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. Postos chamam
população idosa·
A um dia do fim da camp-anha de
vacinação contra gripe voltada aos

.

idosos, a meta ainda estó longe de
. ser alcançada.

Página7

A situaçõo das mulheres no mer

cado de trabalho melhorou nos
.

últimos seis anos, aponta pesquisa
brasileira. Porém, elas ainda têm
um longo caminho até alcançarem
as mesmas oportunidades que os

homens. Segundo o estudo, as mu
lheres estõo presentes em apenas
11% dos cargos executivos, 31% dos
cargos de gerência e 27% dos cargos
de supervisão. Em relação aos saló- .

rios, o pesquisa comprovou que o

desigualdade no remuneração entre
homens e mulheres em cargos 'de
chefio é 'praticomente inexistente.

África do Sul é
cheia de opções
o ponto de partido do viagem é a Cidade.
do Cabo, com estruturo européia.

. Página 9

A mais bem paga
de todas modelos
Segundo o Forbes, Gisele faturou cerco

de USS 35 milhões no último ano.

. Página 9

Governo federal vai executor
obras do contorno ferroviário

Se for confirmada a execução pelo Ministério do Exér- também participaram os vereadores Manso Piazera

cito, não haverá necessidade de processo licitatório. A Neto e Dieter Janssen: Bertoldi disse acreditar que as

proposta foi feita ontem ao prefeito Moacir Bertoldi, sim a tramitação do projeto será mais rápida, permitin
em audiência no.Dnit Ferroviário, em Brasília, da qual do o início das obras talvez ainda este ano.

Página 4

. Fonte: O Globo

TROCO EM
. BALA HOJElEM

LIGA
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aASSlM4IS Negócios
GIi*SSaws Oportunidades
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CHARGE

PONTO DE VISTA
-

'

Pensendo O Femusc 2009

DO LEITOR

Milagres em
'ano 'eleitoral,

"

Como é fácil enganar o povo' em ano de eleições.
,

Parece que todos os santos se voltam a fazer milagres.
Tudo o que estava estagnado durante três anos, ruas,

pontes, compra de máquinas, conserto de buracos,
calçadas, viagens em busca de investimentos" tudo
parece estar se resolvendo agora, que se aproxima o

pleito. E parece quemais uma vez vamos nos conten
tar com isto. .

Por que só agora iniciar tantas pontes? Será que fica
rão prontas? Ou ficam pendentes e o povo com medo de

, que fique pela metade acaba votando neles de novo.
Por que tantas promessas de asfalto? Será que terão

a mesma "qualidade" dos anteriores, que pagamos tan
tas vezes depois de pronto, siinplesmente porque nin

guém fiscaliza a obra durante o decorrer do serviço?
Será que durante estes três anos, parou a arreca

dação do município e somente .agora voltamos a con
tribuir?

Será porque agora estamos do lado do governador?
'

Isto é o que Jaraguá merece?
'

ROGERIO SELHORST, EMPRESÁRIO

Grande imprensa
Parabéns ao editorial intitulado "Sem Qualida

de" da edição desta terça-feira. Indubitavelmente, os
grandes impérios da mídia se utilizam de notícias

o

que não necessitam uma análise mais apurada dos
fatos. Não é à toa que grande 'parte da mídia investe

pesado nas editqrias de "Segurança Pública" e "Coti
diano". Se às brasileiros dessem a mesmà importân
cia à política como dão ao futebol, certamente terí
amos uma nação mais consciente de seus deveres e

direitos.
'

,

Cordialmente,

CHARLES P. SIEMEINTCQSKI

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

enviados poro o e-mcil redacoo@ocorreiodopovo.com.br, ou por corto para o

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

• telefone (. não serão publicados).

O CORREIO no'povo
Diretor: Nelson Luiz Pereira

EditorO': Patrícia Moraes

MONIKA H. CONRADS,
PRESIDENTE DO INSTITUTO FEMUSC

apenas do entusiasmo da equipe de tra

balho, da voluntariedade de pessoas que
se entregam ao Femusc durante .os dias

, em .que ele acontece, da vontade de pro
fessores e estudantes em vir a Jaraguá do
Sul compartilhar experiências e buscar
mais conhecimento. A realização de um
evento deste porte também não acontece

,

somente com. a valiosa contribuição de'

empresas e não pode contar unicamente
com os colaboradores que senipre estão

prontos a apoiar as manifestações cultu
rais em nossa cidade e região.

,O Femusc tem uma dimensão que pre
cisa extrapolar desejos pessoais, deve ser

objeto da motivação de todos os segmen
tos. Sem dúvida, com o apoio financeiro do
Estado pormeio dos recursos advindos dos
fundos defomento à cultura ou da ajuda

de empresas e/ou pessoas físicas via leis
de incentivo, oumesmo o investimento na
forma de adoção de alunos sem que sete
nha qualquer espécie de benefício fiscal, o
projeto se materializa. Mas não é algo tão

simples, demandando exausãvas articula-
.

ções. De qualquer modo, o Femusc já está

consagrado, e. o desafio é preservar este'
projeto que traz alegria e contagia a comu

nidade durante o tempo em que aqui estão
musicistas de várias regiões do Brasil e de
outros países.

A meta a partir de agora é viabilizar a
edição 2009. Uma tarefa que precisa con

tar prímordialmente com a vontade de to
dos. Principalmente da comunidade, para
quem é planejada a programação de gran
des concertos e atividades sociais fora do
Centro.Cultural.

H� alguns dias, a convite do Conselho
de Desenvolvimento Regional de Jaraguá
do Sul, o, Instituto Femusc participou de
reunião em que foram apresentadas as pri
meiras ações do trabalho de organização do
Festival deMúsica de SantaCatarina para a
sua próxima edição.

A receptividade que o Femusc alcançou
nestas três.edições já realizadas e o balanço

,

do que foi feito até aqui deve servir de estí- '

mula para que esse grandioso projeto tenha
continuidade. Não é uma tarefa fácil.

Este é uni esforço que não depende

• Fones: (47) 3371.1919 ·3055.0019.
• Fax: 3276.3258
• Plantão Redação: 8835.1811'
• Plantão Comercial:
8835.1872 • 9158-7991

-

..• Entregas: 9902.1380 • 9191.3729
• www�ocorreiodopovo.com.br
• diretoria@ocorreiodóp!»vo.com.br
• redacao@ocorreiodopovo.com.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br
• vendas4@ocorreiodopovo.com.br
Horário de atendimento: 8h às 20h

Rua Coronel Procópio Gomes de

Oliveira, 246· CEP 89251-200 - CP 19
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"Democrocia é

quando eu mando
em você."

MlllOR FERNANDES,
DESENHISTA, humorista,

dramaturgo, escritor e tradutor.

"A mim, não
(incomoda). "

lUll INÁCIO lULA DASilVA (PT),
PRESIDENH DA REPÚBLICA;
dizendo não estar incomodado com ' ..

possível aliança entre PT e PSDB
em Belo Horizonte.

" .

� ambuloncioteropia,
a onibusteropia e o

vanterapia óinda
,

é forte."
.

.
SilVIO DREVECK (PP), DEPUTADO,
cobrando promessa dn governador

LHS feita em 2002 sobre a

descentralização da saúde.

Caras-de-pau
O presidente da Câmara dos Deputados Arlindo Chináglia (PMDB-SP) voltou
atrás e disse que pretende 'rever' projeto de lei que concede auxílio funeral
aos 513 deputados federais. Despesas pagas pelo Câmara ou com repasse
do montante para o famílln do defunto. Agora, o presidente dos depuiados
defende que eles tenham um seguro opcional, também pago, éclaro, com
dinheiro público. Hoje, um deputàdo federal recebe quinze salários por ano,
de R$ 1 (5 mil, mesmo valor fixado poro o enterro. Com telefone, corres
pondências, passagens aéreos, auxílio-moradia e assessores, cada um deles
gera despesas de R$ 100 mil por mês.

.KONELL EXEMPLAR
Sobre nota, ontem, vale acrescentar. A juízo Regina de Carvalho, do 180
poro esclarecer entendimentos outros: . Varo Federal Cível no Rio de Janeiro,
o ex-prefelto Ivo Kone" (DEM) prosse- determinou multa de R$ 10 mil. por
gue no Justiça com ação que pede, o semana 00 secretário de Sdúde, Ja-
restituição de seus direitos políticos. O cob Kligerman, enquanto os postos de
parecer dado pelo Promotoria Pública saúde não ficarem abertos 24 horas,
não julgo o mérito, apenas alega in- poro atender os vítimas do dengue,
competência do MP poro analisar o cem mais de 100 mortos até ebril.
caso, uma ação cautelar com pedido "Age o secretário como se, nos fins
de liminar que, se concedida, permite de semana e no período noturno, o

que Kone" seja candidato. O coso está mosquito descansasse", sentenciou.
nas mãos do juiz Edenildo da Silvo, do É o mesmo caso do famigerado pon-
3° Vara Cível. . to facu Itativo.

.

SEM REFRESCO
O presldente do Tribunal. Superior Eleito-

'

rol, ministro Carlos Ayres Britto, entende
ser preciso falar cada vez mais do qua
lidade de viiia político dó país, "o que
requer o eterno vigilância contra aqueles
políticos que não perdem o oportunidade

.

poro fazer de sua caneta um pé de có
,� bra.". Se depender dele, candidatos que� respondem o processos de qualquer na
s;
õ tureza podem enfiar o violo no soco.

O CORREIO DO POVOD. QUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2008
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CONTORNO FERROVIÁRIO

Governo federal deve executarobra
Projeto para desafogar o trânsito da cidadenão dependerá de licitação
JARAGUÁ DO SUL

As obras do contorno ferro"
viário deverão ser executadas

pelo Batalhão de Engenharia
Civil, ligado ao Ministério do
Exército. A proposta. foi apre
sentada ontem ao prefeito Mo
acir Bertoldi (PMDB) em audi
ência no Dnit .Ferroviárío, em
Brasília, da qual também par
ticiparam os vereadores Afon-

- so Piazera Neto (PR) e Dieter

Janssen (PP). O projeto para
desvio dos trilhos do centro
da cidade' é um dos assuntos

que tem levado o prefeito com

freqüência à capital federal
nos últimos dois anos.

Se for confirmada a execu

ção pelo Ministério, não haverá
necessidade de 'processo licita
tório para contratação de em

presa, como ocorreu em Join
ville e São Francisco do Sul.
Por isto, o prefeito acredita que
a tramitação do projeto ocorra

com mais rapidez, permitindo
o início das obras talvez ainda
este ano, O próximo passo, in
forma, é a atualização do proje
to, etapa a cargo do próprio Mi
nistério e que deve levar entre

três e quatro meses.

Bertoldi afirma que a parte
que cabe ao município já foi

. feita, com o envio do projeto,
entregue novamente ontem,
com cópia em CD, durante a

audiência. Para a administração
municipal, resta o lobby políti
co que, segundo o prefeito, está
sendo feito junto com os par
lamentares da bancada catari
nense. Citou os senadores Ideli
Salvatti (PT) e Neuto de Conto

(PMDB) e os deputados Carlita
Merss (PT) e Nelson Goetten de
Lima (PR), todos da base aliada
do presidente Lula.

Para' Bertoldi, a proposta
apresentada pelo Dnit é viá
vel. "Não vamos nos opor. O

que queremos é a execução
das obras", disse o prefeito,
informando também que, as

sim que forem concluídos os

trabalhos de atualização do,
projeto, o município volta a

se reunir com o departamen
to, para dar encaminhamento
à assinatura do contrato e da
ordem de serviço.

�
�
o::

o
o:: '

UJ
õ:

Prefeito recebeu proposta ontem, em audiência no Dnit FerroviárioCAROLINA TOMASELLI
<'

-

.

Reunião.discute projeto sobre calçada�
Assessoria Jurídica da Câmara deu parécerdesfavorável à-proposta

'Zé da Farmácia renssumeheíe
o primeiro suplente do OEM, José Osório de Ávila, o Zé da Farm'ácill,

reassume hoje a ,vaga na Câmara de Jaraguá do Sul, depois de um mês
licenciado. No período, o terceiro suplente do partido, Ademar Possamai, . GUARAMIRIM

ocupou a cadeira, quando informou que outros suplentes devem' assumir a
-

- Vereadores, representantes'
.

vago, pelo acordo firmado dentro do OEM em 2007. Ontem, Ávila disse que da Secretaria Municipal de Pla
"quem determina isto é o prlmelro suplente", mas 'não descarta novamente nejamento e as assessorias jurí
abtir mão da cadeira em }avor dos colegas de partido. O assunto, segundo dicas da Câmara e da Prefeitura
ele, será discutido em reuniõo. se reúnem hoje, às 15 horas, para

discutir o projeto de lei que regu
lariza a construção' de calçadas
no município. A proposta foi en
caminhada para análise jurídica
três dias depois de chegar à Casa,
em 10 de março, e recebeu pare-'
cer desfavorável.

A assessoria jurídica consi
derou que a matéria já é estabe
lecida no Código de Posturas do

município. Portanto, as altera

ções deveriam se:" ::,,,,r.nn<:h'\s re-
.

vogando ou dando nova redação
aos artigos existentes no Código,
e não através de novo projeto de
lei. O parecer contrário leva em

conta que se o projeto for aprova
do; haverá duas leis disciplínan
do o mesmo assunto.

_ Relator daComissão de Legis-

lação, Justiça e Redação, o verea
dorMarcosMannes (PSDB) disse
que um dos problemas no texto
diz respeito à aplicação de mui
tas, segundo ele já constantes no

Código de Posturas, o que pode
gerar multas em duplicidade, se
o projeto for aprovado corno está.
Outra dúvida é sobre a parceria
entre município e moradores
para a construção das calçadas.
"De que maneira se dará esta par
ceria?", indagou o vereador, para
quem os critprios devem ser bem
alinhavados. Segundo informa

ções que obteve junto à Prefei
tura, um novo projeto versando
apenas .sobre este item deve ser

enviado à Câmara.
Mannes acredita que a reu

nião desta tarde pode resultar
na retirada do projeto para alte
rações.O vereador defende a vo

tação da matéria o quanto mites,
devido aos problemas nos pas-
seios públicos d� cidade.

.

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, l'abelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos, contra:

,DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO . VALOR SACADOR

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

ISNELDO VECKER 154.172.639-15 ORGANIZACOES H GORGES LIDA,ME
I 16557A 22/04/2008 480,4Q O MESMO'

.

JULIETE ANTUNES TIBES ME 08.660.333/0001-59 SPEZIA FERRO E ACO LIDA
I 16569/2 14/04/2008' 602,74 .

O MESMO
MARCIO ANTONIO GUINDANE 969.957.269,87 PRODOCTOR COMERCIO DE EQUIP ODONTOLOGICOS

I SIN 15/04/2008, 777,20 O MESMO
.

SAMUEL SIQUEIRA DA SILVA 647.724.117,04 POLl�lIX CONCRETO LTDA
I GM006704 23/04/2008 1.467,50 O MESMO

VAGNER MAlO ME 86.944.063/0001-11 MOBISAT SIST RASTREAMENTO LTDA
I A2 170525 07/04/2008 425,00 O MESMO

ZAKA COM.MAT CONSTRUCAO LTDA 81.593980/0001-85 ALAMO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTR
I 676

.

26/03/2008
.

214,78 O MESMO

E, Gomo os ditos dêvedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, jaz por intermedio do
presente Edital, para. que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. t 589. 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 protestados na
lorma 'Ja Lei, etc. .

.

Jaragua do Sul, 7 de Maio de 2008
"Pode haver muitos em duplicidilde" "
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Leonilda: o arroz está muito caro

'')

Os insumos
seguemalta
MASSARANDUBAj
JARAGUÁ DO SUI:

Das çerca de nz mil sa
cas colhidas pelo rizicultor
Werner Marquardt, o equi-.
valente a três mil delas' de
vem ser destinadas para o

pagamento dos insumos de
produção. Os preços dos fer
tilizantes e do combustível,
.por exemplo, seguiram a alta,
verificada no próprio arroz,

diminuindo os lucros.
Se na safra passada' os

agricultores pagavam R$ 45

pelo pacote de adubo, agora
precisam desembolsar o do- -

bro.No caso deMarquardt, os
custos totais chegam a consu
mir de R$ 18 a R$ 20 do valor

. recebido a cada saco manda
do ao beneficiamento.

Para o presidente do Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais
deMassaranduba, Lucia Stolf,
isso é um motivo a mais para
que os agricultores se progra
mem e tomem cuidado 'com
a empolgação' do momento.

"Eles devem procurar prever
os preços dos próxinios anos

e não se endividar por causa
das facilidades de crédito" ,

enfatiza.
Ao mesmo tempo,. os

consumidores também. pre
cisam ficar atentos, afinal,
os alimentos básicos pesam
cada vez mais no orçamen
to. O pacote de cinco quilos
de arroz passou de R$ 7,35
para R$ 10,Qg no último ano

e a população começa a re

ver as quantidades de comi

.da colocadas, na panela. A .

diarista Leonilda Souza, 52,
já fez a. redução para evitar o .

desperdício e economizar.

ARROZ

O CORREIO DO POVO IIQUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2008·

Sofra·anima os rizicultores
Preço do grão sobe e, apesar da chuvaa produção é boa
MASSARANDUBA

O agricultor Werner Mar

quardt, 52, voltou a respirar
aliviado depois de alguns anos
de inconstância na lavoura .

. Produtor de arroz desde jovem,
ele está otimista com o cenário
atual da rizicultura. Tudo isso

.porque o preço de venda do

grão subiu nos últimos meses

. e o lucro já é certo.

Enquanto, que em maio
de 2007 a saca de 50 quilos
custava cerca de R$ 20, hoje,'
o valor ultrapassa os R$ 32.

Mas, o rizicultor ainda pode
ter mais motivos para sorrir. A

valorização do alimento está
crescente e há a possibilidade
de as indústrias de beneficia
mento agregarem alguns reais
extras no total pago pela mes

ma quantia a partir das próxi
mas semanas.

Conforme o
- diretor' de

Agricultura e Meio Ambiente
de Massaranduba, Amantino
Dan'Agnol, a situação só deve
melhorar para a agricultura
em geral por causa da escas
sez de comida já sinalizada no
mundo inteiro. No caso do ar
roz, por exemplo, a conjuntu
ra também parece ser propícia'
para quem se dedica ao plantio
porque existe falta do produto

-

no mercado. Com o aumento
do consumo e a redução de,

o

estoques devido à entressafra,
os preços tendem a se manter

. em alta.
O sinal verde veio do go-

Werner Marquardt confere lavoura e acredita que ainda irá vender três mil sacas até final da colheita,

vemo federal no início desta
semana. A Conab (Companhia
Nacional de Abastecimento)
efetuou leilões de estoques -re-

guladores e conseguiu comer

cializar a saça por R$ 35.
Na prática, para pessoas

Gomo Marquardt, isso quer di-

zer que, finalmente, as dívidas
do passado serão acertadas
com os credores. "Trabalha
mos no vermelho nas últimas
três colheitas",

-

explica. Nó
ano passado, ele produziu em

tomo de 14 mil sacas de-arroz,
porém, elas não foram sufi
cientes para fazer o agricul
tor, sorrir como agora, quando
pretende atingir somente 12
mil sacas.'A empolgação é
tanta que o rizicultor çomeça
a, pensar em plantar mais .

KELLY ERDMANN

Município é o maior produtor de se
Cerca de 900 famílias vivem da lavoura do arroz e dependem do lucro da colheita

Dal�
,

Agnol: setor vive boa fase

MASSARANDUBA

Os rizicultores de Massa
randuba produzem anualmente
cerca de 1,2 milhão de sacas de
arroz nos 6,5 mil hectares de ter
ra destinados ao grão. De acor

do com o diretor de Agriculture
e Meio Ambiente, Amantino
Dali'Agnol, 900 famíl{as traba
lham neste tipo de lavoura e de
pendem diretamente dos lucros
proveníentes da colheita.

Apenas o arrozeiro Werner

Marquardt tern 115 hectares
arrendados para semear o ali-

menta, parte desse território
.
em Massaranduba e o restante
na cidade de Navegantes. Mes
mo assim, é considerado demo
de pequena propriedade, Gomo
todos os outros. existentes na
microrregião.

" Mas, segundo Dan'Agnol,
isso não impede que o rnunicí
pio seja considerado o princi
pal produtor do grão em Santa
Catarina. Já o Estado, em con

trapartida, está atrás apenas
do Rio Grande do Sul' nessa
disputa, apesar da grande di-

"

ferença nos resultados das sa

fras entre ambos. O território
catarinense é responsável por
oferecer entre '1 e 10% do total
colhido no Brasil, enquanto
que o gaúcho fica com 65%
desse montante.

.

A .produção local, em suma,
é industrializada dentro da re

gião e depois vendida para o

Paraná, Rio de Janeiro, São Pau-
-lo e Norte do país. Conforme o

diretor de Agricultura, a safra
massarandubense é pequena
demais para ser exportada.
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ANIVERSÁRIO

GERAVPOLíCIA -�--

Aposentada comemora centenário
, .

Comunidade deHio daLuz II homenageou a aposentada Hedwig Krüger
JAR,AGUÁ DO SUL

Ontem foi um dia especial
para a agricultora aposentada
Hedwig Rosa Emma Müller
Krüger, A jaraguaense .come
morou 100 anos de vida junto
com a família, mima pequena
casa de madeira na localidade
de Tifa da Prata, no Bairro Rio
da Luz II. A festa teve até direi
to a uma homenagem feita pela
comunidade, que fica orgulho
sa por ter uma moradora com

um centenário de vida.
Nascida no dia ? de maio

de 1908, Hedwig cresceu numa

época em que os habitantes .do
bairro só falavam alemão. Por
isso, hoje ela consegue comu

nicar-se somente através desta

língua. Filha de Gustavo Müller
e Hulda RistowMuller, também
agricultores; foi casada com

Gustavo Emílio Krüger par 48
anos, com quem viveu até ficar
viúva. Tem duas filhas - Wally
Lehn, 70 anos, e Alzira Reinke,
67 -, cinco netos, nove bisnetos

, e uma trineta. Ela também teve
cinco irmãos, mas hoje somen

te a irmã Ema Braum está viva,
.com 87 anos. Além disso, He-

dwig mora na mesma casa há
66 anos. Tudo isso mostra que a
vida da agricultora é repleta de
períodos duradouros.

Para a filhaAlzira Reinke e o

marido dela, Ervino Reinke, 66,
que moram na casa da aposen
tada, o segredo de uma vida tão,
longa está nos hábitos simples e
na alegria nas pequenas coisas.
"Ela come de tudo, mas gosta
principalmente de banana. E
também adora ouvir o culto no

rádio", comenta Alzira, acres-'
'

centando que a mãe não é "dis

cípula" da TV Para Ervino, o se

gredo está no bom humor. "Ela
, está sempre contente e nunca'

reclama da vida", afirma.
Apesar de enxergar, ouvir e

falar, pouco e de andar com di
ficuldades, o sorriso de Hedwig
mostra que ela ainda pretende
viver muito mais para comparti- ,

lhar outros momentos especiais
com a familia. Sobre o segredo
de uma vida longa, a aposentada
'revela, sob a tradução do genro
Ervino. "É porque vocês cuidam
muito bem de mim", garante.

DAIAN�"ZANGHELINI Wally Lehn (esq) e Alzira Reinke festejaram cOIÍI a mãe, Hedwig Krüger, a chegada do centésimo aniversário

Se co�denado, oficial de justiça pode cumprir de dois a oito anos de prisão,

Oficial de justiça é preso sob'
a acusaçõ'o de, cobrar propina
GUARAMIRIM,

.

À Polícia Militar de Cuara
mirim prendeu, na noite de ter
ça-feira, um oficial de justiça do
fórum de Cuaramirim pelo cri
me de concussão, ou seja, por
utilizar o cargo público para
obter vantagens ilícitas. A de
núncia foi, feita 'pelu bancário
Irineu Golinski. Em entrevista
ao O Correio do Povo na tarde
de ontem, Golinski' afirmou

,

que o oficial de justiça Rodrigo
José Legat cobrou dele R$ 500

,para agilizar o cumprimento
de um mandado de despejo de
uma propriedade em .Massa
randuba.

,�
, Golinski disse que Legat es

� taría COJ;n a notificação de des
� pejo há cerca de um mês e que
.� procurou o oficial de justiça
g para: saber por que o inquilino
� não tinha sido notificado ainda:
� '1\í ele me disse que o processo
era demorado e que seria agili-

Detido acusado
de estelionato

zàdo com o pagamento de R$
500", comentou.

Golinski também afirmou

que chegou a encontrar-se com

o oficial de justiça na semana

passada, mas que não levou o

dinheiro. Durante o encontro,
o oficial de justiça teria pedi
do a Golinski que o procurasse
assim que tivesse a quantia. Os
dois marcaram um novo encon

tro, no pátio do Posto Cuaramí
rim, na BR-280, e a polícia foi
avisada. I

,

Depois do encontro, 6 oficial
de justiça foi detido naRua Irineu
Vilela Veiga, no Centro, portando Dois homens foram preses por tentativa
cinco notas de R$ 100. Golinski de furto de veículo na noite de terça-fei
confirmou à PM os números de rn, na BR-280, em Guaramirim. A prisão
série das cédulas entregues, que aconteceu depois que a PM foi avisada
correspondiam às notas apreen- sobre uma tentativa de furto de um Kadet
didas. Aresponsável pela promo- ,

no pátio no Senai, na Rua Walter Mor
toria de justiça de Guaramirim, quardt. A PM encontrou cem os ladrões.
Maria Cristina Pereira Cavancan- várias chaves mixos e constatou queeles
ti, não foi encontrada para falai tinham mandado de prisõo em uherte,
sobre o assunto; um por receptaçãQ e outro por furto.

A PM deteve, na tarde de terça-feira,
um homem acusado de passar um

cheque com registro de furto numa

borracharili da Rua Epitácio Pessoa, no
Centro. O cheque, no valor de R$ 900,
foi passado na borracharia no dia rõ
de abril e foi usado para pagar a com

pra de cinco pneus.

. Dupla prf:�ü por
tentativa de furto,
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ADVB p�move'
:

'Painel de Idéias
,

'AAssociação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing do Bra
sil de Santa Catari.ri.a, ADVB,
promove o Pciinel de Idéias que
vai reunir três importantes lide
ranças empresariais. Sônia Hess
de Souza (Dudalina), Irancísco
AmauryOlsen (TJglB) e Beto Bar
reiros (Box 32) debaterão sobre
o tema ''Empreendedorismo e

Gestão de Mercado: Marketing e

Vendas". O evento será realizado
no dia 13 demaio, às 20 horas, no
auditório do Cejas, em Iaraguá do '

Sul.Naoportunidade, o empresá
rioRaulinoKreis Junior (Raumak
Máquinas), assumirá avíce-presí-,
dêncíaRegional daADVB/SC.

Os três empresáríos paínelís
tas já ganharam o Prêmio "Ferso
nalidade de Vendas ADVB/SC",
"Será uma grande oportunidade
pata reunir importantes líderes
da classe produtiva", explicou o

presidente da ADVB/SC, empre
sárioCarlos Joffre doAmaralNet
to. O empresárioGiulianoDonini
(Marisol) também participa da
Diretoria da entidade, ocupando
a vice-presidência executiva

Os convites podem seradquí-
.rídos naApevi, comVivian, asso
ciados da ADVB/SC não pagam,
EStudantes e associados da Ací
js, Apevi e CDL pagam R$ 30,
não associados: R$ 50.

Inclusão D'igital
em nova etapa
VALE DO ITAPOCU

O projeto Inclusão Digital,
da Indústria Weg, lançado em

2007, dooumais de 300 compu
tadores para escolas públicas de
Jaraguá do Sul e região. Foram
atendidas 62 escolas da rede

municipal e estadual de todo o

Vale do Itapocu,
A segunda etapa do projeto,

que iniciou esta semana, vai

contemplar mais 40 escolas da

regíãorSerãc doados, nesta eta

pa, 87 computadores entregues
até julho deste ano, benefícian
do assim mais de seismil estu

dantes, Os computadores resul
tam da troca de equipamentos
das sessões das fábricas e escri
tórios da indústria. Os compu
tadoresserão utilizados nos la
boratórios de informática, áreas
admínistrativas e bibliotecas.

Na primeira etapa foram
benefícíadõs mais de 35 mil
alunos. Esta iniciativa é UIlJ.a

parceria realizada corn. as se

cretarias de educação estadual
e municipal e escolas de nível
técnico do Itapocu.

-

CONTRA A GRIPE
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Vacinação. termina na sexta
Cidades da microrregião ainda não atingiram ameta estipulada
REGIÃO

Se você temmais de 60 anos
de idade atenção! Amanhã é
o último dia da: campanha de

vacinação antigripal para os

idosos. Mesmo assim, por en
quanto, nenhum município
da microrregião conseguiu al
cançar os 80% de imunizados
propostos pelo Ministério de
Saúde.

'

Em [araguá do Sul, .por
exemplo, as 15 unidades que
oferecem a vacina contra o

vírus influenza, causador da
doença, registraram menos de
50% de adesão e isso represen-

.

ta cerca cinco -mil pessoas. Se
gundo a supervisora Ana Knei- ,

pp, a expectativa ainda é de que'
ametá seja atingida, a exemplo
do ano passado, quando 77%
do público-alvo compareceram

.

aos postos de saúde. Em 200�,
o governa federal tinha como

objetivo chegar a 75% da po
pulação.

Quem pretende tomar a va

cina, mas não pode sair de casa

porque está acamado, deve li
gar para o telefone 3372-.1988
e agendar a visita de uma equi
pe. Em Schroeder, o prazo se

gue pelos próximos dois dias.
O contato 'precisa ser feito atra
vés do 3374-1733. A vacina
também é disponibilizada nas
unidades do 'Centro e do Bair
ro Schroeder 1. Até a última
sexta-feira, 479 representantes
da terceira idade haviam parti
cipado da iniciativa, represen-

Anilza e José dizem que vacina antigripal virou um costume e, por isso; nõo esquecem a imunizaçõo

tando 60% do total.
No munioípio de Cuarami

rim, a porcentagem é seme
.

Ihante, restando menos de 380

doses a serem aplicadas. Em

Corupá, das 1,2 mil pretendi
das, 900 já foram utilizadas,
assim como ocorre também na

cidade de Massaranduba, Con
forme a Secretaria de Estado
da SaúdaSanta Catarina deve
vacinar em torno de 400 mil
pessoas até o dia 9 de maio.

O medicamento contra' a

gripe é consíderado o principal
meio de evitar as complicações
provenientes da doença em quem _

passou a faixa dos 60. anos. Entre
1998 e 2007, a taxa de internações �

nos hospitais catarinenses dimi
nuiu de 69 para 41 em cadagrupo
demil idosos.

KELLY ERDMANN

Componho infantil será lançada este mês
Vacinação será feita em 16 postos distribuídos em diferentes bairros da cidade

Nos últimos dois anos, quase 5,5 mlícrlençns receberama injeção

JARAGUÁ DO SUL

A gripe infantil volta à mira
da Secretaria de Saúde de Jaraguá

.

do Sul em breve. f\. campanha de
ímunízação deve começar ain-

i1 da durante o mês de maio e vai

disponibilizar cinco mil doses do
e medícarnento aomunicípio.
2 A vacinação será feita em 16
� -

i postos distribuídos em diferentes
,� bairros da Cidade, como Centro,
� .

g Barra doRioCerro,VilaNova, Ilha
� da Figueira e Vila Lalau. O horá
� rio de atendimento varia confor
me cada localidade, sendo que a

maioria dos postos permanece de
portas abertas das 7h30 às 16h30 ..

Nos últimos dois anos, quase 5,5
mil crianças receberam a injeção,
gratuita para quem tem idade entre
seis meses e cinco anos.

Assim como acontece nos ido
sos, a vacina também age contra o
influenza, causador das gripes. O
composto colocaria organismo pe- .

quena quantidade do vírus para que
as células de defesa possam criar

anticorpos. Mais tarde, se a doen
ça aparecer, eles conseguem neu

tralízá-la com mais facilidade.
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BELEZA E DINHEIRO

6·sele é a mais bem paga do mundo
Segundo a Forbes, a brasileira faturou cerca de US$ 35 milhões no último ano
,- .

Gisele Bundchen é a mode
lo mais bem paga do mundo
e recebeu estimados US$ 35

milhões no último ano (cerca
de R$ 58 milhões): segundo
o ranking' feito pela Forbes. A

.

top faturou mais que o dobro
dos estimãdos US$ 14 milhões
recebidos pela segunda co

locada no ranking da Forbes,
com, Heidi Klum. Em seguida
vieram Kate Moss, COIU US$
7,5 milhões,' Adriana Lima,

com US$ 7 milhões, e Doutzen
Kroes, com US$ 6 milhões.

A Forbes.com disse que,
embora o lucrativo contrato

de. Gisele Bundchen com a

Victoria's Secret tenha termi
nado no ano passado, a top
brasileira ainda dá conta de-20
outros "jobs" como modelo ..

A top model de 27 anos con

tinua a fechar contratos novos,

especialmente com a Pantene e

'com uma gigante dos cosméticos

ainda não identificada. Seu rosto
.embeleza anúncios daDisney, da
Nívea, damaquiagem para olhos
daVogue» da grife de luxo britâ
nica Aquascutum.

"Sua linha de sandálias da
Grendene, Ipanema by Gisele,
lhe garante cerca de US$ 6 mi
lhões anuais. E o namoro com

o jogador de futebol americano
Tom Brady, dos New England
Patriots, conserva seu nome

nos tablóides", diz a Forbes.

o site disse que, emboraHei- ver-se num escândalo de dro
di Klum ainda seja modelo da gas, ainda é uma das modelos
Victoria's Secret, a mãe de três mais bem pagas do mundo,
filhos é hoje em dia "mais uma As 15·modelos do ranking
magnata da mídia e do varejo" foram classificadas principal
'que trabalha como apresentado- mente por seus ganhos estima
ra do Project Runway, nos EUA: � dos no último ano, disse a For
e Germany's Next Top Model e bes.com, Quando necessário,
cuida de suas linhas de jóias, je- foram levados em conta fatores
ans e produtos para a pele. como prestígio e relevância das

Kate Moss, apesar de ter campanhas, capas de revistas
perdido algumas campanhas de moda e as opiniões de profis
ímportantes depois de envol- - sionais da indústria da moda.
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CRÔNICA

Clara nunca teve hábito de preservar o usual
cofrinho em formato de porco cor-de-rosa cheio
de moedas. Não! Aquilo parecia 'estranho e, por
isso, ela jamais cogitou uma aquisição desse tipo
em qualquer momento dos seus 28 anos de vida.
Preferia (e ainda prefere) colocar os beriditos cen-
tavos para rodar mundo afora.

.

Assim que entram na bolsa, eles não tardam
a ser recolocados nos bolsos de vendedores de
qualquer coisa. São os primeiros a chegar às mãos
para uma soma rápida e, quando suficientes, as
moedas se vão embora, rumo a viagens e aventu
ras que nem mesmo elas conseguiriam contabili
zar, caso não fossem inanimadas.

Por tudo isso e mais um pouco, Clara sente
falta delas. Onde estão? Só podem ter desapareci
do no ar. Só podem! Ontem, quando foi à padaria
essa certeza ressurgiu.

.

Ela comprou dois.exemplares cheirosos e cro

cantes de pão francês. O preço já sabia: R$ 0,61.
Como há tempos não via uma redondínha de um
centavo, deu f! menina do caixa R$ 0,65, em mo

edas! A mesma dita cuja logo veio com aquela
pergunta tipicamente
indigesta: os quatro
centavos de troco po
dem ser em balinha?
Antes que Clara con

seguisse. responder,
aqueles poços de do
çura já estavam sobre
o balcão. Deixou pra
lá, fazer o quê? A fome
era grande. e o tempo
para

-

discussões um

tanto escasso. Jogou as

balas na bolsa e ali as
.

. deixou,
.

afinal, se tem

algo que não combina com o gosto de Clara é esse
amontoado de açúcar colorido.

. No almoço, ela até tentou argumentar (sem
sucesso!). A situação, incrivelmente, se repetiu
e olha que-a. local escolhido para a aquisição ali
mentar não foi o mesmo, nem próximo era. O gar
çom veio com duas balinhas e uma desculpa: as
moedas haviam sumido do mapa e ele jurou que
a culpa estava no advento do cartão de crédito,
Clara fez cara de quem acreditou e arremessou

mais dois poços de doçura na bolsa,
Cinco horas depois, no final do expediente,

resolveu enforcar a vontade de deliciar um sor

vete de chocolate no quiosque da esquina.Dito e

feito! O troco veio em bala, assim como na pada
ria no início da manhã 'seguinte, no restaurante
do almoço rápido e barato, na lanchonete do cho
pe com os amigos, na loja de artigos de R$ 4,99
ao lado do trabalho ...e o resto ela nem lembrava
mais. Melhor esquecer mesmo porque o resulta
do foi uma infestação nada agradável de formigas
gulosas e briguentas. O jeito foi jogar a bolsa pre

. dileta fora e aderir ao porquinho cor-de-rosa,

KELLY ERDMANN, JORNALISTA
.

Pode ser uma balinha?

• kellyerdmannrêgmaíl.com

.VARIEDADES---------

Dolph Lundgren
é O Missionário

Ouando Ryder, armado com sua bíblia,
uma moto e sede de vingança aparece
em uma pequena cidade sem avisar, a

vida dos moradores dominados por um

líder tirano vai mudar para sempre. Ele
vai encarar o ditador maléfico em grande'
estilo e cumprir o papel da justiça. AMOR E INTRIGAS

Mario fico surpreso 00 ver Silvio e diz que não
quer conversor com ela. Felipe diz para Débora
que vai trazer Romeu para o Brasil. Débora diz
poro Felipe que vai conhecer Kiko. Mario diz
que Silvio arruinou o vida dele, mas que ele
ainda é apaixonado por ela. Poco fica chocado
depois que Eu'genia diz que ele está demitido.
Poco tenta conversar, mas Eugênia é inflexí
veL Joeiro se arruma para vísitar Petrônio na

cadeia. Valquíria diz para Joeiro ser discreta e

dizer que ela está do lado de Petrônio.

CIRANDA DE PEDRA
Natércio e Daniel ajeitam loura na cama. Nor
ma avisa Eduar.do que a pensão está. lotada.
Aurora vê uma mancha de sangue na camisa
de Eduardo. Daniel explica a Virgínia que tem
uma ligação especial com loura. Eduardo diz
a Aurora que o sangue fpi do acidente de Da
niel com o bonde.Natércio pede a Rogério que
encontre Genilda e a convença a testemunhar
contra Daniel. loura pede a Iracema que en-:

tregue um bilhete para DanieLPatrício entrega
um diploma falso a Afonso. Otávio leva Conrado
para seu quarto.

BELEZA PURA
Sheila dá para Suzy o calendário em que Norma
aparece.Guilherme fica pasmo ao ver Norma
como a garota de setembro. Joana a-corda de
ressaca e sem se lembrar da noite anterior. Re
nato chega com flores em sua casa. Ivéte deixa
Rakelli dançar com o MC. Robson diz que quer
Rakelli longe de sua vida. Renato quer mar
car um jantar com Moteus, Helena e Hugo.
Rakelli danço e Robson ficQ ,encantado. Rob
son assina todos os papéiS, inclusive a procu
ração. Joana é convidada Para participar de
um programo de TV_

DUAS CARAS
Evilásio fico inseguro no dia do comício e Jú
lio o incentivo. Bernordinho canta a verdade a

Juvenol sobre o restaurante. Jojô aconselho Dé
bora a procurar Antônio.Os pretessores temem
que o universidade seja fechado. Ferraço pede
à Mario Paulo que elo e Renato durmam em suo

coso.Clarissa vê Sílvio no universidade.célia
entrega o relatório o Sílvia. João Bolista diz o

Antônio que Débora o orno e que o filho é dele�
Ninguém aparece no comício de Evilósio e ele
decide falar mesmo poro poucas pessoas.

. CAMINHOS DO CORAÇÃO
Aquiles entra em casa e surpreende Teófilo e

Ágata. Rodrigo propõe fazer uma aliança com

Gór e promete não contar que César é Meta
morfo se elo lhe aceitar 00 seu ládo. Cléo,lucas
e Janete decidem não voltar poro ilha e avisam
que irão ficar no continente. Beto, Maria, Noé,
Guiga e Toni se preparam para voltar à ilha.
Metamorfo amarro Amólia e elo imploro paro
ele não lhe faça mal. Amália grito por socorro.
Metamorfo o amordaça. Marcelo pede poro Per
pétua não lhe dor um choque. Ele possa me!

• Cine Shopping 1
• Homem de Ferro (leg)
(14h, 16h30, 19h, 21 h30 - sexisllb/dom/quo)
(16h30, 19h, 21 h30 - seg/ter/qui)

"

• Cine Shopping 2
• Jumper (leg) (16h1 O -' todos os dios)
(14h20 - sexlsob/donyqua)

é\.}""':: .x,

fu .• tineSh®
1" �, Horton e o . II.

(15h:" sob/donVqu
• Antes de Pclrlir (Leg
(17h, m,�lh-todos

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Homem,de Ferr-a (leg)
(14h, 16h30, 19.h, 21h3

,

O Segredo' do Anel
o legado de Maria Madalena é um bilhete
de embarque paro uma viagem de suspense
e romantismo em que um anel enigmático é
a chave para a descoberta de um segredo
muito bem guardado por mais de 2.000
anos. Uma leitura instigante e transfor
madora que jogo luz sobre pontos obs
curos da História oficial e revê o papel
feminino ao longo dos séculos.
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Funkeira Perlla
rumo ao altar
Perllo revelou que utndu este mês·
trocará alianças de noivado com o

seu namorado, o jogador leonardo
Mouro, do Flamengo. O casal está
em ritmo de comemoração pelo
bicompeotono do rubro negro' e
mesmo com Perllo viajando poro fo-.
zer shows elo ficou super feliz pelo
conquisto e ligou poro Leonardo

I

agradecendo, inclusive, o homena-
gem que ele fez o elo.

SUDOKU

Pitty mamãe de,
primeira-viagem
A super roqueiro Pitty já sobe (I
sexo do seu bebê. Elo e o namorado
Daniel Weksler, baterista do bando
NXlero esperam um menino, infor
mou o colunista Mônico Bergamo,
do jornal Folha de S.Poulo. De
"acordo com o publicação, o bebê
do casal, que namoro há um ..ono e

meio, deve nascer no fim deste ano.

É sucesso no vida preftssinnn I e -

pessoal, para ambos.
-

SOBRE '0 JOGO
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo

,
'é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

SOLUÇÃO

.

'II ÁRIES

4:�.' (20/3

a.
20/4) .

'. ., Hoje é um dia

� [ perfeito para
tratar das questões

materiais. Observe atentamente
tudo o que deve sermudado: corte

gastos excessivos e invista em
. projétos_e duradouros. O ambiente
doméstico estará particularmente

. agradável neste dia.

TOURO
(21/4 a 20/5) .'

. Você deve aprovei·
tar as �oas energias
que tem recebido

" ultim�mente. Não deixe lIue os

medos bloqueiem o movimento
que te faz crescer. Siga sua intui- .

ção. Invista no que achar melhor.
Dinheiro, trabalho, relaciona·

.

lIIentos, tudo está protegido.

Mora Monzon já
quer voltar à ativQ
A último terço-feira foi de
'olegrio, poro Moro Monzon. A atriz
teve alto mé�ico, depois de retirar
um tumor no pulmão. Ontem, elo
teve consulto com o doutor Dráuzio
Varella e o pneumologisto Daniel
Deheinzelin, poro saber qual o

tratamento que deverá seguir.
Outro boa notícia sobre iI atriz, é
que elo já se preparo poro voltar
00 batente.

PREVISÃO DO TEMPO

.

Uma mossa de ar frio e seco deixo o tempo
estiível com preseriço de sol e, temperaturas
baixos em ,se. No amanhecer condições poro
geada nos áreas mais altos do Estado. .

� Jaraguá do Sul e Região

T��-��-30-C--------'-1S-:-j�A-:���-c-.�-·---rM(:I-�:-.�-A_-...I ��: 21Q C : MAX: 220 C (___) MAX: 22° C (___)
I Sol

;

Sol com nuvens
I
Sol com nuvens

.

HOJE

MiN: 116 C
MÁX: 24° C
Sol

)(
GÊMEOS

.

(21/5 a 20/6)
.

Você se sente mais
fechado hoje e deve
tomar cuidado para

não falar sobre coisas e ques� "

tões pessoais não deseja expor.
Procure refrear sua mente, pois
suas p"lavras estarão repletas
de sentimentos que você prefere
manter seguros.

� LEÃO .

.

�..:J (22/7 a 22/8)
•

:. '} Pode ser que voce
. � u.-. tenha que enfrentar

alguns pequenos
obstáculos hoje, mas não se deixe

. desanimar. pois este é um momen·

to que, apesar da promessa de
suCesso, nada coirá do céu. Você
precisa trabalhorduramente para
c:begar.aonde deseja.

� CÂNCER

�.� (21/6 a 21/7)
;�;••_�.;;:� Reflexao'e roman·
: 'tismo fazem com

que você comece

a pensar seriamente sobré a

possibilidade de uMa vida a

dois. Caso já tenha alguém,
você certamente dará início a "

uma nova fase na relação. Você .

·estarlÍ sociável e amoroso.

Ilf
VIRGEM
(23/8 á 22/9)
Hoje é um dia de
muita atividade
mental. Procúre

não deix�r-lladuem compreen
são. Pnlste atenção ao que as

pessoas falam. E procure deixar
bem claro o que você faia., pois
a falta de clareza e compreensão
pode causar problemas futuros.

� Fases !Ia lua
.

NOVA CRESCENTE" CHEiA MiNGUANTE

#
LIBRA'
(23/9 a 22/1'0)
O dia será estio

. mulante, apesar
"

de você precisar
enfrentar alguns obstáculos.
Sua paciência será colocada à
prova. Procure resolver algumas
questões relacionadas a trabo
'Iho, cosa e família que você tem

.

, adiado nos últimos dias. c.,

ESCORPIÃO'
(23/10 a 21i11)
Aprovêite o dia para
refletir sobre suas
atitudes.e aquisi-".
çães materiais e

espirituais nos úhimos tempos.
Você estará mais idealistá no dia
de hoje. Não coloque seus sonhos
em segundo plano. Certifique-se
de estar fazendo o bem.

12/5 2015 28i5

SAGITÁRIO
(22/.11 a 21112)
O trabalho anda

exigindo·organiza
ção e preocupação

com o detalhe, o que não é
muito fácil para você. Procure
não se perder em "teio a tantas
exigências. Organize seu dia em
uma agenda e faça Bma coisa de
cada veL Invista no trabalho.

DIVIRTA·SE

Senso de
oportunidade
Um ladrão com uma erma entro em

um banco e exige o dinheiro 00 caixa .

. Uma vez com o dinheiro no. mão ele se

volto poro um cliente e pergunto: ,

- Você me viu roubor este banco?
- Sim, eu vi.
O ladrão atiro nele, sem dó nem pie
dade, matando-o instantaneamente.
Depois se volto para um casal parado
o seu lodo e pergunto 00 homem:
• Você me viu roubar este banco?
� Eu não vi nodinho, mos minha
mulher viu disse que viu tudo.

AQUÁRIO·
(21/1 a 18/2)

.

Hoje é um dia di·.f\.. fícil para i�tegÍ'ar
suas energias com

as outras pessoas. Procure ser

tolerante e paciente com novas

idéias, mesmo que não esteja
de acordo com elas. Determine
o que deve ser feito. O trabalho
estará em primeiro plano.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Suas emoções .

eStarão à flor da
.

pele durante todo
dia de hoje e é importante que
você tenha consciência de que

.

deve compreendê·las. Não culpe
.
os outros de possíveis obstácu·
Jos que enfrentará hoje. Analise
profundamente li situação.

PEIXES
� (19/2 a 19/3)
."]i Você estará se
�� sentindo muito

bem durante este
dia. Será um sem conflitos e .

complicações. Hoje você aceita a

vida como ela é e seu maior de·
sejo é ficar em casa ou na casa

de amigos conversando e rindo
sobre coisas sem importância.

.
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m OCORREIO DO POVO
LU QUINTA-FEIRA, 8 DE M�E 200

Por
RicArdo
DA NieL ireis

WWW.PORACASO.COM
*Falando em videocassetes no blog essa semana, o leitor ChicoBuca mondou uma

boa: "Mudaram a tecnologia, 'mas era bem mais difícil uma fita enrrolar no

cabeçote do que ter um OVO arranhado."
*Com gastronomia avançada em destaque, Porkys leun receita de sanduíche de
mortadela publicada e arrematou: "Caro, você como cozinheiro seria um ótimo

mendigo!"
*Você já digitou seu nome no Google pra ver o que aparece?'Experimenta, mas não Cheers! Rodrigo Piazera mondo um hello entre o

deixa de colocar entre aspas, que é pm pesquisa dar resultados exatos. multidõo

DEIXA O HOMEM TRABALHAR
Hoje eu queria vir aqui e escrever horrores. Publicar opinião crítica, nêlvosa

e malcriado (porém com jeitinho) sobre qualquer coisa que, em sua essência,
não merecesse mais qo� dois minutos de atenção e um b�cejo, mas que me

fizesse passar os próximos sete dias sendo incomodado por causa delà - o que
incluiria uma surro por qulaze desconhecidos no calçadão. Porém peço
desculpas o todos os oito leitores dessa coluna (que bimestre passado eram

seis), mas esse momento d,e autodestruição voluntária vai ter que ficar para, sei
lá, mês que vem, porque com o meu pé, gelado do jeito que está, quero mais é
voltar pra como e terminar II página 17 daquele palavras-cruzados nível médio.

Mos para não deixar este espaço restrito o npenes um parágraf.o de
desabafo quanto autodestruição e vadiagem, achei que seria bacâna (leio
anasalado, please) compartilhar o perspectiva do morketeiro Duda Mendonça
quanto ao novo osso do mídia, o tão importante caso do escorregão do
Ronaldinho:

"(...)Veja, o Ronaldo não atirou ,o suo filho do sexto andor, não assaltou
.

um banco, nem atropelou uma velhinho bêbado. O mal que ele fez foi

apenas o si próprio e à suo imagem.
Por outro lado, será que é difícillembrar que esse coro também já nos

deu tantos alegrias ·.com suas arroncadas fantásticos e seus gols de

placa? Quanto orgulho já sentimos dos seus títulos e de suas vitórias
mundo afora, ajudando a I.evantor o nome do nosso País."

Mimimi, eu sei, mos é importante pensàr na tal "síndrome'de ingratidão da
mossa". O que eu acho? Olho, pra um cora que já ganhou reportagem especial
no Fantástico só pelo corte de cabelo medonho que tinha, ele até deveria estar
satisfeito que agora o notícia tem um certo, er, volume. Porém em contrapartida,
os principais veículos de comunicação desse país deveriam era ter fechado a

boca de bueiro. Primeiro porque a gente não ia perder tempo com tonta

bobagem irrelevante; segundo, porque é ingratidão mesmo; e terceiro, POrque é'
uma burrada ficar jogando coca em cimo de um dos últimos grandes atributos
positivos desse país, que pelamor, é o futebol.

'
,

ACESSA Aí - 1
. Citei uclma mas faltou espaço pro link. Dudo Mendonça montou um blog onde
diariamente deixa alguns blábláblás. Quem quiser conferir os deixas de um dos

profissionais mais famosos do país·pode ncessür blogdoduda.com.br.

ACESSA Aí - 2
O Depiné está fazendo um sorteio bacana para o Dia das Mães no blog dele, valendo
um piercing e uma tattoo para quem ganhar. A finalidade de aplicação o ganhador
quem escolhe, podendo ser em sí ou na mamis modernoso. Vale conferir, o

endereço do site é evolutionbody.blogspot.com.
.

DIA DAS MAMIS
Pra não ter louça sujo em caso, no dato dá pro curtlr almoço especial no Bierbude e

no resteurante do Saint Sebastian. 32751686 e 32757500, respectivamente.

FREE HUGS
Pelo menos por aqui o movimento não foi passageiro. Jones Giovanella maodou
e.mail informando que neste sábado mobiliza a gàlera para mais uma vez distribuir
abraços pela cidade. A meto é simples: "Compartilhar com o próximo um momento
de atenção e carinho, independente de classe, cor, roça, religião." Marque aí:
sábado dia 10, às 13h, no Praça Angelo Piazera, em frente ao Museu Municipal.
Contato: jonesgiovanella@hotmail.com.

/

e

MAX

Pires

DRINKS E ETC
Segunda-feira começo no cidade "O 10 Curso de Bartender Profissional de
Jaraguá do Sul" (que também inclui lições de malabarismo com garrafas).
O contato é com leo Sposito, pelos telefones (47) 96021358 ou 32751251.

Gabriela Nagel pára para o shot, em noite de

quinto-feira no Choperia 8ierbude

NOVIDADE NA CENA
lá em Joinv[lIe inaugura hoje (e abre também sábado) o
Maze lounge Club, em plena Via Gastronômico. Soando
interessante, confiro detalhes do point na ageirda ao lodo.

A ERA DOS CATADORES
Saiu no Estadão online: "Pensando em jogar fora o seu

velho celular? Melhor reconsiderar. Talvez você devesse

primeiro procurar por ouro, prato, cobre e diversos outros
metais preciosos lncorporadcs aos circuitos eletrônicos do
aparelho, já que muitos estão batendo recordes de preços.
Troto-se do 'garimpo urbano', a busco de metais em produ
tos eletrônicos descartados para extrair metais preciosos
como o ouro e o irídio. oft. atividade está em crescimento em

todo o mundo, com a disparada dos preços dos metais."
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V!íCUlOS 'j iMÓVEIS I PRODUTOS s SERViÇOS I ANÚNCIOS DE UNHA

I
,I

I

<l .

V·

�
ô.

I. �Baependl
Javel
AutOFEUC1DADE!

JAVel Concesslcriõrio FIAT. Ruo Expedicionário João Zopello, 214 - Fone 3274 0100 - Jaroguá do-Sul - se - www.jovel.corn.br
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BLAZER S1 2.21999 BRANCA
COMPL

Astra Elegance 2006 R$ 43.900,00
Celta 1.0 2005 cf opcionais azul R$ 21.500,00
Chevette SLE 1989 R$ 5.500,00
Clio Sedan 2002 completo - dh R$ 22.900,00
Corsa Sedan 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$ 16.500,00
Ecosporte XLS 1.6oL único dono 2004 R$ 38.800,00
Escort GL Zetec 1'997 acfdhfkit 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$1o.50o,00
Fiorino Furgão 1.5 1998 R$ 15.500,00
Ford Royalle 1993 cf kit GNV R$1o.50o,00
Gal Gill 2000 R$ 16.900,00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Gol CLl1.8 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/aq/te prata R$ 26.800,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 18.500,00
Palio 1.6 4p 1998 cornpleto. R$ 16.500,00 -

Palio Weekend 1.5 1997 cf ac R$ 17.500,00
Parati CL 1.6 1987 R$ 6.500,00
Santana Evidence 1997 R$ 16.500,00
Santana 1.8 4p 1996'R$13.50o,00
Seat Incá 2001 R$ 15.900,00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Uno ELX 4p 1995 R$1o.90o,00
Uno EP 4p R$ 11.000,00
Uno Fire 2002 R$ 14.900,00
Uno SX �p 1998 azul R$ 12.500,00
Uno Mille 1992 R$ 6.500,00
Vectra CO 2000 campi cf teto e camb.aut. R$ 29.900,00
Vectra GL 2000 completo R$ 28.@00,00
Vectra GL 1997 R$ 18.000,00
Vectra GLS 1997 R$19.90o,00

.

O O ·CORREÍO DO POVO
QUINTA·FEIRA. 8 DE MAIO DE 2008 vEícULOS--------�---

.corn.br
Realizando sonho

I

NO ESEMI·N E'
AC-DH-VE-TE-EE
AIR BAG II-FN-RLL

.. "'_O:.ChiOchet, so
Centro .. ..JamlW\ .- .8...

F08e, 47 3275-1132

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

COMPLETO + CO

4:fii:H:j.j·W
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-------------vEícULOS

VEíCULOS
3275-0045

www.giovaneveiculos.com.b r.
* Escolhe 1° veto abril ou maio você escolhe

Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

Na sa edição da pes
foi eleita a In

prêmio, o Vectra e

eli suas oa�

CORSA SEDAN 1.6 2005 "COM OPCS ESCORT GL 1.81998 C. OH + OPCS ESCORT 1.6 L 1992

E MAIS .•.

BLAZER Dl completa 99
CORSA SEDAN milenium 02
CORSA WIND 4P

•

02'
MONZA SUE 2P campI. 87

AUDI A3 1".8 COMPL. 03
PARATI G11I1.0 TURBO COMPLETA 01
PARATI G11I1.8 4P'completa 01
POLO 1.6 completo + rocas 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 GI1I4P 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+couro 04
FOCUS Gl 1.8 completo 01
FIESTA Gl 4P COMPl. 00
VERONA GHIA 4P campI. + rocas 93
SCENIC RT 1.6 16V COMPLETA 02

ÇLlO SEDAN RN 1.0 16V completo 03
xr 600 04
CG 125 Cf PARTIDA 00

PAllO WEEKEND CITY 1999 TWISTER 2005 OMEGA GLS 1995 COMPLETO PEUGEOT 307 FELINE 2005 ATU.

O CORREIO DO POVO DQUlNTA·FEIRA, 8 DE MAIO DE 2008
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"

"

Vai comprar-ou trocar'
,

""seu carro',???-
, :

.
,

.

Por que não vem aqui?

"

-Temosmais de 1,00 O ERTAS
,

"

,

"

E a MENOR prestação dacldade
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------------�vEícULOS O CORREIO DO povo' IJQUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2008

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

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

MONZA Vende-se, 83, motor zero, ótimo
estado, 3°dono. R$30.000,00. Tr: 8823-0179.

VECTRA Vende-se, 02, .prata,
expression. R$ 35.000,00. Tr: 9605-1333.
sair duas vezes

• FORD '

Gol G4 2007 prata cf ac!ie/ldt
R$ 28.500,00

-

Uno ELX 94 branco 4pfLTNE1AO/TE.
R$ 10.500,00

ESCORT - Vende-se, 94,1.6, bordõ, em

excelente estado de conservação. R$
9.500,00 a vista. Tr: 9942-9016 ou 3370-
8235.

.

PALIO - Vende-se, 98, 2 pts, R$ 8.000,00'.+
14 parcelas de R$540,00, Tr: 3373-4587

SIENA Vende-se, fire 1,0 coompl, 07,
uunico dono 11 mil km, 31,500,00. Tr:
9112-3138.

COMPRA-SE Veiculo, particular, paga-se
a vista, Tr: 9962-5885.

GOL Vende-se, 99, 1.0, 16v, 4 pts, ótimo
estado. R$13,900,00. Tr: 3372-0786. COMPRA-SE

CARROS
BATIDOS.

CAMINHONETE - Vende-se, 80, PIO,
diesel, ou troca-se por outro carro. Tr:
3375-2781.

PARATI- Vende-se, 98, 1 016v, gás natural,
TE, At. R$15.600,00. Tr: 9937-5984.

F 1000 - Vende-se, 97, XL. R$ 34.000,00
aceita-se.tróca. Tr: 3370-8721.

FIAT • MOTOSUNO Vende-se, 99, EX, 2 pts, bordo. R$
10,500,00 ou R$ 1.000,00 de entrada +

prestações. Tr: 9962-5885. XT 660 - Vende-se, 05. Tr: 997@-8040,

WEB - Vende-se, 05, Troca-se por moto
Titan, Tr: 9184-8485.

PAMPA Vende-se" 91, 1.6, azul. R$
7.800,00. Tr: 9962-5885. ELBA - Vende-se, 91, 1.6, 4 pts, bom

estado. R$ 7.000,00. Tr: 3371-9111 ou

8429-0761.
• OUTROS Tr: 9952-9449

GOL Vende-se, 02, 4 pts. Troca-se por
casa no valor até R$ 35.000,00. Tr: 9195-
2661.

PALIO Vende-se, 98, 1.5, 4 pts, At. R$
15.000,00 pode ser financiado. Tr: 9615-
4544.

AUTOMECÂNICA DA��BARRA LTDA.
"

� i, •
,J \ "1Y", ",,� v:""-� \!óo ' "

Atendemos linha geral:

.�®� aDDO

INJEÇÃO ELETRÔNICA

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Blazer DLX Executiva

completa GNV / 98 /
branca R$ 29.800,00

Corsa Wind - LOT, TE, AI
e RLL 2002 / 4pts /

branca, R$ 19.300,00 '

v e i c u t o s

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

www.streetcarveiculos_com.br

/

Golf 1.6 2000 RS 27.990,00
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VEícULOS------------

(471 33'70'-3015
CLIO AUT 1.0 4PTS 05

AO AB2 DT LT FIESTA H 03 AC OH VE TE DT LT ZAFIRA CONFORT 06 ACD OH AL
AB2 VE TE RE FN UT LT RLL

CORSA HATCH JOY 1,0 4PTS 05
AQALCDOTLTTE
CORSAWIND 1.0 4PTS 98 DT LT
FIESTA 1.04PTS97 AO nrrr
FIESTA 4PTS 08 OK AO DT LT
L200 GLS 2.5 4PTS 00 AC OH VE
TEALCo RLL4X4
MONTANA SPORT 1.8 FLEX 2P 07
Ae OIj.AL VE TE FN RLL
PAllO ELX 4PTS 08 OK AO KIT
SPORT PRE SOM FN METALICO
PAllO FIRE 1.0 4PTS 08 OK AODr
LT OH VETE PRE SOM
PAllO ARE FLEX 4PTS'06 BASICO
PAllO FLEX 4PTS OK 08 Ae OH
VE TE LT OT KIT CELES.II
PICASSO EXCLUSIVE 2.0 16V 4P
04 ACEl OH AB4 VE TE RE FN
S10 2.8 TS CD 4PTS 02 Ae OH AL
VETERERLL
S lOCO 2.5 0141<4 4PTS 00. AC
oHVHE4X4 \;,

SIENA FIR� 1.0 FLEl,( 4P-TS '08 OK
AC DH DT VETE i

. UNO FIRE 2PTS 64'AC AL TE
VECTRA GLS 2.0 �PTS 97 AC AH
AlVE TE DT RLL GNV
uNo IE 2PTS 96 BASIOO

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSULTE-NOS
PICASSO EX 04 ACD OH AB4 ABS
VE TE RE m uRLL.FN COVR

FOGUS H 1.6 4PTS 04 At:< OH
VE TE or LT RLL CO

ZAFIRA 2.0 4PTS 01 AC OH AL
,

VE TE oHT RLL
HONDA CIVIC LX 05 AC OH AL

AB2 VE TE or RLL CELTA VHC 2P 04 AO or LT

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

PEUGEOT 206 HB
AUTOMÁTICO 1.6 L 16 V FLEX

- FreiosABS
- Ar-condicionado digital
_ Direção hidráulica
-Computador de bordo

,

', Sensor de chuva para
acionamento do limpador
de pára-brisa

- Faróis de acendlmento
automático

- Vidros e travas elétricas
e muito mais

A partir de

R$.45�950,
.,

Segunda a Sexta das 8h às 1911. Sábados das 9h às J 3h. www.strasbo

Stras Blumenau � (47) 3331-450P
Itajaí - (47) 3344-7000

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

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

III
ouir'g.'í.', ,{ >

,_"","" - ,�,
-,/-

I Fotos semente para fins tlusíraüvcs.Iínha eeugeo1206 HB Feline 1.6 FlEXAutomàtica-Ar Condicionado Oigltal- Direção Hidrnulica - Sensor de üumraaçãc e sensorce chuva -Vidm.'i e travas eléíncas - Farms de neblina - Rodas de liga leve - FreiosABS -Ano/Modelo,:
07/08- Pintura stlida - Frete lnr.luso-Valortabela deRS49.950.00-Valor promocional de RS45.950,OOcom RS 4,QOO,OOde bônus já incluso.- 09 unidades em estoque naaüoncesslcnártas. Suleitoaneraçêo de preço sem avlse prévio. ôterta válida enquantcuuraram os

estoques. Todas as fotos somente para fjns flusnaüsos. Náo cumulaâve para outras promoções. Pàra mais Informações sobre preços e condições especiais, consulte a àededeCOncessionáriasPeugeot, ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br. DII\IJA ESSE PRAZER.

CLASSIMAIS O CORREIO DO POVO
.Agora está ainda mais fácil de encontrar o que você procura!

Anuncie (47) 3371-1919 I 3055-0019
www.ocorreiodopovo.com.br
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Peugeot 407 Sedan Peugeot 407 SW Peugeot 307 HB Peugeot l07 SW �ugeot 307 CC Pe.ugeot 307 Sedan PeUlleot 206 Escapade Peugeot' Partner Peugeot Boxer

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e .recomenda lubrificantes TOTAL.

I�
•

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

Blumenau - (47) 3331-4500'

Itajaí. - (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul· (47) 3522-0686

IIBANCO PEUGEOT

Fotos somente para fins lIustratNos. Campanha "eu E PEUGEOT • PEUGEOTE EU". Peugeot 206 HB Sensation 1.4l Aex.'3 portas. anotmodelo 08J08, pinturametálica Preto Perla Nera. atrovés do Peugeot On Une - Frete inckJso - Preço 1)Ubllco sugerido paro venda à vista apartir de R$ 28.690,00 -A condição de Pronta
Entrega e êmpíaramento Grátis é válida para veiculos Peugeot 206 HBSensaücn 1.4l Flex

- Veiado de Internet - AnoIMode40.:08I08- &:ctusiwamente na Cor Branca - 15 unidades em estoque nas Coocessionàrias Stfasbourg na cor Bronca.Peugeot 206HB Presence 1.4l Rex -03 Portas - AI condicionadomanual

Direção Hidráulica -Vidros e travas elétricas-faróis deNeblina -AElolModelo.:08I08-Pintura sólida-frete Intluso-VaIOrtabeta deR$ 39.290,00 -Valorpromocional apartir deR$ 34.990,00 comR$4.300,OOde bÔnus Já 1001000- 15 unidades em estoque nas ConcessionáriasStrasbourg.Peuveot 206 SW Presence

1.4l FI!J(, 5 portas, aooIrnodelo 08108,pintura sólida. Frete fncluso. Preçopublico sugerido para venca à vista apartirde R$ .012.640,00. PlanoCOC.- créditoDireto ao Consumidor pelo Sanco Peugeot. Simulação consklerando o velcuJo acimae e preço à vista sugerido de R$42.640,00 pam a Grande São Pauto. f'tano de

24meses sendo: Entradade R$ 21.320,00 (50%) à vista,mais 24 parcelas filas de RS 1.021 ,99 COOl vencimento da 1 (plimeira) pan::eJapara 30 dias. Preço total doveiculo â praro para 24 meses:AS 45.847,76.Taxasde juros 24meses de 8,601% a.a, aC£T (CustoEfetivoTotaJ)da opefflÇãode financiamenfD é de lS,oqtAl
a.a e 1 , 18%a.m, com Inckfêncla de IOF de 3,0%aa para Pessoa Fislca (o custo do IOF adlcienal deO,3B% esta Incluldo no coefitiçrrte). SUjeito à'aprovaçâo de crédito. As taxas poderão ser alteradas se houver alterações significativas nomereado financeiro, sem aviso pmvio..UnhaPeugeot 307HS Presence 1.6lRex-
05Portas - freiosABS-Airbag duplo - As condicwnado - Direção Hidráulica -Vidros e travas eléíríces - Regulagem das altura des faróis do banco e do votante - Pintura Sólida - Frete NAo Incluso -Veiculo PRONTAENTREGA nas ccecesscnsrtas Strasbourg- Preço a partlrde R$ 55.850,00 -05 unidades em estoque
nasConcesSionãrlas Strasbourg.UnhaPeugeot 206 HB Feline 1.6 FlEXAutomãtico -Ar CondicionadOQlgital- Direção Hidrãulica - Sensorda ilumi� e sensor de chuva - Vídros e travas elétricas -Fâróis de nebüna - Rodas de liga leve - FreiosASS - AnolMGdelo.: 07f08 - J!'intura sólida - Frete Incluso - Valortabela
da RS 49.950,00 - oJalor promocional apartirríe RS45.9SO,OOcom RS4.000,OO de bônus já incluso. - 10 unidades em estoque nas ücncessienârtas Strasbourg.Peugeot 307 S� 2.0AJllire Meciinléa - Teio panerârmce devidro-Arcondicionadn- ülreçâo Hidráulica - 06Airbags- freiosAbs-CO PlayerMP3 -Plntura
Metálir.a - frete Incluso - Apartir daR$ 72.990,00 - 03 unidades em estoque nas Concessionárias Slrasbourg.Prazo de vigérn::iaDa promoção de 0610512008 a 31/05/2008, ou enquanto duraremos estoques. Todas as fotos somente para fins ilustrativos. Não cumulatlva para outraspromoções, Raramais informações
sobre preços e condições especiais, Ç{lnsulte a Rede de ücncesslcuâriasS1rnsoourg, ligue para uma üonceasionáría Strasbourg.

•

Segunda a. Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às 13h. www.strasbourgcom.br DIRIJA Esse PRAZER
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Jaraguá do Sul - Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - B. Ilha da Figueira CONSULTE: 337·2.0676

o Km & Semi-novos Mu"imàl'cas

Aberto de' Segunda o.Sextu-Ieíro das 8:30hs às 19:00hs. Sábados até as 12:00hs.

*Imagens de cunho meramente ilustrativas. 'Ofertas válidas 'até 09/05/2008. 'Financiamento sujeito a aprovação cadastral.
.

VEíCULOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

. '

Dimas há S3 anos a melhor
avaliação do seu earro usado.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CLASSlI\fAIS

OPOR UN DADES
QUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2008

EMPREGOS I CURSOS-I CONCURSOS

� I 'l I dI}
�n� d� IiI

�\r@] lLaal. lI.I.lil�CBllIf3(i
lD�Ulal.' _ri 1.1 � �I

- Patrocinadores:

��·�,'lií,.;i.,G;:���

473:il:76
-

I�g
Indústria e comércio de madeiras

(47) 3372..0280

&TPdIà.,14�J_�

studiofm.com.br

Sio Joio do Itap.,bi - se

(47) 3458-0101 <

....,
TRANSMAGNA
A�__"""

MARIO VIEIRA
M MADEIRAS

TERRAPlANAGEM
TRANSPORTES

(47) 3275-1675

Arroz
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OPORTUNIDADES�------�---

Assistente Técnico em Montagem e

Manutenção de Micro - 100 horas
'

• 1 a turma: 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 - a- e sa feira

, Designer Gráfico - 126 horas

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

• Lingu�gem e ProgramaçãoJAVA - 100 horas

Período: 21/06 a 13/12/2008 - sábados

• S-olidworks Avançado - 60 horas

Período: 21/06 a 27/09/20U8 - sábados

C'IL�U.I

MATRíCULAS ABERTAS:
• FAÇAA SU,6. ESÇOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

.

. JARAGUÁ DO SUL/SC •

Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/19Q9 - Registro nO 4480
.

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireirq - Estética Facial e Corporal

.

- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas'
- Depilação - Maquiagem

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

'��Q�!Q£QÁ�
Rua: Epitáclo Pessoa, 85 - Centro

Maiores Informações
Fone: 3055-2021

PRECISA-SE DE VENDEDORES
INDEPENDENTES PARA

. PRODUTOS DE LIMPEZA
Para Jaraguá do Sul e regiãO:

(Guaramirim, Corupá, Massaranduba, Schroeder,
-

São João do ltaperíu e Barra Velha),
Ótima comissão.

Contatos com Gilson. Tr: 9652-3376-0017

CASAL PRECISA DE EMPREGADA·
PARA RESIDIR EM SÃO PAULO,

QUE SÁIBA COZINHA�.

Darci 3372-1490/ 9125-73-63

CONTRATA-SE
Professor no curso Técnico de segurança do

Trabalho com Graduação ou

Especlalízação em Segurança dó Trabalho

. Enviar currículo para coordenador Juscelino S.
Sakai, nos seguintes

endereços: "apoiopedagogico@cepeg.org.br" e
"juscelino.s@fatej.com.br"
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----O------�----------jOPORTUNIDADES
.

(47) 3371-8075
www.back.com.br

CASAS

AMIZADE - Vende-se, c/ 4 qtos,
garagem, 2 bwc, churr. R$
140.000,00. Tr: 3371-6243.

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

ANA PAULA 111- Vende-se, quitinete,
para casal s/filho. Tr: 3273-6525.

COMPRA-SE - Casa em Jaraguá e

região. Até R$ 50.000,00. Tr: 9107-
9096.

CZERNIEWICZ - Vende-se, 120m2,
de alv;·prox. Scar. R$ 70.000,00. Tr:
3276-0638

JOAO PESSOA - Vende-se, 14x15,
ao lado do It 9000. Tr: 9104-8548.

VILA LALAU - Vende-se, sobrado,
ponto comercial; cf 197m2. R$
190.000,00. Tr: 8832-1832.

VILA lENZI- Vende-se, de alv, 66m2.
R$ 60.000,00. Tr: 3376-4261. c/ iva.

• TERRENOS
BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
350m2, perto da malwee. R$
30.000,00. Tr: 3370-9217 ou 9973-
9682.

.

RIO CERRO" - Vende-se, 5ooo0m2,
21agoas, cachoeira. Tr: 3376,0726.

-

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

CHÁCARAS
CHACARA - Vende-se, no Putanga, c/
7.Qoo pés de eucaoítos.. casa de
mad. R$ 90.000,00. Tr: 3373-0098
ou 9183-8081.

.

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.

� GALPÕES
GALPAO - Aluga-se, industrial de alv,
800m2. Tr: 9979-8040.

� LOCA ÕES
CASA - Procura-se, p/ alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437.

CZERNIEWICZ - Aluga-se, 3 qtos, prox
ao centro. R$ 700,00. Tr: 3371-6243.

.

ESTRADA NOVA - Aluga-se, c/

O CORREIO DO POVO [[IQUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2008

sexta-teira das 8:00 as 11 :30 e das 13'30
.

. de segunda a
.

. as 17:3
Horário de atend\men\o. '. O.

ALUGA-SE
QUITINETES -

EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

Reserve também na praia.
3370-3'561 c/ proprietário

VAGAS:URGENTES!!! VAGAS PARA JARAGUÁ DO S,ULselecao.jaraguadosul@back.com.br

AGENTE DE ATENDIMENTO / RECEPÇÃO - Ensino médio completo, informática, conhecimento em excel.
Facilidade em atendimento.ao público. Hor.ário: das 13:00hs às 22:00hs. PROJETISTA - Ensino médio completo. Conhecimento ern Solid Worhs, A�to Cad e tabrlcação de

ALMOXARIFE - Ensino médio completo. Conhecimento na função.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - Ensino superior completo ou em curso em Ciências
Contábeis, Economia ou áreas relacionadas. Conhecimento na área financeira, contas a pagar e receber,
fluxo de caixa.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para atuar em primeiro e segundo turno.

.

COZINHEIRA - URGENTE - Ensino fundamental completo. Conhecimento na função.

ELETROTÉCNICO - Ensino técnico na área completo. Conhecimento na função.

FRESADOR - Ensino fundamental completo. Conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico
e fresa convencional.

Rua Victor Gaulke, nO 70, bairro Czerniewicz, próximo à SCAR e Hospital Jaraguá .

cozinha mobiliada. Tr: 8844-3607.

PROCURA-SE - Moça p/ dividir apto
no centro, quarto individual, entrada
imediata. R$ 200,00. Tr: 9975-6297.

MULTIClUM
SEGURANÇ� ELETRÔNICA

REPOSITOR - URGENTE - Ensino médio completo, CNH AB permanente. Para limpeza, abastecimento e

organização de gôndolas.

TECELÃQ - Ensino fiJndamental completo. Conhecimento em tear circular ou retilíneo.

TELEVENDAS:"" Ensino médio completo. Conhecimento na área de televendas ativo e receptivo.

TORNEIRO MECÂNICO - Ensino fundamental completo. Conhecimento em leitura e interpretação de
desenho técnico e torno convencional.

.

VIGILANTE - Preferência ensino médio completo. Possuir curso de vigilante EM DIA. Desejável
conhecimento na função ..

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

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

4IIIr I",
Toda linha de acessórios que você precisa só encontra aqui!

máquinas.

.

��!"�'��"�,�,�� Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.

• Portão eletrônico
• Interfone
• Alarme
•. Controles de acesso
• Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

* Compressor de ar

* Hompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

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

Vende-se Casa em alvenaria cf 70m2 em terreno de
..

450m2, próx. Clube dos Viajantes. R$ 55.000,00

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

473273-7.226 I 9171-1023
Rua José Narloch, 1456 - São tuis
multicom. igs@brturbo.com.br

_._>-

Rua Bertha Weege, 525, sl1 • Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: planetagame@hotmail.com

./.
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PRECISA-SE DE .

VENDEDORES
INDEPENDENTES PARA
PRODUTOS DE LIMPEZA
Para Jaraguá do Sul e região

(Guaramirim, Corupá,
Massaranduba, Schroeder, São
João do Itaperiú e Barra Velha)

Ótima comissão.

Contatos com Gilson
Tr: 9652-4404 I 3376-0017

MAQUINA - Compra-se, de lavar

roupa de madeira. Tr: 337Ó-5792.

• VENDE-SE

BICICLETAS - Vendemos!!', 2, 1

ranger e 1 pi criança de 12 anos. Tr:
3275-2091.

CAIXAS : vendem-se, duas pi
motoboy, nova. Tr: 9195-2661.

CAMERA Vende-se, digital, 12

mega pixels. Troca-se par um freezer
de gaveta. Tr: 3371-4776.

FILHOTES - Vende-se, de basse
hound/orelhudos. Tr: 3376-0389.

FILHOTES Vende-se, pincher,
. numero 2, 2 pretos e 1 branco. Tr:
3373-0489.

GONDOLAS - Vende-se, em mdf. Tr:
9137-2465.

LOCADORA Vende-se, João

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

NEGÓCIO'----�---------
PANIFICAD.ORA - Vende-se. Tr:
3374-5831 ou 9146�2175

PANIFICADORA Vende-se. Tr:
3374-5831.

PISCINA Vende-se,. de vinll,
capacidade de 5mil L, cl bomba e

filtro. R$ 350,00. Tr: 9936-1304.

QUADRO - Vende-se, pintado a mão,
de Jaraguá do sul em 1945. Tr: 3275-
2091.

VIDEO LOCADORA Vende-se, 15·
anos no mercado. Tr: 9928-5222

DIVERSOS

DOA-SE -sata, adulta, branca,
angorá. Tr: 9118-7940 ..

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

MAQUINAS - Aluga-se, de costura,
.
+ fios de costura. Tr: 3371-1305
ou 9962-7720.

DETETIVES
PARTICULARES

Investigação em Geral, Civeis e

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

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjpgal,

Investigações Trabalhistas

ERRATA
O anúncio publicada no

último sábado, dia 3 de
.

maio, do Renata Stefani
Corretor de Imóveis, na
página 30, da venda do
terreno no Baependi com
700m2, o valor correto é
de R$140.000,00 e não
R$ 40.000,00 conforme

publicado.

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

LUMINOSO Vende-se, 3x1,30m.
R$ 500,00. Tr: 3371-9730.

MESAS DE BILHAR Vende-se,
oficial, campI. R$ 2.000,00 cada. Tr:
47 3275-0296 ou 3273-2170 ti
celinho.

Amanda Fava de Oxala

Rua Adolorata' Oalri Pr�ji,. 246
.

Jaraguá Esquerdo
Tr: 3370-8074 I 9�lj-2351

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS

(BRASIL E EXTERIOR) •

DETETIVES
PARTICULARES

• SigilO absoluto
• Cam�as trabalhistas
• Extraconjugal
• Furtos e roubos
• Pessoas desaparecidas

Tr: 3310�1929 I 9931-9138
detetivelori@yahoo:com.br

Se você tem problemas
.

com SPC e serasa
Telefonia fixa móvel e

restriçõe� no CPF,
resolvemos o seu

problema em tempo
llmltado,

Ligue e confira no horário
comercial e plantão .

sábados e domingos.
Fone: 9169-7568 cl Cristina.

ACOMPANHANTE'
DE EXECUTIVO

WAlQUlRlA
Discreta e Sigilosa

Atende somente Hotpis e Motpis

.Tr: 8412-5313

Meninas Mariazinha

<f(. =:.�:
Ãv , ,*LOIRA 18 anos ,

Estilo menininha :*
GABRIELA

Com ate�d;mento VIP
1471 9963·5544

ShoW Bar
EnContro �os amigos e casais

ShoW De streer tese.

com maiS De 15 mUlheres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 10
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-971
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CHEGOU
O QUE FALTAVA PARA'

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

,

TINTA SELADOR t�
Acril Acril ��

Semi brilho 181t Premium 181t

R$ 120,00 R$ 35,00 �.

MASSA MASSA ,;'
Corrida Corrida �,

PVA 20kg Acrílica 20kg �.

R$ 12,00 R$ 30,00 .

GRAFIATO TEXTURA
r'
.

Hidrorepelente Acril

20kg Hidrorep. 20lt :::

R$ 25,00 R$ 25,00
.

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA
Contli�ões de.pagamento: 1 + 2x sem

;uros com cheques ou 3x sem ;I/ros .

com cartão de c,édito. Consulte, 1 VISA 1-=====parcelamento em até 6x no cartão •

COBRIMOS QUALQUER OFERTAIII

'De 24 à 64 das 8h às 12h e

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

Tel./Fax: (47) 33701155
graffyart;aragua@ferra.com.br

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

30.000,00
35.000,00
40.000,00
50.000,00
60.00000

70.00000

80.000,00
90.000,00

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

PRONlOÇ-A.O
......

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

Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30em = R$ 12,00

.

Pizza P 25em = R$ 7,00
* Bordas recheadas * Entrega à consultar taxa

Disk P-izza
32.75-2876

Todos.osdias a partir das 18h30

Rua Barão do Rio Branco,'1 000 - Jaraguá do Sul - se

(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)

378,94 3"5,65
442,"0 368,26
505,26 420,87
63",58 526,08
75789 63 .. 30

88421 73652

".0"0,52 84",74
..... 36,84 946,95
".263,"5 ".052,"7

PLANOS DE CONSÓRCIO
PARA VElcUlOS

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

# Sem taxa de adesão;
J Redução de parcela após contemplação (via lance);
f;t. Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance); r

�Antecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
.tt Sem juros, sem taxas extra etc;

,
-

I 70
CREDITas'

N1ESES

"13."15700

"15.350,00
2"1990

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

23.48000 39243

25."19000
'

42"1 0"1

37.56500 62784
38.77000 6480"1

guá do Sul 3371-8153
João Januário Ayroso, 80
AIL: uniaosilver@netuno.com.br 9936-1304

........................_--_ �_.. _.. ,_����.."""'�_.. __.. -.._
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• PLACA MÃE GIGABYTE GA-945GZMS2
• MEMÓRIA 1024 MBYTES DDR2 667MHZ

• PLACA DE viDEO INTEGRADA 64 MBYTES

• GRAVADOR DE OVO

• TECLADO PADRÃO ABNT2 PS2

• MOUSE ÓPTICO PS2

• CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS
• FAX MODEM 56 KBYTES

• MONITOR LCD 17" LG L1753T

. FORmIGARI,
INFORMÁTICA

COMPUTADOR 'COM PROCESSADOR INTEL

'�ENTIUM DtJAL CORE E2160 1.8 GHZ

• DRIVE DISQUETE 1.44 www.formigari.com.brI473371.0034
R. Roberto Ziemann, 201.- Czerniewicz• HARD DISK 160 GBYTES SAMSUNG SERIALATA

• GABINETE 4 B�AS ATX

1499 00I "

,

.
.

a vista
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SAÚDE & BELEZA

''':1, SAÚDE BUCAL

2 II
Angelo Schlochet, 173,"Centro, Jaraguá do Sul

(p<ó,lmoao BelraRlol lone, 3371-0938

�ºP-
.. Pirates ... Nutrição " Personai Trainer

lO Fisio Estética ,. ccndtcicnameotc Cardia Vascular

Agende uma aula.experimental!
473371-4531

wWw.toppilates.com.brltoppllat�@toppj!ates��m.br
Rua Erich Mielke, 80 - Centro

Clinica SorriDent
SC·EAPO·111

!J)r. 11iiago 'lvLonseffCJ3pre[a
aRP/sc - 8.<121

9rl.estre em Impiantodomia
Especialista em Impíantodontia
'Especialista em "Perioáontia
CCínica Ç]era[

.

(próteses Tel.: (47) 3055-2796
Rua João Marceto. 103 - Centro - Jaraguá do Sul

E-mail: clinicaso�ridenl@superig.com.br

Acupuntura
Drenagem Linfática
Fisiolerapias:
Convencional e especializa
Pilates

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia
Rua Bernardo Grubba. 62 - 3371-6022

FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

JANAINA CARVALHO SELL
Psicóloga CRP·I2j05326

PSICOLOGIA
.

�spedansta em PSJCOPEDAG�GIA
* Dificuldades de aprendizagem *

*Avaliação emocional infantil*

Rua João Picolli, 216 (esquina Reinoldo RauJ Tr: 9962·7692/3370·1867

Dificuldades de aprendizagem
JANAINA CARVALHO SELL

PSICOLOGIA INFANTIL E PSICOPE,DAGOGIA

. As'dificuldades para aprender
.transformou-se num importante problema social
devido aos seus altos índices. Algumas
estatísticas indicam ocorrências de 15 a 20% na

primeira série e de até 50% nos seis primeiros
anos. As causas mais freqüentes são: déficit de

atenção, hiperatividade, dislexia, discalculias,
dispraxias, disgnosias, e também as inadequadas
condições familiares e pedagógicas.

A criança ao perceber que apresenta
dificuldades de

aprendizagem,
geralmente começa. a

ter um dos seguintes
sintomas: recusa em

auto-estima, ansiedade, revolta, entre outros.

Embora a mídia venha explorando este

tema em programas de alta audiência, faz de
forma superficial e insustentável para um correto

entendimento, provocando assim, diagnósticos
errôneos tanto.em casa como na escola. Não é
raro que a criança chegue à consulta com um

"diagnóstico" de Transtorno de Déficit de

Atenção/Hiperatividade ou Dislexia, apenas
porque é mais agitada que o desejado pela família
ou porque apresenta um processo de leitura que
não corresponde ao esperado pela escola .

Assim, torna-se fundamental o
encaminhamento p�ra uma correta avaliação e

acompanhamento psicológico e/ou
psicopedagógico, que trabalhará não somente

com a criança resgatando o desejode aprender,
COI)lO também com a família e a escola,
trabalhando juntos para um melhor desempenho
escolar..

•

"
SAÚDE '.'

- ir à escola,
. desinteresse,
desatenção,
irresponsabilidade,
agressívidade, baixa

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 AO MINUTOS E

DURA 12 HORAS. '(ALaR - R$ 15.00.
EFEITO GARANTIDO PARA HOMENS

E MULHERES
Contato/Entrega: 9989-l!507,

O CORREIO DO POVO IEQUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2008

Jlt!PSICÓlOG� INFANTil.

e .

JANAINA CARVALHO SELL.
Psicóloga CRp·12/05326

1Ii,216
Ie oldoRauJ
Tr: 9962-7692/3370-1867

�,::i�:; FARMÃCIAS-MANIPULAÇÃO

1 ,SAÚDE BUCAL

o"---aJM 1;1>.... Dr. Kleber Lisboa Araújo
r eu Clrurglao Dentista

CHnica Odontológl� ,

.

CRO _ se 5270
My ...-'

CENTRO DE IMPLANTES DENTARIOS E
CIRURGIAS AVANÇADAS

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

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

,
PSICÓLOGA' 0:,

Dr. Daniel AntonioWulff
Me{nbropa Sociedade Bra�ileirade.

0E\oR�q;,� .,rraumatol<;>gia
Membro Titular da Sociedade Brasileira
de Traumatologia Desportiva

Rua .João Picalli, 216
.

lesquina Reinoldo Raul
.

Tr: 9962-7692/3370-1867

C�ntro dp Estética

DraA.""",3�:'145
Ffs/oterapeuta

•

Creflte 5129945

No ápice da sua beleza!
Estética Facial, Corporal, Reiki
Rúa João PicoHi, 449 - Centro

DENTISTA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OPORTUNIDADES

Mais recursos.Melhores humanos., '

_

. t �

. ..

-

'J�BAI..HO JE�PORÁRIO . RECRUTAMENJO � SEL£ÇÃO . CONSULTORIA. ESTÁGIOS

à ai

JARAGUÁ DO SUL

AGENTE DE ATENDIMENTO·
TELEMARKETING
2° grau Completo. Conhecimento em
Excel, atendimento ao público.
Disponibilidade para atuar das 13:00hs
às 22:00hs.
ANALISTA DE ENGENHARIA
Necessário possuir curso Técnico ou

Superior no Ramo Têxtil,
conhecimentos de cronornetrapem,
análise de peças e liderança de

equipes.
ANALISTA DE PCP

Cenhecirnento na função no ramo

metalmecânico. Ensino Superior em
andamento ou completo.
ANAI:.ISTA DE PROCESSOS - RAMO
METALÚRGICO

'

Necessário possuir Ensino Superior
Completo ou estar cursando.
Conhecimento Da Função.
ANALISTA DE RH
2° Grau Completo. Conhecimento com

folha de paqarnento assim com em

rais e também admissão e demissão;
cálculos para aposentadoria.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO -

COMERCIO EXTERIOR

Desejável ensino superior em comércio
.exterior completo ou cursando.

Disponibilidade para atuar no bairro
- água verde. .

Q, .

.fIta.
WWW·grupometa.comRua Henrique �iazera, 103 - Oernro Tel. 3276 ..0700

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO turno. Desejável ensino superior área de vendas. Ensino Médio Disponibilidade para atuar em horário completo. Conhecimento na área
Disponibilidade para atuar em horário completo. Completo. normal no bairro Ilha da Figueira. contábil e fiscal, legislação,
normal no bairro Chico de Paula. FURADOR DE BANCADA OPERADOR DE SERRA Desejável conhecimento na função. atendimento a clientes.

_ Desejável ensino médio completo ou Disponibilidade para atuar-em horário Desejável curso de desenho técnico SERRALHEIRO AUXILIAR .ADMINISTRATIVO
cursando. normal no bairro Ilha da Figueira. mecânico e ?o grau completo. Disponibilidade para atuar em horário Desejável estar cursando ensino
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS/ Desejável conhecimento na função. PINTOR INDUSTRIAL normal no bairro Ilha da Figueira. Supertor Conhecimento em Auto Cad
ZELADOR GERENTE INDUSTRIAL Conhecfmento em pintura a pistola ou Desejável conhecimento na função. e informática.
Disponibilidade para atuar em horário CursandoEnsíno Superior Completo ou pintura a pó. SOLDADOR COMPRADOR(A)
comercial. cursando. Conhecimento. na função no PROGRAMADOR (A) Cotiheclmento na função com solda: Gonhecimento em compras no ramo
AUXILIAR D� SERViÇOS GERAIS - ramo metalúrgico. Conhecimento em Visual Basic .net e (tig, mig e elétrica): Disponibilidade têxtil.
MANUTENÇAO INSTALADOR DE ACESSÓRIOS java.• para atuar na Ilha da Figueira. DESENHISTA - TÊXTIL
Disponibilidade para atuar no primeiro Conhecimento com instalação de PROGRAMADOR (A) WEB VENDEDOR(A) EXTERNO Conhecimento em Corel Draw;
turno no centro. Desejável ensino acessórios autornotlvos,

"

Conhecimento em desenvolver Conhecimento na função de vendas Photoshop e traços desenhados a mão.
fundamental completo ou cursando. INSPETOR (A) PE QUALIDADE websites noções básicas com externas no ramo .de aço e similares. DOBRADEIRA
AUXILIAR FINANCEIRO Conhecimento no' setor de.qualidade do PhotoShop, Corel Draw e recorte de VENDEDOR(A) EXTERNO Disponibilidade para atuar em 2 turno.
2° grau completo. Desejável estar ramo têxtil. layout HTM Flash PHP. Desejável Disponibilidade para atuar na Micro ESTAMPADOR(A) . .

cursando ensino superior. MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS conhecimento em: ASP NET. região e para viagens. Conhecimento na Conhecimento em peça piloto.
Conhecimento em contas a pagar e Desejável estar Cursando' 2° grail. PROJETISTA área da saúde (equipamentos, ENCARREGADO DE EXPEDiÇÃO
faturamento bem como escrita fiscal e Conhecimento em mecânica geral de Cursando ensino Superior ou Técnico. medicamentos). 2° Grau Completo. Conhecimento na

folha de pagamento. automóveis.
.

Conhecimento e experiência em leitura VENDEDOR(A) EXTERNO função e com liderança de equipe no

CONSULTOR COMERCIAL· �;:, MECÃNICO DE MÁQUINA DE COSTURA e interpretação de desenho; Auto Cad; Desejável conhecimento na função com ramo têxtil.

2° grau completo. Conhecimento com Desejavel conhecimento na função, Solid' Woks. telefonia móvel.
-

PROGRAMADOR (A) DE PCP - RAMO

vendas externas. Disponibilidade para atuar no bairro RECEPCIONIS!A DE SERViÇOS· , VENDEDOR (A) EXTERNO -TÊXTIL
COMPRADOR (A) Baependi. CONCESSIONARIA Cursando ensino superior ou técnico Conhecimento na função no

Conhecimento na área de compras, OPERADOR DE GUILHOTINA Desejável estar cursando 2° grau. em Designer ou arquitetura. Necessário ramo têxtil.

escríta fiscal; controle de estoque. 1 ° grau cursando ou completo. Conhecimento em informática e no possuir curso de designer de interiores. SUPERVISOR(A) DE ENGENHÀRIA·

Desejável estar cursando ensino Conhecimento na função no ramo ramo de auto peças .. VENDEDOR (A) EXTERNO - SETOR CUSTOS

superior. gráfico. Desejável conhecímento com REPOSITOR DE.LOJA ALIMENTíCIO Ensino Superior Completo.
ENGENHEIRO MECÃNICO máquina de acabamento gráfico. D]spo'nibilidade para atuar no segundo Ensino Médio Completo. Conhecimento em: Sjstema DATASUL;

Superior completo ou cursando. OPERADORDE PRENSA turno no centro. Desejável1 ° grau
Análise e formação de preço de venda;

Disponibilidade para atuar no bairro Ilha Conhecimento em prensa-no ramo completo ou cursando.
Domínio em ferramentas de Qualidade;

da Figueira. Conhecimento na iunção metalúrgico. . TALHADOR (A)- GUARAMIRIM- leitura e interpretação de desenhos

no ramo metalúrgico. OPERADOR DE TELE VENDAS
.

Conhecimento em talhação manual e
técnicos .

FAMACEUTICO (A) Conhecimente na função e COITl enfestar.
VENDEDOR (A) INTERNO

Disponibilidade para atuar em segundo informática. desejável Possuir curso na TORNEIRO MECÃNICO
ASSISTENTE DE ESCRITA FISCAL 2° grau completo. Conhecimento em-

Cursando Ensino Superior ou informática .

O CORREIO DO POVO
PubUcctdo- iUw;l.e.- 1919

REPÓRTER (ou estudante de jornalismo - após a 5a fase)

. O CORREIO DO POVO CONTRATA:

Requil?itos:
- Conhecer.bem a região do Vale do Itapocu;
- Ter facilidade de comunicação e relacionamento;
- Um ótimo texto;
- Salário a combinar.

Comparecer ao Jornal O Correio do Povo em horário comercial, munido de Curriculum
Vitae, procurar por Patricia Moraes.

'

, .

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246 - Centro (47) 3371-1919
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África do Sul, um país para' se explorar

o Kruger Park é uma reserva natural que abriga
mais de 100 mil grandes mamíferos. É o lugar
preferido para os safáris, sendo que o parque

oferece alojamento para os visitantes

tudo o que se vê é surpreendente. Nada
a ver com savanas, areias, insetos ou

feras. A Cidade do Cabo é européia: tém
carrões, lugares da moda, repletos de

lojas, bares e restaurantes sofisticados

CIDADE DO CABO CHAMAAATENÇÃO PELAESTRUTURA,EUROPÉIAE BELEZAS NATURAIS
A Cidade do Cabo, ou Cape um bondinho semelhante 'ao do

Town, é o ponto de partída para Pão de Açúcar.
,qualquer viagem pela Africa . Porém, de nenhum lugar
do Sul. Não só porque o país se avistam os bairros negros.
começou ali, nem apenas por- Como herança do "apartheid",
que ela é a mais bonita, com as principais cidades da África
uma geografia exuberante que do Sul não apresentam-a diver
lembra cidades como Rio' de sídade de arquitetura que se.

Janeiro, Vancouver ou San esperaria de um país de tantos'

Francisco, mas principalmente povos. Os bairros negros ficam

porque tudo o que se vê é sur- longe dos bairros brancos, for-
,

preendente. Nada a ver com sa- mando grandes cidades parale
vanas, areias, insetos ou feras. las, como Soweto, a face negra
A Cidade dó Cabo é européia:' de Johanesburgo, que tem uma

tem carrões, lugares da moda, população maior, e muito mais

repletos de lojas, bares e res-. espremida, do que a da própria
taurantes sofisticados. A cidade

'

cidade. A exceção, no caso de
ta'mbém abriga o Parlamento Cidade do Cabo, é a presença
sul-africano: sendo que em Pte- do colorido bairro malaio nas

tória é .� capital Ad;rninistrativa imediações do centro: É um

e Bloemfontein, a Judiciária. povoamento antigo, com mui-

Uma cidade cheia de ladei- tas mesquitas muçulmanas, de
ras que é tão bonita vista do nor- onde, cânticos orientais inva

te, quando sobressaem os con- dem o chá das cinco dos des
tornos do morro de topo plano

'

cendentes britânicos.
,

que a sustenta; quanto do cume Para ovisitante, existem três
da Table Montain, acessível por programasimperdíveis. Um de-

les é a inevitável esticada até a

Reserva Natural do-Cabo da Boa

Esperança, jornada para um dia
.inteiro. É costume ir margean-

�

do o Índico, passando por vi-
las de pescadores, praias onde
pingüins decidiram se instalar

-�'�;.I�"'araguáturismo .

UMA EMPRESA 00 GRUPOAlAfUR

JA,RAGUÁ TURISMO O·MELHOR
LUGAR PARA VOCE IR!

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

e vilarejos onde a pesada arqui
tetura vitoriana convive com as

singelas construções.
Depois de escalar o Cabo da

Boa Esperança e experímentar
'

a estranha sensação de estar de
frente com a História, retorna-

se pelas praias do Atlântico,
alcançando a Cidade do Cabo
.pelamagnífica Chapman's Peak
Drive, uma estradínha entalha
da em. grandes rochás que des
pencam no mar.

'Outra grande opção é uma
,
visita à região dos vinhedos. As
cidades-chave deste roteiro são
Paarl e Stellenbosh, que é a se

gunda mais antiga do país e tem
o maior acervo de casaria em es

tilo Cape-dutch de toda a África.
Provando os vinhos nas proprie
dades centenárias, ou comendo
nos intermináveis bons .restau
rantes da área, o turista vai ter a

. certeza de que a África do Tarzan
não passa de ficção.

Se o visitante dispõe de
tempo e quiser mesmo ver a

"africanídade da África", deve

seguir na direção mais a leste,
pela Rota Jardim. Neste traje
to ficam o semi-árido Vale do
Pequeno Karoo, onde moram

dezenas de milhares de aves-'

truzes: as Cavernas Canga; e

principalmente o belo litoral do,
Oceano Índico.

Nem pense que as-praias são
desertas, ao contrário. Jeffrey's '

Bay, Knysna e Plettenberg Bay
são resorts equipados com uma

infraestrutura que pode ser com

parada com os melhores hotéis
do mundo, rodeados de belos'
parques nacionais, como-o Tsitsi
kama, paraíso do trekking.

Tanta modernidade é inte-
, ressante, mas ir a África e não

participar de nenhum safári
não tem graça. Assim, é preciso
reservar pelo menos dois dias
para a empreitada e o lugar ide
al é o Krugger Park, que fica na

fronteira com Moçambique e

tem mais ou menos o tamanho
do Estado de Israel. Ali vivem

, mais de 110 mil mamíferos, de
290 espécies, entre eles o leão,
leopardo, rinoceronte, hipopó
tamo e búfalo, tornando o pas
seio inesquecível.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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QUATRO COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

SABER HOJE!
\

Bingo em Corupá
A 'Escola Municipal de Ensino Fun
damentai francisco,M,ees promove
o tradicional bingo. Q�vento ocorre

, •
no ,dia 17 de J1lai�s�IiQdõ), no

ginásio de. esporte! da escola,
com início às 14 horas. O vqlor da
cartela é R$ 5. Haverá seis roda-

,

das com três prêmios em cada. As
, cartelas estão à venda na escola.

Informações pelo telefone (47)
3375-1747.

'

Enéias Raasch
Depois d� se apres�ritorem Concór,
dia, o cantor, composttor e'violonista
Enéias Raasch traz para sua cidade o

show "Todos osTons". O evento acon
tece dia 14 e 15 de main, no museu

Émilio da Silva (museu da praça), na
sala de exposições, a partir das 20 .

horas. Os ingressos são adquiridos no

local pelo valor de R$5.

Hdmenqgem
Um verdadeiro espetáculo musical.
Isso é o que os mães jaroguoenses
vão poder apreciar hoje, dia 8. A Fun
dação Cultural traz à Arena .Multiuso,
a partir das 19h30, o Coral Show de
Cticiúma :Brasil Broadway", em uma

i home,nagem 00 Dia d Mães. Com
.

um repertório li que ...
vai de .

sucessos inter
.

acY MPB,' de •

é!gSsicos como, ozarioo rock de Pink
Flóyd. A entrada é gratuita.

t Churrasco

,

LOTERIA
OUiNA

.

CONCÜRSO N° 1897

'22 - 29 - 72 - 78 - 19

DUPLA SENA

CONCURSO N° 654

Prjmeiro Sorteio
08 - 11 - 12 - 25 - 31 :... 44

Segu�do Sorteio
-'

07 - 23 - 34 - 35 � 44 - 41

VlTRINE-----�---�

NA UNERJ

culturais, sessões de cinema, cóntação �.e histórias, jogos educativos, brincadeir,gs; verificação dos sinais vitais;
r'

.

cure, e oficinas de argila. O ue acontece no 1 � de.m ,Q.às 17 hora�1 é umà ativi[lt
S ércio - Sese e diversas entjda mpresas que ap�io!p;a 'çãp, �em nenhum custo paro
�xten . nerj, telefone (47) 3275-&�5, .

.
'

�

.

"Cidadania .�m Ação'�'
Pelo quinto ano consecutivo, o projeto "Cidada�j'a em Ação" trará momentoS de solidariedade e lazer. Com caráter didático-peoagógico, o projeto "Ci�
dadanin êm Ação" oferece várias alternativos de serviços à população do entorno da Unerj e de outras regiões. Dentre as atividades estão apresentações

CONSCIENTIZAÇÃO

Palestra sobre Assédio Moral
o�indicato des Trabalhadores em Instituições de Ensino Particular é Fun
dações Educacionais do Norte do Estado de Santa Catarina (Sinpronorte)
promoveu, ontem, a palestra "Assédio Moral no Irehalho", com o professor
Dr. José Roberto Heloano. O objetivo era esclarecer sobre os indícios de
assédio moral e suas características, além de orientar sobre procedimentos
adequados. A palestra aconteceu no auditório da Unerj e hoje será realizo-

.

da em Joinville, às 19h30, no auditório da Univille. A entrado é franca e os

inscrições podem ser feitas pelo telefone (47) 3433 1100.

.

'

ESTADO DE SANTA CATARINA 1 PODERJUDICIÁRIO
,

Comarca de Jaraguá do Sul 1 3° Vara Cível
Rua Guilherme 'Cristiano Wackerhagen, 87, Vaa Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul

- SC - E-mail: jgsciv3@tj.sc.gov.br
Juiz de Direito: Edenildo da Silva

Escrivã Judicial: Marisa Schoroeder Feliti

EDiTALDE CITAÇÃO - RESERVA DE DOMÍNIO - COM PRi\ZO DE 30 DIAS
VendasA Crédito Com Reserva De Domínio na 036,05;008019-4

Autor: Indumak - Indústria de Máquinas Kreis Ltda
Réu: Parceira de Jamapara Distribuidora Ltda.

.

Citando(a)(s): PARCEIRA DE JAMAPARA DISTRIBUIDORA LIDA.,
CNPJ 01.026.48510001-55, Sapucaia-Rl.
Descrição <Ío(s) bem(ns): 01 empacotadora automática Indumak,mod. 00-100, c/ dosador 00-1C, CLP
plus, datador, esteirapli e 2k, série n° 82906'{)6/04 e uma empacotadora automática Induinak, mod. 00-
5000; com dosador CG-4C; CLP Plus, datador, esteirapli e 5kg" série 82907-06/04. Valor do Débito R$
48,960,00. DatadoCálculo: 29ICB/2005. Porintennédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em 10cal incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os

autos,do processo epigraíado, bem comoCfD\DAS(S) para responder(em) á ação, querendo, em 5 dias,
contadasdotranscurso do prazo deste edital.ou, se já ocorrido opagamento de 40"10 (quarenta porcemo)
do preço, requerer(em) a concessão de 30 (trinta) dias para reaver(em) a coisa, liquidando o principal,
acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais. ADVERrtNClA: Inocorrendo o pagamento

.

ou não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos ar

tículados pelo auíoraapetição inicia1(art. 285, c/c art. 319 do,CPC), podendo este, ainda, serreintegrado
definitívamente na posse da coisa depositada (art. l.071, § 3°, do CPC), E, para que chegue ao conheci

mento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de coStume e
publicado I ve:z.(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (Sf'), 09 de abril de 2Q08.
Edenildo da Silva - Juiz de Direito

tomento e corte de cabelo
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QQE'ÓRGÃOS, SA,LVE Y.lD;.\S.
''fl' aos seus famIliares.

Componho sobre doação deve ser feito pelos hospitais do cidade poro' incenti�ar o prático

DOAR ÓRGÃO É QUESTÃO- DE SOLIDARIEDADE?

ADILSON PRIEBE,
32 unes, encanador

"Com certeza. Eu .doaria 'para
ajudar. Porque um dia se eu

precisar, também gostaria de
receber ajudo de alguém�'...

SUEL,I CAVALHEIRO, 31
anos, a�x. de servo gerais
"Eu acho que sim. Se o pessoa
morre os órgãos já não são
nado poro elo, então pode
ajudar outros pessoas. Sou
"oadora".

MARGARIDA RISTOW,
63 anos, do lar

"Eu sou doadora. Ajudo muito
os pessoas' que precisam, nun
ca sabemos quando acontece

- alguma coisa trágico".

ELI DE QUEVEDO,
21 anos, enfestador

"Deus me deu esses órgãos,
então acho que eles são só

,

poro mim. Não 'sou doador,
mos ajudo os pessoas d�
outros fôrmas".

GRAZIELE DE OLIVEIRA CUNHA,
21 anos, corretora,
"Acho que sim. Quando. morrer,
você pode O,proveitor paxa aju�
dor outros pessoas. Eu doaria
meus órgãos".

CRISTIANO DE SOUZA,
'30 anos, designe(gráfico
"É urno questão pessoa'l. Eu
sou doador. Eu penso que se

possocontinuar ajudando 01-.
guém depois de minhamorte,
melhor ainda".

SAÚDE

O CORREIOJ)O POVO IE]QUlNTA·FEIRA, 8 DE MAIO DE 20.0.8

Jaragua nõo

acompanha
,

modelo· de se
Estado tem mais doador
do que o índice nacional
JARAGUÁ DO SUL

O Estado de Santa Catarina
sustenta 9 melhor índice de cap
tação e doação. de órgãos no país.
Aafirmativa é daAssociação Bra-
sileira de 'Irarisplantes de Órgãos
(ABTO) que julga o modelo cata
rinense próximo ao espanhol, o
melhor do mundo. Enquanto na

Espanha são 30 doadores por mi-
, lhão da população, em Santa Ca

tarina são 14. Considerando todo o
Iaís o número. cai para cinco. Ape
sar da .desfeita numérica, o Brasil
'serve de exemplo pela quantidade
de cirurgias de transplantes, com
17 mil por ano. O problema está
nessa contradição: o número de

órgãos doados cobre só 25% da lis
ta de espera. Em Jaraguá do Sul, a'
situação se apresentamais crítica..

Desde 2002, oHospital eMater
nidade [araguá se sensibilizapara a
cultura de doação de órgãos. Com
o trabalho desenvolvimento no

decorrer dos anos, inclusive com a

captação de múltiplos. órgãos, em
2005 a entidade se credenciou ao

Cncdo-Sô (Coordenador da Cen
tral deNotificação, Captação eDis
tribuição de Órgãos e Tecidos para
Transplante) para realizar a busca
ativa e a captação de órgãos, O cre

denciamento serve, dentre outros
. itens, para receber recurso finan
ceiro que cubra (total ou parcial]
o custo da captação. Mas depois

do. credenciamento, até agora, ne
nhum órgão foi captado dentro do
Hospital Jaraguá.

O abandono de doares é obser-.
vado pela falta de cultura voltada
às causas do transplante, O diag-

.

nóstico é feito pelo administrador
e integrante da Comissão Intra

Hospitalar de Captação e Doação
de Orgão e Tecido para.Transplan
te do Hospital [araguá, Willian
Dallmann, que sugere ações vo

luntárias nos bairros e distribuição
de panfletos para combater a apa
tia. "Nosso potencial de doador é
muito baixo, são na maioria pre
maturos e idosos", explica.

O tempo curto para a decisão
do transplante e a situação limite
do paciente com morte cerebral
tornam delicada a autorização
para a doação. É nesse sentido

que a abordagem médica ainda
encontra barreiras. "Estamos tra-·

�

balhando, fizemos várias campa
nhas paramudar essa realidade",
ressalta Dallmann,

O Hospital São. José já enca
minhou á solicitação do creden
ciamento e aguarda a autorização
estadual. "Pelo-volume sermaior
e o perfil de óbitos se adequar,
não deverá ser difícil fazer a cap
tação de órgãos", acredita o en

fermeiroMarcos Vinícius Brasil .

LUCIANA DE AGUIAR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



rn O CORREIO DO POVO
•

QUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2008 SOCIAt-----

MURCHOU
Vocês viram ontem nos noticiários? Os travestis que deram para trás e inocenta
ram Ronaldo chegaram à 160 OP, na Barra, ontem, acompanhados de advogados
postos à disposição pela OAB. Aos prantos, o travesti Andréia perguntou ao de
legado Carlos Augusto Nogueira Pinto: "Doutor, se eu disser a verdade a lei me
perdoa?". O delegado respondeu: "Eu sim, mas o capa preta não". Gente, cá en- .

tre nós, o Ronaldo deveria aderir à cabala, que estuda segredos ocultos do Torá,
assim seguiria os passos do amigo David Beckham, que sabe tudo da arte.

.

1-

"

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a grande amiga e

psicologa Nice Maba, que sempre lê
esta coluna para ficar por dentro das
notíclns da sociedade.

" O homem nobre
e destemido afronta
a morte como os .'

.

austeros romanos "
SHAKESPEARE

.

NQITE DAS BOAS
Hoje à noite na choperia Bierbude tem
mais-uma noite daquelas, com a par-

•

ticipação da excelente banda Tribo dn •

Lua. Vale a pena conferir.

<'

ARRASANDO
QUARTEIRÕES
E quem anda fazendO muito sucesso,
encantando muitos corações àpaixo-'
nados, é Eduardo Fogaça. Seu jeito ex

trovertido conquista geral. Muito bem
Eduardo!

MATANDO SAUDADES
Josiane Karla Pinter, que esteve em

Jaraguá neste fim de semana, está
com muitas saudades de todos os seus

amigos. Ela promete que logo voltara
. para nos fazer outra visitinha!

PARIS
O empresário e camarada Helio Mi-

. cheluzzi, da Karlache, neste final de
semana afivela males para um giro em

Paris. No programa, passeios e muitos
bussiness!

ARMAZEM
No sábado, a partir das 22h30min,
acontece em Jaraguá, no Armazém,
logo após o Papillone, uma festa
muito legal. Os amigos Bruno de

.

Lima, Ângelo Piazera Neto e Guilher-
'

me Coroh, turma descolada da Urbe
Sorriso, se reuniram e prometem ar

rasar o babado com a presença do OJ
Caco Bart, o grupo de pagode Nova
Tendência ,e muitas novidades, que
fazem realmente uma festa ser de

•

bom astral. Agendem!

Lotérita Pinga Fogo
�*

Loterl..

AGORA NO SUPERCENTER ANGELONI

3275-2929

Termina amanhõ (9), a ex�osiçõo do fotógj:ófo
Lucio Sassi, na rodoviária municipal, no espaço Ajap

.

À PROCURA
O empresário boa gente Calito Man
nes, diz que sonha em encontrar uma

pessoa especial, que possa preencher
o seu coração. Ele revela que pen
sa em um amor verdadeiro, em uma

princesa ideal!

PASSEIO
Remetendo notícias do passeio de
moto que estão fazendo por alguns pa
íses da América do Sul, o 'empresário
Mauro Bramorskl e tpd'a a trupe, man

do avisar que estú'fudo bem e que já
está chegando de volta à terrinha.

A mo'delo Ana Paula, Comila 'Buchmann, Leandro, Uyara, Diana e
Cristiane da Rosa Choque, durante as gravações da Dica de Moda
outono -inverno 2008, para o programa Moa Gonçalves

GENTE FINA
-

-

• As émpresárias Nadilma Tavares e Rosangela
Schmitz serão presenças garantióas na 20 Festa
do Champanhe, dia 14 de maio, no Kantan.

'

• Adorei a mensagem remetida pela amfga
Marina Valadares dos Santos. É verdade, so- '

mos lutadores. Outra mensagem nota mil veio
da amiga Marlize Kreiss. Gostei muito.

• No domingoo meu a!J1igo e

)jgourm�t Rafael Porto, promove um
6uffet �s.pecial para o Dia das Mões,
no. Res�aur�nte SlIiilt Sebastian. '

.

!If MO"sábado tern Baile do Espírito", .. y:
,.$ant�,·com ,a escolba da Rainha do ,;,;í1

�aependi. Ell farei pol1e do corpórde:t
jurudos.

' .

III Est6 acontecendo ri opping
Breithaupt a 1° MostrOlde Arquite-
tura e Design de JaraguQ do SyL A
exposiçõo ficata abe�a no público
até domingo!

.

'<', •.

Curtir urn Happy Hour
no Meu Boteco.
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MERCADO REGIONAL

,

'

FGTS para utroce de veículos
o dinheiro do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) poderá ser utilizado na compra de veículos novos. Isso se o projeto
de lei 2839/08, do deputado Fernando Coruja (PPS·SC), for aprovado pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço

, Público, de Finanças e Tributação, além dn-comissãe de Constituição e Justiça e de Cidadania. Porém, a proposta também

prevê que, para poder utilizar esses recursos, o trabalhador deverá comprovar que, pelo menos nos últimos seis meses, foi

proprietário de veículo com mais de 20 anos de uso. Além disso, o carro velho deverá ser vendido à usina de reciclagem.

JARAGUÁTEC
No próximo de 14, quarta-feira, será inaugurada pelo governador Luiz
Henrique da Silveira a ampliação da Incubadora JaraguáTEC, locali-
.znde no Campus da Unerj. Trata-se de iniciativa singular em nossa

região, com parceria da Universidade, Governo Estadual e Municipal
e Assoc:iações empresariais Acijs e ApevL

ENTRADA DE DÓLARES
O saldo da entrada � saída de moeda estrangeira em operàções
comerciais e financeiras do Brasil' com o exterior ficou positivo
em USS 6,723 bilhões em abril. O acumulado até abril foi de USS
15,663 bilhões, quase metade contra USS 28,122 bilhões regis
trados no mesmo período de 2007. üs dados foram divulgados
ontem, pelo Banco Central. No mês de abril, o saldo das ope

rações comerciais de câmbio com exportadores e importadores
ficou positivo em USS 8,427 bilhões. As exportações chegaram
a USS 19 683 bilhões e as importações somaram USS 11,256 bl
Ihões.No acumulado do ano, as vendas externas ficaram em USS

, 63,865 bilhões e as compras, em USS 41,937 bilhões, o que resul
tou em um saldo positivo de USS 21, 92â'bilhões.

INFLAÇÃO -,

Os preços dos alimentos voltaram a pressionar o lndl
ce Geral de Preços - Disponibilidade lnterno (lGP-DI)
e contribuíram para a elevação do indicador em abril.
O IGP-DI registrou alta de 1,12% no mês, anterior a

variação de 0,70%. em março, segundo a Fundação,
.

Getulio Vargas (FGV).
'

AMPLIAÇÃO DE FINANCIAMENTO
A Caixa Econômica Federal irá disponibilizar uma

linha de crédito pré-aprovada para seus clientes que
quiserem contratar financiamentos habitacionais

para aquisição de imóvel novo, usado e na planta
ou material de construção. O banco já selecionou um

milhão de clientes aptos a receber o crédito até o

fim de maio, sendo que nestu primeira etapa será

disponibilizada a linha pré-aprovada para 400 mil
clientes. Para contratar o financiamento, os clientes
serão informados, por meio de canais de comunica

ção, das condições de contratação e dos precedímen- h,
tos necessários para utilização desta linhade crédito. �

SALDO- DAS OPERAÇQES
'

Quanto s operações financeiras (aplicações financeiras, re

messas de lucros, serviços e investimentos, entre outros), o

_

saldo em abril ficou n�gativo em USS 1,704 bilhão. No ucu

� mulado do ano, o resultado ficou negativo em USS 6,265 bl

� Ihões, com compras de USS 132,697 bilhões e vendas de USS
§ 138,963 birhões. No período do ano passado, o saldo acumu

,

lado resultante das operações financeiras estava negativo em

USS 2,344 bilhões.
.

INDICADORES CÂMBIO
COMPRA VENDA' VARIAÇÃO
1,688 1,689 1,75%
1,539 1,540 -0,88%

VARIAÇÃO
-1,68%

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

INFLAÇÃO

Alimentos puxam e alto surpreende
IGP-DI em abril subiu 1,12%, diz FGV, bem acima das estimativas

de 0,80% em março. Por sua vez,

O Índice de Preços ao Consumidor
'

(!PC) teve elevação de 0,72% em

abril, ante alta de 0,45% emmarço.

Já o Índice Nacional de Custo da

Construção (INCC) subiu 0,87%
em abril, em comparação com a

alta de 0,66% emmarço.
No varejo, a inflação no setor

de Alimentação foi pressionada
por altas nos preços de carnes

,

bovinas (1,28%); frutas (4,39%);
hortaliças e legumes (5,48%) e

panificados e biscoitos (5,78%).
O IGP-DI de abril apresentou

. a maior taxa do ano para esse
.

tipo de índice. A taxa acumula
da do IGP-DI é usada como inde
xadora das dívidas dos Estados
COIn aUnião.

SÃO PAULO
.

O ÍndiceGeral dePreços - Dis-

ponibilidade Interna (IGP-DI) de
abril subiu 1,12% ante elevação
de 0,70% em março, segundo in

formou ontem a fundação Getúlio
Vargas (FGV).A taxaficoubemaci

ma das estímatívas dos economis
tas ouvidos pela Agência Estado,
que esperavamum resultado entre

0,67% e 0,98%, e foi superior à
.. mediana das expectativas (0,80%).
A alta foipuxada por inflaçãomais
forte no setor de Alimentação, que
passou de 0)62% em março, para
'1,69% em abril.

No caso dos três indicadores
, çrue compõem o IGp-DI de abril, o

. Índice de Preços porAtacado (IPA)
subiu 1;30%, ante um aumento. I

- "

A inflação no setor Alimentação foi pressionada, entre outros, pela oito no,preço dos panificados
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Ponte dará sustentação ao metrô
.Covernador quer entregar obra junto com a restauraçãoda ponte.
FLORIANÓPOLIS

O governador Luiz Henri

que, acompanhado do vice

governador Leonel Pavan e se

cretários de Estado, reuniu-se,
nesta semana, com o prefeito
de Florianópolis, Dário Ber-

.

ger, e assessores para discutir
a possibilidade de entregar a

ponte Hercílio Luz no mesmo

período do metrô de super
fície. A discussão girou em

torno dos passos necessários

para a implantação dornetrô
de superfície e as obras de re

cuperação da ponte Hercílio
Luz: A previsão para concluir
as obras é em julho de 2010.
.

"O trânsito de Florianópolis
e da região metropolitana não
tem solução sem a implantação

de um sistema de transporte
de massa eficiente. Estamos
conscientes que podemos, que
remos e vamos implantar o me
trô de superfície", assegurou o

governador Luiz Henrique aos

presentes.
O presidente do Departa

mento Estadual de Infra-es
trutura (Deinfra), engenheiro
Romualdo França, expôs aos

presentes o estágio atual das
obras de recuperação da ponte
Hercílio Luz, afirmando que no
dia 13 demaio deve ser lançado
o edital para a segunda etapa. O
metrô de superfície utilizará a

ponte Hercílio Luz, deixando
espaço para pedestres e ciclis
tas e se integrará aos sistemas
de ônibus da ilha e do Conti-

nente. O primeiro trecho, de
cerca de oito quilômetros, de
verá unir Barreiros ao centro de
Florianópolis e não vai exigir
obras extras na ponte, que em

seu projeto original previa um

corredor ferroviário.
O prefeito Dário Berger

está de acordo com. o projeto,
garantindo a participação da

.

prefeitura na tarefa de dotar a

Capital de um novo sistema de

transportes, que também ser

virá como atração turística, Os
passos seguintes incluem uma

exposição do .projeto para a

Câmara de Vereadores e uma

audiência
.

pública, além da

apresentação . do mesmo às
várias categorias de profissio
nais e à população. Em reuniõo, políticos discutiram a viabilidade de concluir as obras até 2010

.
Desencontros na base do governo

o ofício do PMDB entregue ao governador Luiz Henrique provocou descontentamento junto à base govern,sta. Mas do que se

trata? Primeiro a bancada peemedebista solicitou que emendas pnrlamenteres de r�ajustes e benefícios a servidores tenham o

aval do governo. Segundo, abordou que tais projetos só sejam analisados depois de aprovado o aumento para os aposentados do
Educação. O líder do Democratas, 6elson Merísio, foi objetivo ao tomar conhecimento do documento: "Me senti mal. Toda a ação

.

próvoca uma reação," desabafou. Ocorre que o OEM deu a caro paro botei" na aprovação do Premio Educar, inclusive, desgastando
.

os candidatos Darci de Motos e César Souza Júniorr até porque naquele momento havia uma reação contrário do categoria. Agora
.

coin a garanti0 de eanceder o benefício reivindicpdo pelos professores aposentados, o PMOB exclui o base e fico sozinho com o

bônus. Foi o que deu o entender. O líder do PSOB, Marcos Vieira, também reagiu insatisfeito. Destacou que fez emendas aó PLC 49
visando corrigir distorções que prejudicariam os servidores. Teve o oval do secretário Ivo Carminatti e apoio integral do secretário
Antonio 6avazzoni. "Pelo visto o problema do PMOB é com o Carminatti que não cumpre com os acordGs que assume. O 6avazzoni
foi correto e manteve o palavra até o fim, dizendo 00 relator Herneus de Nodal para preservar os emendas que apresentei. Fiz
emendas porque tive o concordância do Carminatti e visava corrigir erros de origem. Repito, o 6avazzoni foi correto." Poro' o OEM
e o PSOB o r�ação do PMDB promovendo um oficio criou fissuras no base. O comentário é de que'qucnde é para apanhar todos

. estão juntos, quando é para ganhar só o PDMB? Pegov mal.

IRRITADO,
Por conta do ofício do bancado do PMDB ovice-governadorLe

. onel Pavon ligou poro o governador Luiz Henrique descreven
do suo insatisfação. Durante o almoço do bancado do PSOB no

Assembléia não escondeu suo irritação devido à formo como

os 12 deputados peemedebistas conduzlmm o processo.

EM ALTA
O chefe do missão do Secretario do Tesouro Nacio
nal, Edélcio de Oliveira, que está avaliando o cum

primento de metas do Programo de Ajuste Fiscal
em 2007 elogiou os números positivos do Estado e

o modelo de gestão baseado no descentralização,
o que certamente deixou o governador satisfeito.
A análise preliminar destacou o cumprimente dos
-metas, em especial p.ara o resultadc primário: o

previsto foi R$ 693 milhões e o realizado foi R$
1.027 milhões. Mos nõo ficou nisso. Outro desta
que foi o superávit financeiro de R$ 396 milhões,
o que comprova que o despesa foi menor que o

receito. "O Estado tem cumprido o Programo nos

últimos quatro exercícios, e em 2010 Santa Catari
na vai estar ainda melhor", disse o governador.

"

DIREITO
"Foi um àto personalista do PMOB. Minhas emendas foram
poro evitar o subtração de direitos dos servidores. Antes de
fazê-Ias conversei com o Ivo Carminatti que pediu poro que
fossem feitos. Coso o Carminatti tenho determinado '00 de
putado Herneus de Nodal poro retirar minhas emendas posso
afirmar que ele é um homem que não tem palavra," atirou o

líder do PSOB, Marcos Vieira, argumentando que se o governo
não queria emendas não faria para não se desgostar.
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Missionória assassinada no Paró

Depoimento
muda versõo

- Um fato novo que sur

preendeu tanto os jurados
quanto a acusação contri
buiu para a absolvição do
fazendeiro Vitalmiro Bastos
de Moura, o Bida, acusado
de ser o mandante do assas

sinato da missionária Doro

thy Stang.
Segundo o promotor do

caso, Edson Cardoso de Sou
za, 'o réu, já condenado como
intermediador no crime, ha
via afirmado em seu depoi
mento no ano passado' que
a ordem para' execução da

religiosa veio de Bida, mas, •

no.julgamento de terça-feira,
desta vez como testemunha
de defesa,- apresentou outra

versão e negou os fatos.
Amair disse que Bida hão

teve participação nenhuma,
indo contrário ao que tinha
dito no próprio julgamento
dele, informou Souza, on

tem. O novo testemunho te

ria provocado dúvida nos ju
rados, que, por Cinco votos a

favor e dois contra decidiram

pela absolvição de Bida, na za

Vara do Juri de Belém (PA).
Dorothy Stang foi assassi

nada éom seis tiros em feve
reiro de 2005, nomunicípio
de Anapu, na região oeste
do Pará, Brasileira naturali
.zada, a missionária que nas

ceu nos Estados Unidos tra

balhava há mais de 30 anos

em pequenas comunidades,
e defendia o direito à. terra
e exploração sustentável da
Amazônia.

GASTOS DE FHC .
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Dilma volta a negar dossiê
. .

.

Ministra da Casa Civil diz quevazamento deve ser apurado
BRASíLIA

A ministra-chefe da Casa
Civil, Dilma Rousseff, voltou a

negar, ontem, a existência de
um dossiê com informações de
gastos presidenciais da gestão
de Fernando Henrique Cardoso.
Ela disse à Comissão de Infra
Estrutura que foi feito apenas
um banco de dados e que o

Senado já estava informado so

bre o assunto. Segundo ela, em
Z005, o senador Arthur Virgílio
(PSDB-AM), pediu informações
sobre gastos de alguns minis
tros com contas tipo B (siste
ma usado antes de os cartões

corporativos serem adotados)
e que obteve como resposta da
Casa Civil que os dados esta
vam sendo levantados.

'�Casa Civil respondeu ao

senador gue a Presidência da

República aderiu ao cartão só
em ZOOZ e que não havia gasto

.

COIn suprimento de fundo com

cartão, e que os gastos estavam
sendo. objeto de um banco de
dados.e como o banco estava
sendo feito", disse.

Segundo a ministra, o ban
co de dados foi feito a partir de
uma auditoria do Tribunal de
Contas daUnião (TCU) que, em
zooi; constatou a existência de .

"uma organização precária dos
dados". "O sistema contém um

espelhamento dos documentos
fiscais que permitem que os pa
gamentos realizados pelos por
tadores dos cartões sejam obje
to de análise e de auditoria".

Dilma respondeu todas ás perguntas, mas só depois de falar sobre as obras previstas no PAC

Dilma Rousseff, no entanto,
disse que o vazamento de dados'
precisa ser apurado e que, além
da sindicância aberta; a Polícia

Federal também cuida do assun

to. "Foram vazadas informações
da Casa Civil e isso está 'sob in
vestigação. Não há dossiê. Há

banco de dados e banco de dados
não tem nada de mais", disse. "O
processo de vazamento não se

compadece coin a democracia
brasileira, se compadece com a'

.

ditadura", completou.
"Não fiquei convencido

e tenho certeza de que a so-
ciedade também não ficou",
respondeu o senador Mário
Couto (PSbB-PA), autor do
requerimento de convocação
de Dilma Rousseff para' falar
sobre o suposto dossiê.

-

AGÊNCIA ESTADO

Paralisaçõo de moterístas em SP
Sindicato orientou motoristas a seguir para garagens, .deixando os terminais vazios

SÃO PÀULO
Uma paralisação dos moto

ristas e cobradores de ônibus
deixou vazios, na manhã. de
ontem, os terminais da cidade
de São Paulo. De acordo com a

SPTrans, às 11 horas não havia
mais ônibus nos principais ter

minais, tanto na Zona SuJ como
� na Zona Leste.

ª Embora sem ônibus, os ter

� minais continuaram abertos e

� os demais serviços foram ofere
g .cidos normalmente. Várias 10-

Terminais de ônibus estavam vazjos tações continuaram circulando

do lado de -fora dos terminais.
A SPTrans pediu aos motoris
tas que deixassem

-

os passa
geiros nas estações de Metrô e

trem mais próximas. Segundo
o sindicato, as linhas de traje
to longo não aderiram 'à para
lisaçâo, como o caso da Jardim
Jacira/Praça da Árvore, que tem
viagem de quatro horas.

De acordo com o do Sindicato
dosMotoristas e dos Trabalhado:
res do Transporte Urbano de São
Paulo, a orientação para os ônibus
que terminavam a viagem era se-

guir direto para as garagens. Na
cidade, circulam 15mil coletivos
gerenciados pela Sl'Trans,

.

A categoria exige reajuste
com base no Índice de Preços
ao Consumidor (IPC), de 5,5%,
mais aumento real de 5%. O sa-

.
lário de motorista é de R$ i.Z79
e o de cobrador, R$ 738. Eles
também reivindicam aumento
da participação nos lucros e

resultados para um salário mí
nimo. A categoria pede também
melhoria na cesta básica e no

. convênio médico.
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CICLONE NARGIS

RANGUN

A desoladora situação que
vive Mianmar, com mais de 22
mil mortos e 41 mil desapare
cidos, obrigou a Junta Militar
que'governa a antiga Birmâ
nia a autorizar o envio de um

avião coin mais de 25 tonela
das de ajuda -humanitáría às
vítimas, segundo Richard Hor
sey porta-voz da ONU (Orga
nização das, Nações Unidas).
As últimas informações do
órgão internacional sâo de que
cerca de 1 milhãode pessoas
estão desabrigadas e mais de
5 mil quilômetros quadrados
de terras estão cobertas pelas
águas do devastador ciclone
Nargis, o pior ciclone na Ásia
desde 1991, quando 143 mil
morreram em Bangladesh.

Segundo a porta-voz das
Nações Unidas para Assuntos

Humanitários (OCHA), Eliza
beth. Byrs, o governo do país
asiático concedeu a autoriza

ção para que itens de emer

gência sejam entregues aos

sobreviventes. O carregamen
to inclui barracas, tabletes pu
rificadores de água, geradores,

lençóis de plástico, jogos de
cozinha e cobertores.

O ProgramaMundial de Ali
mentos começou a distribuir
comida na principal cidade do
país, Rangun, e nos arredores.
As agências humanitárias des
creveram a devastação corno

sendo similar à do tsunami de
2004. Andrew Kirkwood, repre
sentante da organização não-go
vernamental Save the Children
para Mianrnar, disse que sua

equipe presenciou cenas cho
cantes em algumas áreas. "Urna

equipe se deparou com milha
res de mortos em urna cidade, -

.

com' pilhas de, corpos em de
composição no chão", afirmou.

A ONU disse. ainda que os

sobreviventes famintos do ci
clone saquearam lojas das cida
des devastadas no delta do Rio

Irrawaddy. Cadáveres flutuam
em poças d'água e testemunhas
relatam casos de sobreviventes
buscando desesperadamente
um lugar seco a bordo de botes.
Horsey acredita que o número
de mortes ainda aumentará.

INTERNACIONAL---------

MEDVEDEVASSUME A PRESIDÊNCIA
Dimitri Medvedev se tornou ontem o terceiro presidente da

ús�io desde o fim do Uniõo Silv�ético. 'Medvedev afirmou. qpe,

ntinv.or com o ::desenvilillimento dgs liberdod�s cí
"micos". Poro isto, disse pontor'Com o opoio de VI
J o quem nomeoró primeiro-ministro.

.

�ianmarcede e aceita ajuda da ONU
Orgão estima que mais de 1 milhão de pessoas estejam desabrigadas

t'
AGÊNCIA ESTADO Ciclone Nargis, que atingiu Mianmar no sábado, 3, est� sendo considerado o pior na Ásia desde 1991

Greve por melh�res salários
termina em violência no Líbano
BEIRUTE

Explosões e troca de tiros
marcaram a greve geral convo
cada por sindicatos para ontem
com o objetivo de exigir melho
res salários no Líbano. Simpati
zantes do Hezbollah (Partido de

Deus) e partidários do governo
entraram em choque.

Os confrontos tiveram início

quando governistas e oposicio
nistas começaram a trocar in
sultos em um setormuçulmano
de Beirute. Logo depois eles já
estavam se apedrejando. DE:l
acordo com testemunhas, for
ças de segurança 'intervieram e

tiros foram ouvidos. Aparente
mente, soldados atiraram para
o alto em uma tentativa de dis
persar a multidão.

A causa das explosões ain
da é desconhecida, mas tes
temunhas e televisões locais
afirmaram que elas foram pro
vocadas por granadas propeli-

das por foguete.
A greve paralisou grande

parte de Beirute. Simpatizan
tes do Hezbollah armaram

barricadas com pneus em cha
mas, carros velhos e latões de
lixo em meio à greve convoca

da em protesto contra a polí
tica econômica do governo e

por melhores salários.
A violência aumentou aín-

.

da mais a tensão em um país já
dividido em meio a uma crise

política iniciada há quase um

ano e meio e que coloca frente
a frente o Hezbollah, apoiado
pela Síria e pelo Irã, e o governo
do primeiro-ministro Fuad Si
niora, apoiado pelo OCidente.

O Líbano está sem presi
dente desde novembro do ano

passado, quando terminou o

mandato de Emile Lahoud. O
dividido Parlamento tenta há
meses um acordo para aprovar
um novo chefe de Estado.

A pior fase já,
passou, diz EUA
WASHINGTON

O secretário do Tesouro
dos Estados Unidos, Henry
Paulson, disse que o mercado
financeiro está saindo da críse
do crédito que muitos econo

mistas acreditam que levaria o

país a uma recessão, segundo'
o The Wail Street Journal. "Eu
acredito que o pior já está fi
cando para trás", disse ele.

O jornal publicou que os

comentários de Paulson pa
Tecem ser os mais otimistas
até agora da administração
do presidente George W. Bush
sobre as turbulências finan
ceiras que começaram no ano

passado com a' crise no merca
do imobiliário de alto risco.

O secretário previu, no en

tanto, que deve haver mais
"obstáculos no caminho", e

que ainda vai levar "alguns
meses" para que o estresse
do mercado seja totalmente
dissipado.
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Time ficou para a história do esporte em Sapta Catarina depois de ganhar o 10 Catarinense Feminino

CAMPEONATO CATARINENSE

Olympya em busco
.

. .

do bicompeonato
Verba inicial foi garantida, mas é insuficiente
JARAGUÁ DO SUL

Por muito pouco o melhor
time do Estado, o Olympya/
Juventus, não ficou de fora
do Campeonato Catarinense

. de Futebol Feminino 2008. O
sonho do bicampeonato só foi

possível depois da confirma

ção do patrocínio do Sindi
cato do Vestuário de Jaraguá
do Sul. A disputa está previs
ta para iniciar no dia 25 de
maio.

. Segundo o técnico do time,
Luiz Vieira, o Polenta, o di
nheiro disponibilizado pelo
parceiro será o suficiente

para pagar as taxas iniciais

da competição, enquanto Marise foi quem ergueu a Taça
isso, o clube vai sair a busca
de mais verba.

"Vamos ao' menos íníciar bam alimentação, ônibus, ma- o técnico.
o campeonato. No ano passa- terial esportivo e medicamen- A capitã do time, Marise
do também começamos com tos. Por isso o time contínua a Schumann, há sete anos no

pouce, quase desistimos, mas busca por patrocinadores. futebol, disse que todo o ano é

conseguimos v�ncer. Depois Deixando de lado a questão a mesma coisa: o time tem que
de mostrar o nosso futebol

.

financeira, o time está confian- "mendigar por patrocínio".
acredito que a ajuda será mais. te no bicampeonato. Polenta "Ano passado na festa da fi
fácil. Vamos fazer promoções, disse que os- treinos contínu- . nal 'prometeram um monte de
rifas, correr atrás de mais aram e as meninas entrarão' coisas. Para quem vai disputar
apoío", relatou. no campeonato para vencer. o campeonato catarinense de-

Polenta informa que para ''Acho que no meu. caso é tei- _ veríamos estar mais prepara-
.

participar de toda 'competição mosia. Dá vontade de largar das", comentou.
serão necessários cerca de R$ tudo, mas vale a pena, quando
10 mil, já que.os gastos englo- o time responde", considerou GENIElLi RODRIGUES

A capitã, Morise Schumann,
foz um apelo paro os empresários
do cidode. Nu visão dela o cidade
com o pogetle Jaraguá não pode
ficar f mpeonato e o time

o competição,
cnmpeãs;'lO
o 'nosso' tra
evar o nome de

. ôro ô Estado. Não

O CORREIO DO POVO fIIQUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2008

Reforce a imagem da sua empresa!
Vista seus (olaboradores com unjformes
produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

(47) 3371-5558 e-mail: kaiapos@kaiapos.com.br- www.kaiapos.com.br

Mais um título
o aUeta e professor Ivanildo de

. SQuza Pinto vem se consolidando
como um dos principais nomes no
Brasil no atletismo master Com
petindo n,a categoria 50/54 anos

ele levou o título dos 100m com

barreiras e no solto em distância,
no 6° Grand Prix do categoria,
que aconteceu em Porto Alegre.
De quebro, ele igualou o recorde
.sul-americano nos 100m" com

barreiras, com 15seg70. Ivanildo
(Usapeças/FME) competirá agora
no Brasileiro, de 17 o 19 de julho,
em Manaus (AM).

ESTRÉIA
A equipe ADV/FME de voleibol,mirim feminino estréia nests fim-de
semana, em Joaçaba, peille Estadual. A competição será disputado por
12\equipes, divididos em trêfc��ves com quatro times cada. No pFi
meira fase todos se enfrentàm em quadrangulares, com cada cidade
sediarido uma etapa, Ao final desta fase, os duas primeiras classifi
cados de cada grupo seguem poro o hexagonal final. As jaràguaenses
estüo no Chove B, 00 lodo de loges, Brusque e Joaçaba.

.

.

REFORÇO
Sofrendo com os contusões dos goleiros Rogério e Ouinzinho e saben
do que o primeiro deverá ser,usado também pelo Seieção Brpsileira,'
o Joinville Futsal apresentou entem um novo reforço"paro,J.posição.
Troto-se de Nando, de 24 anos, que defendeu o Pato Bran,ço190 Gàm1
peonato Paranoense. Rogério, CO.IJI ymo eentrnturn. deve fiêaf róra dos

. quadros por 20 di�s. E Ouinziriho vem atuando no sacrifício .

TÊNIS DE MESA
A equipe jaraguaense de tênis de mesa 'segue neste final de semana

ra Criciúma, onde disputo topo do Circuito Catorinense. Serão
o atletas representondo}or Sul no competição, senDo

" ..

úlinQ,e três no feminino. o etapa, realizo
"

Id
9UQeilSes,conQuisturanl IhÍls. No segun

.

pi seis. Destaque nos duc:íS e ínésotenisla

MUDANCAS
"

"

Os grandes c�bes de Sonto CataEina se movimentam õs vésperas de co

meçar o Brasileirão. No Avaí, saiu e atocunte Bebeto, que rescindiu con

troto, e chegou o goleiro Douglas, ex-Ica�a (CE). No Figueirense, o voJante
Luiz Henrique, os meias Cristiano 'é'Gleison e o ataconte Alexon

stoilos porque não vinhóm senpa muito utilizados pelo
.:

ndte Gallo. E no Criciúmo; eixou a clube foi o late
epdel, vendidop um 9 esários.de São PilulO:
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OLIMPíADAS DAS APAES

ALTO VALE 21
SUDESTE ; 19
SERRANA 1·7
SUl. 15
PLANALTO .. , 14
EXTREMO O ;;; 12
NORDESTE :•• ;; 1,1
CARBO ;� 1 O
PLANALTO 9,
MEDIO VALE : 9
MEIO OESTE 9
GRA'NDE FlÓRIANÓPOllS 7
OESTE 6

ESPORTE�---------,

especiais, acompanhavam cada
passe, vibravam diante dos gols e

'adrrllravam os ídolos do esporte.
João Alberto Bodadesi, 27 anos,
da Apae de Xaxim, que é goleiro,
conseguiu um autógrafo do cra
que Falcão. ''Ele é bom jogador e
boa pessoa. Conhecer o Falcão fOI
um sonho que se realizou", disse.
"O Tiago também é um bom go
leiro, toda a equipe é boa; Quem
tem um treinador bom, vai sem
pre ganhar. E o Ferretti e o Mar
cão são muito bons", acrescen

tou. No fim do treino, 'a disputa
foi por fotos e autógrafos dos ído
los e alguns conseguiram até,
mesmo que por instantes, "bater
bola" com o craque Falcão.

As competições das Olimpía
das Estaduais das Apaes seguem
atéamanhã.

DEBORA VOLPI Apaeanos se espelham nas jogadas do craque Falcão e batem bola com ele

Vitória vence '0 Copa Norte
depois da exclusão do Tupy

Ti�e deve receber a Taça no -próximo sabado em partida amistosa

Craques �se encontram na Arena
Atletas daApae acompanham treino daMalwee e conhecem os ídolos do lutsal

JARAGUÁ DOSUL

O Vitória conquistou o título
inédito da Copa Norte-de Futebol
Amador. O time de [araguá do
Sul denunciou o Tupy de Join
ville na comissão' disciplinar da
Liga Mafrense de Futebol, orga
nizadora da competição, pela
irregularidade na inscrição do
atleta JorgeWolf, que ainda tinha
vínculo com o time Noite A Fora,
de Jaraguá..

A decisão de punir o Tupy
com a exclusão no campeonato
foi tomada por unanimidade de
pois de três horas de reunião, na
noite de terça-feira na cidade de
Mafra. Os auditores considera-

JARAGUÁ DO SUL

_
Em quadra craques que fa

zem lotar a Arena e dão espetá
culo com jogadas emocionantes.
Na arquibancada, atletas que dri
blam as dificuldades, superam
limites e vencem o preconceito.
Na última terça-feira, os atletas
participantes da Olimpíada Es
tadual das Apaes de Santa Cata
rina acompanharam o treino da
Malwee Futsal na Arena. Espor
tistas e portadores de necessida
des especiais de diversasmodali
dades assistiram aos lances, mas
os olhares mais atentos eram dos
jogadores de futsal. "Eu tento me
espelhar no Falcão, porque ele
faz Jogadas muito boas", diz Rei
naldo Pereira, 29 anos, que prati
ca futsal e representa a Apae de
Araranguá. .

Mesmo se tratando apenas de
um treino, os atletas, mais do que

BASQUETE
OURO - MÉDIO VALE

.

PRATA - GRAN.DE FLnRIAN_ÓPOllS
BRONZE· OESTE •

Varzeano: tabela da 20 fase é definida
Dos 27 times que iniciaram a disputa, 12 seguem na competição

Galvanização Batisti (bronco) encara o forte time do Kiferro no Vila Lalau

JOGOS DE SABADO
CAMPO DA VILA LALAU - f3h45 C4MPO DAARSEPUM -;15h45

<;
ram o quemanda o regulamento, JARAGUÁ DO SUL

onde todos os jogadores "precí- .
A tabela da segunda fase do

sam estar registrados nos clubes principal campeonato de fute
pelos quais atuam". bol amador da região, o Varzea-

Além da exclusão o Tupy no, foi divulgada pela Fundação
foi multado em R$ 100 e o joga- Municipal de Esportes. Das 27
dor foi punido com 120 dias de . equipes que iniciaram a disputa, .

suspensão. Ao julgamento cabe 12 seguem na busca pelo título
recurso na FCF (Federação Cata- da temporada, divididos em três

.

rinense de Futebol), tramite que chaves com quatro equipes. A
pode levar até dois meses .. Por primeira rodada da segunda fase
isso a Liga Mafrense de Futebol inicia no sábado com jogos às
irá premiar o time do Rio da Luz . 13145 e 15145.
e. o Serbi �que ficou em terceiro Depois da segunda fase; seis
lugar) em um jogo de entrega de times se classificam para a tercei- .

faixas. A partida deve acontecer ra etapa, onde formam duas cha
na próximo sábado, às 15h30, no ves. Os dois primeiros colocados
Campo do Rio da Luz. se enfrentam em cruzamento

olímpico nas semifinais do Var
zeano. O regulamento prevê
apenas jogos de ida em campos
próximos ao Centro.

Segundo o organizador do
torneio, Cláudio Tubbs, o campe
onato está aberto e não tem como

prever um vencedor. No entanto,
os favoritos ao título são os já tra
dicionais Atlético, Kiferro e Ca
xias, mas as equipes novas "tam
bém podem surpreender".

g A tabela completa da se

� gunda fase pode ser acessada
� no site www.fmejaraguadosul.

. com.br/varzeane..
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D·s u do Basil i
. ,

deve ser equilibrada
Nesta edição times montaramelencosfortes

Ter uni elenco grande.e forte é
um dos requisitos básicos para se

dar bem no Brasileirão, como já
ficou provado nos últimos anos.'

Afinal, é um campeonato longo
(só terminano dia 7 de dezembro)
e existe sempre o risco da saída
de jogadores entre julho e agos
to, quando reabre o mercado de
transferênciasnofuteboleuropeu. São Paulo pretende conquistar o inédito tricampeonato no Brasileirão

.' Entre os 20 participantes do cam-
peonato, quatro ch�g� agora à
divisão de elite. Põrtuguesa, Vitó
ria e Coritiba já estiveram no Bra
sileirão no passado, mas o Ipatin
ga irá fazer sua estréia: perto de

completar 10 anos de fundação,
o clube mineiro é o caçula que
tentará se manter entre os gran
des do futebol nacional.

SÃO PAULO
O Campeonato Brasileiro

de 2008 começa neste sábado,
com a expectativa de ser um

dos mais equilibrados dos últi
mos anos. Depois do amplo do
mínio do bicampeão São Pau
lo nas duas edições passadas,
vários candidatos aparecem,
dessa vez; na briga pelo título.
Como já acontece desde 2003,

.

o Brasileirão será' disputado
'no sistema de pontos corri
dos, com os 20 clubes se en-:

frentando em turno e returno.

Assim, será campeão aquele
que somar mais pontos de

pois de 38 rodadas. Por outro
lado, os quatro últimos co

lotados caem para a Série B.
Diante desse cenário, alguns
clubes largam com certo favo
ritismo na busca pelo título.
O São Paulo, por exemplo, vai
em busca do inédito tricampe
onato. Mas terá fortes adversá
rios nessa caminhada, como é
o caso de Flamengo, Interna-.
cional, Cruzeiro e Palmeiras
(todos campeões estaduais),
que montaram elencos fortes

para o Brasileirão.

Elenco forte é

pré�requisito

AGÊNCIA ESTADO
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Ranking do Fifo: Brasil
mais perto da Arge�tina
RIO DE JANEIRO
A seleção brasileira dimi

nuiu para apenas dois pontos a

vantagem da Argentina �a lide
rança do ranking da Fifa, divul
gado ontem pela Federação. Na
nova classíficação da principal
entidade do futebolmundial, o
Brasil aparece com 1.518 pon
tos, contra 1.520 dos argentinos
(1.519 contra 1.509 na edição
anterior). O time de Dunga po
derá utilizar o confronto do dia
17 de junho, pelas eliminatórias
da Copa de 2010, para tentar to
mar o primeiro lugar do rival. O

. jogo contra a Argentina será no
. Mineirão, em Belo Horizonte.

O terceiro lugar pertence à

Itália, com 1.396, enquanto a

Espanha ocupa a quarta posi-
.

ção, com 1.323. No quinto lu

gar aparece a Alemanha, com
1.264 pontos, seguida por Re

pública Tcheca (1.244), França
(1.205) e Grécia (1.196).

Portugal, do técnico brasi
leiro Luiz' Felipe Scolari, está
na nona posição, 'com 1.1�1
pontos, e a tradicional Holan
da fecha a lista das dez princi
pais seleções' do rnundo, com
1.123. A próxima atualização
do ranking da Fifa será divul
gada no dia 4 de junho.

No dia 17 de junho, o time de Dunga terá a chance de ocupar o primeiro lugar .

Técnico d.� seleção de vôlei
femi'nino lamenta cortes
SÃO PAULO eleger as cortadas. Mas, desde

�
O técnico José Roberto já, ele reconhece a dificuldade

i§ Guimarães convocou 14 atle- em tirar atletas do elenco.
(_)

,� tas para a disputa do Grand "Com certeza esse é o pior
Prix, em junho, mas duas de- momento para a mim e para a

� las serão cortadas antes dos comissão técnica, mas a gen
is Jogos Olímpicos de Pequim. te tenta amenizar ao máximo.
As posições de levantadora Marca a vida de quem corta e

(Fofão e Carol Albuquerque] de quem é cortada. E o sonho
e líbero (Fabi) estão definidas,

,
de qualquer atleta, mas infe

.mas ainda não se sabe quais os lizmente só posso levar 12",
destinos das ponteiras (cinco _ disse ZéRoberto.
convocadas), meios-de-rede No Grand prix, o técnico
(quatro) e opostos (duas). aproveitará o regulamento,

O treinador garante que que lhe permite trocar uma
ainda não definiu quem serão, jogadora por rodada, para ex

as escolhidas e aproveitará os perímentaro máximo possí
amistosos contra os Estados vel de formações. Mas o for
Unidos )1P .começo do..próxí- _, -mato aindanão o satisfaz.por
mo mês e o Grand Prix para completo.
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do jantar é proibido ligar a televi
são. O tempo que passam juntas é
dedicado ao diálogo."Quando es

tou com ela, aproveito ao máximo.
A gente conversa sobre tudo. Eu
estou sempre dando informações,
alertando sobre drogas, falando so

bre o futuro. Meu papel como mãe
é o de ensinar ela a viver".

E se o trabalho gera preocupa
ções, na tarefa de mãe a atenção pre
cisa ser redobrada. "Tem que impor
limites e cuidar para não se envolver
muito e esquecer da própria vida.
Não pode se anular em função do fi-,
lho, porque frustrada você não con

segue educar ninguém", alerta.
Sobre a definição do que é ser

mãe, Rosane tenta explicar o inex

plicável: "Ser mãe é realização. E a

oportunidade de se perpetuar e exer
cer a educação. Só sendo mãe é que
á gente conhece o verdadeiro amor,

que é incondicional. Pelaminha filha
elf faria qualquer coisa", resume.

DEBORA VOLPI

'Compre um zero'

quilômetro ou seminovo
,

pa ra presentea r a
#'fW

dl11de
e ganhe- um final
de semana no

Mulher, sindicalista e mãe
Rosane passa horas no trabalho, mas diz que a prioridade na vida é a filha·

JARAGUÁ DO SUL

Quem vê Rosane Sasse, vice-pre
sidente do STIV (Sindicato dos Tra
balhadores nas Indústrias do Vestu

ários, Fiação, Tecelagem e Artefatos
deCouro de Jaraguá do Sul), em uma

agitada rotina que envolve reuniões,
telefonemas, viagens e resolução de
problemas, imagina que ela tem o

trabalho como única paixão na vida.
Mas ao conversar com a mulher de
cabelos arrumados, batom verme

lho, unhas escuras e sorriso no ros

to, o que se percebe é outra paixão
ainda maior: a filha, Eduarda, de 15

anos. "Ela é minha prioridade. Eu di
ria não ao meu trabalho só pela Edu
arda", afirma a mulher, sindicalista,
mas acima de tudo mãe, de 47 anos.

Mesmo que o trabalho exija mui
tas horas de dedicação, Rosane con

segue conciliar as duas funções e

, para isso tem uma receita. "Não é a

quantidade de horas que eu passo
corn ela que conta. Mas sim, a qua
lidade", avalia. Ela tenta almoçar
todos os dias com a filha, e na hora "Só sendo mõe é que o gente conheêe o verdadeiro amor, que é incondicional", diz Rosane

clictoom

,

Caraguá Auto Elite
Uma relação de corifiança.
47 3274-6000

*0 brinde oferecido pela Caraguá Auto Elite está condicionado a compra de um automóvel O km ou seminovo e inclul uma U) diária para casal com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar),
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