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PROMOÇÃO TPM
Concorro o dois ingressos paro
.ver o Cio. Melhores do Mundo.
Saiba como no página 11.

Alarme impede
roubo ao Besc
Polícia Investigo quadrilha que pode
ser responsável pelo tentativa frus
trado de roubo 00 Besc de Schroe
der, na madrugada- de ontem.
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Projeto recebe _

nova definição
lransjlfraguá recebe agora- o nome

de Pró-Transporte, financiamento
com prazo de 20 anosde amortiza

ção e guatro de carência, sem pre
visão poro liberação.

Página 4 -

Mais de 30% dos trabalhadores
escolheriam o celular em vez do
carteira, chaves, laptop ou tocador
digital de músico se tivessem que
sair de coso por 24 horas e pudes-

sÓ, sem levar consigo apenas um ob
jeto, apOrita pesquisa norte-ane-'

. ricana da IOC. A pesquisa procurou
descobrir quantos trabalhadores
pelo mundo podem ser definidos
como "hiperconectados", aqueles
que udetamm aparelhos de funções·
múltíplos como celulares e laptops.

-

'

..

�. O resultado foi 16%.
�.

-

Fonte: Reuters

Veterana na TV
não quer parar
Hebe comemora 60 anos de carreira,
22 deles na emissora de Silvio Santos.
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_

Roteiro'de prazer II�---·
. em mar do Havaí

-_

_ Arquipélago isolado continua encantando
_

escritores e roteiristas de cinema.
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Governador se diz injustiçado
ao $er cobmdo por empresários
Durante visita a Jaraguá do Sul na manHã de ontem, Luiz Henrique recebeu lista de reivindicações.

ESTRANHO
NO NINHO

aA.SSIMNS leg6tios
'ttASSlMIISOportunidades �;'
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



D O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2008 OPINIÃO----------

, CHARGE

E NÓS,MAIS
GENEROSOS,
AINDA!!! �
/"

PONTO DE VISTA

Cinco onos de Centro Cultural

LORENa HAGEDORN,
GERENTE EXECUTIVO
DO CENTRO CULTURAl
DASCAf!

, "Marco de uma geração", pois reufiíu esfor
ços de muitas pessoas que acompanharam
a trajetória da SCAR. A dificuldade de rea
lizar uma obra deste porte, quase 15 anos

depois que surgiu a primeira idéia de se

criar um espaço para reunir as atividades
da entidade, tomou necessário o envolvi
mento de vários segmentos, não só' com
o estímulo, como principalmente com re

cursos doados por empresas e voluntários,
captados através das leis de incentivo cul-

, tural ou por contribuição espontânea.
Esta abnegação fez a diferença porque

mostrou que a obra se, tomou realidade
porque um grupo de pessoas envolvidas
com o projeto desde o início assim desejou
e conseguiu mobilizar toda a comunídade,
Como foi dito na festiva inauguração do
prédio, este é um projeto que pertence à

comunídade, pois desde os seus primeiros
momentos a população sempre participou
para que ele se tomasse realidade. Muitos
desafios foramvencidos, pelas dificuldades
de captação de recursos e pelas constantes
mudanças na economia, nada deixou aque
le ânimo diminuir.

Hoje, o Centro Cultural está ativ.o, em
bora com as dificuldades inerentes de se

fazer cultura, mas preservando o seu cará
ter de ser estimuladora da -produção e da

promoção de eventos. Há atividades para
todos os públicos e a aprovação das atra

ções que a SCAR tem oferecido mostra este
acerto, assim os vários projetos sociais nos

,

quais a entidade participa.Nesta sexta-fei
ra, especialmente, Jaraguá do Sul e região
têm a oportunidade de receber a primeira
ópera da história do município. -,

No dia 16 de maio, há 5 anos, a Socie
dade Cultura Artística inaugurou as insta

lações do Centro Cultural. Por coincidên
cia, numa sexta-feira como a deste quinto
aniversário, Jaraguá do Sul tomava realida
de um grandioso projeto iniciado em 1988.
No entanto, a conclusão da obra refletiaum
sonho muito anterior, .que havia nascido

, em Ül56 quando o casal Fernando e Adélía
Fischer fizeram surgir a entidade.

Como lembrado na época da inaugura
r:ão, o Centro Cultural foi e continua sendo

DO LEITOR

Em breve eles voltarão
Em poucos dias estarão batendo em nossas portas os can

-

didatos a prefeito e vereadores do nosso município. Prome
tendo mundos e fundos, dizendo que este ou aquele proble
ma será resolvido na maior cara de pau.

Lembro-me da última eleição, aquele sorriso dos candi
datos, o aperto de mão, a batidinha nas costas, enfim o mes

mo lero-lero de sempfe.
Também lembro de todos eles dizendo que nosso bairro

seria um dos que receberia asfalto, mas eu não interpretei
bem a sílaba "seria". Passaram os anos e nada, e olha que
até ônibus da empresa Canarinho ficou atolado nos dias de
chuvas, trabalhadores saem com sacolas de plásticas em seus

,

pés para chegarem ao seu local de trabalho, nossas ruas fí-'
cam intransitáveis.

Mas clare não chove todos os dias, então não é motivo
para a população do bairro reclamar, não é?

Então senhores políticos, convidamos vocês para virem
em um dia qualquer em que o sol brilha, mas alertamos, tra
gam mascara anti-pó, entrem em nossas casas e verifiquem a

quantia de pó que se acumula em minutos.
Eles sabem do que estou falando, das condições que vive

mos em nosso bairro, e o pior, não fazem nada. Quantas ve

zes ligamos para o setor de obras implorando um caminhão
pipa para, amenizar por algumas horas essa situação, e nada.

Mas em breve eles estarão de volta, mas sera que desta,
vez vocês vão nos iludir de novo? Ah! Esse bairro fica bem
próximo do Centro, chama-se Firenze, venham conhecer.

JUARES TADEU, COMERCIANTE

Ah, órgãos públicos
A problemática que a Ciretran está causàndo aos

seus usuários nos deixa indignados. Sabemos' sobre a'
questão de admissão de funcionários dos órgãos, públi
cos por terem que ser admitidos via concurso, mas exis
tem 'outras formas. A admissão de estagiários meno

res de idade é válida, mas não para atender guiches e

sim para pequenos trabalhos internos sob supervisão.
Da última vez que lá estive o-atendimento para documentos
era das 8 às 11h e das 14 às 16h. Ora, isto é imperdoável.
Tenho uma sugestão, Iaraguá do Sul tem tido um enorme

crescimento e não dá mais para que tais órgãos fechem para
almoço, às funcionários podem muito bem intercalar este
horário, assim como aconteceu parece-me no cartório da Ci
dade, e não acontecer como na Prefeitura, onde se dão o luxo
de por mais de três meses trabalharem em horário reduzido.

WALTER GROTEWOLD, APOSENTADO
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----------pOLíTICA

FALA Aí! Cadeia neles!
Relator de projeto de lei do Senado que prevê penas de seis a 20 anos de
prisão, mais multa e suspensão da carteira de habilitação, para quem mata
ao dirigir embriagado ou promover "pegas", o senador Geovani Borges
(PMDB-APl defendeu um aumento drástico nas penas previstas no Código
de Trânsito Brasileir.

" É cadeia mesmo", afirmou. O projeto é de autoria do
irmão de Geovani, o senador Gilvam Borges (PMDB-APl, que está licenciado,
e tipifica mais detalhadamente as conseqüências de cada delito, com penas
maiores. Geovani assinalou que a lei vigente determina detenção de dois a

quatro anos para quem estiver dirigindo bêbado ou promovendo "pega" e

matar alguém no trânsito. Na prática, observou o senador, um bom advogado
pode transformar essa pena em pagamento de uma cesta básica mensal.
Sobre isso não há dúvidas.

. PRÉ-CANDIDATO PÉATRÁS
Mesmo que as pesquisas não este

jam registradas no TRE, índices de
rejeição à reeleição do prefeito Mo
acir Bertoldi estariam preocupando
o PMDB. Uma estratégia seria es

colher um vice que amenizasse este
sentimento. Os partidos têm até dia
5 de julho para registrar seus candi
datos na Justiça Eleitoral. Os nomes

terão de ser escolhidos entre os dias
10 e 30 de junho nas convenções
municipais.

, 'Executiva do PRB lançou a pré-candi
Eu tenho (jóias) datura a prefeito do jornalista Carlos

Alberto Reali, proprietário da Rádio
pelo prazer de usar. " Brasil Novo. Agora, começam as con-

HEBE CAMARGO, versas com outros partidos sobre coli-

APRESENTADORA gações e do candidato à vice na chapa.
que teve jóias roubadas de �ua resi- Segundo Altevir Fogaça, vice-presiden-

dência no sábado passado. te do partido, não há restrições. Reali
e Fogaça deixaram o PPS, em agosto
de 2007, e fundaram o PRB, que tem
como maior liderança no país o vice
presidente José Alencar.

"Estou solteiro e

dou graças a

Deus por isso."
AliNNE MORAES, a Silvia

da novela Duas Coras.

.

" Se se confirmor,
meu filho va i
ficar louco. "

RONALDO, JOGADOR, sobre
a gravidez da namorada Maria

Beatriz Antony anunciada depois de seu

envolvimento com travestis.

CONFIRMADO
Senador Neuto de Conto (PMDBl esteve
terço-feira com -o sub-chefe de assuntos

parlamentares do Secretario de Relações
o

Institucionais do PresidênG!a do Repúbli
� COl Marcos de rJ!���o Limo, solicitando
UJ

� recursos do ordem de RS 1,5 milhão para
<� Jaraguá do Sul. Que, segundo ele, foram
}- aprovados, Paro construção de novo pon
� te no limite com Guaramirim, poro me

� "lherur o fluxo problemático do trânsito,
� com pelo menos 200 corretos no trecho
� durante todos os dias úteis.
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Maristela reforçou pedido a lHS

LHS confirma'
15'estagiários
JARAGUÁ DO SUL

O governador Luiz Hen

rique da Silveira (PMDB)
afirmou ontem à presidente
da Câmara de Vereadores,
Maristela Menel (PT do B),
que está em fase de contra

tação 15 estagiários para
a Ciretran. Luiz Henrique
cumpriu agenda onteín na

cidade, quando recebeu, das
mãos de Maristela, moção
assinada por todos os vere

adores em que apelam por
mais funcionários para a cir

cunscrição.
A presidente acredita

que os estagiários sejam
os mesmos já anunciados
pelo vereador Pedro Gar
cia (PMDB). Ela afirma as

informações não são preci
sas sobre quantos deles' já
estão trabalhando. "Vamos
continuar cobrando, porque
até agora parece que só fo
ram quatro", diz Maristela,
acrescentando que o pedido
feito a Luiz Henrique inclui
o aumento do espaço físico
da Delegacia Regional, onde
funciona a Ciretran.

Segundo ela, Luiz Hen

rique descartou a possibi
lidade .de contratar funcio
nários efetivos o que, para
a vereadora, solucionaria
o problema da demora no

atendimento. No caso dos

estagiários, lembra, o con

trato tem data para terminar.
Maristela também informa

que a delegada regional Jure
maWulf foi convidada a par
ticipar de sessão da Câmara

para apresentar os números
e que, se não comparecer,
será convocada.

Em ofício entregue a Luiz

Henrique, os vereadores
também manifestaram apoio
para que o ex-presidente da

subseção da OAB em Jaraguá
do Sul, Humberto Pradi, seja
escolhido o novo desembar
gador do Tribunal de Justiça
do Estado.

MUDANÇA

pOLíTICA------�---

Transjaraguá é engavetado
Prefeito infonna que projeto dá lugar a outro, o Pró-Transporte
JARAGUÁ DO SUL

O Transjaraguá não será
mais colocado em prática, pelo .

menos com este nome, o se

gundo desde que foi protocola
do em Brasília, no governo do
prefeito Irineu Pasold (PSDB),
quando era chamado Trans
fácil. A informação partiu do
próprio prefeito Moacir Bertol
di (PMDB), durante a coletiva
realizada segunda-feira.

Segundo ele, o município
aguarda aprovação de um novo

projeto, chamado Pró-Transpor
te, protocolado no Ministério
das Cidades. Trata-se, informa,
de financiamento com prazo
de 20 anos para pagamento, a

começar após período de ca

rência de quatro anos. O pro
jeto está orçado em R$ 27 mi

lhões, com mais R$ 5 milhões
de contrapartida do município,
para obras de pavimentação as

fáltica, construção de pontes,
passeios e ciclovias. Segundo o .

prefeito, o Pró-Transporte con

templa as obras incluídas no

projeto anterior.
Omontante é praticamente o

mesmo previsto para o Transja
raeyá (R$ 25 milhões) na parte
que cabe ao governo federal,
com a diferença que neste o re

passe seria a fundo perdido, se
gundo informações da própria
Prefeitura. O projeto totalizava
R$ 42 milhões em investimen
tos, se somada a contrapartida
do município, e previa implan
tação do transporte coletivo in-

Segundo prefeito, financiamento com prazo de 20 anos para amortização, contempla obras do antigo Transjaraguá

tegrado com passe único.
Foi por conta do Transjara-

guá que, em fevereiro de 2006,
o prefeito encaminhou à Câ-

mara, em regime de urgência,
a prorrogação do contrato de
concessão do transporte coleti
vo com a Viação Canarinho, por
dez anos, sem licitação. Como
condição, o· investimento de
R$ 3,7 milhões da empresa em

. obras. À época, o Executivo ale

gou que, no projeto protocolado'
em Brasília, deveria constar o

nome da Canarinho e que, por
isto, era. preciso primeiro apro
var a renovação do contrato de
concessão .. ,

CAROLINA TOMASELLI

Projeto de lei institui bolsa de trabalho
Texto de Marcos Mannes já passou por primeira votação e recebeu duas emendas

Germann apresentou emenda

GUARAMIRIM
'

Projeto .
de lei do vereador

Marcos Mannes (PSDB) institui
o programa de bolsa de trabalho
para estudantes do ensino.médio
na Prefeitura, e nas autarquias e

fundações do rru.,
'

':': ":pro
posta já foi aprovada em primei
ro turno e vai à segunda votação
na sessão de hoje.

</)
O texto recebeu duas emen

� das. O vereador Acibaldo Ger
� mann (PP) acrescentou a idade
-c

,� minima de 16 anos corno requi-
sito. Outra emenda, assinada por

.

todas as bancadas alterou o-valor
da bolsa de trabalho de três para
cinco UFMs (Unidade Fiscal

Municipal) mensais. Cada UFM
corresponde a R$ 50,3.

De acordo com o projeto, o
programa '�tem como objetivo
proporcionar aos estudantes do
ensino médio oportunidade-de
exercício profissional, incorpo
rando hábitos de trabalho inte
lectual e permitindo adaptação
com o campo de trabalho". A

prioridade será dada aos alunos
carentes, cabendo às escolas

efetuar a seleção' e encaminhar
a bolsa à Secretaria de .Educa

ção, que supervisionará as ati
vidades.

Nos órgãos públicos, a con

cessão da bolsa de trabalho obe
decerá ao critério de no mínimo
um até 10% do totáJ. de funcio
nários. Já nas escolas poderão ser

contratados três bolsistas quan
do houver 400 alunos; quatro
bolsistas para escolas entre 401 e

600 estudantes; e cinco bolsistas

para unidades com mais de 60J
matriculados.
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Empresários cobram investimento
Luiz Henrique se diz injustiçado por classe empresarial jaraguaense

TROCA DE FARPAS

JARAGUÁ DO SUL

O governador Luiz Henrique
da Silveira fez uma visita contur
bada a Jaraguá do Sul na manhã
de ontem. Depois de inaugurar a
obra de ampliação do Jaraguatec,
incubadora instalada no campus
da Unerj, ele seguiu para o Cen
tro Empresarial da cidade. A clas
se, liderada por Guido Bretzke,
presidente da Acijs, cobrou mais
investimentos na microrregião,
atitude que incomodou LHS ao

ponto do governador responder
às perguntas de forma agressiva.

"Não estou sendo tratado com
justiça por vocês", enfatizou ao

ser indagado a respeito do "retor
no de recursos encaminhados ao
Estado. Conforme a entidade, en
tre os anos de 2005 e 2007, as em
presas do Vale do Itapocu repas
saram R$ 24,9 milhões ao Fundo
Social. Desse montante, R$ 18,1
milhões provenientes apenas de
Jaraguá do Sul. Mas, em contra

partida, voltaram somente 2,5%
do valor, segundo os integrantes
da Acijs. "Por que não se investe
mais? Concordamos que é neces
sário ajudar cidades com defici
ências, mas nós também temos

Jaraguatec
inaugurado

Desde o início do ano, Mau
ri Ferrandin, 31, faz parte do
Núcleo de Desenvolvimento
Integrado de Incubação. O [ara
guatec, como é conhecido, pos
sibilitou a consolidação de uma

idéia na área de desenvolvimen
to de softwares.

Poucos meses depois, o em

preendimento começa a ser co

locado em prática graças à es

trutura oferecida. Por causa da
sala cedida pela incubadora; na
Unerj, os gastos mensais são de

apenas R$ 2li.J,·em média, para
cada empresa. Caso a empresa
fosse aberta fora do campus, eles
alcançariam os R$ 2 mil.

Conforme o gerente executi
vo do Núcleo, Victor Danich, 12
projetos estão sendo contemplá
dos no momento. Três deles já
possuem influência no mercado
de tecnologia da inovação. Tudo
isso porque o Jaraguatec foi am
pliado recentemente. A inaugu
ração oficial aconteceu ontem.

carências", retrucou Bretzke.
Para o governador, no entanto,

os números não condizem com a

realidade, apesar de terem sido
fornecidos pela SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional).
Na opinião dele, "houve equívo
co na análise dos dados" porque

.

não foi computado o dinheiro

gasto com materiais e uniformes
escolares, por exemplo. "Eu prio
rizei Jaraguá do Sul. Qual cidade
tem um centro de eventos como
o construídoaqui?", rebateu.

O presidente da Associação
Empresarial de Guaramirim,
Edgar Malutta, contestou a afir
mação. De acordo com ele, a dis
tribuição é injusta e contempla
Joinville em larga escala."Não sa

bemos pedir, temos de ser mais

enérgicos nas reivindicações",
comentou.

Mesmo com a troca de farpas,
Guido Bretzke garantiu que o se

tor não pretende deixar de enviar
recursos ao Estado, pelo menos

por enquanto. Os empresários
podem depositar até 6% do im

posto devido no Fundo Social.

O CORREIO DO POVOHQUINTA·FEIRA, 15 DE MAIO DE 2008

KELLY ERDMANN Governador atendeu a iniciativa privada no Centro Empresarial

Governador conferiu o núcleo ao lado do gerente executivo, Victor Danich

Rodovias completam lista de

pedidos entregue ao governo
JARAGUÁ DO SUL

Além dar explicações
acerca do Fundo Social, - Luiz

Henrique da Silveira ainda
teve que responder a críticas
referentes à falta de acessos

à BR-101 a partir da Rodovia
do Arroz, em Joinville, e da
BR-474, na cidade de Bar
ra Velha. Em ambas restam

poucos quilômetros para a

ligação entre as vias.
O governador - explicou

que nos dois casos a conclu
são está a cargo das prefeitu
ras e as construções devem
sair até o final de 2008. "Se
não acontecerem é por causa
de problemas no trâmite das

licitações", explica. Os re

cursos, na margem dos R$ 3

milhões, são destinados pelo
Estado através de convênios
com os municípios.

Por fim, a classe ainda

pediu melhorias no setor de

segurança pública, porém o

assunto foi tratado superfi
cialmente por Luiz Henri

que da Silveira. Ele apenas
disse que integrantes do
comando das polícias Ci
vil e Militar têm estado em

[araguá do Sul para traçar
metas a serem colocadas em

prática no futuro. Entre elas
está a contratação de mais
funcionários. Em relação à
falta de estrutura do Presí
dio Regional, do qual sete
detentos fugiram no início
da semana, o governador
destacou a obra de amplia
ção do muro e garantiu: "é
a única reivindicação repas
sada para nós".

Conforme o tenente-coro
nel da PM, César Nedochetko,
a corporação também remeteu
outro pedido à secretária de
Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi. Ele trata da
abertura de um quartel em

Guaramirim.
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SEGURANÇA

GERAVPOLícIA----�-----;

Polícia investiga arrombamento
Quadrilha pode ser a mesma que tentou roubar caixa eletrônico na Ilnerj
SCHROEDER

A Polícia Militar e a Polícia
Civil da região estão investigando
a tentativa de roubo ao Besc de
Schroeder, na madrugada de on
tem. A Polícia Militar de Schro
eder e de Jaraguá do Sul foram
informadas sobre um disparo de
alarme na agência. No momento
em que a viatura de Schroeder
se .ieslocava para atender a ocor
rência, os policiais perceberam
que um pneu dianteiro estava
furado, pois alguém havia colo
cado madeira com pregos atrás e

na frente do carro.

As portas que dão acesso

aos cofres foram arrombadas e

o sistema de alarme ficou dani
ficado. Os cofres não apresenta
vam sinais de arrombamento.'

,

Os 'bandidos levaram um colete
à prova de balas e o crachá do
vigilante e deixaram na agência
uma chave de fenda e um boné,
que ajudarão nas investígações,

O comandante da 2a Com
panhia do 14° Batalhão, capi
tão Rogério Volk:, disse que a

suspeita é de que o crime tenha
sido praticado por uma quadri
lha e que os integrantes podem
ser os mesmos que tentaram
roubar um caixa eletrônico na ,

Unerj no domingo e um estabe
lecimento de Schroeder nesta se-

'

mana. Em dois roubos frustrados
os bandidos deixaram ferramen
tas novas, que teriam sido com

pradas há pouco tempo.
Suspeita-se também que os

ladrões tenham se passado por
freqüentadores do banco para
planejar a ação. "É importante
que os vigilantes e a comunidade
estejam atentos a pessoas desco
nhecidas que despertem suspei
tas e veículos com placa de fora",
orientou. Em dezembro passa
do, a agência foi assaltada por
três homens. A quantia rouba
da não foi revelada. '

DAIANE ZANGHELINI Besc de Schroeder foi alvo de assalto em dezembro do ano passado

Três presos por
roubo de carga
GUARAMIRIM/JARAGUÁ DO SUL

Três homens foram presos
por assalto na manhã de terça
feira na BR-280, divisa entre
Guaramirim e Araquari. Dois
funcionários de uma empre
sa que fabrica cigarros foram
rendidos e obrigados pelos
bandidos a entregarem a car

ga que era transportada numa

caminhonete Ducato.com pla
ca de São Paulo. Os cigarros
foram transferidos para uma

F-l000 com placa de Itajaí. Em
seguida, os ladrões amarraram
os funcionários e os abandona
ram nomeio do mato,

A caminhonete conduzida
pelos ladrões foi localizada
pela Polícia Militar quando
entrava na Estrada Poço Gran
de, em Guaramirim. O assalto
contou com a particípação
de mais dois bandidos, que
estavam num Golf vermelho,'
mas não foram localizados.
Segundo as vítimas, eles esta
vam armados com um revól
ver e uma pisto'

FLAGRANTE
Na Marechal Floriano Pei

xoto, Centro de Jaraguá do
Sul, D.V.R., 21 anos (o nome

não foi divulgado pela po
lícia) foi preso em flagrante
na madrugada de ontem ao

arrombar a caixa registradora
de um estabelecimento co

mercial. Ele invadiu o local
por uma janela dos fundos,
usando uma escada.
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Curso de infonnática pam aposentados
Cerca de 20 alunosda terceira idadeterão aulas durante quatro meses

MELHOR IDADE

BARRA VELHA

OS aposentados de Barra Ve
lha têm mais um motivo para
comemorar. É que além dos
encontros semanais realizados
pelo grupo da melhor idade; os
idosos estão aprendendo a lidar
com computadores e programas
de informática.

. .

APrefeitura dispoilibiliza, há
três anos, cursos de informática

, para os aposentados do litoral.
São quatro meses onde os ido
sos aprendem a manusear pro
gramas corno Windows, Word,
Power Point, Internet e outros.
Cada mês corresponde a um

módulo começando do básico,
parte periférica, ao· avançado,
manuseio dos programas.

De acordo com o professor
Rafael Antonio Xavier, os alu
nos são esforçados e aplicados.
"Eles têm uma ótima participa-

ção em sala, inclusive alguns
que achavam que não consegui
riam aprender, já sabem 'utilizar

. o computador e alguns progra-
mas", disse.'

. .

Para o aposentado Lourenço
'Gimenez Hernandes, o curso

veio em momento
.

oporturio,
pois os dias agora passam mais

rápido na frente do computador.
"Eu 'utilizava o micro apenas
para jogar paciência, mas agora
visito sites, encontro pessoas
que estavam há muito tempo
afastadas e faço diversas pesqui
sas na internet", comentou.

A. secretária do Bem-estar
Social, Vera Santin, explica que
a parceria se deu devido à gran
de procura pelo curso. ''A inicia
tiva partiu dos próprios aposen-
tados", afirmou.

'

Outras informações pelo te
lefone (47) 3456-0149.

Corupá in Festival no sábado
Acontece no próximo sábado, dia 17 de maio, o "Corupá in Festivo!", às 20 horas

nos dependências do Ginásio de, Esportes do município. O evento é um festival de
músico alternativo que obre espaço poro bandos do Vale do Itapocu. O objetivo é
oferecer à comunidade, e o juventude local, uma opção de lazer e valorizar o trabalho
desenvolvido pelos bandos do gêriero pop/rock. As ·apresentações ficarão por conto.

dos bandos Kanaã, Kravan, Nóis; Bedinis, Fótons e Até o Último Copo. O ingresso
pode ser comprado no Fundação Cultural e valor é R$ 5 antecipado e R$ 8 no dia do
evento. Os recursos financeiros poro organização do evento serão custeados através
de iniciativa público-privado.

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

.e D ITAl
.

MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

.

na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quanto este ed�al, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

POSTO MIME lIDA

. 05/12/2007

D 149710-01 05/12/2007. 4.047,50 O MESMO
SANTA MARTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA lTDA . 81.874.562/ooot -66 COMERCIO E INDUSTRIA

BREITHAUPT SA
7.56,24 O MESMOO' 149611·01

Curso é gratuito! existe há três anos e já formou mais de mil ,aposentados de Barra Velha

In�erior vai receber água tratada
Bairros Rio Branco, Tibagi, [acu-Açu e Vila Bríimiller serão atendidos
GUARAMIRIM

O planeta terra possui na su

perfície mais de 70% de água e

apenas 30% de terra. A água é
vital para a sobrevivência hu
mana. Porém, amaior parte des
tas águas não, são próprias para
consumo humano. E preciso
realizar tratamentos de limpeza

. e purificação do líquido para
evitar riscos de contanrinação à
saúde do ser humano.

De acordo com o Unicef
(Fundo das Nações Unidas para
fi Infância) em todo omundo são

aproxirnadàrnente 1,8 bilhões de
pessoas sem acesso à água trata
da. Este número corresponde a

43% da população mundial.
Em Guaramirim, no Vale do

Itapocu, algumas Iocalidades
não possuem abastecimento Água tratada é sonho de consumo para famílias do interior de GQaramirim

. de água tratada. Os moradores
do interior do município utili
zam 'poços artesianos para dis
por deste líquido tão precioso.
Porém, a companhia que de
tém o serviço de tratamento
e abastecimento pretende,
este ano, implantar a rede de
abastecimento nos Bairros
RiE> Branco, Barro Branco, Ti
bagi, Íacu-Açu, Vila Brümiller
e.Vila Ristow.'

CONDOMINIO RESIDENCIAL VERNON 08.336.716/0001-76 JOSE LUIS PETRI ME
·

I 003810 30/04/2008 2.160,00 O MESMO
.

CONDOMINia RESIDENCIAL VERNON 08,336.716/0001-76 JOSE LUIS PETRI ME
I 3852, 25/04/2008 2.025,00 O MESMO

JARAGUA CARGO LTDA ME 08.893.957/0001-28 CONESUL CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
I ROD1701i01 2810412008 100,00 RODOVIA INDUSTRIALLTDA.

JOAà ADIR GUIMARAES CIA lTDA
"

08.831.341/0001-10 MOVEIS CALOMA LTDA
I 008752/1 02105/2008 401,94 O MESMO

JULIO CESAR GoNSALVES 963.540.209-06
I 458313 , • t5/04/2oo8 73,51 O MESMO

LUCIA PEREIRA DA SILVA ME 09.041.113/0001-00 NELLEUS IND.E COM DE CONF.LTDA
· CH 100109-4 .

A VISTA
'

,
. 997,00 o MESMO'

LUCIA PEREIRA DA SILVA ME
. 09.045oo1.1,0'03l0000M1E-OSOMO NEllEUS IND.E COM DE ÇO,NF1TDACH 100066-7' 'A VISTA

LUCIA PEREIRA DA SILVA ME 09.041,113/0001-00 NELLEUS IND.E COM DE GONF.lTDA
· CH 100068-3 A VISTA 600,00 O MESMO

ROSA PEREIRA 035.619,219-90 AGM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
I 0377003· 29/04/2008 1.080,00 O MESMO

SANTA MARTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 81.874,562/0001-66 COMERCIO E INDUSTRIA
,- , BREITHAUPT SA

E, como os ditos deve'tJores nao foram encontrados ou se recusaram a acenar a devida intimacao, faz por intennedio do presente
Edital, para Que os mesmos comparecam nests Tabelionato na Av, Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo da Lei, a fim de
liquidar o seu deMo, ou entan, dar razao por que nao o jaz, sob a pena de serem os referidos protestados na lonna da Lei, etc,

Jaragua do Sul; 14 de Maio de 2008
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CORUPÁ BARRA VELHA'

Escola vai
ao cinema

Desenvolver no ulune, a partir do cine
ma, c-senso crítico, estético e cultural
do país e do mundo, é uma das ações
do Projeto "A escola vai ao cinema",
desenvolvido pelo Sesc de Jaraguá do
Sul e Divisão Cultural de Corupá. As ses
sões de cinema acontecem até amanhã,
16 de maio, nos períodos matutino, ves
pertlno e noturno no auditório do Centro
Cultural Hansa Humboldt.

GUARAMIRIM '

ReuniãQ de
. conselheiros

Dar continuidade aostrabalhos desen
volvidos no município através de ações
focadas no desenvolvimento social dos
jovens e adolescentes guarOinirenses.
Esta é a meta dos membros do Cmdca
(Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente). Os repre
sentantes da entidade se reunem hole,
quinta-feira, às 14 herus, nas depen-

'

dências da Prefeitura, para alinhar
novas ações a serem desenvolvidas.
Na opertunidnde estarão sendo deba
tidas a reestruturação e reorganização
do conselho. O Cmdca de Guarami
rim atende atualmente mais de 300

crianças' através de diversas oficinas
como: artesanato, capoeira, voleibol,
basquete de rua, canoagem, skate, bl
cicros, karatê, informática e outros. O
trabalho é realizado em parceria com

a secretaria de Educação. Informações
pelo telefone 3373 5605.

CASA PRÓPRIA
A Prefeitura de Barra Velha comunica que as pessens que assinaram contrato com a Companhia de Habitação do

.

Estado de Santa Catarina e com a prefeitura pgró a construção de casas no condomínio fechado no Bairro São
. CristóvQo, em breve começarão a acompanhar a construção dos imóveis. O primeiro lote de contratos recebe, a partir
do próxima semana, o aval para começar a ser construído. No total serão mais de 50 casas entregues no litoral.

CORUPÁ

Concerto comemorativo dos 17 anos da Jazz Band Elite
A Escola de Música Jazz Band Elite comunica que o concerto comemorativo dos 17 anos da banda, programado parg 18
de maio (domingo), foi transferido para 3 de julho, dentro da programação de aniversário de Corupá. A Escola de Música

. dazz Band Elite foi fundada em 29 de maio de 1991 e o nome é uma homenagem à antiga Jazz Band Elite, que teve início
em 1901 com a família linzmeyer. Para mais informações sobre o evento, o telefone é 3375-1399.

JARAGUÁ DO SUL

RODOVIÁRIA EM OBRAS
. A Rodoviária Municipal de Jaraguá do Sul vai passar por reformas em toda a sua estrutura. O investimento será de R$_280 mil, 'oriundos do governo do
Estado, com contrapartida de aproximadamente 10% do município. Estima-se que passe pelo terminal mais de 600- mil pessoas por ano. As obras efetuadas
abrangem: revitalização do jardim do. terminal, pintura interna e externa, limpeza de telhados, conserto de rachaduras nosparedes, reposição de piso, reforma nos

guichês, reestruturação da lanchonete e adequação dos banheiros. Assim que concluída a reforma, a Viação Catarinense instalará uma área de embarque VIP. .

.
'

.

CORUPÁ

Bingo neste
sábado

A Escola Francisco Mees, de Corupá,
promove bingo sábado, às 14 horas
no ginásio de esportes da própria ins
tituição. O valor da cartela é R$ 5, e

haverá seis rodadas com três prêmios
em cada. As cartelas podem ser adqui
ridas na escola. Para informações o

telefone é 33'75-1747.

SÃO JOÃO

Polícia, aumentâ
a fiscalização

A Políéià Militar de 'Barra Velha, que
atende também São João do Itaperiú,
está realizando blitz em 10clÍlidades

. de ,ambos os municípios. A intenção 'é
coibir o excesso de acidentes e autuar
motoristas que estejam com veículos
irregulares. Outro objetivo é aumentar
o patrulhamento no região, paro dar
mais segurança aos municípios. No
semana passada, a PM desmantelou
uma quadrilha de desmanche de car

ros no litoral.

. VALE DO ITAPOCU

Debate sobre
'

administração
o tema "Planejimente na Administra
ção Pública" foi debatido no última

terço-feira, em mais uma dos aulas da
Escola de Governo do Microrregião da
Amvali. Os alunos aproveitaram para
fazer questionamentos e conhecer um
pouco mais do que é, e de como se ad
ministra, por exemplo, uma Prefeitura.
As aulas do �scola de Governo aconte-

,

cem todas as te.rças-feiras, no período
noturno, nasede da Amvali.

VALE DO ITAPOCU
,

Empresários do.
Va Ie na Alesc

I

Alguns empresários e representantes
do Vale do Itapocu estisernm no Alesc
(Assembléia legislativo do Estado de
Santa Catarina) no último terço-feira. O
motivo da viajem foi para participar da
apresentação do Regin (Registro Mer
cantillntegrado) realizado pelo Fecam
aos parlamentares eotcrtnenses. Outro
programa abordado tqmbémfoi o Sim- ,

pies Nacional com a participação de
técnicos do Receita Federal e outros .

. Um dos destaques do apresentação foi
o guaramirense Antônio Zimmermann,
presidente do Jucesc (Juntã Comercial
do estado de Santa Catarina). Zimmer
mann explanou sobre alguns téplccs
do Simples Nacional.
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SUCESSO NA TV
, "

VETERANA E AUDIENCIA. G
·I-lebe Camargo
participou da

• • - _.,w.

pnmerra transrmssão
da TV brasileira

O CORREIO DO POVODQUINTÀ-FEIRA, 15 DE MAIO DE 200ã

IDA
Pode-se d.izer que Hebe Ca

margo é a única estrela do
SBT que tem seu espaço

intocável na grade de progra
mação. Afinal são mais de 60
anos de carreira, 22 deles na

emissora.
A estréia do "Programa

Hebe" na rede de Silvio San
tos aconteceu no dia 4 de

março de 1986, numa terça
feira. Por lá a apresentadora
também comandou o "Hebe

por Elas", programa de entre
vistas só com mulheres, exi
bido às segundas-feiras, do
ano de 91 a 93.

Atualmente o "Progrania
Hebe" vai ao ar nas noites de
segundas-feiras mantendo

sempre o estilo descontraí
do de bate-papo com artistas
e personalidades, abordan
do os mais diversos temas. A

atração tem agilidade visual e
editorial. Hebe interage com a

platéia e com os convidados.
É um programa de entreteni
mento e variedades conectado
com o que acontece no Brasil
durante a semana.

A história de Hebe Camar

go começou no interior pau
lista, mais .precisamente na

cidade de Taubaté. Nascida
em 8 de março de Ü129, filha

.

de Ester e de Fego Camargo,
que era violinista do Cinema
Politeama em Taubaté - na

época os filmes ainda eram

mudos -, Hebe teve uma in
fância humilde,. principal
mente depois da chegada do
cinema falado, quando seu

pai perdeu o emprego.
Em 1943, a família Camar

go se mudou para São Paulo
e Fego passou a integrar a or

questra da Rádio Difusora: No
ano seguinte, Hebe começou
a se apresentar em programas

o de calouros das rádios pau
listanas, fazendo imitação de
Carmem Miranda.

Depois de ganhar vários

prêmios como caloura, a jo
vem artista formou o "Quar
teto Dó-Re-Mi-Fá", junto com

a irmã Stela e as primas He
lena e Maria: Cantando mú
sicas do grupo feminino ame

ricana "Andrews Sisters", o

quarteto
-

foi contratado pela
Rádio Tupi. Encerraram ativi
dades três anos depois, quan
do uma das primas se casou.

Logo em seguida, Hebe e a

irmã Stela formaram a dupla
sertaneja "Rosalinda e Floris
.bela", que teve vida curta.
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A Doce Sabor tem o segredo de preparar um BOM ALMOÇO PARA VOCÊI

Informe-se das delícias do dia:

Alamed_a 25, sala 11 * Fone 3055 2229

CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNA!.!STA

Sagração
o barulho dos tiros misturado ao das sirenes dos

carros "de polícia era estridente. Pernas, braços e cor

pos se movimeritavam cama um rebanho de gado
dispersado por onças famintas. Na selva de concreto
e asfalto, mas com cheiro de maresia, o sol aparecia'
por entre nuvens ralas e brancas.

Momentos de insegurança- e medo eram típicos
para Zé Chico, um velho andarilho interiorano que
acabara de colocar os pés, apenas calçados em chi
nelos rasgados, na cidade dos próprios sonhos. En
tre embarques e desembarques 'em carrocerias des
conhecidas, ele finalmente experimentava o gosto
do sonho sonhado desde quando as pernas, de tão
curtas, nem conseguiam subir em, boléias.

- Tô aqui! To aqui! Eeehhh! Hahahahahahaaaaal
A gargalhada teve de ser sufocada enquanto ain

da reverberava nas cordas vocais. Deu espaço ao

som da respiração ofegante. Os olhos, antes brilhan
tes como diamante, se fecharam em desespero.

- Coooorre! Sai da frente, "cara!
Quando as pálpebrasvoltaram a'se abrir, a escu

ridão reinava. Em um ·único piscar, outro estrondo
fez os ouvidos doerem. Tomado pelo mesmo deses
pero de antes, Zé Chico pôs as pernas para trabalhar,
mas o barulho dos passos mudou. O eco fez o velho
andarilho parar, passar os dedos por cima dos olhos
e respirar.

Ele viu algo novo. A luz amarela era pouca, vinha
de lustres imensos e contrastava nas paredes cheias
de àrabescos: No teto, desenhos de anjos sentados
em nuvens, parecidas com aquelas que tinham ass�-

.

mido a atenção no amanhecer daquele primeiro dia
nas terras sonhadas desde pequeno.

Mais à frente, vozes, dezenas delas sincroniza
das, diziam coisas impossíveis de entender. Num
segundo, elas se uniram a batidas de tambores. Logo
depois, mais som. Dessa vez era agudo como .choro
de criança solitária. Em um segundo, outro surgiu
sozinho. Ele não conseguia categorizar qual era, po
rém, a sensação foi de melancolia.

O silêncio reinou durante dois segundos e foi
quebrado por palmas. As mãos de Zé Chico como por
instinto seguiram aquele tom e só pararam quando
sozinhas ficaram. O eco chamou a atenção daquela
multidão que caminhava rápido, entre gargalhadas,
sorrisos, abraços e gritos de "bravo!"; .

Ele foi empurrado de novo. Não sabia aonde iria
parar: Caiu no chão e só viu, outra vez, pernas fre
néticas. Num atá impensado levou as mãos aos ou

vidos, na espera de barulho e à procura do silêncio.
Não ouviu nada mais do que sussurros distantes, até
os últimos pés terem ido embora. Não ouviu as duas
vozes femininas:

- O teatro é incrivelmente lindo, né?
- É verdade! E hoje? Nunca tinha visto nada tão

belo quanto esse coro namissa de Beethoven e quan
to essa orquestra tocando Stravinsky.

II kellyerdmann@gmail.com
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Mais comédias
poro ler no escola

Para o novo leitor, novos comédias: histó
rias ligeiros e saborosas que dão vontade
de ler e sair logo contando. E ninguéni
melhor para ajudar o jovem a mergulhar
de cabeça no universo da literatura do
que o grande contador de casos que é luis
Fernando Veríssimo. A professora Marisa
Lajolo fez uma seleção de crônicas com

us quais nõo há como nõo se identificar.

,.

A maldição do
.
flor douráda

Uma obra primo épico de artes mnrcínis,
repleta de beleza e elegância que tem

impressionado e cativado o público ao

redor do mundo. É o fábula de uma fa-
. mília renl dividido, onde o confiança é
traído e o sangue do família, derramado
em busca de redenção e vingança.

CHOW YUN FAT GONG LI

A MALDIÇÃO DAl� FLO.�J?'9��A
!

Sr.(;H£J)"S :-:UNC!\ �l:Vt1.M)():> tsrÃô
ESCONDIDOS N,\ CfO,\DE PROIBIDA.

CIRANDA DE PEDRA
Pedro diz o Virgínia que Notér.cio levou louro
poro Campos do Jordão. Seu Memé promete o

Dono Alziro pintor os cabelos no cor natural.
Divino oferece dinheiro o Eduardo poro que ele
continue no pensão,louro vai cavalgar e pede o

Esmeralda que não conte o ninguém. Madame
lenoh demite ElzinhQ. louro cal do cavalo e se

surpreende 00 ver Daniel, que o ajudo. Eles
combinam de fugir poro São Paulo. A polícia
páro o ônibus em que Daniel e louro viajam e

prende Daniel pelo seqüestro de louro.

BELEZA PURA
Robson mergulho no prsnne e Adomostor
empurro Rakel.li. Renato pede o Helena uma

chance de reconquistar Hugo. Raul pede que
Guilherme convide Suzy para trabalhar no clíni
co. Rokelli vê o anel que Robson lhe deu um dia
e o coloco no dedo. Robson se comove, e elo diz"
que só estava vendo se engordou. Renato levo
um presente poro Hugo, mos ele não aceito.
Guilherme recebe por engano unia correspon
dência poro Norma de um banco suíço e pede
explicações. Joana recebe o confirmação que o

DNA é de Sônia.

DUAS CARAS
Ferroço vê o 'nome dos pois no certidão e lê os

cortas que HermógelÍes escreveu poro Bárbaro.
Narciso tento animar Evilásio; que penso em

desistir. Solange também acho que Juvenol não
vai se dor bem com o vida de vereador. Clarissa

. acordo Célio, que dorme em cimo de alguns pa
péis. Sílvio comence o porteiro o não interfonor
e bote no coso de Mario Paulo. Renato acordo e .

chamo o polícia. Sílvio é presa O calendário é
um sucesso.Ferroço vai à coso de Mario Paulo e

Renato pede poro o lTIãe expulsá-lo.

AMOR E INTRIGAS
Felipe diz que o vida de Dorotéio sempre foi
uma farsa. Romeu diz que não tem porque men

tir. Dorotéio discute com Felipe. Felipe pergunto
poro Romeu se o pai dele se matou por causo de
Dorotéio. Romeu diz que sim e que Eduardo se

matou quando soube que Dorotéio era apaixo
nado· por Comilo. Alice diz poro Jonoino que elo
está muito confuso em relação aos sentimentos

por Pedro. Alice diz que tem ciúmes de Pedro,
mos não é apaixonado por ele. Jonoino diz que
ainda é apaixonado por Poco.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Vlodo promete se vingar de Fúria eleüe, Hélio
avanço contra �Iodo e os dois lutam. Iara fico
ossustodó com o ato violento de Cris, mils ele

.

diz que seu desejo de vingança ainda não se
.

cumpriu, pois ainda folio motor Vlodo. leão
admiro Fúria e lento agarrá-lo, mos o mu

lher-pantera o empurro e aviso que leão só irá

póssui-Io quando elo quiser. leõo ogorro Fúria
novamente e lhe beija, mos elo o interrompe e

se insinuo poro ele. Fernando e Ariadne vêem
um corpo caído no chõo e descobrem ser Eric.
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Aguinaldo Silva
fica em suspense
Duas Caras vai acabar no sábado (31),
contrariando o costume, por o final
ter ficado grande demcls, Aguinaldo,
o autor, fala sobre a polêmica cena

do beijo gay entre Bernardinho e

Carlão. "A cúpula da Globo sempre diz
que não faz parte dos intenções da
casa mostrar um beijo entre iguais.
De qualquer modo eu escrevi a cena,
acho que assim cumpri a minha
parte".

De galã de novela
a roqueira rebelde
Cauõ Reymond encarno Courtney love
em ensaio fotográfico. Peruca loira,
lápis nos olhos, sobrancelhas pinta
das, batom vermelho. Cauõ encarnou
a roqueira-problema e caprichou no

visual que contou ainda com vestido
de alcinhas decotado - e um belo'
enchimento, para simular seios - e

lentes de contato azuis. As fotos serõo
mostradas em uma exposição na

cidade.
. .

Espetáculo no Scar.
. concorra a ingressos
Ainda dá tempo de levar um par de

ingressos para assistir 00 renomado
espetáculo "Hermanoteu na terra de
Godah", da Cio. Melhores do Mundo:
O evento acontece no domingo às
19hs, na Scar e para parti.cipar basta
enviar um email para universotpm@
ocorreiodopovo.com.br respondendo:
Para você, quem é o melhor do mundo
e por quê? Resultado na página 12,
amanhõ (16).

SUDOKU

,

SOBRE O JOGO
É um- jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 0.9 sem

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

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo estável com predomínio de sol entre
algumas nuvens em todo o Estado. Temperatura
elevada à tarde. Vento de nordeste a noroeste,

- fraco a moderado COI11 rajadas.

Ir Jaraguã do Sul e Região

� Fases da íua

MINGUANTECHEIA

28/5

NOVA • CRESCENTE

sm �12m
HOJE SEXTA SÁBADO
MíN: 13" C MíN: 136 C MíN: 14" C
MÁX: 24" C MÁX: 25° C MÁX: 26° C
Sol com nuvens Sol com nuvens Sol com nuvens

"'I ÁRIES

4:�S (20/3 a 20/4)

t� 17 Hoje-você estará se

.\. � sentindo bastante
flexível, sociável

e alegre. Aproveite o dia para
namorar e se divertir com os

amigos. Só não deixe que a

famosa ironia ariana estrague
um encóntro que tem chance
de resultar em muita alegria.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
O amor está no

ar. Seu cérebro
está funcionando

como nunca e sua capacidade de
conquista também. Romantismo,
inteligência e capacidade de co

municação pode ser uma mistura
bombástica num dia como o de

hoje. Não desperdice as chances.

TOURO
(21/4 a 20/5)

.

Hoje o dia está um

pouco confuso. A

.
' ,subjetividade te as

susta,e faz coni que você perta o

controle:Nã9 deixe que os medos
e as inseguranças atrapalhem
seus negócios. O que você precisa
é apenas deixar bem claro tudo o
que for exposto.

,-:;- ""
CÂNCER

�;._;� �!��6é :!1��� em

: . ; que você daria tudo
o que tem para

ficar quietinho na sua casa. É
claro que ao lado de uma ótima

companhia: Você deve focar seus
. objetivos e não deixar escapar
aclareza no que se ref�re às
mudanças que deve fazer!

L� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
:: '} Se sentar por

� u..-: algumas horas e

colocar a cabeça
-

para trabalhar, vai se surpre-
.

ender com os resultados de seu

trabalho. Aproveite o dia para
investir suas idéias em lÍovos

projetos e perceberá o resultado
dessa atitude nos próximos dias.

Il}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você sabe que exis
te algo precioso
em você pedindo

passagem, mas não tem claro o

que � Se parar de querer enten
der tudo com seu cérebra, será
possível decifrar. Tente deixar
seu controle de lado e fazer fluir
seus sentimentos.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Pode ser que algu
ma tristeza antiga
volte a bater na

porta de seu coração. Se aconte
cer, saiba que tudo é passageiro.
Amanhã você se sentirá melhor.

Hoje reflita sobre a necessidade
de olhar para frente e deixar o
passado para trás.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você estará mais
introspectivo
durante todo dia.
Um sentimento

estranho, que você não consegue
definir está tomando conta de Seu
dia. Reflita sobre ele, mas não dei
xe que o baixo astral e sensações
indefinidas tomem conta de você.

DOMINGO

MíN: 15" C
MÁX: 26" C ��_,/

Sol com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Dia ótimo para sair
com os amigos.
Você precisa extra

vasar sua energia. Tudo, menos
ficar em casa vendo televisão.
O trabalho está fluindo bem e é
interessante colocar toda essa

necessidade de atitude e iniciativa
eill novos projetos.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Muitas das mu-
.

danças que você
tem tentado fugir

nos últimos tempos, estarão
muito preseQtes hoje. Não adian
ta fingir que não é com você. En
frente tudo o que for necessário.
O Universo está dando a você a·

oportunidade de mudar.

o CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2008
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Problemas etílicos
Dois bêbados diante de uma garrafa
de cachaça:

.

- Acho que eu vou parár de beber,
comenta um deles.
- Por que? Você está maluco? - indig
na-se o outro.
- É que toda vez que eu bebo eu vejo
tudo dobrado!

_

- E vai parar de beber só por eiusa
disso? Faz isso nõo, rapaz! É só fechar
um olho!

E�perto
A professora para Joãozinho:
- Oual o tempo verbal da frase: "Isso
nõo podia ter acontecido"?
- É preservativo imperfeito, professora.

.�.I'\.
AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O dia está mais
leve hoje. Os
sentimentos estão

fluindo com calma e você con

segue pensar com clareza sobre

quem você é e o que quer fazer
de sua vida. Observe e direcione
o excesso de energia que tem

experimentado nos últimos dias.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Voc.ê estará ainda
"_,,.., mais reservado e

f�hado em seu

mundo. Procure direciona� sua

energia ao trabalho ou cuide de
seu corpo fazendo uma mássa
gem especial, ou qualquer tipo
de desintoxicação. Jogue fora o

q_ue não é saudável a você.
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Jaina Perito e Sabrina loz, conferindo a última

edição do Pagode Chic da Choperia Bierbude

LIGEIRAS E BOAS
.

- AGrafipel agora têm prcdutosdulmnçlnnrluml
- Parece que o locação do Arena já está OK. e que dia 23 de
agosto os bandos NXZERO e FRESNO irãose apresentar em

. Jaraguá) fonte do informação é confiável.
- Embolado pelo sucesso dos eventos promovidos, o

Choperia Bierbude anuncio que agora TODA SEMANA vai
promover uma bolado de peso.

'. -Pessool do Xanghay Food garantiu que dessa semana não

possa, e que provavelmente amanhã o delivery de comido

OFICIAL
chinesa já vai estar funcionando em Jaraguá do Sul. O

.

telefone é 3273 7070, poro almoço e jantar.
Após recebimento de e.mail semana passado aumentamos o registro como sendo. - Dia 21 desse mês vai ter show internacional com o bando

garantidamente 9 (nove) o número de leitores desta coluna. Entre nossos Nazareth, no Moom em Joinville. Acredite se quiser, acesse
familiares, o mãe do Felfa, meu cão alfabetizado e outros dois amigos, damos os mncm.cem.brpern conferir.
boas-vindos à Anna CrisZ. à listinha. Beijão, obrigado pelo carinho.

Por
RicArdo
DA NieL freis

ENQUETES POR �CASO DA VIDA
EM JARAGUA DO SUL
VOLUME 1- Les Misérables

Questão 1 - São 17MB, você está indo pra coso, e o catador de Pllpelão está em

'pleno ..Beinoldo interrompendo o trônsita enquanto carrego nos costas 50% do

capacidade dó Companhia Brasileirade Celulose. Você:
o) Buzino histericamente até aquele mal-educado sair do cominho.
b) Deliberadamente-se enfio no pista do lodo, supondo que o carót�e trás

sobe quevocênão quer parare quetém umobstáculo à �Hafrentç:
-

.ii

c) Desvio do catador tirando tininho, que é pra ele ficar'muito assustado e.

!lunca mai� faler isSo. '.

" .

d) Cutuco ocorrinho pra mostrarquell1 é o dbno do ruo.
e) Ligo pra"�olício�ilendo que estão atrapalhando seo direi!Ô de ire vir.

f) �� pergvnta por:gue. nhlguém ainda Ieznada pro regularizar � situóçÕo
de

.

'essoas,�ntõo decide estacionar no locadora pro pegar u,m filín�:
NDA

Questõo 2 - E f�riâde e est� chovendg, Você sai pra comprar um pote-de sorvete
de 2 litros e quàndó pám "nó'sinalei'r-o tem uín doido fazendo malabarismo ou'

ch�la�do uma bolo em frente 00 seu éarro. Você:
éi' \

'ó) Começa a se abaixar de�a.garinho proa,le achar que nõo tem/hinguém
dentro do veículo.

e

"

b) Entro em pônico;ijoga osorveteno cora e desce
.•
a Reinoldo de marcho-ré.

c), Olho pias.moedos no painel mos nõo dá elos, então meio-hora depois
quandoes�á em coso fico se remoendode remorso e penQ.

...

/
_

.

: d) Dá {pilo pro coro, e.na ceio de Natal falo pros'pàrelÍtes que ap,óia causas
como as:'at:les de ruo alternativos". .

e) Murmuro "vai arranjar trabalho, vagabundo" sem pensar no foto de que,
talvez, VOCÊ nunca dono emprego pra ele.

.

f) Murmura "vai arranjar trabalho, vagabundo" .sem pensar no fáto de que
está chovendo,é feriado, e o caro está aiL

g)NDA
'

se

�.PORACASnCOM
*Deu orgulho: neste mês chegamos à posição de número 560 no ranking dos quase
5 milhões de blogs do país. Se o gente não fosse modesto, fazia uma festa (o que
não é má idéio).
* Boas-vindos o Gelson Bini, mestre dos referências e ícone do cultura alternativo,
que retornou 00 blog escrevendo coluna semanal.
* O papo no site começou com texto do Sabrina Passos, que informava do foto que
metade dos mulheres grávidas no Austrália nãohavia planejado o situação, e que
por lá agora se foz componho poro distribuição gratuito do tal pílula do dia

seguinte. Do site gineco.com.br (sob responsabilidade do Dr. Sérgio dos Passos
Ramos médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia, formado no UNICAMP) o
leitor Fábio S. mandou o texto:

"Anticoncepção de emergência é o administração de medicamentos até 72
horas após o relação desprotegido ou ocidental visando evitar o gravidez:
Também é chamado de pílula do dia seguinte. Dentro de suas características
só deve ser usado em caso de' emergência e não como método anticon

cepcional de rotina. Nem sempre surte resultados e pode ter efeitos colaterais
intensos. Usado até 24 horas do relação tem um índice de folha de 5 %. Entre
25 e 4B horas o índice de folha aumento poro 15 % e entre 49 e 72 horas o

índice chego o 42 % de fnlhas.lstn significa dizer que deve ser usado tão logo
seja possível após' a. relação desprotegido. Deve sempre ser receitado por
médico ginecologista e não pode ser usado de maneira habitual. Ou seja, é de
emergência. Em coso de necessidade você deve procurar um serviço de

ginecdlogia ou seu médico pessoal urgente."
.

Dizendo melhor: camisinha neles! - , ".

Vanessa Rodrigues e nosso gr:Qnde brother Juan
Reali, aqui um pouco mais sério que o habitual

F1 - GP BRASIL 200S"
O leitor André Lagedo está
montando uma excursão pró para o

eventc deste, ano. Interessados
fazem contato pelo 47 3055 0592.

-

�eu�e[6p�
Jaraguâ 3372-Q051
CorupÍl337S-2750

WIFI
Alôu você que tem WiFi em seu estabelecimento! Estornos montando para
ilivulgar o mapa dos pontos em Jaraguá do Sul. Restaurqnte, loja, posto de

gasolina, o que seja: se você oferece o recurso, faço contato informando!

DOMINGOOO
Ainda tem dois programões paro o doto: um que todo mundo já deve estar
sabendo é o peço que o cio. de comédia Melhores do Mundo vai apresentar
no SCAR-(3275 2477), e o outro é o JOGAÇO de futebol americano que vai
rolar no João Marcatto às 15h. O Joraguá Breakers dará início à ligo Cata
rinense de Futebol Americano 200B, em partido contmu Timbó Rhinos.
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VEíCULOS i IMÓVEIS ! PRODUTOS 8: SERUIÇOS I ANÚNCIOS DE UNitt

f.

DESAFIO - FAÇA UMAUTOTEST e conheça a propostaPESO PESADO JAVEL

Se depois disso você ainda optar em comprar o seu ZERO Km de outra marca, troqo a nota fiscal
. que ainda te damos o tanque cheio.
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II O CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA. 15 DE MAIO DE 2008 -VEíCULOS-'----�-------

.corn.br
Realizando sonhos

'VENHA COMP R SEU CA

/"

RO CONOSS

Rua_.SdliHlmt, 80,
COntN ..darapn\'- 8ul
Fonel 47 3275-1132

.

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

COMPLETO + CD

4:t,tlH·W

I
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 1986 cinza R$ 15.800,00
Corsa Wind 1995 azul R$ 11.300,00
Corsa Wind 2001 2p azul R$ 16.500,00
Ecosporte XlS 1.60l único dono 2004 R$ 38.800,00
Escort GlZetec 1997 ac/dhfkit R$14.900,00
Fiesta 4p 1998 R$ 12.900,00
.Fiesta Street 4p 2003 R$ 18.500,00
Fiorino 8aú 1.0 1995 R$10.500,00
Fiorino Furgão 1.5 1998 R$ 15.500,00
Ford Royalle 1993 cf kit GNV R$ 10.500,00'
Gol Gill 2000 R$ 16.900,00 ,

Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Gol CU 1.8 1995 R$ 12.300,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 23.000,00
Marea ELX 1999 compl + couro R$ 21.900,00
Palio EDX 4p 1999 compl azul R$ 16.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 28.500,00 .

Palio ELX 1.3 4p 2005 IdtJaq/te prata R$ 26.800,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 18.500,00 '

Palio 1.6 4p 1998 completo. R$ 16.500,00
Palio Weekend 1.51997 cf ac R$17.500,00
Parati Cl 1.6 1987 R$ 6.500,00
Santana Evidence 1997 R$16.500,00
Santana 1.8 4p 1996 R$13.500,00
Seat Inca 2001 R$ 15.900,00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9:500,00
Uno ELX 4p 1995 R$ 10.900,00
Uno EP 4p R$ 11.000,00
Uno Fire 2002 R$ -14.900,00
Uno SX 4p 1998 azul R$ 12.500,00
Uno Mille 1992 R$ 6.500,00
Vectra CO 2000 campi cf teto e camb.aut. R$ 29.900,00
Vectra Gl 2000 completo R$ 28.800,00
Vectra Gl 1997 R$ 18.000,00
Vectra GlS 1997 R$ 19.900,00

BLAZER 51 2.2 1999 BRANCA
COMPL
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VEíCULOS
·3275·0045 I 3275·1055

www.giovaneveiculos.com.br

O CORREIO DO POVO IIQUlNTA·FEIRA, 15 DE MAIO DE 2008

ASTRA SEDAN CD 2003 AR DIGITAL ASTRA ADVANTEGE 4P 2007 STRADA ADVENTURi 1.6 2002 COMPLETA

E MAIS ...

�m�� all�om8� 00

CORSA HATCH 4P 02
CORSA SEDAN 1.6 05
CORSA 4P OPCS + VIDRO 99
CORSA WIND 2P 97
OMEGA GlS 2.2 95

�gc ��llP6atdM�é.s 06
05

GOL G3 4P CI1Y 8V + OPS 03
GOLF Gl COMPl. 1.8 96
PALIO WEEK 1.5 8v completa 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
FUSION completo 06

�C�«d'�Nb8;fmgleto 01

SCENIC RT 1.6 2002 COMPLETA FIESTA 4P AND 97 C. OPCS FIESTA 1.0 4P 2005 C.OPCS ECOSPORT nr 1.6 COMPL+COURO+AIR BAG
00

KA 00
FIESTA Gl 4P COMPL. 00
FIESTA 1.0 4� c/dh 99
ESCORT ZET C 4P c/OH+ opcs 98

mg�t ��B�� compl. + gnv 97
95

ESCORT 95
ESCORTL 1.6 2P álcool 91

�õ�O�tM���ciC�e��éMOdas 93
05

PEU. 307 feline aut.+ couro 04
M. BENZ CLASSE A 190 01
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 00
CLIO 1.6 COMPL. 07

�I�O�EDAN 1.0 16)! completo 03
04

FEZER 06
TWISTER 05
TWISTER 03

lI11 NIJA 1994 CORSA WIND 4P'2001 C. OPCS CLIO 4P 2003 C. AR + TRAVA E ALAR. CELTA 2P 2001
SUZUKI YES 125 06
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Vai comprar ou trocar
seu carro ???

Por que não vem aqui?

r

AUTOMÓVEIS-

Temos mais de 1 00 OFERTAS

E a MENOR·prestação·da cidade

- ,

CONFIRA ...
'.

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

CELTA Vende-se, 04. R$ 19.500,00 ou

troca-se porcaminhonete. Tr: 9988-0428.

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

CORSA Vende-se, sedan, 04, prata, TE,
AL, roda esportiva. R$ 27.000,00. Tr:
3273-0459 ou 9613-4746.

MONZA' Vende-se, 94, 2.8, GLS, campI.
R$11.500,OO. Tr: 3370-7144.

VECTRA Vende-se, 98, CD, campi +

banco de couro, GNV. R$ 25.000,00
aceita-se carro de menor valor. Tr: 3275-
2421.

14 parcelas. Tr: 3370-5792.

FOCUS Vende-se, 03, 1.8. R$
32.500,00. Tr: 8434-2587.

tFORD PAMPA Vende-se, 95, 1.6, branco. R$
10.500,00 Tr: 9655-5409.

CORCEL Vende-se, 75, 4 pts, marrom.
R$ 5.000,00 neg. Tr: 3376-3805.

CORCEL Vende-se, 78. R$ 2.500,00. Tr:
3273-1936.

COMBI Vende-se, 92, 1600. R$
6.500,00. Tr: 9655-5409.ESCORT Vende-se, 88, XR3, conversível.

R$ 6.000,00 ou traca-se. Tr: 3370-0760 .

ESCORT Vende-se, 96. R$ 5.000,00 +
FOX Vende-se, OS, c/ opcionais, ótimo
estado. R$ 33.000,00. Tr: 3370-5622.

AUTOMECÂNICA DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

@ c:': allfIJD

IN-lEÇÃO ELETRÔNICA

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário

Blazer DLX Executiva
completa GNV /98 /
branca. 8$ 29.800,00

veiculas

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

www.streetcarveiculos.com.br

Fiesta Sedan ,2005 RS 29.990,00

•

t FIAT
CAMINHA0 - Vende-se, mercedes
1934/90 R$ 58.000,00. Tr: 9929-743.6.

CLASSE A 190 Vende-se, 02, prata.
campI. R$ 27.000,00. Tr: 47 9169-1272.

CAMINHONETE - Vende-se, 80, P10,
diesel, ou troca-se por outra carro. Tr:
3375-2781.

CAMINHONETE - Vende-se, F1000, a

diesel, carroceria de madeira. Tr: 9187-
1025.

JEEP Vende-se, 70, sec, freio a disco,
pneus novos .. bancos concha, 4 pontas,
caixa e embreagem nova. Tr: 8436-3641.

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

CAMINHONETE - Vende-se, 02,
Mitsubischi, L200, cinza. Tr: 9929-7436.

PICASSO Vende-se, exclusive, 02. Tr:
9654-5380.

MOTOS CAMINHONETE - Vende-se, 97, GM S10,
c/kitgás. Tr: 9929-7436.

SPRINTER Vende-se, 98, 16 lugares, c/
linha. Tr: 9654-5380.

#
""

, .�j
automóveis
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(47) 3370-3015

CORSA S 4PTS 03 1.0 AC OH VE TE s

: OT
.

CORSAWIND1.04P,S98DTlT
BRAVA HGP4PTS 02 1.8 V AC 'OH
ALCOVETEOT

, fIESTA4PT:S 08 OK
BLAIZER 8(C 4PTS 98 4,1} AL AC OH
VE TE RE Dl LT RLL FN BE C0URO
GNV
CORSA S 4PTS 04 1.0 AC DH DT
PAllO ELX 4P'fS 08 OK AO KIT SPORT
P�E SOM EN METALICO
FIESTA4PTS H 1.0 0.4 AL TE DHT
PAllO FI.RE FLEX 4PTS 06 BASICO
PAllO FLEX 4PTS OK 08 AC llH'VE TE
LT Dl KITCELEB.II

.

GOL4PTS 1.004AOOTU
307 H FELINE 4PTS 2.0 16V 07 ACD
OH AL ÍlE TE RE FN DT LT CD RLL;
S.CHUVAS.FAAOIS CS ASS AS2
03 GLX 4PTS'l.6 16V 04 AC OH ABS

.

N�ERL6
FLEX4ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ..

CONSULTE ..NOS

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

CAMINHA0 Vende-se, Mercedes
1934/90, cavalinho. R$ 58.000,00. Tr:
9929-7436.

JEEP Vende-se, 70, 6cc, freio a disco, PICASSO Vende-se, exclusive, 02. Tr: SPRINTER Vende-se, 98, 16 lugares, cl
pneus novos, bancos concha, 4 pontas, . 9654-5380. linha. Tr: 9654-5380.
caixa e embreagem nova. Tr: 8436-3641.

• OUTROS

CAMINHONETE Vende-se, FlOOD, a

diesel, carroceria de madeira. Tr: 9187-
1025.

.

CAMINHONETE Vende-se, 02,
Mitsubischi, L200, 4x4 cabine dupla,
cinza. R$40.000,00. Tr: 9929-7436.

CAMINHONETE Vende-se,97, GM S10,
simples, cl kit gás. R$ 20.000,00. Tr:
9929-7436.

CLASSE A 190 Vende-se, 02, prata.
campI. R$27.000,00. Tr: 47 9169-1272.
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Peugeot B()xer

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

Peugeot 407 Sedan Peugeot 4Ó! SW Peugeot 307 HS Peugeot 307 SW Ptiugeot 3�7 CC Péugeor 307 Sedan Peugeot 206 Escapade
.

Peugeot Partner

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

Blumenau • (47) 333 1-4500

Itajaí,:, (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul- (47) 3522-0686

Fotos somente para fins ilustrativos, Campanha "EU E PEUGEOT, PEUGEOT E EU", Pe:ugeot20fi H8 Sensatkffl1.4t Flex,3 portas,hnolmndelo OSf08, pinturametálica Preto Perta Nera,atravésdo Peugeot On Une � Freie íncluso - Preço pUblico sugetjdo perevenda a vista apatnrríe RS 28,690,OO-A condiçâode Pronta
Entrega e EmpiacamentoGráfis i\. válida para veículos Peugeot206 HBSensation 1 ,4L Flex - Velcu!o de Intl:lmet;AAolModelo.:08IOS-Exclusivamente na Cor aranca-15 Ulliáades em estoque nas Goucessionârlas Strasbourg na cor8ra/1ca,Peugeot200 tiB Presence 1.4LFle-x-03 Portas-Atcondlcionado manual:....

DireçãoHldmlllica -Vidros e travas elétricas - f1¥ó!s de Neblina - Ano/Modefo,:08I08 - Pintura sóllda - Frete Incluso -Valor tabela deas 39..200,00-Valor promocional apartír deR$ 34.990,00 r.omAS 4,300,OOde bônus já incluso -15unidades em'estoquenasCo�sionáôasStrasbourg.Peugeot 206 SW Presence
1,4l Flex, 5 portas, anolmodet9 08108, pintum-sólida..Frete incltl$O. Preço pUblico,sugerido..�ra venda à vista a partir de R$ 42.640,00. PlanoCDC � Crédito Direto aoConsumidorpelo Banco Pe�ge!lt Simulação considerando o,veiculo acimae o preço àVista-sugenOO da AS 42.640,00 para aGrande São Paulo;P�o de
¥meses sendo: EJUrada de R$ 2� .320,00 (50%) á vista,mais 24,paroelas fixas de R$'1.021,99CDm venctnlento da 1 (primeira) p&fcelapara30 d'las, Preço total do veículo à prazo para 24 moses:R$ 45.847,76. 'Taxas de luros 24 meses de 8,601%ae.aeel (CustoEtettvoTotal) da operaçãode flnancianHmtoé de 15,09'10
a.e o1,1B% am cOn'llncfdêncla de IOF de 3,0% era paraPessoa Física (o custo do IOF adicional de 0,38% está Incluído no coeficiente): SUjelto àaProva� de crédito.As uixas poderão ser alteradas se houver alteraçõesSignificativas nomercarío financeiro, sem aviso prévio.UnhaPeugeot307 He Presence l.6l Rex -

05 Portas - Freios-ABS -Airbanduplo· Ar condicionado - Direção Hidráulica - VIdros e travas etéfrícas - Regu!agem dasaltura tins farols do banco e do vetante-. Pintura Sólida - Freto NÃo Incluso -Veiculo PRONTA ENTREGA nas Cohcessionâlias strasbourg - Preço a partir de RS 55.850,00 - 05 u-nitlades em estoque
nasCOl,lceSSionãrlas Strasoourg.UnhaPeugeot 206 HB Felinfll.6 FLEXAutomâtico-.ArCon\1icionadoDlgltal-Dlração Hidráulica- Sensor de i1umin;tção If sensorde chuva - Vidros e travaselétricas-Faróis de neblina - Rodas ue liga leva - FmlosABS-Anon.'odelo,: 07/08 - Pintura sólitla - Frate Incluso -Valor tabela
de AS 49.950.00-Valor pra'!1oclollal.apartirde RS 45.950,OOcom R$ 4.000,00 deMnusJá il1t1usu, ·'0 umdadeaem as!oque nas ConcessIonárias Sh'asbourg.Peugeol307 SW 2,OAllureMedmica- Tela panorâmico de vidro -Ar cond!ciunado- OIrfiçáo Hidráulfca - OOAirbags - FreiosAbs- CO PlayerMP3;-Pintum
MetàliCil- Frete Incluso - A partir ueR$72.990,00- 03 unldadea em estaque ná'S,Co/1CBssion;Jlias Strasbourg.Prazn 'de vigência da ptcmcçâo de 0610512008 a 3110512008, ou enquanto durarem es estoques. Todas as foros somente pard fins Ifustrativns. Não cum{�latlva para oalras promoções. Paramais informações
sobre preços e condições especats, consulte à Rede de COncessionâliasStrasbourg, liguepara uma ücncessionária Sirasbourg,

www.strasbnurq.com br DIRIJA !"SSE PRAZER

---� ,__------_....._----
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Jaraguá do Sul - Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - B. Ilha da Figueira CONSULTE: 3372.0676

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

"Imagens de 'cunho meramente ilustrativas. 'Ofertas válidas até 16/05/2008. 'Financiamento sujeito a aprovação cadastral.
VEíCULOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

Fiat / Uno Mille 1.0 Ep
95/96, azul. gasolina

alarme, descmb. traseiro, trava elér,
RS 11.000,00

Fiat / Palio Weekend
1.06 Marchas

99/00, cinza, gasolina, completo
R$ 20.500,00

�I .. .

.

.,,,
�,.� t,ifr�;" ...,

ford / Fiesta Sedan 1.0
05/05. prata, gasolina

CO player, n:lôgio, trava eléí., vidros elét.
RS 27.500,00

Fiat / Stilo 1.8
04í04, branoo, gasolina, completo

RS 31.000,00

Ford I Fiesta 1.0 Fiat / Palio Weekend Stile 1.6
_ 99/00, azul, gasolina

-

98/99, azul, gasolina, completo
ar quente, calha chuva, desemo. traseiro, DH RS 19.000,00
limp. traseiro, película, tapetes, vidros verdes'

R� 16.800,00.

/";v�
.� '.'l

we-»
FiaI / Siena Fire 1.0

03/03, prata, gasolina
(ri;) elét., desemh. traseiro

faróis aux., moas liga leve, tapetes
R$ 23.500,00

VW í Golf Generation 1.6
02/03, prata, gasolina, completo

R$ 34.500,00

•
. Ford / EcoSport 1.6 XU
03/04, preto, gasolina, completo

RS 39.500,00

.Benault / Scénic 1.616V Rt
99/00, cinza, gasolina, completo

11$ za.aoo,oo

GM / Montana 1.8 Off Road
04/05, bege, flex, completo

RS 35.500,00

Ford / EcoSport 1.6 Xlt
04/04, prata, gasolina, comoleto

.

R$ '39.500,00
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CLASsmfAIS QUlNTA·FEIRA, 15 DE MAIO DE 2008 .

EMPREGOSI CURSOSI CONCURSOS

• Apenas um aluno por micro
• Horários flexíveis _

• Sem taxa de matrícula
• Todo material aidético incluso
• Professores totalmente capacitados
• Amplas salas climatizadas.

Além de tudo isso a

Yes Jaraguá Esquerdo ainda facilita
a forma de parcelamento
do seu investimento.

. ova escola Yes ras no .Jaraquá Esquerdo

Diferenciais Yes Jaraçuá Esquerdo: Estavam presentes no evento oa alunoS', paiS', professores, famãlares; amigo�
e-toda à equipe YesBras!1l

.

o horário de atendimento:
Segunda à Sexta...feira:
8h às 12h e das 13h às 21h
Aos sábados:
8h às 17h .

"Sem fechar para' almoço"
Karla Kraus 6Maroan Catelan Alaxant\tre
recebendo aAl'Jwrização (:fe Uso daMslta.,
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Assistente Tecnlco em Montagem e Manuten.çao de Micro

Designer Têxtil (Arte Finalização Digital para Estampas)

Sáo 13hás17h-

19h as 22h

Desenvolvimento de Equipes 19h às 22h .

07 14,21,2&00; ,

Boas Pritticas em Manipulação de Alfmen10s
.

20 07 14,2H28/06. 06{Q7fOS Sáb Bh às 12h

Gerenciamento de Compras 1 30

.. ,--�","-"-"""�---���".,..:......,-,�-�_-.............",,�,�--,\..............-.
Contas fi Pagar � a Receber .

i :;0

lú5.12tDifOS

"'21:28700; 05, 12'l'9Ó�r"

Rua dos Imigrantes, 410
Vila Rau - Jaraguá do Sul

Fone: (47) 3275-8400
www.sc:senac.br

l.eolIS-

MATRíCULAS ABERTAS:
,

FAÇAA $UA ESCOLHA!
E AUMENTg A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
,

Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 � Registro n° 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure � Unhas Artísticas

'

- Depilação - Maquiagem .

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Oulropraxla
- Massagem na Cadeirá Ergonômica

���Q�:rQ£9M
,

' Rua: Epitácio Pessoa. 85 - Centro

Maiores I-nformações
Fone: 3055-2021 ..

OFEREÇO-ME - Para trabalhar de
diarista e Baby Sister noturno (tenho
referencias) Tr 841 í -: 839 all

9q35 24/6 Rasara,
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----------�OPORTUNIDADES

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

selecao.jaraguadosul@back.com.br

exta-te\ra das 8:00 as 11 :30 e das 13'30
.

. de segunda as.
. . as 17:J

Horário de atendimento.
_

.

Il.

AGENTE DE ATENDIMENTO / RECEPÇÃO Ensino médio completo, informática, conhecimento em

excel. Facilidade em atendimento ao público. Horário: das 13:00hs às 22:00hs e sábados alternados.

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. Horário normal.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Para atuar em primeiro ou segundo turno. Operação de centrífuga, secadora e

máquina de lavar. Residir nas proximidades do bairro Ilha da Figueira.

AUXILIAR DE MECÂNICO Para atuar com sistema de freios pneumáticos. Horário normal, de segunda a

sexta e sábados alternados.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO Ensino técnico na área completo. Conhecimento em manutenção de

empilhadeiras. Horário normal.

ESTÁGIO EM ELETROMECÂNICA Cursando ensino técnico na área. Para atuar na área de montagens de

máquinas.

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

MECÂNICO .Conneclmento em mecânica geral. Para atuar com sistemas de freios pneumáticos. Horário
normal, desequnda a sexta e sábados alternados.

PROJETISTA Ensino.médio completo. Conhecimento em SolidWorks, Auto Cad e fabricação de máquinas.

TELEVENDAS Ensinornédio completo. Conhecimento na área de televendas ativo e receptivo.

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

VENDEDOR INTERNO Desejável ensino superior completo ou em curso na área de vendas. Conhecimento e

habilidade em vendas e informática. Disponibilidade para atuar em horário comercial.

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

t CASAS
AGUA YERDE Vende-se, prox posto

.

Marcola, cl laje, 4 qtos, 2 bwc, gàragem, FI$
100.000,00. Tr: 9137-5573. Creci 11831.

AMIZADE Vende-se, alv, cl 01 suite, 3

MULTI()()M
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Portão eletrônico
Interfone
Alarme
Controles de acesso

Câmeras - cftv

INSTALAfJlOS ALARMES NAS PRAIAS

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

qtos, churrasqueira. R$ 120.000,00. Tr:
9137-5573. Creci 11831.

ANA PAULA 11- Vende-se, 3 qtos, 3 bwc, 2
garagens, cerca de alumínio,' portão
eletrônico, piscina. Troca-se por casa em

outro bairro ou chácara. Tr: 3376-1574.

BARRA VELHA
"

Vende-se, de mad: cl
108m', 300m' da praia no centro. Tr:
3372-2423.

CZERNIEWICZ - Vende-se, 120m', de alv;
prox. Scar. R$ 70.000,00. '(r: 3276-0638.

JOAO PESSOA. Vende-se, 14x15, ao

lado do n° 9000. Tr: 91 04-8548.

MALIBU Vende-se, 03 qtos, financiãvel.
Tr: 3273-5233.

-

VILA LALAU - Vende-se, sobrado, ponto
comercial, cl 197m'. R$ '190.000,00. Tr:
8832-1832.

CALÇADAO Vende-se, 2 qtos, si
garagem. R$ 70.000,00. Tr: 91'37-5573.
Creci 11831.

CZERNIEWICZ Vende-se, suíte, 2 qtos,
chur e garagem. R$ 98.000,00. Tr: 9137-
5573. Creci 11831.

� TERRENOS ,

. ITAPOÁ Vende-se, cf escritura. Tr: 9183-
7.373.

RIO CERRO II - Vende-se, 50000m', 2

lagoas, cachoeira. Tr: 3376-0726.

TRES BRIOS DO SUL Vende-se, Perto do
Rodeio, terreno 300m'. R$ 20.000,00. Tr:
9137-5573. cerci 1'1831

VENDE-SE Terreno de 3.571m', cl casa
de alv, salão de festa, churr, 2 lagoas,
nascente. Aceita-se apto no centro'como

ALUGA·SE
QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

Reserve também na praia.
3370-3561 c/ proprietário

entrada. Tr: 3273-5233.'

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

• SALAS COML.

SALA Procura-se, comercial, para
Mercearia. Tr: 9112-3947.

t LOCA OES

CASA - Procura-se, pi alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437.

JOAO PESSOA Aluga-se, 1 quarto,
banheiro e lavanderia. R$ 220,00. Tr:
9116-6111.

JOAO PESSOA Aluga-se, quitinete, qto,
COZ, bwc, .garagem. R$ 300,00. Tr: 9116-
6111.

PROCURA-SE Moça pi dividir apto no

'centro, quarto individual, entrada imediata.
R$ 200,00. Tr: 9975-6297.

O· f,�'II\t1ÓVEIS�f"'" CRECI 7146
.

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

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

� CHÁCARAS
CHACARA - Vende-se, no Putanga, cf
7.000 pés de eucalpitos, casa de mad. R$
90.000,00. Tr: 3373-0098 ou 9183'8081 . Vende-se Casa em alvenaria cf 70m2 em terreno de

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

• CARTÓES DE VISITA· CARIMBOS' FLYER'S • PANFLETOS·

CARIMBOS DE MAOEIRA

DER$ 3,'
_;.,2;;'� �E VISITA A PARTIR DE

R$ 45�80 O Ml� O

BOs AUTOMÁTICOS A PARTIR

DE R$ 12,90

(047) 3273-6433 dwc�rimbos@hotmail.com
dwcanmbos@brturbo.com.br
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DETETIVES
PARTICULARES DETETIVES

PARTICUlARES

• Sigilo absoluto
• Causas trabalhistas
.• Extraconiugal
• Furtos e roubos
• Pessoas desaparecidas

Investigação em Geral, Civeis e

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

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas
TEL: 3370-9513

E-mail: climasularcondicionados@gmail_com
• Rua José Theodoro Ribeiro, 1015. Sala 3.

• Ilha da Figueira • Jaraguá do Sul. SC. (47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
(BRASil E EXTERIOR)

CQnt.attHl
Tocn'cD

• Tel.: 33709513Denllson Cel.: 8428 6133
Tr: 3370-7929 I 9931-9138
detetivelori@yahoo.com.br�

MAQUINA-Compra-se,delavarroupade '. Confira nossas Promoções de Inverno
madeira. Tr: 3370-5792.

Meninas Mariazinha1 m Electrolux
tiEltVIÇO AUTORIZADO

� Springer

fJGREE

.:TMNE· _LG
g.idea

Consul

VENDE-SE
.YORK

CALCULADORA Vende-se, Hp, 12C
platinum. R$ 220,00. Tr: 3376-2300. au
9136-2300. I> DIVERSOS0296 ou 3273-2170 cl celinho. PURIFICAOOR Vende-se, de água,

gelada. Tr: 9128-2044.
NOTEBOOK Vende-se, Hp, TX 1410, tela
retrátil. R$4.500,00. Tr: 3055-0024. ROUPA Vende-se, de borracha

mormaii,com um inverno de uso.

PANIFICADORA Vende-se. Tr: 3374-5831. R$400,00. Tr: 9988-0428.

CAMERA Vende-se, digital, Genius. R$
130,00. Tr: 3376-2300 ou 9136-2300. PRECISA-SE -. Livro, Preconceito

lingüístico, O que é, Como se Faz de
Marcos Bagno. Tr: 3276-0340.CERCA Vende-se, de ferro, 12 mts, em

ótimo estado. R$ 600,00. Tr: 9988-0428.
PRANCHA Vende-se, pró ilha 6'3. ROUPA Vende-se, de Taekwondo, PRECISA-SE Roupas pi crianças,

FILHOTE Vende-se,gatopersa.Tr:3370-1856. R$350,00. Tr: 9988-0428. tamanha 46. Tr: 3370-1856. menina de 6 anos e menino de 7 meses. Tr:
3376-4028.

FILHOTE Vende-se, Maltês, cl pedigree.
Tr: 3375-2006.

SANDUICHEIRA Troca-se, grill nova, por
uma batedeira. Tr: 3276-2196.

w8arSe você tem problemas
com SPC e Serasa

Telefon.ia fixa móvel e

restrições no CPF,
. resolvemos o seu

problema em tempo
limitado.

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

Fone: 9169-7568 cf Cristina.

ACOMPANHANTE
DE EXECUTIVO

FILHOTE Vende-se, Pastor. Alemão

(pastor branco suíço). Tr: 3373-5287.
TELHAS Doa-se, 300. Tr: 3273-5886.

EnContro 1105 amigos e casais

ShoW Ite streer tese.
com maiS De 15 mUlheres

TERNO Vende-se, social, novo, tamanho
46. Tr: 3370-1856.KIT GAS Vende-se, pi carro carburado.

R$ 900,00. Tr: 3273-0216 ou 9177-2300.
TITULO Vende-se, do Candeias. R$
800,00 + taxa de transferência. Tr: 9993-
5363.

WAlQUIRIA
Discrpta p Sigilosa

Atpndp sompntp Hotéis li Motéis

LABRADOR Vende-se. R$ 200,00. Tr:
3375-2411.

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

Tel. 3273-2347 I 8853-971

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

TRAJE Vende-se, Gaúcho, masculino, cl
bota n° 42. R$180,00. Tr: 3376-2300.

Tr: 8412-5313MESAS DE BILHAR Vende-se, oficial,
campI. R$ 2.000,00 cada. Tr: 47 3275-

VIOLAO Vende-se, elétrico, estudante.
R$150,00. Tr: 3275-6921.

360.
apenas

1.449,,00
8x sem juros

f$f::::ft4!�r·tfft=FIBA .�
apenas

1'.449 O
ax semluros

Play5tatlon.2
à partir de

549,OQ.�.
U;J

Ibent
ar :Dct,sCx.aClV'"�@"ltCOG
L'tlicltIC Oc::D't.l8,s cl@ 'Ceder,s c:J.S "I'tI�

O "l'tluiCe "I'tIc:dG I

NINTEÚDO
GL\JVIE CUBE
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CHEGOU
O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

,

TINTA SELADOR ,

Acril Acril
Semi brilho 181t Premium 181t l'

R$120,00 R$ 35,00 ,

,

MASSA MASSA
Corrida Corrida
PVA 20kg Acrílica 20kg ,

R$ 12,00 R$ 30,00 ,

,

GRAFIATO TEXTURA
,

Hidrorepelente Acril

20kg Hidrorep. 20lt
,

R$ 25,00 R$ 25,00
.

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA
Condi�ões de pogamento: 1 + 2x sem

iuros com cheques ou 3x sem iuros
com cartão de "édito. Consulte I VISA I !!!!!:!!!!parcelamento em até 6x no cartão '.

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 2a à 6a das 8h às 12h e

das 13h30 às 18h.
Aos sábados das 81i às 12h.

TellFax: (47) 3370 1155
graffyartiaragua@terra.com.br

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

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

PRDIVIDÇÃ.D
......

DE IIOMINGO A QUINTA R$11 ,g9
SEXTA E SÁBADO R$·1�,OO

Pizza G '35em' + refrigerante � R$ 19,00
Pizza M 30em = R$ 12,00 ',
Pizza P 25em = R$ 7,00
* Bordas recheadas * Entrega ã cQ"sullar taxa

v

..

q �

Disk Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30

Rua Barão do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul - se
(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

Sem taxa de adesão;
Redução de parcela após contemplação (via lance);
Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance)'. r
ntecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
m juros, sem taxas extra etc;
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30.000,00
35.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.00000
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90.000,00

37S,94 3"5,65
442,"0
505,26
63",58
757 S9

SS42..
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..... 36,S4
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PLANOS DE CONSÓRCIO
PARAVEICUlOS

,

I 70CREDITOS MESES'
13.15700 21990

15.350,00 256,55
17.543,00 293,20
19.736,00 329,86

:Jd¥Jihl£M
3924323.48000

25.19000

37.56500

38.77000

do Sul 3371-8153
ão Januário Ayroso, 80

,�'" �r1iaosilver@netuno:�?�:?� .,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 ÓPTI,CO PS2
• CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS
.' FAX 'MODEM $6 �BYTE�, '

.,,.,ONITOR'�CQ l7" iG L1753T
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INFORMÁTICA

COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL
PENTIUM DUAL CORE E2160 1.8 GHZ

• DRIVE DISQUETE 1.44 www.formigari.com.brI47 3371.0034
R. Roberto Ziemann, 201 - Czemíewkz

• HARD DISK 160 GBYTES SAMSU�G SERIALATA
• GABINETE 4 BAIAS ATX

apenas ""

149900I ,_
. a vista
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SAÚDE & BELEZA

'Í''1,!: PILATES

SAÚDE BUCAL

Clínica Geral
,

Périodontia ", i
Implantes denlàfs
Prótese.s Denlais í

1,

Angelo Schlochet, 173, Centro, Jaraguá do Sul
(p,,""'mooo BeiraRia) lone,·3371-0938

• ')\ PILATES

top
I> Pilates "Nutrição " Personal Trainer

.. Fisio Estêtlca " cçnotcronemento cardia Vascular

Agende uma aula experimental!
473371-4531

. www.toppilates.com.?rltoppilates@toppilates.oom.br
Rua Erich Mielke, 80 - Centro

. Clinica SorriDent [.
SC-EAPQ..7,11

([)r. 'Ihiaqo 'lY1.onseff(jJorefa
OR_o/SC- 8.421

1t1.estre em Impíantodontia
�

Especialista em Impíantodontia
Especialista em Pedoáontia
Cíiníca gerar
(}lróteses Tel.: (47) 3055-2796

Rua João Marcato, 103 - Centro - Jaraguá do Sul

E-mail:.clinicasorridenl@superig.com.br

"

CLíNICA' '. :: : '

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates -

Psicologia
Psicopedagogia
$hiatsu
Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia

.
Rua Bernardo Grubba, 62 ' 3371·6022

_ FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

Clínica Gl'ral

Implantodontia
Cirurgia
Protese
Endodontia·

·

.

Dentística

Rua JoãoMarcatto, 62 Centro - Jaraguá do Sul/SC

3371-5827 Emergência: 8424-7027.

Como lidar com o Ronco ... da Mulher
Quando o assunto é

o ronco feminino, os
maridos não
costumam

correponder às
esposas com a

mesma compreensão
com que são

'tratados. Acham-se
muito mais

incomodados nessa

situação inversa,
·

sendo comum uma

postura ríspida ou
mesmo chantagiosa.
Isto porque 0 ronco,

quando oriundo do
homem, é tido como

algo natural do gênero, ao passo que na

mulher, é tido como uma deselegância.
Como sabemos, o ronco é

involuntário, mas muitas vezes chega a ser

motivo de separação de casais, que passam
a dormir em quartos separados. Isso é

extremamente negativo e prejudicial para
a vida à dois. A cama assume um

importante papel na vida conjugal: é o

cenário de muito o que acontece de bom e

ruim da relação. Antes que esse' extremo'
aconteça, saiba que' a solução para a

convivência do casal quando um deles
ronca, obviamente, não é deixar ó quarto.

Embora a medicina tenha
'

desvendado a causa do ronco e da apnéia
do sono, alguns profissionais ainda não o

tratam como um distúrbio respiratório que

exige tratamento imediato, antes que
evolua para quadros sistêmicos graves ou

· até mesmo irreversíveis.Não menos

importante do que a prevenção da

hipertensão, desequilíbrios endócrinos,
diabetes, obesidade, derrames, infartos e

alterações da memória, o tratamento do

Foto Ilustrativa

ronco possibilita livrar-se de um incômodo

companheiro dessas portadoras: o
constrangimento .

Assumir serportadora desse
distúrbio e buscar auxílio profissional para
livrar-se dele reflete uma postura corajosa.
Mas mais do que isso, expõem o o,
interesse em melhorar a qualidade de vida,
sua e de sua família.

O ronco e a apnéia do sono podem
ter solução através da utilização de
medidas simples, associadas ao uso de um

aparelho odontológico. Personalizado e

eficaz, ele pode lhe auxiliar a ter noites

tranquilas, reparadoras e mais românticas.

Para maiores informações, contate-nos:

Dr. Thiago Roberto Gemeli ' eRO 9356
Consultório: Rua João marcatto, Nº 62,
Centro jaraguá do Sul
Fones: (47) 3371 ..5827 (47) 9945 ..4004

O CORREIO DO POVO m
QUINTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2008 ...:..

.. PSICÓLOGA INFANTil '

JANAINA CARVALHO SELL
.

Psicóloga tRP·12/05326

GOGIA

i,216
(e oldoRaul
rr: 9962·7692/3370.1867

; FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

, SAÚDE

CANGIN
ENERGÉTICO SEXUAL

100% DE ERVAS NATURAIS
VENDO CANGIN UM PODEROSO

ENERGÉTICO SEXUAL FEITO 100%
.

DE ERVAS NATURAIS.�NÃO TEM
EFEITO COLATERAL, NEM CONTRA

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

D.URA 12 HORAS. VALOR - R$15,00.
.

EFEITO GARANTIDO' PARA HOMENS
E MULHERES

Contato/Entrega: 9989·2507

; ,'ffffi PSICÓLOGA

Dr. Daniel.AntonioWulff
Membro da Sociedade Brasileira dei
Ortopedia .e:TráumatoJogia
Membro Titular da Sociedade Brasileira
de Traumat6Jogia Desportiva

Rua João Picolli, 216
(esquina Reinoldo Raul
Ir: 9962·7692/3370-1867

,

Cl'ntro de Estética

'DraA.. "oi�:4145
Flsjoterapeuta
Cref/to 5/29945

.

No apice da SUa beleza!
Estética Facial, Corporal, Reiki
Rua João Picolli, 449 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OPORTUNIDADES

Mais recursos.Melhol:es humanos.
TRABALHO. TEM.PORÁRIO . RECRUTAMENTO Ê S.ELEÇÃO .. CONSQLTORIA . ESTÁGIOS G

iii••
www.grupometa.-corrl

.

,

- Centro Tel. 3276-0700"Rua Henrique Piazera, 1'Q3
� I

JARAGUÁ DO SUL Disponibilidade para atuar no primeiro Disponibilidade para atuar em horário pintura a pó. atuar na Ilha da Figueira. I;IESENHISTA - TÊXTIL
.

turno no centro. Desejável ensino normal no bairro Ilha da Figueira. PROGRAMADOR (A) VENDEDOR (A) EXTERNO Conhecimento em Corel Draw;
fundamental completo ou cursando. Desejável conhecimento na função. Conhecimento em Visual Basic .net e Conhecimento na função de vendas Photoshop e traços desenhados a mão.
AUXILIAR FINANCEIRO GERENTE INDUSTRIAL java. externas no ramo de aço e similares. DOBRADEIRA
2° 'grau completo .. Desejável estar Cursando Ensino Superior Completo ou PROGRAMADOR (A) WEB VENDEDOR (A) EXTERNO Disponibilidade para atuar em.horário
cursando ensino superior. Conhecimento cursando. Conhecimento na função no Conhecimento em desenvolver websites Disponibilidade para atuar na Micro normal.
em contas a pagar e faturamento bem ramo metalúrgico. noções básicas com PhotoShop, Corel região e para viagens. Conhecimento na ESTAMPADOR(A)

.

como escrita fiscal e folha de INSTALADOR DE ACESSÓRIOS Draw e recorte de layout HTM Flash PHP. área da saúde (equipamentos, Conhecimento em peça piloto.
pagamento. Conhecimento com instalação de Desejªvel conhecimento em: ASP NET. medicamentos). ·ESTÁGIARIO DE ENGENHARIA DE
CONSULTOR COMERCIAL - acessórios automotivos. PROJETISTA VENDEDOR (A) EXTERNO PRODUÇÃO
2° grau completo. Conhecimento com MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS Cursando ensino Superior ou Técnico. Desejável conhecimento na função com Cursando Ensino Superior.
vendas externas. Oesejável estar Cursando 2° grau. Conhecimento e experiência em leitura e telefonia móvel. Conhecimento em informática.
COMPRADOR (A) Conhecimento em mecânica geral de interpretação de desenho; Auto Cad; VEN!lEDOR (A) EXTERNO . ESTÁGIARIO EM CUSTOS
Conhe.cimento na área de compras, automóveis. Solid Woks. Cursando ensino superior ou técnico em Cursando Ensino Superior em Ciências
escrita fiscal, controle de estoque. MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA RECEPCIONISTA DE SERViÇOS - Designer ou arquitetura. Necessário Contábeis, Matemática Financeira,
Desejável estar cursando ensino Desejavel conhecimento na função. ,CONCESSIONÁRIA

.

possuir curso de designer de interiores. Administração de Empresas.
superior. Disponibilidade para amar no. bairro Desejável estar cursando 2° grau. VENDEDOR (A) EXTERNO - SETOR Conhecimento em Informática.
ENGENHEIRO MECÂNICO Baependi. Conhecimento em informática e no ALIMENTíCIO ESTÁG.IARIO EM MARKETING
Superior completo ou cursando. OPERADOR DE GUILHOTINA ramo de auto peç)ls .. Ensino Médio Completo. C.ursando Ensino Superior.
Disponibilidade para atuar no bairro Ilha 1 ° grau cursando ou completo. REPOSITOR DE LOJA Conhecimento em informática e Auto
da Figueira: Conhecimento na função no Conhecimento na função no ramo Disponi.bilidade para atuar no segundo GUARAMIRIM Cad, Photoshop e Corel Draw.
ramo metalúrgico. gráfico. DesejáveJ conhecimento com turno no centro. Desejável. 1 ° grau PROGRAMADOR (A) DE PCP - RAMO
ENGENHEIRO CIVIL máquina de acabamento gráfico. completo ou cursando.

ASSISTENTE DE ESCRITA FISCAL
TÊXTIL

Ensino Superior Completo. OPERADOR DE PRENSA
.

TALHADOR (A) Conheclrnento na função no ramo

Conhecimento na função. Conhecimento em prensa no ramo Conhecimento em talhação manual e Cursando Ensino Superior ou completo. têxtil.
''oisponibilidade para atuar em Rio do Sul metalúrgico. enfestar. Conhecimento na área contábil e fiscal, SUPERVISOR(A) DE ENGENHARIA:
ou ItajaL OPERADOR DE TELE VENDAS TORNEIRO MECÂNICO legislação, atendimento a clientes. CUSTOS
ELETRICISTA INDUSTRIAL Conhecimento na função e com Conhecimento:na função. AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ensino Superior Completo.
Curso de Elétrica. Conhecimento com informática. desejável possuir curso na

.

. SERRALHEIRO Desejável estar cursando ensino Conhecimento em: Sistema DATASUL;
montagem de paineis elétricos. área de vendas. Ensino Médio Completó. Disponibilidade para atuar em horário Superior. Conhecimento em Auto Cad e Análise e formação de preço"'de vendá;
FAMACEUTICO (A) OPERADOR DE SERRA normal no bairro Ilha da Figueira. informática. Dominio em ferramentas de QUalidade;
Disponibilidade para atuar em segundo Desejável curso de desenho técnico Desejável conhecimento na função. DISTRIBUIDOR DE FAÇÃO leitura e interpretação de desenhos
turno. Desejável ensino superior mecânico e ·2° grau completo. SOLDADOR Desejável conhecimento na função. técnicos.

.

completo. PINTOR INDÚSTRIAL Conhecimento na função com solda: Disponibilidade para atuar em horário TECELÃO
FURADOR DE BANCADA Conhecimento em pimura a pistola ou (tig, mig e elétrica). Disponibilidade para normal, Conhecimento na função.

ANALISTA DE MARKETING
Ensino Superior Cursando ou Completo.
Conhecimentos em Photoshop; editor
de imagens; coreldraw.
ANALISTA DE PCP
Conhecimento na função no ramo

metalmecânico. Ensino Superior em
andamento ou completo.
ANALISTA DE PROCESSOS - RAMO
METALÚRGICO

.

Necessário possuir Ensino Superior
Completo ou estar cursando.
Conhecimento na Função:
ASSISTENTE DE VENDAS
Ensino Médio Completo. Conhecimento
com vendas e telemarketing.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Disponibilidade para atuar em horário
normal no bairro Chico de Paula.
Desejável ensino médio completo ou

cursando.
AUXILIAR DE VENDAS
Conhecimento na Função. Desejável
conhecimento no ramo de cosméticos.
Disponibilidade para atuar em horário
comercial.
AUXILIAR DE SERViÇOS' GERAIS/
ZELADOR

.

Disponibilidade para atuar em horário
comercial.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS -

MANUTENÇÃO

Patrocinadores:

�ÀE-=
047::&;:76

IllIsmlD
Indústria, "mim. de madeims
(47; 3372-Q280

,:;'r�"'iiit ..�
••",.d,�

•, »

.

CaravelãS

u.• .,I""""UfoP...-loi-SC

(47)3458-0101

-
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M
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naWIJ).1iAGtM
"""""."'"
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TURISMO

Arquipélago mais isolado do
mundo continua encantando

escritores e roteiristas de cinema
Coqueiros balançando ao ven

to, ondas gigantescas, praias con
vidativas e drinks maravilhosos,
é isso que vem à mente quando
o assunto é o Havaí.É verdade.
O Havaí tem tudo isso, mas não
é só isso.

O arquipélago, que fica no

meio do Oceano Pacífico, também
é notícia por causa de sua história
e cultura impares. Com economia

estável; tem universidades e exce

lentes cursos profissionalizantes, é
o lugar ideal para quem quer estu
dar e curtir a natureza.

Para quem não sabe o Havaí
é um dos cinqüenta Estados dos
Estados Unidos. Localizado num

arquipélago no meio do Oceano
Pacífico, é considerado o Estado
americano mais isolado em rela

ção ao resto do país. Sua capital é
Honolulu, uma das mais visitadas
no mundo e considerada um para
íso pelos turistas.

A cidade de Honolulu fica na

Ilha Oahu e a festa começa logo na
, chegada ao aeroporto. As pessoas
são recebidas com "lei", ou seja
o perfumado colar de flores, com
posto de orquídeas au plumérias.

Não demora muito para o visi
tante perceber o quanto a cidade é
moderna e não fica devendo nada a

outros badalados centrosmundiais
tamanha é a quantidade de lojas,
restaurantes, shoppings e hotéis os

quais oferecem acomodações para
todos os bolsos e gostos.

'

Mas, voltando àquilo que o Ha
vaí tem de melhor, na Praia deWai
kiki o turista pode aventurar-se no.

surfe, o esporte nacional daquela
região. As ondas são sob medida

para quem não tem muita expe
riência no assunto e ainda pode
contar com a ajuda dos inúmeros
instrutores que, além de ensinar,
também alugam as pranchas.

A. rotina para os moradores do

lugar pode ser. resumida assim:
todos trabalham durante o dia e

estudam, mas à tarde, quando o

expediente termina, todos correm

para a praia e curtem as ondas em
cima de uma prancha.

Nos finais de semana, as estra

das ficam apinhadas de automó
veis, nem sempre em condições
de trafegar, que se misturam às
"modernas máquinas" do turis
tá, todos rumo às ondas e quase
sempre de olho na fama que o

surfe pode dar.:

JARAGuA TURISMO O MELHOR
LUGAR PARA VOCE IR!

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

É possível praticar atividades
ao ar livre durante todo o ano.

Além do surfe, outros esportes
aquáticos como body boarding,
body surfing, pesca, mergulho,
mergulho com snorkel, canoagem
e wuindsurf são bem populares.

Ao todo, o Havaí tem 132 ilhas
que encantam turistas dos quatro
cantos do mundo, também por
causa da informalidade. O figuri
no da ilha é composto por roupas
largas e confortáveis: geralmente
confeccionadas em tecidos deco
rados com frutas tropicais, coquei
ros e dançarinas de hula.

.

Outra coisa que encanta é a po
pulação diversificada, composta
de havaianos nativos, americanos
asiáticos, caucasianos, afro-ameri
canos, asiáticos hispânicos, ameri- ,

canos nativos e outros mais. Todos
convivem em paz e lado a lado.

Honolulu (primeira foto), é a capital do Havaí, um dos
destinos mais procurados pelos turistas.-Pqraíso para
quem está em busca de refúgio e paz, o Havaí oferece

espêtáculos memoráveis, como o imperdível pôr-da-sol ,

entre os coqueiros. O clima é agradável na maioÍ'iô
dos meses do ano. Além do surfe, o mar e a

natureza também convidam ao romance e a paixão

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SESC

Encerra prazo
para Contadores

Termina hoje a entreg(l de projetos para Contadores de História. Os projetos
serão analisados e selecionados para a 2° Maratona de Contos do Sese,
em Jaraguá do Sul. A maratona vai integrar a programação da 2° Feira de
livros de Jaraguá do Sul, que acontece entre 8 e 16 de julho. Os interessados
devem encaminhar um projeto com nome do espetáculo, sinopse, duração,
currículo resumido dos contadores, ride técnico, contato dos integrantes e

uma agenda coin data, horário e local de apresentações do espetáculo ins
crito. 'As propostas devem ser entregues no Setor de Cultura do Sesc Jaraguá
do Sul ou encaminhadas por e-mail parasergiopedrotti@sesc-sc.com.br.
Outras informações pelo telefone 3371-89'30.

EDITAL Siíuoçõo:Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul / SC, torna
público pelo presente edital, que VITOR BEHLING,
CI n" 176.241-9-SESP-SC, CPF n' 122.817.519-53,
mecânico de automóveis e sua esposa HERTA JO
ENK BEHLING, CI RG n" 414.421-0-SESP-SC, CPF
n" 853.512.539-68, do lar, brasileiros, casados pelo re

gime da Comunhão Universal de Bens, anteriora vigên
cia da Lei 6:515/77, residentes e domiciliados na Rua

Henrique Behling n" 85, Bairro Amizade, nesta cidade,
requereram com base no art. 18 da Lei n" 6.766/79,
o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas

Ruas 11-Roberto Zuemann e 1205-Hedwig Achterberg
Behling, Bairro Amizade, perimetro urbano de Jara

guá do Sul/SC,.abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
certidãó n" 408/2007, expedida em 06.12.2007, assínanco como responsável técnico, o engenheiro civil
Adriano Antonio da Fonseca, CREA n" 36872-9, ART n" 3214018-3. O desmembramento é de caráter
residencial possui a área total de 9.244,20m', sendo constituldo de 1 (uma) parcela e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação do

presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço
da Serventiá: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do SuVSC

JARAGUÁ DO SUL, 14 DE MAIO DE 2008.
AOFICIALA

EDITAL'
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC, torna público
pelo presente edital, que RUDI GIELOW, CI n" 646.878-0-
SESP-SC, CPF n" 292.144.839-49, aposentado e sua es

posa ELSINA GIELOW, CI n" 1.476.313'SESPDC-SC, CPF
n" 472.185.099-91, do lar, brasileiros, casados pelo regime
da Comunhão Universal de Bens, anterior a vigência da
Lei 6.515/77, residentes e dorniciliados na Rua 5D-2-Bertha

. Weege, Bairro Jaraguá 99, nesta cidade, requereram com

base no art. 18'da Lei ;,' 6.766/79, o REGISTRO DE DEP
MEMBRAMENTO, situado nas Ruas 502-Bertha Weege
e 721-Heinrich Sell, Bairro Jaraguá 99, perlmetro urbano
de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/
SC, conforme certidão n' 119/2006, expedida em 03.05.2006 e revalidada em 28.03.2097, Proc. N'
5890/2007 assinando como responsável técnico, a engenheira Ana Maria Badura, CREA n" 16605-3,
ART n" 2452304-3. O desmembramento é de caráter residencial possui a área total de 1.017,60m',
sendo constituído de '3(tres) parcela e sistema viário.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

endereço da- Serventia: Av. Marechal Deodóro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC

JARAGUA DO SUL, 14 DE fI(IAIO DE 2008.

AOFICIALA

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul
/SC
ISAMARTA MQHR ZIEMANN, Oficiala do Registro
de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC,
torna público pelo presente edital, que PETRO
NILHA GELSLOISCHTER TIETZ, ti RG n" 2/C-
3.379.566-SSP-SC, CPF n" 947.810.289-34, apo
sentada e seu marido FRANCISCO TIETZ, CI n"
4.767.169-6-SESP-SC, CPF n" 352.357.999-68,
aposentado, brasileiros. casados pelo regime da
Comunhão Universal de 'Bens, antenor a 'viqên- .

cia da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na

Rua 5-Prefeito José Bauer n" 1.856, Bairro Três
Rios do Sul, nesta cidade, requereram com base \
no art. 18 da Lei n" 6.766/79, '0 REGISTRO DE "", _

DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 5- Prefeito "'�,
José Bauer, 443-Erich Koch e 688-José Titz, Bair- �

ro Três Rios do Sul, perimetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme certidão n" 272/2007, expedida em

09.08.2007, assinando como responsável técnico, a engenheira civil Ana Maria Badura, CREA
n" 16605-3,'ART.n' 2614·219-8. O desmembramento é de caráter residencial possui a área total
de 2.897,02m', sendo constituído de 2(duas) parcela e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros'é de 15(quinze) dias, contados da data da última publica
ção do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve

este,. no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do
sul/se

.ll!1M
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JARAGUA DO SUL, 14 DE MAIO DE 2008.

AOFICIALA

VITRINE----------

FEIJOADA ,NO
MARISTA

Como parte integrante da programação da

XXV-OLICHAMP, o Colég.io Marista São Luís,
juntamente com a APP (Associação de Pais e

Professores) promoverá a FEIJOADA DE

INTEGRAÇÃOMARISTA.
O evento é aberto a comunidade em geral:
pais, alunos, funcionários, ex-alunos e amigos.

Data: 07- 06 - Sábado
/ Local: Área de Convivência

Colégio Marista São Luís
Valor:' R$1 0,00

• 11
"

.

..

"Os cartões estarão a venda a partir do
dia 15/05 na cantina, biblioteca e

recepção do Colégio Marista.

•

•

•
•

•

•
•

•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8.�

A feijoada será servida a partir das 11 h.

. PARTICIPE!Promoção:. .

COLÉGIO

,;IJOC\�. �ARIS�A
veJJó\!?l S A O L U I S

APP

Associação de Pais
.

e Professores

DEFESA DAS CRIANÇAS

Inscrição para o

Conselho Tutelar
o Conselho Municipal da Criança e

dó Adolescente de Schroeder está
com inscrições avertas para a escolha
dos membros do Conselho Tutelar de
Schroeder, sendo que dos cinco mem

bros previstos em lei, serão eleitos
dois titulares e os outros serão consl
derados suplentes. A data da eleição
inicia dia 10de junho, às 18 horas,
no Centro de Múltiplo Uso. O prazo de
mandato é de três unes,

Curso de Oratória
em Schroeder

A Acias (Associação Empresarial de
Schroeder) realiza Curso de Orató
ria, nos dias 26 a 30 de maio. Para
reservar a vaga ou obter mais infor
mações, o telefone para contato é
3374-1445 ou pelo e-mail acias@
netuno.com.br.

FALECIMENTOS

Faleceu às 10h do dia' 14/5, a Sre.
Arw Pereira -Tilles, com idade de
94 anos, o sepultamento seró re

aiizado dia 15/5 as 1.oh, com saída
do féretro Capela Mortucíria Maria
Leier, seguindo para e cemitério

.

Municipal do Centro.

Faleceu dia 10/5, a Srn, Ernu Bol
dutm Hoffermnrm, com idade de 85
anos, o sepultamento foi realizado
dia 11/5, com saída do féretro do
Salão da Igreja Evangélica Cristo
Salvador na Barra do Rio Cerro, se
guindo para o cemitérle de Marthin
Luther no Estrada Garibalde.

,

Faleceu às 8h30 do dia 11/5, a Sra:
Elzidio temke -Mulier, com idade de
53 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 12/5, com saída do féretro
do Salão da Igreja Evangélica Cris
to Salvador na Barra do Rio Cerro,
seguindo para o cemitério de R�o
da Luz I .

CONCURSO N° 656

Primeiro Sorteio
.06 - 15 - 28 - 34 - 43 - 41

Segundo Sorteio
12 - 11 -, 22 - - 32 -� 45
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---------COMUNIDADE

Motoristas assumem combinar bebida com direção, o que aumenta es riscos de acidente de trânsito

DENIS PAULO BARBI,
27 anos, vendedor

"Não bebo mais. Faz seis anos
que não coloco álcool na boca
porque tive outros acidentes
com isso, mas não de trânsito".

ALBERTO 'PITRUCHALEK,
36 anos, garçom
"Já e foi normal. Eu dirijo desde
1975. O acidente é um erro,

quem bebe não tem a mesma

responsabilidade para dirigir".

MARCELO MANOEL DA SILVA,
38 anos, conferente

"já, mas foi tranqüilo. Muitas
pessoas que estão alcoolizadas
se acham melhores meterlstes,.

por isso ocasionam acidentes".

GLAUCIA OLIVEIRA TEIXEIRA,
22 anos, vendedora

"Não, porque é perigoso. Eu
acho esses acidentes por
embriaguez ruim porque pode-·
riam ser evitados".

FRANCisco CARLOS DA SILVA,
26 anos, segurança
"Já. Foi tranqüilo. Os aciden
tes são pura irresponsabilida
de; A gente quando bebe acha
que na hora tudo é bom".

HANELI HASS LUDTKE,
27 anos, consultora de vendas

"Não, porque na verdade não é o
certo. Isso é uma falta de respon
sabilidade de quem está dirigindo
com quem está dentro do carro".'

O CORREIO DO POVO IE'

QUINTA-FEIRA. 15 DE MAIO DE 2008

DIREÇÃO CONSCIENTE
,

Alcool: grande
culpado pelas
tristes notícias
A conscientização reduz
o custo da embriaguez

nentes. De três a quatro mil pes
soas perdem, total ou parcial, os
movimentos do corpo.

Em Jaraguá do Sul, ano pas
sado, uma pessoa morria no lo
cal do acidente a cada 17 dias.
O custo social e estrutural das
mortes é estudado pelo Dnit

(Departamento Nacional de In
fra-Estrutura de Transportes) e

o custo líquido pelo Ipea (Ins
tituto de Pesquisa Econômica

Aplicada), esses dois órgãos
calculam, respectivamente,
o montante de R$374.811 e

R$144.143 para óbitos no local.
Um prejuízo que não é recupe
rado, 'mas pode ser evitado.

Para o médico e chefe do
pronto-socorro do Hospital São
José, Fernando Benkendorf, os

acidentes de trânsito por embria
guez trazem risco a toda cornu
nidade: "Outras pessoas ficam
expostas por causa de um con
dutor embriagado". Benkendorf
acredita que as medidas preven
tivas envolvem a educação, a

fiscalização e a conscientização.
'� educação por parte damídia e

da escola, para evitar o consumo
do álcool na estrada", explica, "e
a fiscalização do poder público,
principalmente em dias que a be
bida vai ser consumida, bailes e

festas, para inibir o consumo",

LUCIANA DE AGUIAR

Dificuldade també'p1 no hospital
o acidente que envolve embria-

.

guez também dificulta o atendimento
hospitalar. "Pom nós que atendemos
pacientes íJcidentados, é difícil saber se
o estado de agitação dele é por causa
da embriaguez ou do tmuma", explica
o médico Fernando Benkendorl, "isso
canfunde o médica, que tem que fazer

. mais exames, alguns mais sofisticados,

deixando o atendimento mais caro e de
momdo". Benkendorl d�staca que o mé
diCQ nóo pode c-ompr91l1eter o saúd� do
paciente por "achar que ele está embria
gado", Segundo dados do 15° Deleg�cia
Regional, cçrca de 60% dos carteiras de
motoristas apreendidas neste ano, em
Jaraguá do Sul, foram porque o condutor

. dirigia sob influência do álcool.

. JARAGUÁ DO SUL

A pesquisa divulgada pela
Associação Brasileira de Estu
dos de Álcool e Outras Drogas
(Abead) confirmao que muitos
médicos já sabiam: o álcool é
o maior inimigo do trânsito..
Cerca de 60% dos acidentes
em 2006 foram causados pelo
consumo de bebidas alcoólicas
e, se considerar os casos fatais,
a porcentagem sobe para 75%.
As 'estatísticas de 2007 ainda
não foram concluídas, mas a

associação acreditá que os nú
meros sejam próximos. Segun
do o anuário do ano passado do
Setor de Trânsito e Capam do
14o BPM, a embriaguez assume
o terceiro lugar das causas pre
sumíveis de acidente de trânsi
to em Jaraguá do Sul.

O cálculo da Abead pode
parecer . exagerado se compara
do com o levantamento do De
natran (Departamento Nacional
de Trânsito) porque a polícia só
computa os óbitos que ocorrem

no local do acidente, Apesar des-
.

sa discordância numérica, as se

qüelas são as mesmas. De acordo
com a Abramet (Associação Bra
sileira de Medicina de Tráfego),
anualmente, cerca de ?OO mil
pessoas sofrem algum trauma
decorrente de acidentes de trân
sito, e aproximadamente 20%
delas ficam rom seqüelas penna-

VOCÊ JÁ DIRIGIU ALCOOLIZADO?-

v-
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BINOCULO
Para os puladores de cerca de plantão: É melhor terem mais cuidado!. Fon
tes fidedignas garantem que em Jaraguá baixou uma trupe de detetives do
melhor calibre. Quem avisa amigo é e o bicho vai pegar. Então fique de
antena bem ligada� Não é papo, não! Recentemente um amigo em comum

pegou "malária", ou melhor, a mala na área, fruto do trabalho de um desses
profissionais "vasculhndnr' da vida alheia.

PADRE ADELIR EM GAME
É impressionante como os internautas e blogueiros não

perdoam ninguém. Nem um servo de Deus, o padre Adelir.
O p.&.�r�c�ç91!9�,9 continua desaparecido e o povo continua
fazendo piadtí:"Ontem, me deparei com o "Jogo do Padre
Adelir". Nele, você é o padre e tem que desviar dos
obstáculos e perigos. Putz, fala sério!

Só BELEZA
Olha só, com a queda da temperatura
nesta época do ano e a aproximação
do inverno, Orna atividade profissional
começa a ter suas agendas lotadas de
lulus abusadas. Que aproveitam a falta
de sol para fazer os tratamentos der
matológicos, a fim de chegar à prima
vera com tudo nos trinques.

" Estamos todos
matriculados no

escola do vida, onde
o mestre é o tempo, ,
CORA CORALINA '

FALANDO EM BELEZA
A minha querida Alessandra Klein da
Silva, da Receituário, programa para
dia 17 de maio, a partir das 9h30min,
mais um "Sábado do Bem Estar", com
o tema: "Massagem terapêutica: be-

, nefícios álém do relaxamento". Todos
estão convidados. Bola branca.

GENTE FINA
• A modelo Ana Paula da Costa
Corrêa, sem sombra de dúvida,
uma das belas que circula na Urbe
Sorriso.'

• É difícil encontrar loura Silva,
senhora Egon João da Silva, sem

receber um gesto de carinho. Nem
que seja um oi acompanhado de um

sorriso. Gente humilde, gente rara.

"

�;,érirG:ng;"ogoI .._.

�GORA lO SUPEIICBITEJI AlIGElDI'

; ... 3275�292!L

A modelo Ana Paula
Danker moldura com

sua beleza a coluna
desta quinta-feira

ZEN VERGONHA
Toda aquela calmaria do craque
Ronaldo, ontem, no programa
'Mais Você, de Ana Maria Braga,
tinha um por quê: O moço res

gata a "joie de vivre", quando o

tempo fecha para o seu lado, por
meio da cabala. Caminho que lhe
foi sugerido pela namorada Bia
Antony, que o ensinou a estudar a
doutrina judaico-esotérica..

A bonita Michele Marley
Heller recebe coro de
parabéns hoje. Mil Vivas!

. ��� .
�.

laboratório ..

nZI

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo e advo
gado Rodrigo Fogaça, que sempre
lê esta coluna poro ficar por dentro
das novidades de nosso sociedade.
Valeu!

COMOSERÁ?
É verdade, estornos próximos do
mês dedicado aos santos festei
ros, Antônio, João e Pedro. Mos,
ninguém fala em festas. Os clubes
sociais estão silenciosos. É tempo
de movimentação gente!

TE CONTEI!
,. Hoje à noite na Bierbude
o meu amigo Amarildo Melo,
proprietário do pedaço, traz um

Especial Hip Hop com Dj Xalinho.
Boa pedida.

• Saiu ontem a notícia de que o

jogador Ronaldo Fenômeno seria
pOI d.e novo. O travesti Andréa
nega que esteja '''grávido':.

• Dia 24 de maio estará em
'

Jaraguá do Sui para mega show,
noPenerãmtce do Scar, a banda
do U2 Cover. O juiz de direito
Márcio Renê Rocha, fã de
carteirinha do grupo original,
já mandou lustrar os sapatos.
Festa imperdível.

• É triste, mos é verdode.Tem
gente que ganha um cargo impor
tente no Prefeitura e já, em pouco
tempo pensa' que é estrelo de
Hollywood. Por exemplo, atender
o telefone celular, só se for de
muito interesse dele. Como diria
um amigo meu "A volto do anzol
dói muito mais".

• Hoje à noite no Scar tem
Renato & Cio. Elas entram free
até às 22 horas e ainda ganham
uma Piria Colado.

• O meu abraço cheio de
.

energias positivos vai para o

meu,grande �migo luiz Fernando '

Wolf, o Nêne, figura ímpar, que
também acompanho o coluna
todos os dias.

• Dia 20 de maio tem jantar
com degustação no hotel Kayrós.
Jantarpara poucos, preparado'
pelo gourmet Julmir Rozza. A pro
moção é do amigá Thiago Ayroso
Meneses, Adega Ayroso .

DICA DE HOJ
Curtir as delícias
do Restaurante
Dom Genaro.

• Não tem coisa pior no mundo
que o novo rico metido a besta.
Se alguém discordo, por favor,
cem o palavra!

• Com essa, fui!
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.

FGTS em imóveis
Foi aprovado nesta semunn, pelo Comis_são Especial do Câmara, o projeto de lei que regulamento e autorizo o utilização do
FGTS poro pagar prestações ou dor lances em consórcios de imóveis. De autoria do ex-senador e atual deputado Aelton Frei
tas (PR-MG), o matéria foi aprovado em caráter conclusivo e não preciso passar pelo Plenário do Câmara. O projeto volto
agora poro uma nova análise do Senado, de onde é ofiginário. Com isto o setor de Construção Civilespera um incremento
no procura de imóveis. E possível constatar que no cidade de Jaráguá do Sul, os condomínios de apartamentos estão fazen
do sucesso de vendas, e o liberação do FGTS em consórcios aumento o número de usuúrles com capacidade de compra.

- DIA DAS MÃES
Segundo o Serasa, o-Dia dos Mães aqueceu os vendas do comércio,

• sendo que os prlnclpalsrespensésels pelo alto foram us compras
de último hora. Entre 9 e 11 de maio, os vendas do varejo cu
mentaram 8,2% em todo o país, ante õ mesmo período do ano

passado (11 o 13 de inaio), conforme mostrou o Indicador Serasa
de Atividade do Comçrcio. Lojistas do região comemoram percen
tuais maiores principalmente no sóbado dia 10 pelo movimento
nos lojas.

BARRA VELHA
A abertura do lagoa de Borra Velho represento um i.ncremento im
portante para u município. Com o implantação de uma mnrlna.por
conseqüência novos empreendimentos serão também instalados
no entorno do lagoa. Com ti economia estabilizado, existe um cres

cimento no procura de atividades de lazer, e os esportes náuticos,
mos precisamente us embarcações marítimos de pequeno porte,
tem se tornado um dos principais alvos de consumo no região.
Isto já é possível de perceber com o volume de embarcações em

marinas de municípios próximos o Barro Velho.

INDICADORES

MERCADO DE TRABALHO PARA NEGROS
Mais de um século-depois do Lei Áureo que estabeleceu o fim
do escravidão ne Brasil. podemos verificar que pouco se evoluiu

. no país: os negros têm um rendimento de 50% o 70% inferior 00
dos demais trabalhadores, no mesmo ocupaçãO, segundo o Dieese
(Departamento Intersindical de Estatístico e Estudos Socioeconô
micos. No regrão é possível verificar que o realidade é o mesmo.

Existe o preconceito, mos de formo velado, ou seja, disf-orçado,
como em todo o país. Nêste
sentido' precisamos evoluir
muito .

PAINEL DE IDÉIAS ADVB
Empresários e acadêmicos de Jaraguá do Sultivernm a oportunidade de participõr
do Painel de Idéias ADVB/SC, realizado no noite do último terço-feira (13), no Centro
Empresarial. O evento reuniu três lmportnntes empresários de Santo Catarina: Sônia
Hess de Souza (Dudalinal. Francisco Amaury Olsen (Tigre) e Beto Barreiros (Box 32). De
quebra, o debate teve o mediação do empresário Guido Bretzke, presidente da Acijs.

CÂMBIO
--------<1 íNDICE

1.IBOVESrA
VARIAÇÃO
0,28% :ri'

FUNDO SOBERANO

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

INAUGURAÇÃO
DA JARAGUETEC

.

Foi muito prestigiado o inau

guração do JaraguaTEC no

Compus do Unerj. Esteve pre
sente no evento o g-overnador,
Luiz Henrique, e o destaque
ficou' pelo. compromisso re

afirmado em 'incentivar o

desenvolvimento do ciência'
e-tecnologia no região. A pro
messa: "o llner] e o região de
Jaraguá do Sul sempre pode
rão contar com o gov,ernador
poro desenvolver o- pesquiso
de base e aplicado".

eta rrek@terra.com.br

COMPRA VENDA VARIAÇÃOr-------------------
1,661 - 1,663 0,36%
1,548 1,548 0;04%

Mantega nega aumento de superávit
Ministro da Fazenda diz que recursos parao fundo virão dos excedentes dameta
BRASíLIA
oministro dá Fazenda, GUido

Mantega, garantiu que governo
não vai aumentar a meta de su

perávit primário � economia do

governo parapagar os juros da
dívida - das contas publicas para
a criação do Fundo Soberano do
Brasil. "Não precisa aumentar a

meta de superávit". .

-Ele afirmou que o fundo so

berano brasileiro terá três objeti
vos: apoiar projetos de interesse
do Brasil no exterior, Q que aju
daria a enxugar os dólares dentro
do País; melhorar a rentabilidade
financeira dos ativos brasileiros;

. e formar uma poupança pública
para usar em uma situação anti
cíclica, que ajudaria a economia

caso a arrecadação registrasse
desaceleração. Para a composi
ção do fundo, ele explicou que o

governo utilizará os excedentes
de superávit primário em relação
à meta. Ele comparou' o fundo a

um cofrinho em que a pessoa,
depois de pagar suas despesas,
coloca suas economias dentro.

FUNDO SOBEMNO
Com US 195,849 bilhões em

caixa, o Brasil é atualmente a oi
tava maior reserva internacional
do mundo, Se por um ladn este

dado é bom pará o País .: pois Te- .

duz a vulnerabilidade do Brasil
em relação às crises externas -,

também traz uma conseqüência
negativa: a baixa rentabilidade

destes recursos, já que a maior

parte está aplicada em títulos dos
EUA, que rendem por volta de
4,5% ao ano. Para estancar essa

· perda, representantes do governo
e economistas começaram a de
bater a criação de um: fundo so

berano. Trata-se da aplicação de
· parte das reservas internacionais
em investimentos de maior ris
co e retorno. China; Cingapura,
Emirados Árabes e Arábia Sau
dita já adotaram esta solução. A
China, por exemplo, aplica US$
300 bilhões em ações, além de .

ter participações em bancos e em
empresas pelomundo. Nó Brasil,

· à discussão ainda deve avançar.

AGÊNCIA ESTADO Mantega afirma q�e fundo apoiará projetos do Brasil no exterior
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INCLUSÃO DIGITAL Arroz vendido

durante leilãoParceria· para o Beija-Flor
.

Secretária discute programa comMinistério das Comunicações
O leilão de venda de ar

roz de estoques públicos,
depositado. no Rio Grande
do Sul e. Santa Catarina,
realizado ontem 'pela, Com
panhiaNacional de Abaste- .

cimento (Conab), negociou
toda 'a oferta. Mais de 82
mil toneladas foram nego
ciadas durante o leilão. O

primeiro 101e ofertado foi
vendido por 17;8% acima
do preço de abertura. No
último lote, a proposta saiu

por 28,5% acima do preço
inicial. A Conab já havia
feito um leilão na semana

-passada, mas uma decisão

judicial retirou 27 mil tone- .'
ladas daquela operação, re
sultando na oferta de 32 mil
toneladas, das quais 84% fo
tam negociadas. A intenção

'� do governo, COIn os leilões,
� é melhorar a: oferta e atenu-
is ar á valorização do produto

Telecentros beneficiam principalmente as comunidades rurais do Estado agrícola já estocado.

ambiente de rede em software
livre para telecentros .:

Neste período em que os re

presentantes do Ministério esti
veram em .Santa Catarina, pu
deram avaliar o Programa, sua
filosofia e base de operações. As
consíderações sobre o Programa
Beija-flor serão entregues ao co
ordenador nacional de inclusão
digital do Ministério das Comu
nicações, Heliomar Medeiros
de Lima, que deverá analisar as
possibilidades de parceria entre
as duas entidades. A novidade
também foi o convênio com o

Bese para doação de equipa
mentos ao Programa, que atu

almente tem:o Banco do Brasil
e a Caixa Econômica Federal
como parceiros.

FLORIANÓPOLIS
O secretário de Estado da

Agricultura e Desenvolvimen
to Rural, Antonio Ceron, e o

diretor-geral Gelson Sorgato
estiveram reunidos, nesta se

mana, com representantes do
Ministério das Comunicações
para debater melhorias no que .

se refere ao Programa de Inclu
são Digital Beija-flor (atua forte
mente em comunidades rurais
e pesqueiras de Santa Catarina,
�om recursos tecnológicos im-:

plantados nos telecentros). Atu
almente, são 104 telecentros e a

preocupação é desenvolver um

processo de formação para os

núcleos de tecnologia educa
cionais. A parceria significa a

criação e administração de um .

A epidemia do drogo
Dias atrós a Câmara de Vereadores de São Joaquim homenageou o segurança público do Estado pelo trabalho desenvol
vido no município visando conter o tráfico de 6rogas e os homicídios. Surtiram efeito os ações empreendidos no região e

que agora estão sendo focadas nas cidades de Caçador e Videira. Ou seja, a droga não se concentra nos grandes centros,
infelizmente vem invadindo cidades menores na busca de consumidores e paralelo a isso imprimindo a inseguronça e a

violência. Cerca de 90% dos 41 homicídios até aqui registrados este ano em Joinville têm origem na guerra do narcotráfico.
Na próxima semana serão empreendidas ações no município com disponibilidade operacional e administrativa. Segundo o

delegodo Maurício Skudlark não se trata de uma intervenção, mas de um apoio visando centralizar no combate às drogas
tendo por ineta reduzir o alto índiée de homicídios. A bem do verdade acontecerá uma mexido no segurança público em .

Joinville sob o argumento de racionalizar o efetivo com o finalidade de otimizar o trabalho. Até porque o governador não •.
se mostrou satisfeito com os índices de homicídio no cidade, prlnclpalmente, em ano eleitoral. Se tor paro reeupernr o

tranqüilidade da população que os ações sejam bem�vindas..

PREJuízo
Amanhã termína o prazo para que o

OAB pague uma multe de aproximada
mente RS 1 milhão determinada pelo
Justiça. Federal, por descumprimento,
de decisão judicial. Ocorre quee ges
tão anterior não concedeu carteira;
de advogado o um desembargador
aposentado que buscou seus direitos
judicialmente obtendo êxito em várias
instôncias.

AVANÇO ..

.

'

Agora foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Famíli'a o
, projeto de lei que concedê incentivo fiscal o empresas que prorroga
'rem a licença-maternidade por 60 dias, que hoje é de quatro meses

e passaria paro seis meses. Vale destacar que 80 municípios e oito
estados possuem leis próprios ampliando a licença-maternidade. Um
dado interessante e importante é que o projeto' estende o benefício à
mãe adotiva. E ó dado preocupante: Embora seja uma lei humanitá
rio, muitas mulheres mostram-se temerosas devido a dificuldade em

arrumar emprego; embora a empresa receba incentivo adotado os seis

mêses, mas tem isso também.

·APOSTANDO
"Vamos ter uma coligação de dez par
tidos;" e.videnciou o d.emocratas Darci
de' Mattos empolgado com us eleições
em Joinville. E sobre o vice na sua cha
pa disse que o PSDB ainda não apre
sentou o nome, mos co�cluiu: "Quem
for indicado estará valendo"

.

ESTRATÉGIA
De repente o PP 00 invés de compor com o PT ocupando a voga de viçe rançará
candidato a prefeito ém Chapecó. Seria uma estratégia acordada entre os par
tidos que pretendem desalojar João Rodr�gues. Por que o PP lançaria candidato .

próprio? Pora tirar votos que de repente estariam alinhados com o atllal prefeito,·
beneficiando o PT O que não ocorria sendo vice de um petista.
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Mine aceita convite de Lula
Presidente diz que política ambiental não vai sofrer alterações
.BRASíLlA
o presidente Luiz Inácio

Lula da Silva confirmou on

tem, que Carlos Mine vai as
sumir o Ministério do Meio
'Ambiente no lugar de Mari
na Silva. A decisão de Mine
de aceitar o convite de Lula
havia sido confirmada antes

pela Secretaria Estadual do'
Rio de Meio Ambiente, da

qual ele é titular.
Ontem, pela manhã, Mine

havia negado a possibilidade
de substituir Marina Silva.
No entanto, segundo o gover
nador do Rio, Sérgio Cabral
(PMDB), Lula voltou a con

vidar o secretário para assu

mir a vaga. De acordo com a

assessoria de Mine, ele disse

que aceitava o convite em Pa
ris -onde está em viagem de
trabalho. A ex-ministro do Meio Ambiente, Morino Silvo, diz que volto 00 Senado em busco de sustentobilidode ambiental

A confirmação de Mine
na pasta aconteceu depois
do presidente Lula se reunir
no Palácio do Planalto com o

ex-governador do Acre Jorge
Viana (PT), que também era

cotado para o cargo. Viana
não quis falar sobre o convite
nem se havia recusado a ofer
ta de assumir o Ministério
de Meio Ambiente. Mas seu

irmão, o senador Tião Viana

(PT-AC), chegou a dizer que
Mine tinha mais perfil para
assumir o ministério que o

ex-governador.
O presidente Lula garan

tiu que não haverá alteração

Licença aumento

para seis meses
A Comissão de Seguridade Social e

Família aprovou ontem o projeto de lei
que estende o prazo da licença mater
nidade de quatro para seis meses. Pelo
projeto, a concessão dos 60 dias a mais é
opcional, mas as empresa que concede
rein o· b-enefício às trabalhadoras terão

isenção em alguns fmpostos� A norma .

prevê aindà que as trabalhadoras pre
cisam requerer a licença até o final do

.

primeiro niês após o parto para terem
acesso ao benefício. A proposta ainda
precisa ser analisada pelas comissões de
Finanças e Tributação e também pela de

Constituição e Justiça.

na política ambiental do go
vemo.por conta da saída de
Marina 'Silva do Ministério
do Meio Ambiente.

,

"A política ambiental
do Brasil não muda", disse
Lula a jornalistas em ce

rimônia com a chanceler

alemã, Angela Merkel.Lula
afirmou ter ficado' "triste"
com o pedido de demissão
de Marina, apresentado na

véspera, e acrescentou que
a senadora prometeu, em

sua carta de demissão, con
tinuar a luta ambiental no

Congresso.
"(Foi) como a saída de um

filho de casa", disse o pre
sidente, lembrando que tem

uma relação política há 30

anos com Marina.

AGÊNCIA ESTADO

Autorização para
. .. ,

mener viajar so
A Comissão de �eguridade Social e

Família da Câmara dos Deputados apro
vou o substituti'iO do deputado Geraldo
Resende (PMDB-MS) que estendem aos

adolescentes de 13 o 17 anos a necessi
dade de.autorização para viagens sem a

companhia dos pais. Atualmente, apenas
menores de até 12 anos precisam do per
missão. Resende explicou que a medida
dificultará o aliciamento de adolescen
tes na medida em que vai contribuir para
aumentar a vigilância em rodoviárias e

aeroportos. Os projetos serão analisados
agora pela Comissão de Constituição e

Justiça e de Cidadania da Cdmara.

Bens de Jader

bloqueados
A desembargadora fede

ral Selene Maria de Almeida,
do Tribunal Regional Federal
(TRF) da la _ Região, acatou,
em caráter liminar, o bloqueio
de bens de 11 réus que res

pondem a ações criminais por
envolvimento em desvio de
recursos públicos destinados
implantação de, projetos de
desenvolvimento econômico
aprovados pela 'Superínten
dência de Desenvolvimento
da Amazônia (Sudam). Entre
eles está o deputado federal.
e ex-senador [ader Barbalho
(PMDB.-PA). Segundo nota

publicada no site do TRF, a

Sudam teria liberado cerca de
R$ 58 milhões para a Empre
sa Iinperador Agroindustrial

.

de Cereais de Tocantins para
financiamento de projeto de
produção e beneficíamento
de grãos e sementes de arroz

e milho. Em.retribuição, Iader
Barbalho teria recebido 20%
dos recursos repassados para
a empresa. Na decisão, a de
sembargadora Selene Maria
de Almeida entendeu que a

recuperação do patrimônio
público estaria prejudicada se

não houvesse o bloqueio dos
bens dos acusados.
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VISITA

'Democracia
em Israel traz
otimismo'
Bush diz querer acordo 'de
paz até o final deste ano
JERUSALÉM

O presidente' dos Estados
Unidos, George W. Bush, disse
ontem que Israel é.um mo

tivo . para otimismo por uma

mudança democrática em

todo o Oriente Mério. "O que
aconteceu aqui é possível em
qualquer outro lugar", disse
Bush durante visita ao país,
em comemorações dos. 60
anos da criação de Israel.

"Eu suspeito que se você
olhasse 60 anos para trás e

tentasse adivinhar onde es

taria Israel naquele momento,
então seria difícil ser capaz
de projetar uma terra tão

próspera, esperançosa", disse
Bush, durante um encontro
com o presidente israelense,
Shimon Peres. "Sem dúvida,
as pessoas teriam dito: 'Nós
estaríamos cercados por for
ças hostis"'.

Mas para Bush não seria

possível prever a Israel mod
erna. Essa evolução, para ele,
é motivo de otimismo para o

Oriente Médio.
Bush mostrou um certo oti

mismo de que um acordo de

paz entre israelenses e pales- .

tinos ocorra antes do fim de

seu mandato. Porém, disse
ver pouco espaço para algum
grande avanço durante sua

atual viagem a Israel. .

A secretária de Estado dos
EUA, Condoleezza Rice, disse
recentemente que um acor

do nos próximos oito meses

"pode ser improvável, mas

não é impossível".
Peres apoiou o otimismo

por uni' acordo de paz no Ori
ente Médio, dizendo que os

israelenses querem trabalhar
com os palestinos. "Nós não
somos. inimigos deles", garan
tiu. "Nós queremos ver os pal
estinos vivendo juntos. Eles
sofreram muito durante suas

vidas. A separação é uma tra

gédia para eles e para o resto

de nós."
Durante sua fala, Peres

acusou o Hezbollah de "bus
car destruir o Líbano" e acu

sou o Hamas, grupo militante
que controla a Faixa de Gaza,
de trabalhar para impedir a

criação de um Estado pales
tino. Os Estados Unidos con

sideram esses dois grupos
terroristas.

AGÊNCIA ESTADO

�ush e primeira-dama, Laura, com o premier Ehud Olmert (direita)

INTERNACIONAL---------

Renda real nos
EUA cai 0,5%-

,

India impõe
toque de recolher

A polícia impôs ontem toque de recolher em Jaipur, no

oeste da índia, para impedir ações retaliatórias de violên
cia depois de sete explosões terem matado pelo menos 80

pessoas e deixado 200 feridas na terça-feira,.13. Autori
dades suspeitam que milicianos islâmicos estejam por trás
dos ataques promovidos contra a cidade tur.ística.

A renda média real dos trabalhadores assalariados nos Es
tados Unidos recuou 0,5% em abril, ajustado pela inflação,
após alta de 0,3% em março, informou o Departamento de
Trabalho norte-americano. A renda média por hora avançou
0,1% em abril, comparado a um aumento de 0,3% no mês
anterior.

APAE - ASSOe.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE GUARAMIRIM - SC
CNPJ: 83.784.983/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO
2007 2006

CIRCULANTE 32.366.88 106.454101
Caixa e Bancos 32.366,88 106.454,01

PERMANENTE 130.857.92 450.226l6
IMOBILIZADO LIQUIDO 730.857,92 450.226,76
Construções em Andamento 563.703,79 301.772,63
Máquinas e Equipamentos 27.886,33 27.886,33
Móveis e Utensílios 61.613,92 61.613.92
Veiculas 77.653,88 .58.953,88

TOTAL DO ATIVO 763.224.80 556.68Q,77

PASSIVO
DEMONSTRACÃO 00 RESUbTADg DOS EXERCICJOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO'
PATRIMONIO LIQUIDO
Patrimonio Social
TOTAL DO PASSIVO

763.224.80
763.224,80
163.224,80

475.503,03
356.607.42
22ú.420,25
136,187,17
118.895,61
38.939,57
79,956,04

.. ·415.503;03

556.680.77
556.680,77
556.680,77

RECEITA BRUTA OPERACIONAL
Receitas de Subvenç·ÕesJConvêniós
Repasses de subvenções
Convênios
Receitas Gerais
Outras Receitas
Mensalidades Recebidas
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL

433.011,49
328.569,60
176.692:11
151.877,49 .

104.441.89
29.760,40
74.681,49
433.(lH,49-

H DESPESAS OPERAClONAIS

Despesas com Pessoal
Salários e Encargos
Despesas Administrativas
Materiais Divêrsos

Despesas de Comunicações
Material de Expediente
Despesas Geraís
Serviços de Manutenção
Material de Higiene e Umpeza
Manutenção de Veículos

. Cursos Diversos
.

Eventos Diversos
Outras Despesas
DesQ6sas Financeiras
Despesas Bancárias

281.439,08
192.819.63
192.819,63
15.405.03
5.578,07
5.499,95
4.327,01
72.131,43
3.423,83
2..899,94

25.282,17
1.178,00
2.237,15
37.110,34
1A.l82,99
'1.082,99

268.959100
174.516,66
174.516,66
18.732,52
6.817,45
6,435,06
5.480,01

74.054,00
6.107,42
3.246.02
27.862;67

614,00
2.417,68
33.806,21
1.655.82
1.65�.82

RESULTADO 00 EXERCíCIO ($UPERAVIT) 206,544.03
GVARAMIRIIVI,SC; 31 DE DEZEMBRO DE 2001.

151.572.41

ADêMlRORS!
Técnico em Contabilidade
CRC-SC: 11.197/0-0
CPF: 379.196.799-15

ANGELO DA SILVA
Presídente da APAE
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Lenísio, Xande e Falcão marcaram dois gols cada. O próximo jogo será sábado, às 17horas, na Arena

LIGA FUTSAL

Molwee vence Intelli
por 6x3 e está em 5°
Vitória fez time de Jaraguá subir duas posições
JARAGUÁ DO SUL

Malwee e Intelli fizeram
uma das partidas mais emo

cionantes da Arena Jaraguá em
2008. Embora o placar tenha
sido de 6x3 o jogo foi disputado
lance a lance. Com a vitória a

Malwee passou da 7a colocação
para a 5a, com 30 pontos.

A lntelli abriu o marcador
aos 5min27. Rato cruzou de
leve para Jean marcar _pe ca

beça por cobertura. A Malwee
empatou aos 10min58 com

Xande. Falcão chutou cruzado
e o camisa 6 colocou para o

fundo do gol.

Jean fez o segundo do time
visitante. Tiago saiu do gol para
arriscar um tiro de longa distân
cia, a bola rebateu na defesa e

sobrou limpa para Jean apenas
empurrar para dentro do gol.
Aos llmin51, o time de Jaraguá
ficou atrás do marcador: 2x1

para os paulistas.
A partida continuou equil

ibrada, com a Malwee tendo
dificuldades na marcação. O

empate veio aos 17minll no
vamente com Xande. Ari pas
sou para o ala que bateu ras

teiro, 2x2.
A Malwee só conseguiu vi-

rar o jogo aos 18min53, quan
do Falcão lançou da quadra
de defesa, para Lenísio girar' e
bater de primeira com a perna
esquerda, 3x2.

No segundo tempo o time
de Jaraguá imprimiu um novo

ritmo de jogo. Aos 19 segun
dos Lenísio fez seu 13° gol na
Liga. A lntelli ainda descontou
com Bruno, aos12min36, 4x3.
O craque Falcão mareou os

dois últimos gols da Malwee.
O segundo foi uma pedalada
no ângulo do goleiro Guitta.

GENIELLI RODRIGUES

SEGURANÇA

POLíCIA RECAPTURA FORAGIDO
Adelar Moraes, 21 anos,

foi recapturado por volta das
19h30 de ontem. Ele é um dos
sete detentos que fugiram na

noite de domingo do Presí
dio de Jaraguá do Sul. Quatro'
deles foram recapturados na

madrugada do mesmo dia.
Adelar, acusado de tráfico de
drogas, era um dos que con

seguiram despistar os poli
ciais e fugir. Segundo fontes

da polícia, ele foi encontrado
em um matagal próximo a Ce
val. O fugitivo passou os qua
tro dias se alimentando de

bergamotas encontradas no

mato. Adelar foi encaminha
do para o Presídio de Jaraguá
do Sul. Continuam foragidos
Cláudio Pereira de Jesus, 30

anos, acusado de tráfico é Sil
vonir Ferreira dos Santos, 31

anos, acusado de furto. Adelar se alimentou de bergamotas
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Punições
o único punido pela con

fusão no jogo entre Car
los Barbosa e Malwee, '

no último sábado, foi o

fisioterapeuta da equipe
jaraguaense. Renato Miguel
Jorge (foto) pegou 30 dias
de suspensão. Mas a dire
toria pediu a fita da partida
e vai analisar a confusão, já
que ele apenas agiu para
separar e evitar o tumulto.
Depois disso, a diretoria

.

jaraguaense verá se entrará
com recurso ou não.

ADVERTÊNCIA -

'J� ,o Carlos Barbosa recebeu ap�iQ"as advertência, mesmo o jogador
lenísio tendo sido agredido por Yf torcedor, além de um copo e um

de pilha terem sido arremessados em direção aos jogadores d,a
ee. Para a organização da ligo, f(Jltou cuidado nos itens que se

referem à segurança do ginásio impedir que a torcida invada a qlKldra
ou atrapalhe o andamento do jogo e também o acesso de pessoas
não-autorizadas. Só em caso de reincidência o clube será punido.

SEM COMENTÁRIOS
i,A d,tretoria e a comissão técnica da Malwee preferiram não se mani

f�star; a. �espeito das puniçijes. Preferem,ver a fita. De uma cois
di'(êtoria tem certeza .; que Renato. não agrediu ninguém. Mas
realmente houve a agressão e o arremesso de objetos na direção d
jogadores, a advertência fic.ou muito barata. Cada vez mais ficam cone

fusos os critérios usados pela CBFS. Quer dizer que agredir pode, mas
quando alguém participa de um jogo festivo, cria-se um estardalhaço
na mídia por meia dúzia de pessoas que querem aparecer.

BOLÃO
A ..equipe Vieirense/FME de Bol�0;23 feminino disputa, entre os dias
/)2 e 25'1e maio, o Campeonato Brasileiro Master, na cidade de.Blu·
menau; fa primeira partici.pação de uma equipe jaraguaense no'com
petição, tendo conquistado a vagÍf'ao vencer Campeonato Catarinense
Master de 2007:As meninas foram bronze nos Jasc do ano passado.

EM NATAL
o zagueiro Rangel Clóvis Ferreira, revelado nas categorias de �ase
do Juventus, está no América de Natal, segundo informações do site

. .

lebol Interior. Inicialmente o atleta irá atuar na equipe juniores.
lm já teve passag�m pelD futebol do Acre, onde foi campeão
pelo Rio Branco em 2001, iogando na equipe principal. ,<

•
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XADREZ

ESPORTE----------

Atletas disputam Brasileiro no RS
Talentos do xadrez esbarram na falta de incentivo para a competição
JARAGUÁ DO SUL

Karina Kansler, de Jaraguá
do Sul, tem 20 anos e uma pai
xão antiga. Desde os oito, ela
joga xadrez e o que começou
como um passatempo prati
cado em casa, princípalmen
te corn o irmão mais velho, já
lhe rendeu vitórias nos Jogos
Abertos de Santa Catarina, Jo
gos Universitários Catarinense,
Jogos Universitários Brasileiro,
Campeonato Brasileiro, Mun
dial de 2005 na França e no 5°
Pan-americana, em Balneário
Camboriú.

Na próxima quinta-feira, dia
22, Karina e a também jaragua
ense Jaqueline Pamplona Correa,
18 anos, disputam o Campeonato
Brasileiro Feminino na cidade de
Novo Hamburgo, no Rio Grande
do Sul. Para as duas atletas, so
bram talento e boas expectativas.

O que falta é incentivo. As duas
ainda não possuem patrocínio
para a competição.

''As melhores do Brasil vão
estar lá. Se você se destaca em

um Brasileiro, é chamado para
vários outros torneios", comenta
Karina, sobre a competição, onde
as quatro primeiras colocadas se

classificam para as Olimpíadas
de Xadrez.rque este ano, aconte
cem na Europa, em novembro.

Karina aponta as atletas de
São Paulo como favoritas para o

campeonato. Já em Santa Cata
rina, xadrezistas de Blumenau
e Rio do Sul se destacam. "É
uma competição muito difícil.
Mas vou para ganhar", afirma.
Quem quiser colaborar com as

atletas, pode entrar em contato

pelo telefone 8404-7136.

DEBORA VOLPI

,Futsal sub 15 estréia na

segunda fase do estadual
A equipe Malwee/CEJ/FME

de futsal sub15 masculino tem
um calendário intenso de jo
gos neste final de semana. O
time estréia amanhã no turno
da segunda fase do Campeo
nato Catarinense da categoria.
O primeiro jogo está marcado

para esta sexta-feira, dia 16;
às 19h, quando a Malwee/CEJ/
FME encara a equipe de Pouso
Redondo, no ginásio do Parque
Malwee. Jánamanhã de sábado,
dia 17, às 10h, os jaraguaenses
enfrentam o time de Forquilhi
nha, no ginásio Artur Muller. A
equipe volta a entrar em quadra
ainda no sábado, às 16h, frente

ao Apama/Blumenau, também
no-ginásio do Parque Malwee.

Segundo o técnico, Augus
tinha Ferrari, os jogadores es

tão bastante motivados para a

disputa. "Treinamos todos os

dias e estamos confiantes",
disse. Ele cita ainda o goleiro
Elton, o ala Daniel e o fixo Ma
teus como destaques para as

partidas. Um dos jogos mais
difíceis deve ser diante do
atual campeão Apama/Blume
nau. "Se.) jogos importantes.
Das 32 equipes iniciais, 16

se classificam para a próxima
fase", explica. A entrada para
todos os jogos é gratuita.

.

Malwee futsal sub 15 tem três jogos neste final de semana

Karina se prepara poro disputar Campeonato Brasileiro Feminino de Xadrez e busco patrocinadores

Ciclistas na Copa Santa Catarina
Provas individuais e em equipe acontecem na semana que vem

JARAGUÁ DO SUL

OS ciclistas de Jaraguá do
Sul Sérgio Paes, 33 anos, An

. derson Fernandes, 43, e Rogério
Müller, 39, se preparam para
disputar a Copa Santa Catarina
da modalidade, que acontece
de 22 a 25 de maio, em Join
ville. Os três atletas participam
na categoria master em provas
em equipe e individuais. E para
trazer bons resultados para a re

gião, os representantes de [ara
guá realizam treinos constantes.
"Estamos treinando bem forte,
em média quatro horas por dia.
Nos finais de semana também,
e com treinos mais longos", ex
plica Paes.

Uma das provas mais impor
tantes é a contra relógio, onde
os ciclistas correm sozinhos e

precisam fazer bons tempos. '1\
força e o esforço são maiores e

como é sozinho, fica mais difí
cil. Mas esta prova é capaz de

� definir colocações", comenta.
� Já Rogério Müller acredita
� que o ponto mais crítico da pro
� va será a subida da serra Dona
g Francisca. Na avaliação do atle
� ta esta é uma dós circuitos mais
� difíceis já que o nível é alto e

reúne. ciclistas renomados.

Sérgio, Anderson e Rog.ério (foto) se preparam em busco do título
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Ingressos
estão li venda
SÃO PAULO

OS ingressos para assistir
aos treinos para o GP Brasil de
Fórmula 1 no autódromo de
Interlagos, nos dias 31 de outu
bro e 1 de novembro,' já estão
à venda no site oficial do even
to, no endereço www.gpbrasil.
com.br.

.

Há ingressos para os seto
res A, M e F. Do setor M, além
dos carros na pista, é possível
acomparUlar a movinlentação
nos boxes. O setorA fica locali
zado em frente à reta dos boxes
e o setor F tem vista para a reta

oposta, onde os carros atingem
os picos de velocidade.

Na sexta-feira acontecem
duas sessões detréino livre da
Fórmula 1 e treinos.livres da
Porsche Cup e da BMW Amé
ricas, nova categoria escola de

monopostos que correrá pela
primeira vez no Brasil.

No sábado, há o último trei
no livre do GP Brasil, a classi-

.

ficação que define o grid de

largada para a corrida e as clas-.
sificações da Porsche Cup e da,
BMW Américas.

Os preços desses ingressos
variam de'R$ 115 (SetorA, para
sexta-feira) a R$ 410 (Setor F,

, para sábado]. Os ingressos po
dem ser pagos com cartões de
crédito, à vista ou parcelados
sem juros,

Dunga diwlga
, escalação hoje,
RIO DE JANEIRO

O técnico Dunga deixou
ontem uma dica ao atacante

Adriano, atualmente. no São
Paulo. Segundo ele, é preciso
"se esforçar um pouco mais"

para voltar a vestir a cami
sa pentacampeã mundial. O
comandante da seleção deve

divulgar hoje quem jogará os

amistosos nos Estados Unidos.
"Quando se comete um

erro, a gente perde um pouco
de espaço. Por isso, temos que
fazer um pouco amais", afir
mou o treinador, referindo-se
aos casos de indisciplina do

,

centroavante.

Oprimeiro amistoso será no
31 de maio, em Seattle, contra

,

o Canadá. Depois, o adversário
'

será a Venezuela, em Boston.
Estas serão as únicas partidas

. antes da Seleção entrar em

campo pelas Eliminatórias em

junho. No dia 14, o Brasil en
frenta mParaguai, enquanto no
dia 18 recebe a Argentina.

•

C
Bemardinho disse que o grupo não pretende recebê-lo

VÔLEI
,

e
•

I
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•

MILÃO
O apoiador Kaká acha que,

mesmo que o clube não conquís
te vaga' na Liga dos Campeões
da Europa, a temporada foi boa
para' o Milan. Para omelhor joga
dor do mundo, as conquistas da
Supercopa Européià, diante do.
Sevilla, e do Mundial de Clubes'

.

da Fifa, contra o Boca Juniors não
podem ser esquecidas .

"Tivemos duas vitórias im

portantes: o Mundial de Clu
bes e a Supercopa Européia.

.

Se olharmos o 'Campeonato Ita-

liano e a Liga dos Campeões, o
balanço é um pouco frustrante,
mas os dois torneios vencidos
são pontos positivos", disse o

jogador, em entrevista ao Milan
Channel.

Para Kaká, a disputa do MUIJ,
dial de Clubes foi a principal
razão para a fraca campanha no
Campeonato Italiano, onde a

equipe ocupa apenas a quinta po
sição. "Seria muito ruim não ver
o Milan na Liga dos Campeões
na próxima temporada. Fizemos

, a escolha de ir ao Japão e, qnan-

SÃO PAULO

Agora é oficial: o levanta
dor Ricardinho não faz parte
dos planos do técnico Bernar
dinho parà a seleção que vai
lutar pelo ouro nas Olimpía
das de Pequim. Após dizer que
havia "fechado as portas" para
o jogador, o treinador garantiu
que não conta sua presença na

competição. ,

Segundo o líder da seleção
masculina de vôlei, os joga
dores também não querem
Ricardinho no grupo. "Todo
o grupo, hoje, não pretende
recebê-lo. Se durante um ano
não demonstrou nenhuma
vontade de retornar, acho que
isso não vai acontecer agora, já
que ele não deu nenhum sinal.
Eu nunca .pretendi dele uma

manifestação pública, nem

um gesto particular. Nunca
'houve nenhum tipo de tenta

tiva,' nenhuma demonstração,
Portanto, eu não tenho o que
fazer. Não vejo por onde re

tomar neste momento", disse
Bernardinho, em entrevista à
Gazeta do Povo, do Paraná.

O técnico disse ainda que
os torcedores cobram a me

dalha de ouro, mas os joga
dores estão cientes das difi
culdades que vão encontrar
nas Olimpíadas.

"Claro que existe uma ex-

pectativa muito grande sobre} teremos pela frente e não serão
a seleção brasileira de vôlei.

. poucas. Não podemos prome
Todos falam de ouro, mas nós ter ouro, mas podemos prome
sabemos das dificuldades que ter luta, muita determinação,

Comandante da seleção tem consciência das dificuldades e sabe que torcida vai cobrara medalha de ouro
. ,

.

muito trabalho. Essa é a nossa

missão e nós vamos cumprir",.
garantiu o técnico.

'

Marido da levantadora Fer-

nanda Venturini, que pediu ao'
técnico José Roberto Guima
rães para ser convocada para
a seleção feminina, mas não
foi atendida, Bernardinho co

mentou 'como a mulher reagiu
à não convocação.

"Com serenidade. É um di
reito do treinador e que o gru
po tem' de não querê-la. Ela
revelou urn desejo, uma VOIl.

tade de colaborar, mas .nâo foi
atendida. Vida que segue. Ela
vai buscar outros objetivos,
já que o projeto olímpico está
encerrado" .

'Temporada foi boa�, afirma Kaká
Para jogador, a disputa do Mundial foi. a principal razão para a fraca campanha

'Seria ruim ver o Milan fora da Liga'

do voltamos, precisamos recupe
rar as partidas pelo Campeonato
Italiano. Assim, enquanto outros
times' descansavam, nós' jogá
vamos. Mesmo assim, foi uma
escolha positiva porque agora o .

Milan é o clube com mais títulos
no mundo", comentou,

Para disputar a Liga dos
Campeões da Europa, o Milan
precisa vencer o Udinese, no
'Estádio Giuseppe Meazza, e

torcer por tropeço do Fiorenti
na, que VIsita o Torino, no Está

dio-Olímpíco rie Turim.
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PELA VIDA

CONTRA-CAPA-�--�-----,-------'----

aprendem técnicas específicas
para a função. "Somos amigos,
solidários, mas tem que saber
separar as coisas. O problema é
do outro. Me sinto muito recom

pensado pelo conhecimento que
a gente incorpora aqui. A gente
pensa que está ajudando o outro,
mas está se ajudando também",
conclui o voluntário..

Costa lembra que a Ong reali
za um Bingo de Tortas para arre

cadação de fundos, no próximo
sábado, díat", às 14h na Igreja
São Sebastião. As cartelas cus

tam R$10 e podem ser adquiri
dasnahora.

DEBORA VOLPI

SERViÇO
TELEFONE: 47 3275 1144
ENDEREÇO: Rua Antônio Cunha, 160,
sala 09, piso superior da Rodoviária de
Jaraguá. HORÁRIOS DEATENDIMENTO:
por telefone, das 11h às 23h e pessoal,
das 11 � às 22h.

-

Uma conversa que pode salvar vidas
Sem julgar, voluntários do CVV se dedicam a ouvir os problemas dos outros

Ainda segundo Costa, a Ong
recebe de 80 a 120 ligações por
mês, número que os voluntários
consideram baixo, devido à falta
de conhecimento que as pesso
as têm em relação ao programa.
Segundo dados do IML, só no

ano passado, foram registrados
18·homicídios na região do Vale
do Itàpocu. '�OrganizaçãoMun
dial da Saúde considera normal
o índice de quatro suicídios para
cada 100mil habitantes, portanto
na nossa região o número é bas
tante elevado, o que comprova a

necessidade do nosso serviço",
comenta Costa.

Não existe um perfil definido
de quem procura o cvv, mas é
comum pessoas com transtor

nos na fanúlia, como alcoolismo,
homossexualismo e abandono,
ou problemas financeiros e' no
trabalho. MáS os voluntários
não podem se envolver com as

histórias que ouverri, e para isso,
passam por treinamento, onde

���ie· \

GRUPO AUTO ELITE 1?-..'� 'NCLU'018:'"
A MAIOR E MAis MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS OE.SANTA CATARINA

Atendentes sõo treinados para receber Iiga,çóes de pessoas com problemas

. cuceccm

"

Capin't.csl I COfodor I Curitibanos �I Rio do sur I Lagos I 560 Joaqurm
4935552255. 4935611111 493'2412411 4735110200 493221 ?100 493:2330899 I Jaraguó

do Sul
.

47 3274 6000
Ccuaguá Auto Elite

Uma relação de confiança.
..

JARAGUÁ DO SUL

Você já §e sentiu angustia
do, desesperado e sem ninguém
para desabafar? Falar dos pro
blemas pode ser, muitas vezes, o

primeiro passo para o alívio emo
cional. É nisso que acreditam os

voluntários do Grupo de Apoio a

Vida, Ong que realiza o progra
ma do CVV (Centro de Valoriza
ção da Vida) em Jaraguá do Sul.
O grupo, que tem como principal
objetivo a prevenção ao suicídio,
conta com a participação de 22

voluntários, oferecendo um ser

viço de apoio emocional tanto
pessoalmente como por telefone.

"Não julgamos, nem damos
conselhos. Estamos aqui para
ouvir as pessoas", explica o apo
sentado Josevaldo Martins da
Costa, 63 anos, um dos volun
tários do programa. O serviço é

gratuito e oferece total sigilo. A
pessoa não precisa se identificar

,

durante o telefonema, basta ligar
e desabafar.
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