbano de Jaraguá do sul/SC, abaixo, caracterizado, aprovado pela prefeitura Municipal de Co

rupá/SC, conforme certidão n" 017/2007, expedida em 0,8,03.2007 e revalidada em 09,.01,2008,
assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura Franklin de Oliveira, CREA n° -

24869·3, ART n" 3234381-9. O desrnemhramento é de caráter residencial possui a área total de
49,525,00m', sendo. constituído de 5(cinco) parcela e sistema viário,
O prazo de impugnação por.terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publica
ção do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este,
no endereço da Serventia: Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 1,683· centro, Jaraguá do Sul/SC

JARAduÁ DO SUL, 11 DE ABRIL DE 2008, .

AOFIClALA
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Leníria, supervisora do Programa DST de Jaraguá do Sul, diz que falta de 1nformação ,aumenta o preconceito

VOCÊ ACHA QUE AINDA -HÁ PRECONCEITO,
COM OS -PO'RTADORES DO HIV?

FRANCISCA DA CRUZ MACHADO
59 anos, empresária
"Bastante. 'As pessoas têm
medo de ser contagiado ainda
no beijo, ou no toque. Descon
fiam pela falta de informação".

ARNALDO LUIZ GONZAGA,
42 anos, pedreiro
"Esse assunto eu nem sei
direito. Mas pelo o que p gente
vê, a maioria tem preconceito.
Acham que é só-chegar perto".

VALDIR ALVES DE LIMA,
25 anos, aux. de produção
"Sim. A sociedade julga muito

pela aparência. No trabalho
principalmente. Se a pessoa tem

-

Aids já não é mais contratado".

SHARA BIANCA DEPIN,
17 anos, secretária

"Acho que sim. As pessoas
têm preconceito por ser uma
'do�nça que não tem curo 'e por
medo de pegar também".

-,

, INDIANARA GOMES VARGAS,
22 ànos, costureira
"Tem bastante, até para arru- ,

mar emprego. As pessoas que
têm o vírus não falam por medo.
A Aids é que nem o racismo".

JONATAN SBARDELLATI,
11 an.os, contínuo
"Acho que sim. O que mais atinge
us pessoas é u falta de informa
ção. Na escola não incentivam o

perder o preconceito".

O CORREIO DO POVO mQUINTA·FEIRA. 1 DE MAIO DE 2008

SAÚDE

Entrado está
proibida para
vírus da Aids
'Países fecham as fronteiras,
mas'ampliam o preconceito
JARAGUÁ DO SUL concorda que é difícil evitar o

Indignação e revolta. As re- preconceito e que' os profissio
ações são da medida - discrimi- nais devem aceitar a decisão do
natória - dos Estados Unidos ao, paciente em esconder a doença.
barrar a entrada dos portadores "Quando o paciente não quer di
do vírus da Aids em seu terri- , zer, pode estar pensando na sua

tório. Junto com a nação norte família, no seu filho que pode ser
americana, também a China, a discrímínado na escola, temos
Colômbia e outros nove países que respeitar", ressalta. A super
fecharam as portas para os soro- visora

_

afirma que os números
positivos, Proteção? Em entrevis- do contágio indicam que é mais
ta para a revista Istoé, brasileiros fácil se contàminar na transfusão
coritaram ser impedidos de en- do sangue, e "dessa forma as pes
trar no país ou' tiveram o visto 'Soas costumam assumir". Quan
negado pelos EUApor confirmar to aosmotivos do preconceito ela'
a doença. Coni isso, múitos por- enumera a'falta de informação, a
tadores disfarçam os remédios falta de respeito e o próprio con

trocando por outros 'fracos ou tágio. '1\, doença é relacionada ao

até deixam de tomá-los durante -

sexo, a traição e a própriá moral.
a viagem: Muitas vezes omotivo Não se falamuito em sexo, ainda
da recusa oficial de liberar a en- é um tabu", explica Leníria.
trada diverge da informação do São cerca de 33 milhões de
site do Departamento de Estado pessoas registradas coin o vírus
americano, por questões diplo- do HIV no mundo. Desta par:
máticas. O endereço, eletrônico cela; o gove11l0 do Brasil estima
informa que os portadores de HIV que congloba com ,600 mil con
sãoínelegíveis ao visto e só podem 'taminados. Em Jaraguá do Sul
entrar no país com uma autoriza- são 669 registros até março deste
ção especial, o chamado special ano, sendo 60% homens e ape
waiver, mesmo em viagens curtas.

,

nas sete crianças. "Esse número
"Nâo entendo porque evitar' são de pessoas que fizeram o

a entrada no país, o contágio do diagnóstico aqui no Programa,
vírus é bem específico", critica a desde 1991, mas também tem
supervisora do Programa DST/ gente que faz teste em laborató
Aids de Jaraguá do Sul Leníria. rio particular", declara Leníria. -

·de Cássia Menel, "isso só au-

menta, a discriminação". Leníria LUCIANA DE AGUIAR
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SE DEU'MAL
O nosso querido Ronaldo Fenômeno está quietinho e abatido numa coso em

Angra dos Reis, RJ, completamente consciente do vacilado que cometeu. Ele
foi sozinho, o namorado do jogador, Bia Antony, preferiu ficar longe do cra

que. A relação dos dois parece que estremeceu. Também! Por conta disso cor

re entre torcedores inimigos do Flamengo, que clube do paixão de Ronaldo
além de ressuscitar o Flo-Goy, (lem6'ra?) vai criar agora u ... Fio-Vesti. Tem
sentido, oh se tem!

..,

DECISAO
Segundo seus escudeiros, éomo não tem previsão de descansar
nem no l°de maio, Moacir Bertoldi quer definir o nome de
seu vice poro os eleições de outubro e no móximo em 15 dias
divulgar no imprensa. Quem viver, veró!

MÁRCIO,
Um abraço especinl para. o meu irmão
camarada, Dr. Márcio Renê Rocha, sem
dúvida alguma o aniversariante de maior
destaque desta quinto-feira. Parabéns!

, " Cada célula do
nosso corpo é um

ser intel�gente"e conseiente

THOMAS EDISON

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é o amigo Viviane do
Costa, lá do KG, que sempré lê esta co

luna poro ficar por dentro dos novida
des de nosso querido Jaraguá.

FAMINTOS
Olho só, vi no TV que os manifestantes
do MST (Movimento dos Sem Tanajura)
umençnn invadir o Mulher Melancia
e repartir o latifúndio. Do outro lodo, o
governo não está nem oi, quer evitar de
colocar o mão no questão. Pode?? ,Pode!

DO LEITOR
Em resposta â noto publicado
no minha coluna de terço-feira"
onde os pessoas estavam recla
mando dos fumantes no Arena
Jaraguá, o pessoal responsável
peles estruturas do ginásio se

manifestou dizendo o seguin
te: "Existe uma lei estadual nO
7.592, de 13' de junho de 1989,
do Deputado Estadual Vânia de
Oliveira (PR) que proíbe fumar
em certos recintos fechados, no

qual o Arena Jaraguá se encaixo.
Sabendo disso, o Fundação Mu
nicipal de Esportes, responsável
pera administração do espaço,

. fixou 60 placas por todo o Arena
uvlsnndo do proibição. As pes
soas que se sentirem lesados ou

incomodados tem todo direito de
redomar junto à Polícia Militar
que foz o segurança ou procurar
os organizadores dos respectivos
eventos". (Assessoria de Impren
sa do FME).

GENTE FINA
• A empresário Eliete Caviguioli é
umas des elegantes do urbe sorri
so que será presença garantido no

2° Festa do Champanhe, dia 14 no

Kantan.

• A herdeira do grupo WEG, Tânia
Silvo, também já reservou seu con

vite. Igualmente o amigo Sandro
Krutsch .

O comunicador Vadiliho, da Studio Fm, com a empresária
Diva Peixer, no lançamento da 20 Festa do Champanhe

PARABÉNS
Só para esclarecer, o projeto de lei do vereadora Maristela Menel, de aca

bar com o consumo de bebidos alcoólicos em lugares públicos, é somente

poro' quem não tem autorização do prefeitura, do contrário sem problemas.
Stammtisch e Strassenfest, marchas de reis e rainhas de clubes, essas pode
rão. Elo quer acabar sim, com alguns grupinhos de jovens que ficam, princi
palmente nos finais de semana, nos portos de prédios e cosas, com som alto
e tomando suas cervejinhas o bel prazer, sem lembrar que 00 lodo, em cimo, .

por todo porte, tem gente querendo. descansar. O projeto é perfeito.

Lenilson Elisio
comemora hoje,
ao ladoda

esposa Lisiane,
do filho Juan e

toda a sua trupe,
a idade nova

Tatiane Debatin
estréia hoje

a idade nova.

Parabéns

TE CONTEI!
• A 2° Fase de, Marketing da Fatej
promove no diâ 3, próximo sábado,
a partir das 11 h30min, uma esperta
Feijoada com Roda de Pagode. O
babado que promete muita animação
será na Igreja Rainha do Paz, na
Vilã Nova. A garantia do sucesso do
feijoada fico por conto do conhecldo
cozinheiro Sérgio Lazzaris. Os cartões
,poderão ser adquiridos através dos
telefones (47) 9121-5231 e (47)
9975- 6651. Taí o rêcado.

• O casal amigo Selma Ferreira e

Juarez Bosa oficializará o noivado
em belo cerimônia, no,próximo dia
4. Aleluuuuia!!!

.• Hoje o meu abraço cheio de
energias positivos vai poro meu

camarada o Major Rogério Luiz
Kumlehn, pois é neste feriado de 10
de Maio, que ele recebe o merecido
coro de parabéns. Mil vivos.

• Pro agendar, os dias 9 o 11 de
. maio, no Porque de Exposições em
Guaramirim:, estará acontecendo o

3° Exposição de Orquideas e Plan
tas Ornamentais promovido pelo
ADORI - Agremiação de Orquidofi
lia do Itapocu. Vale conferir.

• ,No dia três de maio, no Recreativa
do Breithaupt, tern show naciooal
com o grupo de pagode Soweto.

• No dia 31 de maio tem Feijoada
00 Beiro Rio Clube de Campo.
Agen�em.

., Com essa, fui!
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MERCADO REGIONAL
-

Dia do Trabalhador
Doto hísterlcumente cómemorodo, masque muitos vezes é confundido com o Dia do trabalho. Bem que muitos profissio
nais, como policiais, motoristas, enfermeiros, médicos, vigias, e tontos outras profissões, estarão trabalhando no dia de"
hoje garantindo o nosso segurança, comodidade e saúde. O dia do trabalho é, e deve ser todo o restante do ano, cloro que

,

se excetuam os outros feriados e domingos, mos o país crescendo nos percentuais atuais, necessita de alto produtividade
e oferto de produtos e serviçosem quantidade e qualidade.

INDEPENDÊNCIA
Como muitos trabalhadores desejam ter
o seu próprio negócio, uma informação
iniportonte deve ser apresentado. Se
gundo o Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estqtístico (IBGE). o rendimento
médio real dos trabalhadores por conto
próprio é 15% menor que o do total do
popOloção empregado nos seis regiões
metropolitanos pesquisadas. Em mar-

"

ço de 2008, o rendo dos trabalhadores
por conto própria era de R$ 1.013,50,
praticamente o mesmo de seis anos

"

atrás, quando o IBGE o estimou em R$
1.013,73. Este'ano, o defasagem em re

lação 00 total do população empregado
chegou o 15%. Segundo o IBGE, 35,2%
dos írcbnlhnderesper conto próprio ga
nham menos de um salário mínimo por
mês. Já o percentual do população em

pregado que ganho menos Mum salário
mínimo é de 18,7%. .

INDICADORES CÂMBIO
______�----; íNDIC�:

IBOYESPA
VARIAÇÃO
6,330/0 :1

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,661 1,663 -2,46%
1,562 1,562 0;31%

MOEDÀ·
Dólar comerCiai (R$)
Euro (em US$)TRABALHO

Carteira. modernizada
Centrais sindicais elogiam as mudanças
BRASíLIA

A nova carteira de trabalho,
com cartão magnético e dados

profissionais .em sistema' digí
tal, lançada ontem pelo governo
federal, protegerá o trabalhador

quanto ao risco de perda de da
dos. Além disso,' permitirá" o

acompanhamento do saldo do .

,FGTS (Fundo de Garantia do

Terripo de Serviço), o que evita
rá fraudes por parte dos empre
gadores, segundo avaliação das
centrais sindicais.

"Muitos trabalhadores per
dem a carteira, com isso parte
da vida profissional, e têm difi
culdade para provar o tempo de
contribuição", explicou a presi
dente daCUT (Central Única dos

Trabalhadores) no Distrito Fede- poderão ser feitas em terminais

,ral, Rejane Pitanga, a respeito dos da Caixa Econômica Federal ou
riscos-do atual sistema. Para o se- pela internet.
cretário-geral da Força Sindical, O ministro do Trabalho e

João Carlos Gonçalves, o novo· Emprego, Carlos Lupi explica
sistema evitará fraudes porque que, inicialmente, apenas os tra

permitirá que o próprio trabalha- balhadores que pretendem fazer
dor acompanhe os depósitos. do o registro pela primeira vez re

FGTS feitos pelo empregador. ceberão o novo modelo. A mu-

O novo modelo da carteira dança deve acontecer' de médio
tem identíficação do trabalha- em longo prazo, por.conta dos 65
dor preenchida eletronicamente, milhões de, carteiras de trabalho
capa e folhas azuis. A nova car- existentes no país atualmente.
teira, . será incluído o Cartão de O novo modelo será írnplan
Identidade do Trabalhador (CIT), tado gradativamente com o final
cartão magnético que permitirá 'do estoque das carteiras antigas,
consultas a informações, como que' continuam válidas. A previ
o saldo do FGTS, pagamento de são é que à nov:a carteira esteja

'

, abono salarial e a contagem de' ,disponivel em todo o país a partir
tempo de, serviço. As, consultas de agosto de 2008.

,

. HORAS TRABALHADAS
Segundo.o I�GE, Os trabalhadores por conto próprio exercem suo atividade
profissional por 41,3 horas por semana em médio, enquanto no total do,
população empregado, esta médio é de 41,5 horas de trabalho por·semana.
O maior número de trabalhadores por conto próprio se encontra no grupo
de atividade comércio, que emprego 27% deies. O grupo outros serviços
aparece em seguido, empregando·25% destes trabalhadores. No construção
-estãe outros 18%. A pesquiso aponto que 20,7% dos trabolhador�s por conto
próprio nos regiões pesquisodas contribuíam poro o Previdência, enquanto
este percentual é de 6�,9% poro o total do população empregado.

BARRA VELHA.
Proprietários de quiosques, que estõo localizados 00 longo dos praias de
Borro Velho, estiveram reunidos com o prefeito Valter Morino Zimmermo'nn_

.

Eles pediram o apoio no' regularização de seus estabelecimentos junto à
,

Marinho do Brasil e do Serviço de Patrimônio do Uniõo (SPU). De acordo
-com o presidente do Fundação Municipal de Meio Ambiente (Fundemo)
estas áreas precisam ser requeridas pelo prefeitura, junto 00 SPU e depels
ser repassado aos proprietários des quiosques, 12 no total. "O município
foz o requerimento dos áreas construídos, em seguido é dado o conceSsão
aos responsáveis", explicou o presidente do Fundemo, Orestes Rebello. O

. prefeito se disponibilizou em' ajudar e o regularizar os quiosques. "A prefei-
tura visitará todos os quiosques, onde será feito o levantamento topográfico,
projetos e o que for necessário poro o regularização no SPU", completou,
Zimmermann. A Fundemo deve traçar um plano de-trebclhe nos próximos
semanas e no seqüência dor início aos trabalhos para regularização dos
quiosques. (Fonte Prefeitura de Borra Yelha).

PARABÉNS" -

A coluna parabenizo o todos os trabalhadores que contribuem com o
,

dese"nvolvimento econômico e social do nosso região.

Ministro Carlos Lupi e presidente Lula lançaram ontem o novo modelo

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



[f]� O CORREIO DO POVO
QUINTA FEIRA. 1 DE MAIO DE 2008

AGRICULTURA

SANTACATARINA--�---�--

Garantia aos. agricultores.do Estado
Re.cUJ'SospaulPAA são liberados pelo GQvelllo Estadual e repassados ..às SDRs

, FLORIANÓPOLIS
O secretário de Estado da

Agrícultura, Antônio Ceron in
formou a liberação de recursos

referente ao Programa de Aqui
sição de Alimentos (PAA), em
convênio com o Governo Fede
ral para aquisição de alimentos
de agricultores cadastrados no

programa.
. Serão destinados

para as Secretarias de Desen
volvimento Regional (SDR)
de Lages R$l milhão, Xanxerê
R$500 mil, Dionísio Cerquei
ra R$230 mil e São Miguel do
Oeste-R$ 466 mil.

O Programa visa à aquisição
de alimentos dos agricultores ca

dastrados para distribuição nas

entidades benefíciadas em Santa
Catarina, somando 54 municí-

pios contemplados. "Com: os re
cursos já disponíveis nas SDRs,
os agricultores cadastrados no

programa terão garantia do paga
mento", comenta Ceron. ,

Segundo o coordenador
geral do PAA em Santa Cata
rina, José Maria de Oliveira
Branco, no decorrer deste ano ,

estão 'acontecendo seminários
.

regionais nas SDRs com a par
ticipação de agricultores, enti
dades beneficiadas e gestores
para um melhor andamento
do programa. O próximo se

minário está marcado para o

dia 9 de maio, na SDR de São

Miguel do Oeste. O Seminário
Estadual está previsto para o

dia 12 de junho, também em

São Miguel do Oeste. " Agricultor cadastrado será beneficiado com liberação de verba e terá seminários referente ao,Programa

.. Aprovgcõo geral ..
A nova Carteira do Trabalho, com cartõo magnético, lançata pelo governo lula, foi bem recebida pelas Centrais Sindicais,
ao evidenciarem que evitará fraudes por parte dos maus empregadores. Até porque o próprio trabalhador acompanhará os

depósitos do FGTS e protegerá todos os dados de sua tràjetória cemo empregado. Agora 'a meta das centrais é pela reduçõo
da jornada de trabalho. Também esta em pauta cobranças ju'nt9 às delegacias regionais no cembetens formas Hegais de
trabalho incrementando o fiscalização, que consideram insuficiente.

REAÇÃO1,. ,

O secretário geral do PT, Horst Doering, dirigiu-se à.coluna centestnn
do a notQ

"

Fogo Amigo/l que abordou desencontros entre tendências
'do partido. Disse ser um comunlcede interno e nõo nota oficial. Des
'tocou que nõo fez menção o tendências ou figuras públicas do partido.
Estranhou a divulgaçõo deste comunicado e reafirmou a unidade e

fortalecimento do PT e do candidatura de Décio limo à prefeitura de
Blumenau ...Perfeito, mas o questõo é o conteúdo e nõo o fato de ser

comunicado ou noto oficial.

REAÇÃ02 .
.', .

"Sou um bombeiro o bem do verdade. Nõo faço porte de nenhuma
tendência dentro do partido. Transito em todas os correntes. Nõo sabia
do evento em Blumenau do Juventude do PI, estava na regiõo. Nõo
me meto nestas disputas autofágica," rebateu o deputado Décio limo
evitando desgostes desnecessários, mos condenando o teor do comu

nicado interno assinado pelo secretório geral do 'PT.

ESPERANCA "

'

Quem estava eufórico esta semana desfilando pelos corredores da CômQrD.
'

em Brasília era o deputado petista Devanir Ribeiro. Ele apresentará uma

PEC que garanta cinco'anos de mandato sem direito á reeleiçõo, mos afir
mo ser favorável 00 terceiro mandato, abrindo esfa perspectiva 00 presi
dente lula. Com base no último pesquiso CNI/Sensus onde 50% apóiam o

terceiro mandato bradava que o povo está com ele.

ATÉ 2022
Observem o raciocínio da senadora Ide
li Salvatti sobre u terceiro mandato: O

,

'lula vai eleger. seu sucessor, até por
que us pessoas võo votar em quem ele
pedir, pois querem que continue o que

,

está sendo feito, e não pore. Em 2014
ele volto. Tendo reeleiçõo ficará mais
um mandato, ÕU sela, vai até 2022. '

Por que trocar três por um? Perguntou
a líder do PT.

'

HARMONIA
"Convergência totnl." A expressõo partiu do

. deputado Paulo Bornhausen sobre o sintonia
com o PT no discussõo de propostos objetivos
'para D preservaçõo do Amazônió, que está em

debate em londres. "Poro quem nõo acreditava
, que o PT e o OEM possam trabalhar por cau
sas comuns em conjunto estive reunido com o

senador Tiõo Vianna e depois com a governa
dora do Porá, Ano Júlio, tudo num espírito
'de grande ceoperaçãe."

,,1 y�M:BOl\tlBA '.. ... ',' "\ '" YO, '>< ""
.� f claF� que !at,sobror poro O correntista. AC04IÍtece�uê foi ap'r�va�o ô projeto..

que aumento dá9.,% pa,ra 15 %'0 alíquot9 de impos,tos sobre blucril .��S:;l
"bancos e des instituições Un:anceims. o.u seja, os �ãQços vue pagar mais. E

•

,vai sobrur para quem? Certamente.será repassado tlé olgul]1a'forma poro o ,

ctll1:�l}tisto; embora gover:�istas de.fendam que está aumentando o cobrança'
dos sêtores qÍJe pO,dam contribuir! .• s6 que é a'genteque banca.

'

INDEfiNIDO ij
'"

. Por enquanto (l PT em Criciún1a: contin'ua conversando. º leque é grande:
PDI, PIS, PRB, 'pp, PDT, PC d,f43, PV, PSD, P�.•.Segundo,º plé-caqdidoto
'petisto, Décio Góes, !l definiçõo deve ..ocorrçr apenas no finu� de junho.
"Pelpjefto vai d�tnorq( Ilfirmou."
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REAJUSTE

Ajuste da gasolina·foi adiado
Lula quer decisão sobre aumento no preço do combustível
BRASíLIA

Preocupado com a dispa
rada da inflação, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva abor
tou, temporariamente, a deci
são sobre o aumentoda gaso
lina. Numa reunião no Palácio

que durou mais de três horas,
Lula demonstrou contrarieda

LU de com as pressões da Petro

� bras para aumentar o preço da
�

,

gasolina. ' ,

' ,

� 'No Palácio, o Índice Geral
de Preços acumulado em '12

'

meses de 9,81%, acendeu' o
sinal de alerta. Não há clareza
no governo sobre os efeitos co
laterais de um aumento da ga
solina. Teme-se que o reajuste
dos combustíveis, insumo que
se espalha por toda a cadeia

produtiva, possa embalar ain
da mais a inflação.

Para piorar a, simulação
dos cenários, há o temor de
se "errar na mão" no reajuste.
Hoje, o barril dopetróleo está
a US$ 1Z0, mas nada impede
que volte a níveis mais baixos.
Em fevereiro, por exemplo,
a cotação média do barril no
mercado internacional oscilou'
na casa deis US$ 85.

Nas conversas dentro do

governo, Cabríelli tem ínsis-.
tido na defasagem de 100%,
acumulada nos últimos dois
anos, do preço, .da gasolina
vendida, pela Petrobrás em

relação aos aumentos do' pe
tróleo no mercado externo. O

preço da gasolina não' sofre

o túmuló de Isabella em SP

Inquérito do,
case Isabella,
SÃO PAULO

Aumento pode ter reflexo na cadeia produtiva e elevar ainda mais o preço dos alimentosO inquérito policial' do
caso Isabella chegou on

tem, dia 30, ao Fórum de
Santana, na zona norte de
São Paulo, levado por dois

policiais do go DP, em car

ro do Departamento de Po
lícia Judiciária da Capital'
(Decap). São cerca de 1.100

páginas do inquérito e o

relatório final das investi
gações. A polícia também

pode, eventualmentet pedir
a prisão preventiva do casal'
Alexandre Nardoni e Anna
Carolina Jatobá, indiciados
pelo homicídio.
.

Os documentos foram

protocolados e encami
.nhados à Promotoria de
Justiça, onde o promotor
Francisco Cembranelli terá
acesso e decidirá se denun
cia ou não à Justiça o casal

pelo homicídio de Isabella
Nardoni de 5 anos,' em Z9

'de março. Cembranelli
ainda não tinha chegado
ao Fórum, onde trabalha"
mas disse anteriormente

que iria aproveitar o feria
do prolongado para estudar

, Ó ,assunto e já prometeu
uma decisão até o início da

próxima semana. Segundo
Cembranelli, os ínvestiga
dores, "têm idéia" de qual

'- poderia ter sido a motiva

ção do assassínato de Isa
bellaNardoni.Sedenunoia- '

do, o casal' deve demorar
pelo menos um ano para ir
a julgamento.

que oministro da Fazenda, Cui-
. do Mantega, está discutindo o

aumento no preço da gasolina.
"O ministro da Fazenda está
reunido, fazendo .um estudo de
custo. Se ele chegar conclusão

, de que é necessário aumentar

[o preço da gasolina] 'ele vai
comunicar o aumento. Isso
tem que ser resolvido'. Daqui a
pouco, o povo está pagando um
preço no quilo de comida par
um aumento de combustível
que não houve", disse Lula.

alteração desde setembro de
2005, quando o barril de pe-'
tróleo estava cotado a US$ 60

no mercado internacional.

O presidente afirmou ao fim
da cerimônia -de lançamento
da nova carteira de trabalho,
ontem, no Palácio do Planalto, ,

AGÊNCIA ESTADO

. Pesquisa mostra educação desigual
Entre 129 países, Brasil ocupa a 76a posição em ranking da educação básica

Entre os países avaliados
-

paridade entre os sexos e a

pela Organização das -Nações' qualidade da educação.
Unidas para a Educação, Ci- O documento destaca, no

ência e Cultura (Unesco), o entanto, que são grandes as

: Brasil está em 76° lugaf no desigualdades entre pobres
que refere situação da educa- e ricos no acesso à educação
ção básica. Com o Índice de infantil no Brasil. Ós dados

Cf) Desenvolvimento de Educa- revelam que, ,em Z005, das
� ção para Todos (IDE) de 901, crianças de até 3 anos de ida
i o Brasil se encontra entre os de entre os ZO% mais pobres,
'� 53 países que estão numa po- somente 8,6% estavam em

g sição intermediária quanto ao
,
creches. Já entre os 20% mais

� alcance de metas como uni- ricos, esse percentual era de
� versalização do ensino primá- 27 6%. Na faixa etáriade 4 a

rio, alfabetização dos adultos, 5 cinco anos, os percentuais

eram de 5Z,2% e 85,7% res

pectivamente,
Na, área da educação pré

escolar, o relatório diz que, em
2005, o atendimento a crian

ças de até 3 arras era o que
ainda se apresentava incipien-

,

te no Brasil. Entre as crianças
brasileiras dê 4 a 6 anos, o do- '

cumento também revela que
houve crescimento no acesso

era ensino na comparação Gam
1999, quando a taxa -de freqü
ência era de 60,2%, passando
para 72,7% em 2005.Aumentou o acesso DO ensino
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GUERRA NO IRAQUE

INTERNACIONAL----�----

Abril teve m-aior número de mortos
, • • j

•

Morte de dois soldados norte-americanos bate índice mais elevado de setembro
,BAGDÁ

Dois soldados norte-ame
ricanos foram mortos em Bag
dá, disse o Exército dos Esta
dos Unidos ontem elevando o

número de baixas em de abril
a 46. Isso faz do mês de abril
o mais mortal desde setem
bro, quando 65 soldados nor
te-americanos morreram no
Iraque, de acordo com esta-

'

tísticas do ícasualties.org, site
independenteque acompanha
as mortes entre militares.
,Em um comunicado, o

Exército dos EUA disse que
dois militantes mataram um'
soldado no noroeste de Bagdá.
O segundo soldado foi morto
.na beira de uma' estrada da '

mesma região, em um ataque a

bomba no carro onde estava.

Cerca da metade das mortes
de soldados noite-americanos

'no Iraque no mês passado ocor
reram em Bagdá - vários deles
atingidos por foguetes e mor

.teiros no leste de Bagdá, região
que, apóia o clérigo xiita anti
americano Moqtada al-Sadr.

As forças norte-amerieanas '

e iraquianas têm lutado há
semanas contra os militantes
xiitas dentro de Sadr City e ao

redor da cidade, As forças ,dos
Estados Unidos disseram ter
matado 34 militantes em Sadr
City na terça-feira, 29, em uma

'série de, conflitos:
Embora, abril seja o mês de

mais baixas de soldados desde

setembro! 'o número de mortes

é bem mais baixo do que o do
mesmo período de 2007, quan-i
do 104 soldados norte-america
nos morreram no Iraque.

AGÊNCIA ESTADO

Colômbia anuncia morte, de um
,

.

dos :traficantes mais perigosos

Segundo site independente, mais de 40 soldados norte-americanos morreram no lreque em abril
, ,

, ,

Crescimento dos EUA aba'ixode'1%-
PIB avançou a, uma taxa anual de 0,6%, como no último trimestre

BOGOTÁ -lícia até a fazenda onde Mejía NOVA IORQU{E ,

A polícia colombiana ma- fof encontrado, vestindo um A "economia norte-ame-

tau durante tiroteio no come- uniforme militar americano. ricana 'cresceu mais que o,

ço dessa semana um traficante O ministro de Defesa infor- esperada no início. de 2008,
de drogas conhecido como um mau que 6' governo pagaria ainda que a expansão' tenha
dos "gêmeos" que controla- uma recompensa milionária ficado abaixo de 1%. O índice

, vam a maior quadrilha emer- a pessoas que 'revelaram o pa- foi ajudado pelo aumento dos

gente de cocaína do País, for- radeiro do traficante. O gover- . estoques que compensou a de
mada 'por ex-combatentes de no colombiano oferecia US$ terioração do setor imobiliário
direita, Víctor Manuel Mejia 5 milhões por informações e o gasto menos vigoroso dos
Múnera foi morto ao lado de sobre ele e o irmão, Miguel consumidores,
dois comparsas. Três homens Angel, que também' pertence O Departamento de Comér

que faziam a proteção do trafí- ,
à -faoção- criminosa conhecida cio informou ontem que o PIB

cante. foram presos. Gomo 'Los Nevados', acusada [Produto Interno Bruto) avan-
"Ele era um· dos nossos de exportar grandes quantida- çou a uma taxa anual de 0,6%

.mais procurados", disse o mi- des de cocaína para os Estados no primeiro trimestre.imesmo'
nístro de Defesa da Colômbia, Unidos através do México. Os ritmo registrado no' quarto tri
Juan Manuel Santos. dois chegaram a ser confundi- mestre do ano passado.Analis-

Um informante levou a po- dos pela polícia. tas de Wall Street previam que
,

a expansão seria de 0,2%.
Apesar do desempenho

acima do previsto, detalhes do
relatório sobre o PIB refletem
o enfraquecimento que analis
tas temem que provocará uma

'

recessão.O' enfraquecimento
no setor imobiliário foi gri
tante -. Os gastos com constru

ção residencial despencaram
26,7% no primeiro trimestre,
subtraindo 1,23 ponto porcen
tual do PIB. Foi a maior queda

� desde o quarto: trimestre de
1981, quando cederam 35,1%.

1r>lI'ORMAUDO A LAS AUTOR10ADES, PARA LA CAM'URA DE

MIGUel ANGEL

f.IEJf� 1\tUNERA

(A!í;t� PABL.or�éJfA)

Cartai oferece recempensa por informações sobre chefes do tráfico

VICTOR. r�,l\NUEL,
I.IEJfA �IUNERA

,

(Alj",SEBAS11A�)

o
,«

5i'
s
::J
>
is

Gasto� dos norte-americanos respondem por 70% do crescimento do País,
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Refo,n:e a imggem,�a 'sua-empresgl
Vista seus cnloborodores com uniformes'
produiidos com tecidos da

, mais alto qúalidade.

(47)' 3371-5558 e-mail: kaiapos@Raiapos,com,br - www.kaiapo�.com.br

Aniversário -

Hoje o Juventus completo 42 anos em uma situação que não me

recia estar. Querendo voltar à elite do futebol caturinense, o trico- .

lor tento esquecer o péssimo início do ano e também o componho
no Divisão Principal. Neste momento, resto lembrar dos glórias do
clube, como o grande esquadrão do illício dos anos 90 e o con

quisto do único título no história profissional do clube - o Série
B1 em 2004. Que todos consigam reerguer o time e colocá-lo de
volto no elite do futebol cotorinense.

Juvenil ficou em quarto lugar na classificação geral na edição do ano'passado, obJetivo é melhorar em 2008

JUVENTUS

Juvenil e Juniores
disputal11 Estadual
Categorias "de base de olho noCatarinense
JARAGUÁ DO SUL dando que. uma das soluções

Os jogadores do juvenil do para 'o Juventus é o trabalho de
Juventus mostram que manter base. 'Acredito que se eles pen
a base é .ímportante e depois .sarem em um trabalho de base;
de um ano treinando juntos em dois anos teremos jogadores
estréiam no Campeonato Es- de qualidade e com baixo custo",
tadual, no dia 22 de maio; em revelou 'o treinador.
casa, contra o Criciúma, atual Já ós [uniores não está tão .:

Campeão Brasileiro Sub-17.
. organizado. O time foi mon-

O objetivo do time. para O tado este ano e tem cerca de
Estadual é ficar entre os seis 20 atletas inscritos. Segundo

-"' melhores e passar pará a pró- Biro,' esta relação foi feita no

xima fase. "Queremos classifi- final do ano passado e muitos
cai: entre os seis e tentar che- .começaram ,a trabalhar 'Ou es

gar o mais longe possível na . tão treiriando fora. "O custo.

segunda etapa", informou o parq_ manter o juniores é mais
,

técnico Alfredo Gonçalves, o alto,.já que são atletas adultos ..

Biro. No ano passado a equipe. e precisam se manter", disse.__
.conseguiu 'o 4° lugar no geral. - emendando que nesta idade
O regulamento do campeona- -os .jogadores (leveriam estar
to prevê turno único, onde se' treinando como profissionais ..
classificam seis que disputam Segundo o preside:p.te· do
o hexagonal final. .r- [uventus, lldo Vargas.'além de

"Estamos na expectativa de .ser obrigatório o trabalho.é fun- .

fazer uma boa-campanha e apro-
. damentalpara a exístência.do

veitar os atletas para o time pro- time. "Temos a visão de apro
fissional", comentou Biro, emen- veitar os jogadorespara o elen-,

co 'principal. Exemplo disso é o

zagueiro Rangel", relatou Ildo,
O calendárío da competíçãe
(veja tabela ao lado) é o mesmo
para o Juvenil e .Iuníores. No
entanto� 'o time Sub-17 faz jogos .

às 13h30 e. o Sub-19 às 15h30.·

__ ·l __ :�

GENIELLI RODRIGUES
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UGA FUTSAL

......

ESPORTE--�-------

Malwee enfrenta o vice-lanterna
Time de Jaraguá joga hoje às 17h contra Umuarama na casa do adversário

ma tem a seu favor a torcida.
Este fator pode influenciar no
jogo, já que o ginásio Amário
Vieira da Costa sempre lata.
"Isso aumenta também a nos-

.

sa responsabilidade, pois de
veremos fazer uma boa apre-

. sentação diante do público",
observou Ferretti.

Quanto ao desempenho 'da
equipe na Liga, Ferretti disse

que a campanha está sendo
boa, já que a Malwee continua
invicta. No entanto, o time deve
tornar cuidado com a seqüência

.

de empates. Para à partida de
hoje, o treinador não terá Chi
co que está contundido. Falcão
volta da suspensão depois de
três cartões amarelos. O jogo de
hoje terá a transmissâo da Spor
TV e da Rádio Amizade.

GENIELLI RODRIGUES

Equipes de futsal estréíam
na seg-unda fase do Esta'duol
JARAGUÁ DO S.UL

OS times de futsal Sub-20
e Sub-13 disputam neste fi
nal de semana a segunda fase
do Campeonato Catarinense
de' cada categoria. A equipe
Malwee/FME Sub-20 estará
em Joinville onde enfrenta
os times de Nova Trento, Cri
ciúma e os donos da casa. A

equipe é a atual campeã do
Estadual e brigá pela lideran
ça do Grupo F, que hoje é da
Unesc/Criciúma. [aragua do
Sul será sede do torneio nos

JARAGUÁ DO SUL
A Malwee já está em Umu-

-

arama (PR) onde enfrenta hoje
às 17 horas o time da casa em

mais um compromisso pela
Liga Futsal. O time paranaense
terá como trunfo a torcida, já a

Malwee a experiência de Fal
cão, Lenísio e companhia. O
Umuarama não tem um bom
histórico na Liga e atualmente
amarga a penúltima colocação
do campeonato.

Mesmo com um retrospecto
negativo, o técnico Fernando
Ferretti aconselha - cautela por
parte dos jogadores. 'Apesar da
irregularidade na Liga, o time
está 100% no paranaense. Mas
viemos para buscar a vitória",
disse, para depois acrescentar

que "amaioria dos times conse
gue os pontos aqui".

Mesmo assim,' o Umuara-

dia 6 e 7 de junho; no Parque
Malwee.

Já a Gráfica Régis/CEJ/FME,
do Sub-13, disputa em Criciú
ma a segunda fase da competi
ção. O time de Jaraguá está na

Chave O, com Elase/Florianó
polis, Pomerode e Criciúma.
O objetivo para esta fase do

campeonato é somar o maior
número de pontos para confir
mar a classíficação. A próxima
fase no returno está marcada
para os di tiS 6 e 7 de junho em

Florianó,Polis. -

-

--

Malwee, do ala William, terá duma partida dura diante de umas torcida.s mais fanáticas do futsal brasileiro

Jaraguá no Brasileiro de Kick Boxing
Três atletas participam do principal evento da categoria no Brasil
JARAGUÁ DO SUL

A Equipe X-Team de Kick

Boxing embarcou ontem para
São Paulo onde disputa a par
tir de hoje o Campeonato Bra-_
sileiro da' modalidade, que
acontece até domingo, dia 4

de maio no Ibirapuera. Dos
.

cinco atletas que se .classífi
caram, apenas três estão na

capital paulista: David Mattos

(mais conhecido como Xitão),
junior Lenzi e Priscila Bader.

Os três foram campeões
catarinenses em disputa reali
zada no final de março. Com.

destaque para Xitão que já
conseguiu a classificação por
11 vezes, mas esta será a primei
ra que ele representa Jaraguá do
Sur no torneio nacional.

Os vencedores do Brasilei
ro representam o País no Pan- Priscila Bader (E), David Mattos e)unior Lenzi estão no Brasileiro de Kick Boxing

.

Americano, em Orlando na

Flórída, e 'no Sul Americano,
no Chile. Segundo Xitão, que
também é técnico da equipe,
os jaraguaenses têm oportu
nidade de sair com o resul
tado positivo. "Temos grande
chances de chegar na final,

g mas o objetivo é emplacar en
� tre os três primeiros", revelou
� o lutador,
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Ronaldo deve
depor no Rio
RIO DE JANEIRO

-

O atacante Ronaldo deve
depor na se�ana que vem

sobre a confusão em que se

.envolveu com três travestis
num'motel na Barra da Tiju
ca, zona oeste do Rio. O de
legado responsável pela in

vestigaçâo do caso afirmou
que o jogador pode ter sido
vítima de extorsão e furto.

O atleta do Milan foi
acusado por um travesti de
não ter pago um programa, o

ameaçado caso divulgasse a

confusão e de ter consumido
cocaína. Ele nega as acusa

ções e diz ter sido. vítima de

chantagem.
Segundo o delegado da

16a DP (Barra da Tíjuca],
Carlos Augusto Nogueira
Pinto, dois funcionários do
motel Papíllon, na Barra,
confirmaram a presença do

jogador, por cerca de três
horas, no local com os tra

vestis. Eles contaram que
teriam visto Ronaldo ter os

documentos e outros objetos
roubados por eles no carro e

que ainda o viram trocar 600

dólares' para dar dinheiro
aos travestis.

Dúvidas eem
-o novo bico
BARCELONA,

(,

,A Ferrari deu a entender�e
ainda não decidiu se vai utilizar
o novo desenho do bico do seu

carro nas próximas corridas da

temporada 2,008. De acordo
com o site 'Autosport", a escu
dería italiana introduziu um

buraco na asa dianteira visan
do melhorar a aerodinâmica
nos testes realizados há duas
"semanas, no circuito de Mont
meló, em Barcelona.

No GP da Espanha, no úl
timo domingo, a Ferrari correu
pela primeira vez com a evolu

ção e venceu com uma dobra
dinha. Apesar-do componente
ter se mostrado efetivo em Bar

celona, Stefano Domenicali,
.chefe da escuderia, disse que
o modelo antigo pode voltar a,
ser utilizado' em circuitos mais '

rápidos. !

"Nós ainda estamos ava

liando isso. Neste tipo. de pista,
onde o equilibria é amaior pre- ,

ocupação, a novidade foi fun
damental. No entanto, eu não

posso dizer se iremos usar isso '

em todos os lugares", admite.
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Kaká resolveu não se prenunciar até que tenha uma definição
MILAN

A convocação para os Jogos
Olímpicos de Pequim, ainda
nem saiu e já está causando

polêmica. O meia-atacante
Kaká, do Milan, corre o risco·
de não ser liberado pelo time
italiano já que, ao contrário de
Alexandre Pato, que tem idade

ollmpica.Izô anos- ou menos),
o Milan não tem obrigação de
liberar o meia de 26 anos (que
pode entrar na convocação de

Dunga como uma das três ex

ceções da lista).
-

Em meio a polêmica, o jo
gador resolveu não se pronun
ciar mais sobre o assunto. Se

gundo confirmou a assessoria
de comunicação do atleta, o

astro brasileiro preferiu optar
por um silêncio momentâneo,

.

pelo menos "até ter uma defi
nição".

A tendência é que o Milan
dificulte ao máximo a libera

ção do seu principal jogador,
caso conquiste a

-

vaga para a,

Liga dos Campeões que, finan
ceiramente, é a competição
que costuma pautar o plane
jamento dos grandes times eu- ,

ropeus. Por isso, perder Kaká
na fase inicial da competição
pode comprometer a perma
nência do clube no torneio,
entende o clube italiano, que
tem o Leonardo em seu corpo
de diretores.

O técnico do Milan, Carla
..Ancelottl, fbi firme ao falar
sobre o assunto em recen-

Coso conquiste o voga para a Liga dos Campeões, a falto dé Kaká pode comprometer o clube no torneio

te
_
entrevista coletiva na Itá- acreditamos que vamos jogar

lia. "Sabemos que o desejo. a fase classificatória da Liga.
do Kaká é jogar", disse. "Mas Não é 'que não queremos libe-

rar, mas, no caso de acontecer
a vaga na Liga, Kaká não irá
para .as Olimpíadas:', comple
tou o treinador.

Apesar da: eliminação pre
coce na Liga dos Campeões
para o Arsenal (oitavas-de-fi
nal) e da campanha irregular
no Italiano, Kaká considera

,

que a temporada de sua equipe
ainda é positiva. '1\ temporada
que conta é a de 2007/2008,
ou seja, nesse período, o Mi
lan foi campeão da Supercopa
européia e do Mundial de Clu-.
bes no Japão", decretou.

Felipão.nego ido 00 Manchester City
'�s pessoas. sabem que nada irei decidir antes de o presidente Madaíl", disse

Felipão não sabia da negociação

LISBOA

Luiz Felipe Scolari, atual
mente no coinando da seleção
de Portugal, negou nesta quar
ta-feira uma possível ida para o

Manchester City, em substitui
ção do sueco Sven Coran Eriks
son, que, segundo a imprensa
inglesa, será destituído do car

go ao final da temporada.
Esta- semana, fonte próxima

,§, ao dono do clube inglês, o ex-pri
� meiro ministro tailandês Thak
� sin Shinawatra, havia revelado

à�missora "BBC Sport" que Feli-

pão seria o novo treinador.
"É a primeira vez que ouço fa

lar do assunto. Meu empresário
esteve aqui em Lisboa há alguns
dias: falamos de algumas coisas,
mas nada de Inglaterra", disse
Felipão, para depois acrescen-'
tar: "Seja como for, as pessoas'
sabem que nada irei decidir
antes de o presidente Madaíl
(da Federação Portuguesa de

Futebol] ter a última palavra, e

muito menos agora, às vésperas
da Eurocopa", finalizou.

A decisão de demitir o atual

treinador do time foi tomadapelo
dono do clube, o tailandês Thak
sin Shínawatra, insatisfeito com'
a péssima campanha no returno
do Campeonato Inglês. Shina
watra investiu muito dinheiro na
formação da equipe fi esperava
que o time pelo menos terminas
se a temporada na briga por uma
vaga na Liga dos Campeões (o
que está longe de acontecer).

.

Alguns membros' da dire
toria do clube estão tentando
convencer Shinawatra a mudar
de idéia..
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Paixão pelos acordeões passou de geração em geração

GUARAMIRIM

Algumas das principais lembranças
infantis do guaramirense Pa:ulo Danker,
43, estão relacionadas à música. Mas,
'mesmo assim, ele n:ão costuma tocar can
ção alguma. O trabalho dele é outro.

Aos cinco anos de idade, já acompa
nhava o pai, Ernesto, na oficina deixada

pelo avô, um especialista na arte de con

sertar bandoneões, Este, no entanto, her
dou a inclinação de outro antepassado. O
bisavô Danker era fabricante de violinos
na Alemanha e chegou a Santa Catarina
munido de diversos instrumentos mu�

sícais. Desde então, a família se dedica
ao ofício, passado de geração em geração
como se estivesse entranhado no DNA.

Segundo Paulo, hoje a atividade é li
mitada à restauração de acordeões. Pelas
mãos dele, estima-se que já tenham pas
sado algo em torno dos 1,5 mil exempla
res. O cálculo leva em consideração os

. quase 30 anos de carreira e a média de
dois consertos semanais feitos pelo pro
fissional.

Cada reparo custa de R$ 10 a R$ 4 mil,
ficando à margem dos R$ 700, geralmen-

te. O serviço beira o artesanato. Como na

maioria dos casos os instrumentos têm

.cerca de 50 anos, faltam peças originais.
O jeito, então, é fabricá-las. Para isso, o

'

restaurador inventou algumas máquinas
e adaptou outras. No momento-da afina

ção, ele pode recorrer a três alternativas:
o próprio ouvido, um equipamento digi
tal específico ou ao computador. No to

tal, são de 348 a 560 lingüetas aserem

ajustadas. O minucioso trabalho não

dura menos de duas horas.
Para inquietação de Paulo, isso tudo

acaba, por diversas vezes, sendo ignora
do pelos donos de acordeões. Isto porque,
de nada adianta consertar um acordeão se,

.

depois, ele não é conservado. E, para que
não sofra com a ação do tempo (e de bac

térias) basta apenas uma atitude: utilizá-lo
uma vez por semana, pelo menos.

KELLY ERDMANN

Endereço: Rua Bananal, 166 - Bairro Beira Rio
- Guaramirini. Contato: 3373-1362 .

E-mail: po.danker@uol.com.br Afinação mimual de todos us lingüetas de um acordeão Ie-va até cinco horas
. ,

. --

EUte tem·'.qcdlôÍJletf .die motivos para'
e parabéÂs ao trabathad�r Gstarinense_

GRUPO AUTO ELITE
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