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Tráfico causa
.

preocupação
Moradores da Epitácio estão apreen
sivos com a prostituição e a comer

cialização de drogas. PM diz que o
•

problema só será resolvido com pre-
. venção, repressão e recuperação.

Página 5
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Europa endurece
contra _ilegais
Europa aprova lei contra a permanência
de imigrantes ilegais .

. Página 20

Cuidado, o álcool pode afetar sua

memória de vez. Entre os problemas
,

do alcoolismo grave e continuado,
as conseqüências neurolágicas estão
entre os mais graves. Um deles é a

chamada Síndrome de Korsakoff. Esse
conjunto de sintomas tem na perda
de memória uma de suas marcas,
e ocorre freqüentemente associada
com a deficiência de tiamina, uma vi
tamina do complexo B. Uma pesquisa
francesa concluiu que os indivíduos
que estão em etapas menos graves
do alcoolismo também apresentam
problemas de memória que podem
ser definitivos.
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Colete tem a cara
fria deste inverno

Viagem encantada
pelas terras russas
Com temperaturas que oscilam de 50° negativo
a 40° positivo, praia também é atração.
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Com estampa xadrez as peças
ganham um ar romântico e chique.
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Partidos se preparam para
oficializar as candidaturas
Convenções da maioria dos partidos de Joraguá do Sul serõo realizadas nos dois últimos dias do mês.
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A REVANCHE
futebol na versão

feminina
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ACORDOEM
ANDAMENTO
Piozero deve ser o
vice de Bertoldi
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CHARGE

CAIU UMA MOSQUITA ÉDADENGUE?

NÃO SEI! ELE NÃO DIZ
O NOME, NEM DE

ONDEÉ/!I

<'

PONTO DE VISTA

52 onos e novos des(Jfios

LORENO HAGEDORN,
GERENTE EXECUTIVO [)O
CENTRO CIJ!.TUR,&.L - SCAR

magnitude é missão de todos os que
percebem na atividade cultural uma
forma de integrar a comunidade e

melhorar o nosso município e região
através de valores que se refletem nas

atitudes e na qualidade-de vida.
As iniciativas realizadas pela en

tidade reafirmam esse compromisso,
para citar algunas delas podemos des
tacar os projetos ''A escola vai ao teatro"
e "O bairro vai ao teatro", educando as

novas gerações o gosto pela arte e in
centivando a comunidade a valorizar a

produção cultural do município.
Após cinco décadas, a SCAR serve

de inspiração como uma entidade que
tem na abnegação de seus fundadores
a referência àqueles que têm a tarefa
de dar continuidade ao projeto. Essa

responsabilidade não é apenas das

pessoas que circunstancialmente fa
zem parte da direção ou que estão en

volvidas mais diretamente na gestão
das atividades realizadas no Centro
Cultural. Ao preservarmos e fortale
cermos um empreendimento deve-se
ter em mente que essa é uma .atitude
que deve envolver toda a comunida
de, seja particípando da sua manuten

ção, seja prestigiando e estimulando a

programação cultural.
A SCAR é um orgulho e torná-la

cada vez mais perene como exemplo
da nossa organização e do nosso ape
go a-valores tão expressivos como o

amor à cultura é motivação perma
nente para todos que conhecem a

sua história.
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ASCAR completou no dia 8 de ju
nho uma trajetória de 52 anos muito
bem vividos, proporcionando à comu
nidade um dos mais significativos em
preendimentos voltados ao incentivo

cultural, seja na promoção de eventos

como na formação artística.
Ao comemorar a importante data,

a diretoria da SCAR tem convicção do
muito que foi alcançado, mas também

.
dos desafios que seguem nos anos se

guintes. Consolidar um projeto desta

MANIFESTAÇÃO OAB

Imprensa e Justlçe
Tendo em vista a boa convivência que sempre pautou

o relacionamento entre imprensa e OAB, duas entidades
fundamentals para a busca e manutenção de uma socie
dade mais justa e democrática, e considerando a nota pu
blicada na colunaMoa Gonçalves, deste Jornal, no dia 10

de junho, sob o título ''Arrogante'', são necessárias algu
mas considerações.

Muitas vezes o profissional advogado é, infelizmen
te, confundido com seu cliente, quando, na realidade, o
que faz é proteger, com o conhecimento que tem, os in
teresses e direitos de quem lhe contratou. Nessa seara,
é direito constitucionalmente garantido (art. 5°, XXXV)
ao cidadão buscar a tutela jurisdicional para a defesa
de seus direitos e interesses. E é, por lei, prerrogativa
exclusiva do advogado, devidamente inscrito na OAB,
atuar nessa defesa. Assim, cOIQ o devido respeito, não
é questão de arrogância dos advogados, novos ou mais.

experientes, e, sim, questão de exercício regular de sua

profissão. Mais do que um direito, é uma obrigação do

advogado.
De outro viés, também não pode ser taxado de arro

gante o cidadão que busca a tutela do Estado para con

servar ou declarar direito seu quando se sente atingido
ou ofendido, patrimonial ou extrapatrimonialmente. E o

Estado, através do Poder Judiciário, vai dirimiT' as ques
tões levantadas e determinar quem tem razão em cada
contenda,

Assim, soa temerário considerar persona non grata
o cidadão que exerce seu direito ou o advogado que
defende os interesses de seu cliente, como exposto na

coluna.
Por fim, como já é de conhecimento deste jornal, a

OAB, em especial a Subseção de Jaraguá do Sul, sempre
esteve aberta ao debate e às discussões construtivas, as
sim como se preocupa com práticas indevidas de uma
ínfima minoria dê seu quadro, que, muitas vezes, aca

bam manchando a imagem de toda a Instituição. Todas
as denúncias fundamentadas e representações contra .

advogados que chegam às portas da OAB são devida
mente recebidas. e processadas pelo Conselho e pelo
Trib' nal de Ética e Disciplina, aplicando-se as sanções
previstas quando cabíveis.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e pedem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissão, "CPF e " telefone (" nüo serüo publicados).
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" Sei que ela devia

para meu filho, eles
que se acertem."

JOSÉ OSÓRIO DE ÁVILA (DEM),
VEREADOR, acusado por ex-assessoro

de ficar com parte do salário dela.

" Nõo temos o
direito de permitir

retrocessos neste pu ís."
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

(Pl), PRESIDENTE DA REPÚBUCA,
sobre políticos poro
conter o inflação. •

.

" Se fosse este o
projeto,.. eu falaria."
MARISTElAMENEl (PTDOB),

VEREADORA,
negando que suo pré-Gondidoturo o

prefeito tenho o intençóo de nego
ciar espaço em chapa majoritário.

Salário mínimo
Relatório da senadora Serys Sihessarenko (PT-MT) ao projeto da lei de Di
retrizes Orçamentárias para 2009, apresentado ontem no Senado contém,
entre suas principais indicações, a recomposiçõo do salário mínimo para R$
453,67 no próximo ano. Na proposta enviada ao Congresso, o governo previa
para o salário mínimo um valor de R$ 449,97, mas a senadora decidiu agre
gar ao piso salarial a reposiçõo da inflaçõo medida pelo índice Nacional de
Preço ao Consumidor e o aumento real do Produto Interno Bruto apurado
em 2007. O aumento proposto foi calculado com regras do projeto 01/07,
uma das medidas remanescentes do pacote de medidas do Programa de
Aceleraçõo do Crescimento (PAC). O texto define unia política para o salário
mínimo até 2011 em que o reajuste anual terá como base a inflaçõo medida
pelo INPC, acrescido da variaçõo do PIB observada dois anos antes.

SEM BEBIDA
A Comissõo de Turismo e Desporto
da Cômara dos_Deputados discute
projeto de lei do deputado Jorge
Tadeu Mudalen (DEM-SP),' que
proíbe a venda e o consumo de
bebidas alcoólicas em estádios
ou ginásios esportivos em dias de
jogos. Segundo a proposta, a proi
biçõo valerá' em um raio de 500
metros de distôncia das entradas
dos estádios e ginásios. Para ln-,
fratores multa de R$ 1,5 mil, em
dobro quando de reincidência..

DE OLHO
Forças empresariais e políticos do re

giõo ccntlnucm atentos para verbos que
devem vir do Ministério dos Transportes
destinados o obras de duplicaçõo do tre
cho do BR-280 entre o Rodovia do Arroz
e Jaraguá do Sul. Aos R$ 10 milhões já
garantidos pelo ministro Alfredo Nasci
mento falta acrescentar outros R$ 20 mi
lhões para totalizar o custo estimado de
uma ponte, dois viadutos e o duplicaçõo
em si. Há quem diga que R$ 10 milhões
nõo pagam um viaduto.

ABUSO
Uso de computadores do serviço pú
blico para divulgoçõo pela internet de
matérias político-partidária� envol
vendo servidor e dirigente partidário
deve ser alvo de representaçõo junto
00 Fórum de Guaramirim. É crime elei
toral sujeito, ainda, o outras punições
por tratar-se de ferramenta de traba
lho de uso exclusivo poro assuntos que
digam respeito 00 órgõo.

O·CORREIO DO POVOBQUINTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 200ã
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RETA FINAL

Definidos us dotas dos convenções
Partidos deixaram para escolher candidatos e coligações nos dois últimos dias
JARAGUÁ DO SUL

A decisão sobre coligações
e a escolha dos candidatos a

prefeito, vice-prefeito e a ve

reador ficou para os dois úl
timos dias deste mês. Dos 16

partidos políticos instalados
em Jaraguá do Sul, 75% de
les vão realizar suas conven

ções dia 29 ou 30 de junho,
no prazo final estabelecido no

calendário eleitoral aprovado
-

pelo TSE (Tribunal Superior
Eleitoral).

No sentido inverso, a pri
meira sigla a deliberar sobre
alianças e definir seus con

correntes para o pleito de 5 de
outubro é o Partido Trabalhis
ta Cristão, no próximo sábado,
21. O presidente do PTC, Luís
Carlos Andrade, é pré-candi
dato a prefeito e garante que
seu nome será confirmado na

convenção. Ele também infor- .

ma que o partido concorrerá
com chapa pura e que Eron
dina Pereira será. a candidata
a vice na chapa. Para a dispu
ta proporcional será lançado
apenas um nome, o de Nata
nael José Piske.

Já o PMDB vai confirmar
a candidatura à reeleição do
prefeito Moacir Bertoldi dia
29, um domingo. A conven

ção acontece na. Sociedade
Acaraí a partir das 15 horas
e, após às 17 horas, contará

com a presença de dirigentes
do PSB, PC do B, PV; PMN e

PR, siglas que devem compor
a coligação. Indicado pelo
partido, o vereador Afonso
'Piazera (PR) deve ser confir
mado o candidato a vice na

chapa. "É possível", declarou
ontem o coordenador regional
do PMDB, deputado estadual
Carlos Chiodini.

Outro partido com can

didatura a prefeito anuncia
da como irreversível é a do
vereador e presidente do Pp,
Dieter Janssen. Mês passado,
PPS confirmou que a tendên
cia é que o sindicalista Gilda
Alves seja confirmado vice
de Dieter. A convenção do PP
está marcada para o dia 30.
O PT também deixou a defi
nição acerca do pleito para
o último dia, quando será
sacramentada a candidatu
ra a prefeito do ex-deputado
Dionei Walter da Silva. On
tem, Dionei informou que as

executivas do PT e do PPS se

reuniriam à noite e que a in

tenção do partido é ter Gilda
Alves na chapa.

O DEM, por sua vez, luta
na l,ustiça para reaver os direi
tos políticos do ex-prefeito Ivo
Konell para também encabe
çar chapa nestas eleições.

PTC vai lançar a candidatura de Luís Carlos Andrade Prefeito Moacir Bertoldi será candidato à reeleição

Dieter Janssen deve ser confirmado pelo PP dia 30 Também dia 30, convenção do PT lan�ará Dionei da SilvaCAROLINA TOMASELLI

OUTROS PRÉ-CANDIDATOS À MAJORITÁRIA
• Ronaldo Raulino (PDT) • Ruy Lessmann (PDT) • Terrys da Silva (PTB) • Irineu Pasold (PSDB)
• Niura Demarchi dos Santos (PSDB) • Maristela Menel (PT-do B) • Carlos Alberto Reali (PRB)

PV e PC do B apresentam candidatos
Siglas realizam encontros para mobilizar filiados antes das convenções

h, noS
• PSB-13h30 às
! PMII.*;.;..15ho \,. ocr,;;"" ,

'k\';'..",-" .. k�

DIA30
• OEM -18h30, nõSociedade dos Conaricultores
• PDT - 19h, no Câmara de Vereadores
• PT � 18h30, no Siticom (Epitácio Pessoa, 345)
• PTB -19h, no Gráfico 22 (Herrmann Purnhagen, 133. Rau)
• PR -19h, no comitê do partido (Marechal Deodoro do Fonseca)
• PPS -20h, no Sindicato do Vestuário
• PP - 20h, no Noviciado Nosso Senhora de Fátima (Pe Aloísio Boeing, 742. Borra)
• PRB - em hora e local o definir

dir Michels, deve integrar a

coligação que encabeçada
pelo prefeito Moacir Bertoldi
(PMDB), candidato à reelei
ção. O ex-secretário de Agri
cultura, Amarildo Sarti, é do
PV e se desincompatibilizou
do cargo para concorrer ao

pleito de outubro.
Outro partido da base alia

.

da do atual governo, o PC do B
também apresenta os pré-can
didatos da sigla à Câmara. São

O Partido Verde apre
senta amanhã aos filiados
a nominata oficial com os

pré-candidatos a vereador
nestas eleições. n i"ntar de
confraternização, estendido
a convidados e à imprensa,
acontece no Grêmio Esporti
vo Juventus, a partir das 19
horas.

O partido, que conquistou
uma vaga na Câmara. com o

ingresso do vereador Juran- .

oito, entre eles o presidente
do diretório e ex-presidente
da Fundação de Esportes, Jean
Carla Leutprecht. Em 2004,
Leutprecht recebeu 1142 vo

tos, ficando como primeiro
suplente da coligação.

O primeiro encontro muni

cipal do PC do B acontece no

próximo domingo, a partir das.
11 horas, quando será servido
um carreteiro na Comunidade
São Cristóvão, no Amizade.
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SEGURANÇA

Prostituiçõo e tráfico preocupam
Moradores da Epitácio Pessoa reclamam de perturbação, depredação. e furtos
JARAGUÁ DO SUL

O locador de imóveis Wilson
Rebelo, 66 anos, diz que a prosti
tuição e o tráfico de drogas daRua
Epitácio Pessoa, onde elemora, já
fazem parte da rotina. Segundo
ele, as principais ocorrências re

lacionadas a esses problemas são
a perturbação do sossego alheio,
a depredação e 0S furtos.

"Minha casa já foi invadida
e roubada, e um vizinho já teve
o carro depredado à noite", co

mentou Rebelo, que acredita que
o roubo tenha sido causado par
um usuário de drogas. Segundo
ele, é comum ver pessoas comer
cializando crack nos pontos de
prostituição à noite.

A vendedora Vanessa Ra->

mthun, 24 anos, que morou na

Epitácio Pessoa por cerca de um
ano, disse que presenciou situ

ações constrangedoras na saída
das aulas do Colégio Abdon Ba

tista, onde ela estudava à noite.

'Alguns pais vinham buscar os
filhos de carro e as pessoas que
faziam programa os confun
diam com 'clientes'. Às vezes

dava briga", relembra. -

O comandante do 14° Bata-

lhão da PolíciaMilitar, César Ne
dochetko, disse que a corporação
íntensífícou o policiamento no

Centro, que concentra cerca de
85% das ocorrências. Ressaltou
também que a PM realiza inicia
tivas como o Proerd (Programa
Educacional de Resistência às

Drogas), mas reiterou que a pre
venção às drogas é uma respon
sabilidade de toda a sociedade.

"Só a repressão não basta
para resolver o problema. O com

bate às drogas também depende
da prevenção e da recuperação.
É preciso direcionar os holo
fotes para outras instâncias da
sociedade, e não só para a PM",
comentou, acrescentando que
o município é carente em trata
mento especializado para depen
dentes químicos.

De acordo com o comandan
te, os pontos de prostituição são
ambientes mais propícios para
o tráfico por serem normalmen
te freqüentados por pessoas
com problemas emocionais,
.que estão mais suscetíveis ao

consumo de drogas.

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL I se

CURSO APRENDA A INVESTIR NA

BOLSA DE VALORES

Dias 27 e 28 de Junho
Horário: Sexta-feira das 19h às 22h30 e Sábado das 9h àsUh
Local: Hotelltajara • Av. Exp. Gumercindo da Silva, 237

Prostituição na Epitácio acontece durante todo o dia, mas se intensifica à noite

PM faz incineração de droga
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar, em par
ceria com o Juizado Especial
Criminal, incinerou droga
proveniente de termos cir

cunstanciados, situação em

que o usuário responde pelo
porte do entorpecente em

liberdade.
O destino da apreensão -

cerca de 50 gramas de maco
. nha, 20 gramas de crack, 150
gramas de cola de sapateiro e

uma pequena quantidade de

pedras de crack - foi a forna
lha de uma empresa da Vila
Rau.

De acordo com a PM, a dro
ga poderia render até 70 pedras
de crack para consumo. Os
usuários normalmente cum

prem medida sócio-educativa
ou prestam serviços à comuni
dade, definidos pelo Ministério
Público, para responder pela
infração em liberdade.

Polícia Militar e Ministério Público incineraram droga ontem de manhã

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o O CORREIO DO POVO
•

QUINTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2008

INVERNO

GERAL----------

Frio antecipado Iota hospital
No Jaraguá, aumento nos atendimentos já supera os 80%
JARAGUÁ DO SUL

O inverno nem ao menos

começou e as crianças já sen

tem os efeitos do frio intenso.
Desde que o calor deu lugar às
temperaturas baixas a procura
por atendimentos médicos no

Hospital e Maternidade Iara
guá simplesmente disparou.
Se antes a equipe recebia no

máximo 50 pacientes ao dia,
agora esse número quase do
brou. Na maioria dos casos, o

motivo é um só: os problemas
respiratórios. .

Nos períodos de mais de
manda, por exemplo, o pedia
tra de plantão chega amedicar,
diariamente, 80 crianças. No

entanto, conforme o diretor da
entidade, Hilário Dallmann,
90% dos serviços poderiam
ser evitados. Na opinião dele,
em casos de resfriados nos fi
lhos, os .pais devem buscar os

postos de saúde da rede muni

cipal. "Não fazemos consultas,
apenas damos um alívio ime
diato. De qualquer forma, vão
ter que procurar um médico

depois", explica.
A operadora Joice Kozo

wski, 24, até tentou. Mas,
segundo ela, fica impossível
prever quando a filha Laíssa
dos Santos, 2, ficará doente. É
que a unidade do bairro onde
reside faz os agendamentos
com semanas de antecedên
cia. Sem saber ao certo como

Hilário Dallmann alerta: hospitais devem ser procurados em casos urgentes que propiciam risco de morte ao paelente e nôo em casos de rotina

proceder, a mãe levou a meni
na ao hospital ontem. Há cer

ca de 10 dias, a criança sofre
com sintomas típicos da gripe
e até já teve um princípio de

Bananicultura
sofre com

efeitos do frio

Cassuli

pneumonia. "Não dá para es

perar", desabafa.
Por causa de situações

desse tipo, Dallmann já cogi
ta a idéia de colocar mais um

médico disponível no Pronto
Atendimento. Em compensa
ção, enquanto o setor segue
cheio, a ala de internações
possui cenário diferente. Os
leitos da instituição não lo
taram. Na opinião do diretor,
as vacinas antigripais, ofere
cidas à população infantil e

idosa, auxiliam a deixar os

leitos vazios. Mas, ainda as

sim, 60% estão sendo usados

por quem foi acometido pe
los males que atacam o siste
ma respiratório.

KELLY ERDMANN

Inverno gelado
REGIÃO

Falta apenas um dia para o

início do inverno e as temperatu
rasnão deixamninguém esquecer
disso. É que o frio registrado no

término do outono vai continu
ar durante este final de semana.

Porém, os meteorologistas não

aguardam períodos tão gelados
quantos os percebidos entre se

gunda e quarta-feira.
Hoje, na região de Jaraguá do

Sul, o sol ainda tende a brilhar no
. céu. Já amanhã, o tempo firme dá

lugar à instabilidade. A sexta-feira
será de tempo fechado namaioria
das cidades de Santa Catarina,
com possibílidade de temporais
e rajadas fortes de ventos. Os ter
mômetros mostram mínimas na

casa dos 14°C e máximas em tor-

no dos 22°C. No sábado, a chuva
começa a cessar. O mesmo ocor

re no domingo quando as tempe
raturas declinam novamente.

De acordo com o último relatá
rio do Ciram (Centro de Informa
ções de Recursos Ambientais e de

.

Hidrometeorologia de Santa Ca

tarina), o trimestre que se encerra

em agosto tem chuvas beirando
a média anual. Por causa da in
cidência de massas de ar frio, a
amplitude térmica será ínten
sa, ou seja, os dias são amenos

e as noites -geladas. Em julho,
os municípios do Planalto Sul

podem ser surpreendidos com

neve freqüente. Vale lembrar
ainda que o inverno costuma ser

propício à formação de nevoeiros
pelas manhã e noites.

Geada que
preocupa
JARAGUÁ DO SUL

A possibilidade de ocor

rência de geada mais for
te do que a verificada nos

. últimos dias já deixou os

agricultores dá microrre

gião atentos. Segundo o se

cretário de Desenvolvimen
to Rural de Jaraguá do Sul,
Gilberto Feiten, os produto
res de banana e criadores
de gado de corte e leiteiro
é que podem sofrer com o

inverno rigoroso. Para eles,
o frio intenso costuma sig
nificar prejuízo.

Mesmo assim, o . bana
nicultor Rildo Maurissens,
41, ainda se diz tranqüilo.
Nenhuma perda na lavoura
foi registrada até agora, ape
sar das temperaturas baixas,
e ele torce para os próximos
meses seguirem o exemplo.
'� geada fraca não faz nada,
mas se vier violenta mata

tudo", conta.
Nas próximas semanas,

a Secretaria de Desenvolvi
mento Rural deve divulgar
outras informações a res

peito de possíveis estragos
decorrentes do frio registra
do nos últimos dias no Vale
do Itapocu. Até ontem, ne

nhum agricultor havia feito

qualquer reclamação neste

sentido.
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Mutirão da Polícia agilizo processos
Falta de policiais em Guaramirim é compensada com ajuda de Jaraguá
GUARAMIRIM

A Delegacia de Polícia Civil
de Guaramirim realiza todas
as quartas-feiras um mutirão
com a finalidade de agilizar o

trâmite de processos que estão

parados. A iniciativa visa dar
respaldo à sociedade com rela

ção a situações pendentes.
A Polícia de Guaramirim

possui três oficiais que traba
lham sob a tutela da delegada
Jerema Wulf, número conside
rado pequeno para a cidade.'
Em função dos poucos oficiais,
os trabalhos desenvolvidos

pela delegacia acabam sendo
lentos. A partir daí foi criado o

mutirão onde todas as quartas
feiras-dois ou três funcionários
da delegacia de Jaraguá do Sul
trabalham em Guaramirim.
Portanto, neste. dia o número.
de processos vistos e revistos

passa de dez para 50, aproxi
madamente, tornando mais

rápido o parecer da delegacia
quanto aos casos em aberto.

Segundo dados da dele
gacia de Guaramirim, grande
parte destes processos diz
respeito à agressão familiar.
Na seqüência estão furtos a

residências, apreensões de

drogas, entre outros.
De acordo com informa

ções da Secretaria de Segu
rança Pública, no próximo
ano serão encaminhados mais

policiais civis ao Estado. Para
o Vale do Itapocu poderão ser

transferidos entre dez e 25 ofi
ciais concursados que estão
em treinamento e-deverão ser
distribuídos de acordo com a

necessidade.

OSNIALVES Mutirão da Polícia Civil analisa. em torno de 50 processQs toda quarta-feira no município de Guaramirim '.

Barra Velha recebe R$ 110 mil
Os municípios de Barro Velha e São Joõo do Itaperiú receberão R$ 210

mil em recursos oriundos dos ministérios das Cidades e do Turismo atrovés de
emenda parlamentar. Serão R$ 110 mil para Barra Velha, para. investimento em

obras de infra-estrutura urbana. Para São João do ItaperiU serão R$ 100 mil que
võo ser investidos na conclusão do pórtico da cidade e finalização do Parque de
Exposições. A iniciativa partiu do deputado federal Djalma Berger (PSB), que in
cluiu no Orçamento da União duas emendas beneficiando estes dois municípios.
Porém, somente a verba repassada pelo ministério das Cidades já foi aprovada e

deve ser depositada 'aos cofres públicos de Barro Velha na próxima. semana.

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Eslado de Santa Catartna,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ALB CONFECCOES LTDA ME 07.977.132/0001-17 RODONAVES·TRANSPORTES E ENCOMENDAS LIDA.
I 210001290 03/06/2008 81.13 O MESMO

GILMAR THEODORO DA SILVA ME 02.533.196i0001-05 HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
I 1456/2 30(05/2008 1.875,95 CONFECCOES GARCIA LTDA ME

10M SERVICOS DE LOCACAO LTDA
.

0.4.370.404/0001-28 WEBER MASCHINENTECHNIK 00 BRASIL MAap/CONST.
I A35339 14/05/2008 923,75 O MESMO

JOAO PEREIRA 077.114.878-00 AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
CF 20012295592 A VISTA 7.986,52 ,O MESMO

LAURECI PEREIRA 053.748.299-71 BANCO ABN AMROREAL S/A
CF 008/20010040564 i6/07/2006 7.190,54 O MESMO

LEOMAR DA SILVA 0030417.059-69 ZOMIR ODEll
CH 850169-6 A VISTA -550,00 O MESMO

MARIO MOKWA 543.773.909-53 ORION COMERCIALLTDA
I 1/5585381 03i06/2008 250,89 O MESMO

NEIDE ANTUNES DE ARAUJO 66.6.577.179-20 BANCO FINASA S.A.
. N 3668392222 24/10/2007 7.226,65 O MESMO

NETONK INO COM DE CONF LTDA' 00.107.351/0001-04 HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
I 1453/2 30/05/2008 1.801,55 CONFECCOES GARCIA LTOA ME

ODAIR JOSE DA SILVA 017.690.269-40 AYMORE CREDITO,ANANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
CF 008/20010889413 A VISTA 1.678,25 O MESMO

OSNllEIIL DE OLIVEIRA 964.765.085-04 MARCIO DEPINE
CH M-000036-1 .A VISTA 275.33 O MESMO

PEORO KASMIRSKI 382.127.309-72 JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTDA
I 110606fA 2V05i2008 220,00 O MESMO

TRANS JIRRS LTDA ME 05.256.307/0001-71 OfiCINA MECANICA TREVO LTOA EPP
I 56Q5-01 03i06/2008 307,15 O MESMO

ULISSES CHARLES JUNGTON 003.826.529-08 POSTO MIME LTDA
I 489656iO 31105/2008 111,28 O MESMO

VIDA BELA. COM E CONF LTDA 07,860.666/0001-69 CREDIRIO FOMENTO MERCANTIL LTDA
I 000821/001 " OV05/2008 708,80 SOLANGE TEHEZINHA BEBER ME

E, como os ditos devedores nan foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por mtermepio do
presente Edilal. para Que os mesmos cornpareeam neste Iabaílonato na Av. Mal. Deodoro ea Fonseca, or. '589. no prazo da
Lei, a fim de !lquidar o seu dehito, ou enlao, dar razao por qua nao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na

torma da Lei, etc.az

Jarapua do Sul. 1 B de Junho de 2008

Curso para formação industrial
Participantes de baixa renda passam por treinamentos e reciclagem
GUARAMIRIM

Iniciou em Cuaramirim o

curso de formação de traba
lhadores para a área indus
trial, nas dependências da
Escola Almirante Tamandaré.
O projeto é uma oportunida
de de capacitação para pesso
as de baixa renda e já conta
com 30 alunos. A iniciativa é
uma parceria entre a SDR (Se
cretaria de Desenvolvimento
Regional) e empresários gua
ramirenses e o curso terá du

ração de 320 horas/aula.
Segundo a gerente de

Educação da SDR, Deni Ra
teke, as aulas teóricas fica
rão a cargo da gerência de
educação e as aulas práticas
serão ministradas nas em

presas parceiras. "Os alunos
quando formados deverão
estar aptos a exercer as fun
ções no setor produtivo de
diferentes empresas. As disci

plinas abordarão temas como

relacionamento interpessoal,
administração, metodologia,
leitura e interpretação de de
senho, elétrica, usinagem,
informática, dentre outros",
disse. "Outro objetivo é en

sinar a empreender",

Curso é uma op4:'tunidade de aprimoramento profissional, diz Deni

foram selecionados por
um co fonnada por represen
tantes da Associação Empresarial e

professores. As aulas acontecem de se

!lunda a quinto-feira das l8h30min às
22h30min. Pura membros do associoçõo

é
IYimen-

do município e região, is capacita
pessoas com grande,potencial, mas qoe
niío tinham meios de realizar uma reci
clagem ou aprimoroment{).
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BARRA VELHA

Campanha gera
R$ 5,8 mil

Encerrou nesta semana a Campanha
de Mudas. realizada pela Secretaria
de Agricultura de Barra Velha. Ao todo
mil e quinhentas mudas foram vendi
das no município. A mais procurada foi
a de tangerina ponkan, 130 mudas. O
valor total das vendas ficou em R$ 8
mil. Todas as plantas têm certificado e

laudo ambiental. A campanha de mu

das frutíferas e ornamentais existe há
mais de 15 anos em Borro Velha.

VALE DO ITAPOCU

Encontro da
Indústria

A Federação das Indústrias promove
hoje e amanhã, em Florianópolis, o

principal evento de debates ao setor in
dustrial de Santo Catarina, o Encontro
Catarinense da Indú-stria 2008. Hoje,
um dos convidados o se apresentar e

debater temas pertinentes 00 encontro
será Décio da Silvo, presidente do Con
-selhn de Administração da Weg. Outras
informações no (48) 3231-4670.

VALE DO ITAPQCU---------

VALE DO ITAPOCU

RÃ-BUGIO É DESTAQUE
NA ROLLING STONE

As ações promovidos pelo instituto Rã-bugio foram destaque na

ediçõo do dia 15 de junho da Revisto Rolling Stone, versõo bra
sileiro. A reportagem traz informações sobre os pesquisadores do
instituto, além de notícias de Jaraguá do Sul, Guaramirim e outros
cidades do região. É o trabalho produzido no Vale, sendo projetado
poro o Brasil e pro mundo.

JARAGUÁ DO SUL· VALE DO ITAPOCU

Grupo recolhe 1,5
mil quilos de lixo

Integmntes do Clube de Canoagem Kentu
cky realizaram uma limpeza no Rio Itapocu.
O percurso para o ação foi de 14 quilôme
tros entre os bairros Amizade e Czierniewi
cz. A quantidade recolhido surpreendeu
os envolvidos na ação. Foram retirados de
dentro do rio 1.5 mil quilos de lixo. A pró
xima ação do grupo está. agendada paro o

dia 13 de setembro no Rio Jaraguá. Quem
quiser participar pode ligar para o telefone
3371-1331, com Odilon.

Cason parcela,
dívidas de clientes
Entrou em vigor este mês o Progra
mo Cason de Recuperação do Receito
que visa receber R$ 64 milhões que
a concessionário tem pendente. A

cobrança é anterior ao período de
2007 e os inadimplentes têm até
cem meses poro parcelar. A inicia
tiva foi aprovado pelo decreto 1089
assinado pelo governador do Estado.

. Outros informações através do www.

casan.com.br.

CORUPÁ

Escola São José vence
concurso de slogan

Alunos de 60 série do Escola de Educação Básica São José foram os vencedores
do concurso de escolha da mascote e slogan poro representar o projeto "Re
lação do Homem com a Natureza", lançado em março deste ano. A Escola São
José escolheu como mascote, a jaguatirica ou gato-do-mato, por ser um animal
encontrado nà região. O slogan classificado foi "Mostre suas gorros pelo natu
reza". Os trabalhos foram avaliados segundo o coerência, coesão e criatividade.
Participaram do concurso turmas de educação infantil (maternal III e pré), 30 e

60 séries do ensino fundamental (30 e 60 séries) e 2° ano do ensino médio de es

colas das redes municipal e estadual de educação de Corupá. A escola vencedora
receberá assinatura de uma revista por um ano.'

'.

'1���i�� Progra�a:Gi��l.biyro-Texto: livros com até 80% de desconto
•

. .�� '.::;,
�

o', _, _ ')."

• Horários novos é"alternativos
.

ti Professores capacitados e comprometidos com o aluno
• Bíbllotecas e laboratónos modernos

• Ensino de qualidade voltado para a prática de mercado
• Cursos autorizados pelo MEC' .

VestibularAnhanguera .. 22/06
"ti Aqui você tem tudo para alcançar seus objetivos.

Jaraguá. do Sul - fATEJ.
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O MUTANTE THEO BECKER
Contratado da Record, o ator vive um
dos melhores momentos da carreira

SUCESSO NA TV

TheaBecker é uma das estrelas do casting
de atores da Record. Atualmente, o bonitão
está em "Os Mutantes - Caminhos do Cora
ção", interpretando Fernando que, nas horas
vagas, se transforma no Homem Serpente;
integrante da Liga Bandida, o seu abraço é
mortal. Em "Caminhos do Coração", Fer
nando era irmão de Juanita e trapezista do
circo Don Pepe. Na época do circo ele era

do bem e chegou a namorar Maria (Bianca
Rinaldi) e nunca se esqueceu dela, apesar
das mudanças ocorridas em sua vida.

Agora, em "Os Mutantes - Caminhos do
Coração", o seu personagem vive um ro

mance com a Mulher Aranha, interpretada
pela ex-Miss Brasil Natália Guimarães e há
quem garanta que os beijos trocados pela
dupla, por conta de seu trabalho na novela,
são muito reais e passam longe db chamado
beijo técnico.A carreira de ator de Thea Be
cker se consolidou quando ele fez o nadador
Caio Mendes, em "Celebridade", na Globo.
Logo 'após este trabalho, ele foi contratado

.

pela Record, onde está até hoje, para fazer
a segunda versão de 'A Escrava Isaura", na
qual viveu. o abolicionista Álvaro. Depois
veio "Prova de Amor", na pele de ¥Ill surfis
ta, um �apaz sonhador, mas que sabia o que
queria, da vida. Logo em seguida, entrou em
7,Cànili:í'11ós 'do Coração", vivendo Fernando,
um trapezista de circo.

Thea Becker de Oliveira nasceu em 24
de novembro de 1976, na cidade de Pelotas,
no Rio Grande do S"Qi, adora arroz e bife e

não descuida da sua saúde.Para quem não
sabe Thea apareceu na televisão lá pelos
idos de 2000, atuando como Paquito, no

"Planeta Xuxa", aliás ele cultiva uma admi
ração pela apresentadora até hoje. Quando o

programa saiu do ar, sua fama durou pouco,
mas o suficiente para saber o que queria da
vida. Resolveu estudar para se tornar ator.
Além de ator, ele é também modelo de uma
famosa agência.

Estreando como ator de novelas em

"Celebridade", Thea Becker faz questão de
mostrar todo o seu entusiasmo e diz estar
vivendo um dos melhores momentos de sua
carreira. O ator ainda gosta de lembrar da
alegria que foi trabalhar juntamente com

Xuxa, tanto em seu programa na Globo como
no filme "Duendes". Quanto ao fato de ter

posado nu, Thea conta que só conseguiu
coisas positivas com esta atitude. Seguindo

, o conselho de Marlene Mattos, aceitou fazer
as fotos e de lá pra cá foi só sucesso, embora
paralelamente tenha se esforçado muito e es

tudado para chegar onde chegou.
Seu maio! sonho é fazer cinema e para

isso também está se preparando, freqüen
tando a universidade. Quando terminar o

curso, Thea Becker já tem um destino traça
do. Ele quer ir para os Estados Unidos e in
vestir numa carreira internacional. Será que
está surgindo um novo Rodrigo Santoro?

Em "Mutantes
- Caminhos do

Coração", Theo
Becker é Fernando,
o Homem-Serpente.

Ele se transforma em

cobro, integra a Liga
Bandido e tem um

abraço mortal

Theo Becker estreou como ator de novelos
em "Celebridade" (E), exibida pela Globo,
no pele do nadador Coio Mendes.
Exibindo visual sarado e cabelos
mais compridos, em "Prova
de Amor", ele deu vida ao

surfista Gabriel, um dos
principais personagens
do tramo

No início do novelo
"Caminhos do Coração",
Theo Becker interpretou
um trapezista do Circo Don

.
Pepe, chamado Fernando.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALiSTA

Tipo futebol de
final de semana?!

Dias atrás eu vi uma garota andando pela
rua. Não posso negar, ela chamou a minha

atenção. Apressada, nem deve ter me visto

parado num canto de olho em cada movimen
to ritmado dela. Parecia cansada. Estava séria
e me deu a nítida impressão de que preferia
ter ficado na cama naquela manhã ao invés
de enfrentar a quinta-feira. Aliás, um início
de início de final de semana bem sem graça,
diga-se de passagem. O calor do verão fora de

época chegava a ferir a pele. Ela tinha jeito de

quem gostava é de frio. Não me pergunte qual
o motivo dessa suspeita. Não sei. Mas, que o

perfil dela é de inverno, isso é.

Coincidentemente, no sábado eu a re

encontrei e tinha certeza disso. Não iria me

enganar apesar do rosto da garota estar dife
rente. Andava rápido, outra vez. No entanto,
as linhas de expressão eram quase imper
ceptíveis. Ao ver algumas amigas, ela sorriu
como uma criança. Fiquei tentando entender
aquela mulher, igual a qualquer homem faz
com qualquer ser do sexo feminino a todo
instante.

As meninas entraram numa loja, depois
em outra e outra. Provaram roupas, palpita
ram nas compras alheias e, em seguida, saí
ram sorrindo direto ao banheiro. Eu sempre
quis entender por qual motivo elas sempre fa
ziam isso. Acho que compreendi, finalmente.
Será um meio de continuar perto, de não pa
rar a conversa, de aproveitar o te,mpo juntas?
Na falta de mais explicações, fIco com essa

possibilidade.
Do WC, a turminha foi ao cinema. Assis

tiram ao filme "Sex and the city". Como eu

queria entender aquela garota de quinta-feira,
fui também (a contragosto porque achava o

longamuito mulherzinha pramim). Sabe que
gostei?! Vi as meninas rindo, na maior diver
são. Até uma ou outra lágrima eu flagrei.

Na saída, elas resolveram comer um doce
e passear por aí. E, eu fiquei boquiaberto ao

parar e pensar naquilo tudo. Será que esses

encontros femininos servem para impedir o

desencontro de si mesmo? Será que são tipo
o imprescindível futebol de fim de semana da
ala masculina? Devem ser.

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1
• O incrível Hulk Wub) (14h40, 19h, 21 h20 -todosos
dias) (14h20 - sex!sab/dorn/qua!qui)

....

• Cine Shopping 2
·'As crônicos de Nárnia - Principe Caspian (Dub)
(18h50 -todos os dias) (13h50 - sob/dom/quo)

• Indiano Jones e o reino da coveiro de cristal (leg)
(16h30, 21 h30 -todos os dips)

• Cine S'hopping
• Sex and the city (leg)
(15h, 18h, 21 h - sex!seg/ter/qui)
(13h, 15h50, 18h40, 21 h30 - sob/dom/quo)

JOINVlllE
• Cine cidade 1
• As:crônicas de Nárnia - Príncipe Cáspion (Dub)
(13h40, 18h40 -todos os dias)
t Indiano Jonlls e o reino dó cav�ir� d'ê"cristal (leg)
(16h20, 21 h2Q -todos os dias)

• Cine Cidade 2
• O incrível Hulk (pub)
(14h, 16b20, 1�h40, 21h -todos os dias)

• Cihe Mueller 1
• O incrível Hulk (leg) ,

,"

(14h, 16h40, 19h15, 21h3Ó -todds os dias)

• CineMueller 2
'0 •

• Indianl! lanes e o reino do cavéira de cristal (leg)
(14h30, 17h, 19h30-todosos dias)

0/

DVQ

Todo o pecado
deixa marcas

A história da parteira Ana que testemu
nha a morte de uma jovem durante o

parto na noite de Natal e ao decidir dar
a noticia para a família da garota, se de
para com o tráfico de sexo, comandado
por Orna organização criminosa da Rús
sia. E então ela conhece Nicolai.

Terapia financeira
controle os gastos

Com iJ metodologia DiSOP você aprenderá o diag
nosticar seus gostos, desde aqueles mais simples,
entenderá o importância de transformar seus so

nhos em metas, de orçar, ou seja, de planejar suas
finanças e verá que, índependentemente de seus

ganhos, é possível poupar e preparar um futuro fi
nanceiro mais confortóvel e repleto de realizações.

NOVELAS

CjRANDA DE PEDRA
Coorado diz que orno Virginia. Peixe e Patrício
encenam encontrar uma pérola em uma ostra no

restaurante. Adonir mostro uma foto de família
o Eduardo. Artur e Ferdinando notam o golpe
Peixe e Patrício. Virgínia vê Frau Herta cuidando
da môo de Natércio. Cícero grita com Eduardo

por pedir mais verbo. Divino cobra o aluguel de
Afonso. Afonso diz o Idalina que ficou sem di
nheiro pois comprou uma cadeira de rodas para
o môe. louro pede o Dr. Madeiro que seja seu

advogado no seu desquite com Natércio.

BElEZA PURA
O hipnotizador sugere que Olavo se lembre de

algo depois do ocidente. Robson interrompe e

diz que Olavo precisa se lembrar. Robson arru

ma emprego em uma obra. Helena leva para
Ivete um frasco do loçôo Capilar Mateus Sister.
Renato diz o Joana que está montando projeto
para atender pessoas carentes. Márcio e Alex
levam o hipnotizador ao barraco de Robson.
luiza flagro Eduardo beijando Débora. Norma'
reclama que Guillíerme nôo o procurou e ele diz

que nôo consegue mais resistir e dá um beijo
em Norma.

. A FAVORITA
lara diz que a môe nunca lhe escreveu. Dodi
acusa Tina. Céu diz que vai ser modelo em Sôo
Paulo. Floro pede ajuda o Irene paro se aproxi
mar de lara. Dulce procura Zé Bob peru contar
do filha e ele fico com uma foto de Camila.lara
diz a Donatela que Sandra salvou a suo .vido.
Irene entrego uma corta de Floro poro lara e

diz que chegou há duas semanas. lara lê que a

môe mandou mais de 40 cartas. Pedro confessa

que nôo entregou os cartas de Flora.lrene segue
Donatela e vê elo 'se encontrar com Dodi.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
TaveirO'Segue Nati e. Gabriela. Taveira coloco
uma armo no cara do enfermeiro e o manda
ficar quieto enquanto sai com ele. Eric, Fernan
do e Ariadne ficam assustados com o sumiço de
luna, Torso e Gaspar. Eles pegam o container
com os ovos de dinossauro e resolvem ir embo
ra. Rico tento tirar a teia da cara de Jaca, mos
nôo consegue. Teófilo finge dormir e o enfer
meiro desamarra sua camisa de força. Teófilo
dá um soco na cara dó enfermeiro. Teófilo veste
a roupa do enfermeiro e diz que irá fugir.

AMOR E INTRIGAS
Dorotéio diz que Débora é filha de Romeu. Ro
meu diz a Felipe que foi amante de Dorotéia.

Felipe se decepciona ao saber que Romeu en

ganava o pai dele. Dorotéia diz a Débora que
Eduardo se matou porque descobriu que ela era

filha de Romeu e diz que Romeu nôo presta e

que preferiu ser subornado a lutar por Débora.
Um empregado da pousado �ê Sérgio no chôo e

chama a ambulância. Romeuimplora que Feli
pe o perdoe. Felipe diz nôo sabe se censeque-e
que o maior decepçôo é com Dorotéia e chora
de tristeza.

'
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----,-------------VARIEDADES

Léo Dicaprio e Bar
continuam juntos
Desmentindo os boatos de separação,
leonardo DiCaprio e Bar Rafaeli
foram fotografados pelos paparazzi,
no último domingo (15), andando de
bicicleta pelas ruas de New York. A
modelo israelense ganhou carinhos do
amado em vórios momentos. DiCaprio
tem sido sondado para protagonizar
o filme The First Avenger - Captain
America. Enquanto isso não se resolve,
DiCaprio curte a namorada.

Festa de luxo
é cancelado
Mariah Carey desistiu de fazer um
segundo casamento de luxo com Nick
Cannon porque nenhuma revista
mostrou interesse em financiar a
festa, em troca de imagens exclusivas.
Uma fonte afirmou que "o casamento
nas Bahamas foi agradóvel, mas não
ao estilo de Mariah Carey. Por isso,
ela querió um espetóculo dessa vez.

Ela estava disposta a pagar, mas
nenhuma revista se interessou".

Atriz comento
suo separação
Camila Rodrigues falou sobre sua

separação de Bruno Gagliasso. "Não
dava para lutar por algo que não
existia mais", disse a atriz, atribuindo
o fim da relação ao excesso de com

promissos. Camila ainda não pensa
em assumir um novo relacionamento,
mas diz que obviamente, vai namorar
novamente. "Vou namorar, é claro!
Era só o que faltava ficar solteira para
o resto da vida", finaliza.

SUDOKU

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

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
o sol predomina, mas o tempo começa a mudar
a partir da tarde, com aumento de nuvens

devido à formação de uma frente fria no Rio
Grande do Sul. Temperatura em elevação. NOVA GRESCEI'<TE MINGUANlE

� fases da lua

CHEIA

26/6

HOJE' SEXTA SÁBADO DOMINGO

MíN: 7° C MíN: 15° C MíN:14°G () MíN: 10° C
MÁX: 20° C MÁX: 23° C MÁX: 210 C "u s MÁX: 19° G
Sol com nuvens Sol com nuvens Chuvoso Sol com nuvens

lSI ÁRIES
'

4.�' (20/3 a 20/4)
, Encontros com

, � [ pessoas e circuns-
tôncias marcantes

podem ocorrer hoje. Isso levará
você a avaliar aspectos da vida

que até agora ignorou. Sua
necessidade de afirmação será
testada. É provável que se veja
entran�o em lutas'de poder.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Este dia pede rea

valiação de valo
res. Será que está

ágindo de acordo com eles? A
vida social está agitada e você,
rodeado de amigos. Aproveite
as energias para se abrir mais
e pedir algumas opiniões a seu

respeito. Isso pode ajudar.

L-'\.. LEÃO

�,.J (22/7 a 22/8)
� ') Nos próximos dias

..,� sua atenção estará
no trabalho. É

possível que alguma boa notícia
coloque você sob os olhares de
seus superiores. As energias
estão favoráveis também para
começar uma dieta ou exercícios
para sua saúde física.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Talvez você enfren
te desafios, em

.

especial na, vida
doméstica ou no relacionamento.
Entenda que as tensões estão
dentro de você. Se entender
isso, evitará confusão. Você tem
fugido de problemas que podem
ter gerado essa tensão.

TOURO
(2.1/4 a 20/5)
Hoje você estará um

pouco mais sensível.
Alguns sentimentos

antigos podem ser reativados e
você se sentirá um, pouco con�
fuso. Procure investigar a fundo
esses sentimentos. Enfrente-os
e dará um passo em direção ao

seu crescimento.

,..."
CÂNCER

IlJ'
VIRGEM

��_. (21/6 a 21/1) (23/8 a 22/9)
;�_�� As relações estão ' Direcione sua

: 'passando por pro- ,

antena para coisas
fundas avaliações e boas. Você tem se

os sentimentos estão acionados. sentido só e deixado sentimen-
Se você iniciar uma relação sob tos ruins no-coração. Tudo na

essa influência. ele será muito vida tem fluxos e refluxos. Basta
intenso. Escolha com cuidado as aceitar este'momento de en-
pessoas que estarão ao seu lado frentamento, para se livreir dos
nos próximos dias. sentimentos de baixa vibração.

ESCORPIÃO
(23/100 21111)
Hoje você está em

harmonia com você
mesmoecomo

Universo. Apesar
de passageira. essa influência é
agradável. As energias fluirão sem

resistência e seus contatos serão
agradáveis. Dia gostoso poro
estar ao lodo da pessoa amada.

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)

� 'Surpresos e

(( contatos marcarão
o dia de hoje. As

pessoas farão você refletir sobre
tudo o que conquistou ou deixou
de conquistar. Você sente o fim
dos dificuldades, mas sobe que
ainda existem pontos a serem

observados com carinho.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

At{. Hoj! é um dia qu�
voce se sente mais
livre. A pressão

poro fazer mudanças a qualquer
custo, já não está mais presente.
Hora de aproveitar tudo o que
a vida trará a você até o final
do ano. Tempo de aquisições e
abertura de caminhos.

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

19/6
Alceni Vicznevskv
Aline Ribeiro de Jesus

�rupa S. Nascimento
BrunG de:Sou
Claudiane �r oi

"

Deise dos Santos
.-,li

D,enise Betto�t
Elcida Maass K

Etelvina Dematte'
Gabriel Schmitz '

Guilherme a. Silveira'
Jancice Schmitz

Jeferson Otego Fischer
Julia�a Cà�9Iine'�ausis,
lourdes Picolfi
Luana Alves Juncke�'

DIVIRTA-SE

Esperto
A menina observava sua mãe lavar os
pratos na cozinha. Percebeu os vórios
cabelos brancos que se sobressaíam
na cabeleira escura do mãe e pergun
tou: - 'Porque você tem tontos cabelos
brancos, mamãe?' A mãe respondeu:
- 'Bom, cada vez que você faz algo
de ruim e me faz chorar ou me faz
triste, um ,fio de cabelo fica branco.'
A menino digeriu esta revelação por
alguns instantes e logo disse: - 'Mãer
porque todos os cabelos da vovó estão
broncos?'

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Cuidado poro não
aceitar situações
sem refletir até

onde elas podem te levar. Pro
cure agir com gentileza e avalie
tudo q que lhe for dito. Avalie
também antes de falar. Controle
a arrogôncia e entenda que os

palavras têm muito poder.

PEIXES

lII.. (19/2 019/3)
•• Você está numa

....,,� fase de fascínio
pelo novo. Se não

consegue novidades em seu dia
a dia, logo se sente entediado.
Mantenha-se flexível poro não
estimular demais seu sistema
nervoso. O seu ritmo está rápi
do demais. Procure descansar.
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Por
RicArdo
DA NieL ireis

FILOSOFIC SERIES - I
sarah diz:
Nas veredas do estudo do comportamento humano... Como é •

possivel agir moralmente no mundo, dado que nossa vontade é

sempre afetada por algo outro que não o dever? Exemplo: ajudar
um velhinho na rua para se sentir bem ao invés de ajudar por que
é seu dever ajudar.

r.3 diz:
Oooooooow! Mastigava lsse outrodia. Deixa pegar meu caderno
de rascunhos aqui...

r.3 diz:
Das anotações: "Você faz um pedido de desculpas poro redimir
se com o humilhado ou faz para aliviar sua consciência?"

r.3diz:
Eu tava chegando à canclusão que todo mundo é egoísta .

.

sarah di�
;)

Ri a<trao QQ ,Rio Bl'(Il'IW:i l�>·Sqkl 4
Fone: (47),a055,OM� o,&84tú&Q5I.t

e::-mqil;Si!\tol\iQ4lr®�\liliCllll1'

TCHANS
- Mais alguém já percebeu como o

Domingão do Faustão fica bem
melhor quando o apresentador
está de mau-humor?
- Vale um hello pra Carlinha M.,
primeiro pelo seu aniversário que
foi essa semana, e segundo pela
ótima notícia da barriguinha.
Bejabraço!
- Frio vale pro reclamar, tomar
banho demorado e ser usado como
desculpa pro comer porções que
envergonhariam um estivador.
Então como tá todo mundo ansioso
por uma boa garfada, vão as dicas:
*Amanhã tem a Noite de Queijos e

Vinhos que o Rotary e a Casa da
Amizade vão promover lá na

Recreativa da Duas Rodas.
Contato: 3370 0220.
*0 Lions vai fazer uma feijoada
beneficente neste Sábado, às
11 h30, lá na Matriz São Sebastião.
Contato: 91594637.
- Falando em comer, tá na hora
daquelas simpáticas mocinhas do
Círculo Italiano fazerem mais uma
Noite de Sopas, não?
- Não aguentei e comprei um

aquecedor elétrico. Vamos ver o

que explode primeiro: minha
saúde ou ó conta de luz.

Saulo Barbosa e Ketlin Souza no Choperio Bierbude

Adrioninho Junkes num fusquinha que não é dele, marcando presença no organização do
Encontro de Clubes Automotivos que rolou Domingo passado no Arena Joroguá

PARA O ALTO E AVANTE
Lalalá, o ranking do Blog Blogs foi
atualizado na manhã de terça-feira, e o

blog Por Acaso se encontra agora na

posição número 458 entre os melhores
e mais populares blogs da internet
brasileira (lembrando que tem mais de
4 milhões de sites nessa parada).
ESPAÇO �UE FICARIA EM BRANCtl P()R SER
SUFICIENTE PARA UMA NíJTINHA E SEll
MAS QUE VAI SUi íJCUPAfJO NA MARRA.
ACRWITEM, ISSíJ AQUI fOI nITENClíJtiAL,SIM.

., '" '" MO '" '" ,

, .

: TOP 5 RESPOSTAS PARA :
.

"NOSSA, VOCÊ NÃO lÁ COM fRIO?" ,

1 - Claro que estou, mas eu sou burro e não me agasalhei.
2 - Claro que estou, mas doei meus casacos para a Cam
panha doAgasalho.
3 - Cê tá louco, tô suando de calor.
4- Não.
5 - Não, sou islandês.

Por Celsinho Sandoval, mexerica.blogger.com.br.
,

. '" '" ..

QUANDO fOR À LOCADORA
Pede pra ver um trecho de Across the Universe (2007). Ricardo Daniel Treis é fã dos
Beatles desde os 14 anos, mas nunca achou que fosse realmente gostar de um

musical. Se bem que Across the Universe está mais pro um filme mesmo, com umas

intercalações fantárdigas que usam apenas, única e exclusivamente músicas dos
Fob Four contando uma história de amor (as músicas não são as versões originais,
mas o trabalho ficou extraordinária). Se duvida, pede pra ver o capítulo 9, com a

versão de ComeTogether. Não dá pro não quererver o resto.

e

MAX

3371 ..0202

NOVA E INUSITADA
E não é que Jaraguá vai ganhar um point 6LS oficial? Júnior, o proprietário
da casa, manda as novas: alí na rua Joaquim Francisco de Paula (bairro
Chico de Paula, nas imediações do sinaleiro próximo ao Posto Marcolla) vai
inaugurar neste Sábado a Show Bar - Free 6LS, em balada com start às
22h30. OJ Coyote fará a discotecagem, em festa com direito à Drag Queens
e 60-go Boys. Mais informações nos telefones 3273 2347 ou 9125 8043.

(Oanc'eteria-e";'FREl
l�C_..�
'� • SHOWS DE DRAG QUEEN �
! 2 • GO GO BOY 7
5 • DECORAÇÃO ESPECIAL 3

i

S Abertura 21/06/08 sábado �
4 4

,

3 (Todos os sábados 7
1 a partir das 22hs30 mira)
f Rua: Joaquim Francisco de I'aula, 1058
c. ., Çl:\ifc:U!�Fª!!la .
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JAVEL Concessionário FIAT. Ruo Expedicionério João Zopello. 214 - Fone 3274 0100 - Joraguá do Sul - SC - www.jovel.com.br
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Vai� comprar ou' trocar
.

,???
. seu, carro . . . .

.

Porque não vem aqui?

·

AUTONlÓVEIS
F '�

Temos mais de 100 OFERTAS
"
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--------�----vEícULOS O CORREIO DO POVO DQUINTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2008

www.giovanev�iculos.com.br

E MAIS ...

��m� all�omPI ��
CORSA HATCH 4P 02
CORSA SEDAN 1.6 05
CORSA 4P OPCS + VIDRO 99
CORSA WIND 2P 97
OMEGA GlS 2.2 95
GOL G4 2P ar + opes 06
GOL Gill 1.6 COMPl. 05
GOL G3 4P CITY 8V + OPS 03

STRADAADVENTURI1.6 2002 COMPLETA GOLF Gl COMPL. 1.8 96
PALIO WEEK 1.5 8v completa 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
FUSION completo 06
FOCUS Gl 1.8 comgleto 01
KA AR COND +TRI 00
KA 00
FIESTA Gl 4P COMPL. 00
FIESTA 1.0 4p c/dh 99
ESCORT ZETEC 4P c/DH+ opes 98
ESCORT SW Gl compi + gnv 97
ESCORT H08BY 95
ESCORT 95
ESCORTL 1.6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P cornpl, - ro 93
307 COMVERCIVEl 138 CV 05
PEU. 307 feline aut.s- couro 04
M. BENZ CLASSE A 190 01
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 00
CLIO 1.6 COMPl. 07
CLIO SEDAN 1.0 16V completo 03
XT 600 04
FEZER 06
TWISTER 05
TWISTER 03
SUZUKI YES 125 06

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
,Rua Bernardo Dornbusch, 1880 - 3275-1055

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
I, '�,"

'

...
�

.:. . CONSULTE-NOS

STRASBOURG
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vEícULOS-----------�
Rua Walter Marquardt, 2670

Fone: [471 3370-7500
AS MELHORES TAXAS DE MERCADO'

CARROS COM PROCEDÊNCIA
O CLIENTE É ESPECIAL

Corolla XEI Autom.
2006 AC OH VE TR
ABS AIR CD AL
único dono

Uno SX 4p 1998 LOT, VE, TE
Fiorino Baú 1998
Gol Power 2002 OH, liE, TE, AL,
CO
Vectra GL 1998 AC, OH, VL ,TE,
OT, RLL+GNV
Santana Evidence 1997 AL, OH, VE
,TE, OT, RLL
Escort SW 1.8 2000 AL, OH, CE,
TE, LOT, MT, GNV
Picasso GSX 2.0 2004 AC, OH,
LOT, VE, TE; BC
Uno Fire 2002
Escort GL 1.8 1997 AC, OH, TE,
ET, LOT
ASTRA HACHT GLS 1999 COMPL
+ GNV

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);
ntecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
m juros, sem taxas extra etc;

95

MESES

.... 5

MESES

30.000.00 378.94 3"5.65
.35.000.00 442."0 368.26
�o.ooo.oo 505.2,6:,"

63""58
, '63'1 30 ..

'8'8421 73652,

80.000.00 '1.0'10.52 84".74
s �90.000.00 , ..... 36.84,·"
'100.000.00 ".263.'15 ".052.'17

PLANOS DE CONSÓRCIO
PARA VElcUlOS

6480'1

,

I '70CREDITOS
MESES

"3.'15700 2'1990

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

: 23.480 DO'

"25.'19000
.4:j(@�RW.
.llCitl.,I••
&tJeBi04t,f,_
: '37.565 00:" , 62784
c 38.77000

do Sul 3371-8153
ão Januário Ayroso, 80
. uniaosilver@netuno.com.br 9936-1304
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• CHEVROLET '

ASTRA - Vende-se, 05, 4pts Hatch, Gnv,
AR, Coúro. R$39.500. Tr: 3372-0808.

ASTRA - Vende-se, Elite, 05, 2.0, flex
power, prata, completo. R$ 41.000,00
neg. Tr: 3370-9270.

CORSA - Vende-se, 01, Sedan, branco,
Al./ff/DT/PEL. R$1 9.000,00. Tr: 9607-2022.

CORSA - Vende-se, 03, classic, 1.6, AR,
TE, AL. R$ 23.000,00. Tr: 3276-4023.

CORSA - Vende-se, 01, 4 pts, prata, 1.0.
Tr: 3371-6480.

CORSA - Vende-se, sedan classic, 05,
1.0, azul. R$ 23.500,00. Tr: 8816-6666.

MONTANA - Vende-se, Conquest, 04,
1.8, Flex, OH, Capota Maritima, Película.
R$ 26.500,00 sem troca. Tr: 9189.7947.

VECTRA - Vende-se, expression, 02,
GNV, ABS, AR, comando de som no

volante. Tr: 3273-7852 ou 9964-6181.

ESCORT - Vende-se, hooby, 96. R$
6.000,00 + 12 parcelas de R$ 230,00.
Tt: 3370-5792.

FIESTA - Vende-se, 96. R$ 10.000,00.
Aceito carro de menor valor ou moto. Tr:
3376-3885. -

FIESTA - Vende-se, 03, 4pts, AR, TE, AL,
limp. desb. Traseiro. R$ 23.500,00. Tr:
8823-8479.

,PAMPA - Vende-se, 93, GNV. R$

AUl'OMECÂNICA DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral: .

�®� OIlBS

INJEÇÃO ELETRÔNICA

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

10.800,00 av ou entrada +

financiamento. Tr: 9962-5885.

FOX - Vende-se, 07, 4 pts, GNV. R$
32.000,00. Tr: 3376-2942 cl Sonia.

GOL - Vende-se, 04, 1.0, 4pts, campI. R$
24.000,00 oufinanciado. Tr: 47 91 91-6333.

GOL - Vende-se, 95, 1.0. R$ 8.700,00
urgente. Tr: 3374-5418 (a partirdas 13h).

GOL - Vende-se 99, 1.0, 16v, 4 pts, ótimo
edtado. R$13.500,00. Tr: 3372-0786.

GOL - Vende-se, 98, 1.6, 4 pts, vermelha.
Tr: 3370-2068 ou 9603-2450.

GOL - Vende-se, 93, azul, ótimo estado.

�$ 9.000,00. Tr: 841 9-4089.

PARATI - Vende-se, 00, 1.0, 16v, 4pts.
R$1 9.800,00. Tr: 9987-1004.

PARATI - Vende-se, 99/00, 1.6,
confortline, AR, OH. R$ 22.900,00. Tr:
8816-6666.

MAREA - Vende-se, sedan, 02, campi +
banco de couro. R$ 27.500,00. Tr: 3371-
2737 ou 91 98-1894.

PALIO - Vende-se, 08, 1.0 ftex, 4 pts,
campI. R$ 29.900,00 ou em até 60
vezes. Tr: 47 9191-6333.

PALIO - Vende-se, 08, 1.0 flex, 4 pts. R$
25.500,09 ou em até 60 vezes. Tr: 47
9191-6333.

CAMINHA0 - Vende-se, 608, 81, com
baú, alongado. R$ 37.000,00. Tr: 3273-
1798 ou 8826-2502.

t RENAULT- ;

CLIO - Vende-se, 06, sedan, 1.6, 4 pts,
azul metálico, , versão pivilege, estado de
novo. R$ 36.500,00. Tr: 3372-0013 ou

9183-4220.

CLIO - Vende-se, 05, sedan expression,
prata, campi, AR, OH, TE, documentação
2008 paga, mp3 player. R$ 29.800,00
aceita carro usado na troca. Tr: 9973-5052.

CLIO - Vende-se, 01, 4 pts hatch, TE, AR,
limpadortraseiro, ótimo estado. R$1 0.000,00
de entrada + ftnanciannento, negociável. Tr:47
3275-1447 ou 8832-0817.

KANGOO - Vende-se, 01. R$ 21.000,00 av

ou entrada + financiamento. Tr: 9962-
.5885.

SCENIC - Vende-se, 01, 1.6, RT, modelo
novo, campI. R$ 30.000,00. Tr: 8816-6666.

OU�ROS'
.

FINANCIAMENTO - Assumo financiannento
de carro. Tr: 9138-8883

l200 - Vende-se, 04/05, Sport, unico

dono, campi, banco de couro e cambio
automático. Tr: 47 3276 14-99 ou 9·975
0486.

PICK UP - Vende-se, 07, estrada, 1.4,
impecável. R$ 26.000,00 ou entrada +

financiamento. Tr: 9962-5885. KIT GAS - Vende-se, pi carro carburado.
R$ 650,00. Tr: 3273-0216 ou 9177-
2300.

SUNDOW - Vende-se, 05. R$ 2.600,00
+ 6 parco de R$ 225,00. Tr: 3275-2034.

SUZUKI- Vende-se, AN 125 Burgman -

Partida Elétrica, automática, 2005 -

Preta cl 7.000km - R$ 4.600,00 neg. Tr:
9973-3449.

PROCURA:SE - Para assumirfinanciannento,
ano até 2003. Tr: 9916-5955.

• MOTOS
BIZ - Vende-se, 01, ótimo estado.
Iroca-se por Corcel II ou Del Rey. Tr:
8429-5903.

TITAN - Vende-se, 00, Ks. R$ 2.900,00
ou si entrada + financiamento. Tr: 9962-
5885.

AUTO FALANTE - Vende-se, 6', pi carro,
bom estado. R$1 00,00. Tr: 3370-0983.

Pneu em

superpromoçao
na DPaschoal

Rua Walter Marquardt, 170 - Vila Nova - F:. 2106 - 1100

v e i c u t o s

3370-3113
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - J;1raguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Polo Sedan 1.6 Ano 2006 R$ 42.990,00
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, FiRIA MESMO
E FICAR D:E FORA
DAS FERTAS

SUPER QUENTES
DREAM CAR

INVERNO.

Completo, Prata
Entrada + iSn
R: 111�21

(fiXAS)

IlSITE A DREAM CAR NESTE-SÁBADO E CONHEÇA OUTRAS OfERTAS.

Completo, Prata
fntrada+�X

'''',ª,'!í1 r""ItlJ t1,i1J
(fiXAS)

Jaraguá do Sul- Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - B. Ilha da Figueira

3372.0676Aberto de Segunda a Sexta-feira das 8:30hs às 19:00hs. Sábados até as 12:00hs.

'Imagens de cunho meramente ilustrativas. 'Ofertas válidas até 20/06/2008. 'Financiamento_sujeito a aprovação cadastrat

NESTE MÊS,
NACOMPRADE

.

SEU Vl;íCULO,
GIL"!
/1fII

I

Completo, Preto
Entrada + 6QX
as,'lia

(FIlIAS)

VEicUlOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

Ford I Fusion 2.3 Automático
OÔ/Oi', preto, gasolina,

completo
ENTRADA DE RS 34.5GB,00

72X DE R$ 849,00

GM I 8·10 2,8 Cab. Dupla
Executive

051'06, prata, dltlseL
completo

EtlTRADA DE RS 40.000,00
lU DE Ri 979,00

Peugeot / 307 2.0 Feline
04/05, prata, gasolina,

completo
ENTRADA DE RS 24.950,00

SOX DE RS 619,00

Honda I Civic 1.8 lXS
OBf07. cinza, gasnlina,

. completo, eance de couro
ENTAADA DE AS 32.000,00

12X DE AS 719.00

Toyota I Fielder 1.8 Automático
05í05; prata. çasonna.

unmpleío
ENTRADA DE R$ 24.750,00

60X DE RS 679,00

Automático
ow07, preto'. gasolina.

completo .

ENTRADA DE AS 28.500,00
72X DE RS 699.ÓO

GM I Vectra 2.0 Sedan Elegance
.

05/06. preto. Hex.
completo

ENTRADA. DE AS 26.300,00
12X DE AS 699,00

aNOs. preto. gasolina,
complejo

ENTRADA DE R$ 28,250.00
12X DE RI 689,00

Renault / Scenic 1,6
-

Expression
os/oe,cinza, flex,

complete
ENTRADA DE RS 23.250,00

7211 DE A$ 569,00

Honda I fill ,5 EX
Automático
OS/07, prata, flex,

completo
ENTRADA DE RS 25.500,00

72X DE RS 619,00

'.
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Peugeot 407 SW ,Peugeot 107 HB Peugeot.l07 SW Peugeot 307 CC Peugeot 307 Sedan Peugeot 206 Escapade Peugeot Partner Peugeot Boxer

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

Peugeot 407 Sedan

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

Blumenau - (47) 3331-4500
Itajaí - (47)'3344-7000

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

g BANCO PEUGEOT

Fotos somente pam fins ilustrntivos.Campanha unia P édiade Feirâode fábricanas cencessienértas Peugeot". évâJida de 04 uaJunho até o dia 10 de Junho de 2008.Peugeot206 HB Sensation 1.4l flex,3 portas, ano/modelo 08108, pintura metálica Preto Perta Nera, através do PeugeotOnUne - Frete incluso - Preço
público sugerido para venda à vistaab'avês do Peugeot On'Une: RS 28.690,00 - 200 unidades em estoque na fábrica da Peugeot em Porto Real no Rio de janelro,PeugeoI206 HB Presence 1.4l Flex - 03 portas -Ar condIcionado manuaJ- Direção Hidráulica - Vidros e travas elétricas - Farois da Neblina
AnolModelo.:OBl08- Pintura sólfda- Frntefnduso-Valor tabela de R$ 39.290,OO-ValorproffiOckmal apartirde RS 34.990.00 com RS4.300,OOde bônus já incluso-04 unldades em estoque nas üencessfonânas strasbourg. Peugeot 206 SW Escapade 1.6l 16VAex,5 portas-AIcondicionado- DireçãoHidráullca
Vidros e travas etétrtcas - Rodas de üga - Faróisde Neblina - Regulagem de altura do banco domotorista e regulagem de altura des faróis - FreiosABS de série - Suspensão reforçada - Anolmodem 08108, pin.tura sólida Frete incluso. Preço pUblico sugerido para vendá à vista a partir de RS 49.940,oO,preçu publica
promocional sugerido pam.vendá à vistaapartjr de R$ 44.990,00 com bônus de AS4.950,00já incluso - 15 unidades em estoque nasOancesslcnárías Strasbourg.Peugeot 307Sedan 2.0Petlneêutemátlco - Completo + CãmbioAutomâtico TIptronic -Ar condiclonado digital bi-zone - FreiosABS -Airbag duplo de série
- Sensor dechuvae de iluminação - CDplayerMP3-AnolModelo:07/08 - Roda de !igaAro 16" - PinturaSÓUDA - Frete NA.o Incluso -Valor tabelade RS 68.600,00 - Preço promocional EXCLUSIVO para oMês de Junho de 2008 a partir de R$59.990,00 ã vista cem bônus de RS 8.61 0,00 incluso - 02 unidadesem estoque
nas concessionãrias.Unha Peugeot 206 HB Feline 1.6 Fl.£(Automático-Ar Condicionado Digital- Direção Hidráulica-. Sensor de iluminação e sensor de chuva - Vidros e travas elétricas - Faréis de neblina- Rodas ee liga leve - FreiosA8-S -AnolModelo.:07/08 - Pintura sólida - Frete Incluso - Valor tabela de R$
49.950,00-Yalorpromocional apartir deAS 45.950,00 com RS4.000,OO de bônus já Incluso. -{}2 unidadesem estoque nas Concesslonârfas Strasbourg.Peugeot307SW 2.0AlillreMecânIca -Teto pancrâmlco devjdro-Ar ccnrâclonaéc - Direção Hidráulica - 06Airbags - FreiosAbs - CD PlayerMP3 - PlmuraMetálica
- frete Incluso-A partir de RS72.990,OO-Ol unidades em estoque nas ücncessenánasStrnsbourg.�de vigência desta pmmcçâoé do dia 11/0612008 ao dia 01/07/2008, ou enquanto durarem os estoques.Todos us flnanciamentes sãc sujeito àaprwaçãcde crédtta As taxas poderão ser alteradas se houver
alterações significativas 00mercado financeiro, sem aviso prêvio.Todas as fotos somentepara fins ilusnativcs. Náo cumuíativa paraoutras promoções. Paramais Inf0m:'açôes sobrepreços e condições especiais, consulte urnaConcessionâria Strasbnurg.

Segunda a Sexta das Bh às 19h. Sábados das 9h às 13h. www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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.' O (:ORREIO DO I'OVOII ÓUINTÃ=FEiRA;i9DEjuliHoDEioo8
- ......................................................··················NEGÓCIOS

---SEMIIOVOS.revisados Icom garantia � .qualidade.Emmendorfer-=-==----

,.--.CONF.IRA-NOSSAS-Or;ERTAS!�
307 FELINE 2.0 2006
RS 50.000,00
PEUGEOT· Prelo
4 Porias. Air Bag,
Alarme, Ar
Condiclonado,
Ar Quente, Des.
Traseiro, Dlr, Hidr"
Insulfllm, Limpador
Traseiro,Manual,
Retrovisor Elelrica,
Rodas De liga Leve,
Trava Elétrica, Vidros
.Bémccs

ASTRA SEDAN
ELEGANCE
21)05
RS 40.000,00
Preto- FLEX
4 Portas, Air Bag
Duplo, AlamJe, AI
Cond., Ar Quente.
Des.Traseiro, .

Dlr. Hidr"
InsUllilm, Manual,
Retrovisor
Eletfico, Rodas
De liga Leve,
Trava Elétrica,
Vidros Elétricos

VECTRA filS 2.2
2000
R$ 31.000,00
Branco
4 Portas, Alarme,
Ar Condicionado,
Ar Quente, Des.
Traseiro,
Olr. Hidráulica,
insulfllm, Manual,
Retrovisor
Eletrico,
Rodas De Liga
Leve, Trava
Elétrica,
Vidros Elétricos

ZAFIRA ELEGANCE
2005 • RS 52.000,00
Prata- fLEX
4 Porias, Abertura
íntsma da Tampa do
Comb., ABO, AL, AC,
AO, Coluna De Direção
Ajustavel, Descanso De

Braço Central, Des.
Traseiro, OH, FalOl De
Neblina, Illsul!ílm;
LI, LON Traseira,
Manual, Regulagem
Altum Do Banco,
Regulagem EL Dos
Faróis, Retrovisor
El RLL TE VE

BlAZER DLX 2.4/
2001 .

R$ 41.ÍJOO,OO
Prata- GAS.
4p, 4x2, Al,
Ae, AO, Aviso
Sonoro Dos Faróis
Acesos,Das•.

pi> Tras.elro,
DH,lllslilftlm,.
Impador Traseiro,
Manual, Pintura
Metâlíca,Porta
Copos, RE, RlL,
TE,VE

drdg dOOS__; co·'84( q 976 J� .

. br &CHEYlI01E\_,;....";:c
BfJlEít'OOfiFEI?

vEle

�({&}íl))
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Realizando sonhos

VENHA COMPRAR SEU CARRO CONOSCO!

veículos

SPACEFOX PLUS 1.6
ANO 2007 - TOTAL FLEX
COR BRANCA

Ar condicionado
Direção Hidráulica
Vidros elétricos
Traves elétricas
Espelhos elétricos
Limpadora
desembaçador traseiro
Rodas de liga-Ieve
Faróis de neblina
CD player
R$4!.2_n 00

CLIO HATCH 4P
EXPRESSION 1.0 16V
ANO 2007 - HIFLEX
CORPRAf"A

Ar condicionado
Limpadora
desembaçador traseiro

Air bag duplo
Ar condicionado
DireçãO Hidráulica
Limpadore
desembaçador traseiro
Travas elétricas
Vidros elétricos

N .VOSE

MI- OV SS

O'
SCENIC RT 1.616
ANO 2003 - GASOLINA
CORCINZA

Air bag duplo
Ar condicionado
CD player
Direção hidráulica
Faróis de neblina
Limpadora .

desembaçador traseiro
Travas elétricas
Vidros elétricos

FOCUS SEDAN GL 1.6
ANO 2007 - GASOLINA
CORPRATA

Ar condicionado
CD player
Desembaçador traseiro
Direção hidráulica
Espelhos elétricos
Travas elétrica
Vidros elétricos

Rua Angelo Schi�chet, 80
Centro - .Jaraguá do Sul

Fone: 47 3275-1132
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n!l O CORREIO DO' POVO
ÕUINTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2008

Fone:
3371-1743

Courier 1.6L 2004 branca

R$ 21.000.00
Celta 2006 Flex azul.

R$ 23.500,00
.

Scénic 99 com'pleto no GNV,
'

azul.

R$ 25.500,00

-NEGÓCIOS

NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO
É CORTESIA A VERIFICAÇÃO DE:

- Sistema de freios
- Suspensão

.

- Sistema elétrico
- Injeção eletrônica

- Lavação de aparência,

Corsa Wind 2002
branco, 4pts, completo.

R$ 21.000,00

Corsa Wind - (DT, TE, AI
e RLL 2002 I 4pts I

branco. R$ 19.300,00

Corsa Sedan 2002
l8.000Km

Vende-se Siena, 04.
Entrada mais
financiamento.

Ou troca-se por carro
de menor valor.
-n: 3371-7089·
ou 8838-6051.

Vende-se Ranger, XL,
01/01, 4x4, cabine
dupla, completa, em
excelente estado.

R$ 40.000,00 aceita-se
carro de menor valor.
Tr: 9973-9412 ou

3275-2910 com

Rogério ou Jane.

,

�� IMOVEIS

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

outro bairro ou chácara. Tr: 3376-1574.

ERVING - Vende-se, 250m de mar. Tr:
9101-6007. Creci 13284.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, c/3 casas

ne alv e 1 de mad, todas de aluguel, bem

localizada, 1.060m', rua astaltada, lat da

principal. R$180.000,OQ. Tr: 3275,6920.
<"

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

• TE�RENOS-' ;' ..
AGUA VeROE - Vende-se, 500m',
astaltada, R$ 60.000,00 aceita-se carro.

Tr: 9137-5573. Creci 11831.

COMPRA-SE - Terreno ou casa na Barra
do Rio Cerro, cl escritura e em boa

localização, pago a vista. Tr: 9185-4615.

ERVINO - Vende-se, em São Francisco,
1.600m', aceãacerro natraca. Tr: 8429-5903.

ESTRADA NOVA - Vende-se, prox ao

viaduto, cl duas casas de alv. R$
38.000,00 + parcelas de R$ 180,00. Tr:
3371-6069. Creci 11831.

RIBEIRAO GAANDE - Vende-se, com

contrato, não pode ser financiado. R$
20,000,00. Tr: 337160-31.

_

RIO CERRO II - Vende-se, 50000m', 2
lagoas, cachoeira. Tr: 3376-0726.

SANTO ANTONIO - Vende-se, 350m',
água, luz, asfalto. R$ 30.000,00 ou R$
5.500,00 de entrada + parcelas de um

salário. Tr: 3371-6069. Creci 11831.

VILALENZI-Vende-se, 406m'. Tr. 3275-2773.

t CHÁCARAS
TRES RIOS DO NORTE - vende-se,
31 ,870m', cl casa, rancho, 41agoas de peixe,
pastagem pI animais. R$ 150.000,00 aceita

trocaporcarro. Tr: 9137-5573. Creci 11831.

RIO CERRO II - Vende-se, 2 lagoas de
peixe, 2 nascentes, 50.000m', divisa cIo
rio Rio Cerro II. Tr: 3376-0726.

FELICIANO BORTOllNI - Vende-se, sala
comercial. Tr: 91 01 '6007. Creci 13284.

ALUGA-SE - Mista, 3 qtos, salã, coz, bwc,
situada na R. Paulina Krueger Lescowich.
Tr:3370-8411 (após 17:30).

CASA - Procura-se, pI alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437.

JOAO PESSOA - Aluga-se, quitinete. Tr:
9116-6111.

NOVA BRASILIA - Alugam-se, quartos pI
rapazes. Tr: 8404-7778.

PROCURA-SE - Moça pI dividir apto no

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

ALUGA.;SE
QUITINOES
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
PróximoWEG II

Reserve também na praia.
3370-3561 cf proprietário

• CARTÕES DE VISITA· CARIMBOS· FLYER'S· PANFLETOS·
,;

ARIMBOS
TOMÁTICOS
PARTIR

$ 12,90
CARTÕES DE VISITA

• AP�RTIRDE
ee $ 45,80

.

"o M

(047) 3273-6433
dwcarimbos@hotmail.com

.dwcarimbos@brturbo.com.br

TEL: 3370-9513
E-mail: climasularcondicionados@gmail.com
• Rua José Theodoro Ribeiro, 1015 .-Sala 3.

.

• Ilha da Figueira • Jaraguá do Sul· se.

C0{1�to9
Teo"'eo

• Tel.: 3370 9513
Denllson Cel.: 8428 6133

IConfira nossas Promoções de Inverno
'WhEM % d Mi¥ ¥*'f fH ih·' AW_

Consul � Springeri m Electrolux
1 eaevece AUTORIZADO
r

• 1'fMNli< .lG
Glidea�YORK "GREE

TIFA MARTINS - Aluga-se, quítinete, para
casal sem filho. Tr: 3273-6525.

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS Vende-se terreno (mini-chácara) com área
de 1.500m2, na Águas Claras, Ilha da

Figueira. R$ 30.000,00

MULTIl:JUM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Portão eletrônico
Interfone
Alarme
Controles de acesso

Câmeras - cftv

Rua José Narloch. 1456 - São Luis
multicom. j"gs@brturbo.com.br
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------------NEGÓCIOS o CORREIO DO POVO DIQUINTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2008

Marmoraria Vitória
Tudo em mármore e granito

* Soleras * Pias e BWC * Cozinhas
* Lareiras * Túmulos * Jazigos * Escadas, etc

Ugue: 3372-07.06
9122-3581 (Lucas'

Rua: Aden Hardt Marquardt, 69 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sui - SC 9606-2371 (Sidnei)

* Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

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

t VENDE-SE
APARELHO DE SOM - Vende-se, 5000w,
LG. R$ 500,00. Tr:·8839-9543.

APARELHO DE SOM - Vende-se, Sony,
3500w, semi novo. R$ 300,00. Tr: 8839-
9543.

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

AUTO FALANTE - Vende-se, o par, modelo
69. R$l 00,00. Tr: 3370-0983.

BICICLETA - Vende-se, Fischer, Azul

(marchas). Tr: 9163-9131.

BICICLETA-Vende-se, infantil, aro 16, semi
nova. R$ 60,00. Tr: 8406-6420.

CACHORRO - Vende-se, macho. R$
250,00. Tr: 3275-6475.

CALCULADORA - Vende-se, HP 12C. R$
220,00. Tr: 3376-2300 ou 9136-2300.

CÂMARA FRIA - Vende-se, em painéis

2,20x2,20, desmontável. Parcelas em até
10 pgtos. Tr: 8846-3432.

CAMERA - Vende-se, digital, Genius. R$
150,00. Tr: 3376-2300.

CAMERA - Vende-se, digital, Keno, 3.2

megapixel. R$ 500,00. Tr: 9917-3771.

CARROCERIA BOIADEIRA - Vende-se,
própria p/ rodeio, 5,50m. R$ 2.500,00. Tr:
8846-3432.

CARTA DE CREDITO - Vende-se. De R$
6.067,00 por R$ 4.000,00 + 15 vezes. Tr:
3372-2818.

CELULAR - Vende-se, Nókia 3125, da vivo,
semi novo. Tr: 3376'0081.

Solicite um orçament . �
e faça-nos uma VisitaO s,

LOJA - Vende-se, de presentes, no Centro,
ou somente o estoque. Aceita automóvel no
negócio Tr: 9922-5146.

.

MAQUINA - Vende-se, de lavar louça
grande. R$ 400,00. Tr: 9922-5146.

MAQUINA - Vende-se, para fazer massa de

salgadinho. Tr: 8429-5903.

MAQUINAS - Alugam-se, de costura,
aparelhos e vendem-se fios. Tr: 3371-1305
ou 9962-7720 ..

PET SHOP - Vende-se, Centro. Tr: 9912-
7750.

PORTA ROLO - Vende-se, duas, 2,40x2,20
e aoutra 1 ,50x2,20. Tr: 3273-1117.

CHOW CHOW - Vende-se, 1 mês, macho e PLAY STATION 2 - Vende-se, completo +

fêmea. Tr: 9654-0642. 11 iogas, (4 meses uso). R$ 450,00. Tr:
3372-0071.

ESTEIRA - Vende-se, elétrica, pró-forma,
bom estado. R$ 450,00. Tr: 3370-0983. TRAJE - Vende-se, Gaúcho, masculino. Tr:

3376-2300 ou 9136-2300.
FILHÕTE - Vende-se, fêmea, york shire. Tr:
3376-0179 ou 9918-721 O. VIOLÂO- Vende-se, Folk, ótimo estado. R$

800,00. Tr: 3275-2385.
FILHOTE - Vende-se, pinscher, n° 1, 5
meses, c/ carteira de vacinação em

completa. R$130,00. Tr: 8406-6420.

FILHOTE - Vende-se, Yorkshire, macho. R$
450,00. Tr: 3375-2006.

FILHOTE - Vende-se, afghan-Hound, c/
pedigree, descente de campeões, pais no

local. Tr: 3372-3899 ou 9978-8194

FILHOTES - Vende-se, 2 machos,
Yorkshire. Tr: 3370-2133.

FREEZER - Vende-se, 280L, vertical,
branco. R$ 500,00. Tr: 9922-5146.

GATO - Vende-se, persa, 11 meses, macho.
R$ 200,00. Tr: 3275-6475.

HOME THEATER - Vende-se, Muteky, 6.2
Sony 1 OOOW. R$1.500,00. Tr: 3372-0071.

LANCHONETE - Vende-se, Guaramirim,
bar/lanchonete universitária, ao lado Fameg,
completa. Tr: 9918-7733.

LAVAÇAO - Vende-se, de carro compelta,
aluga au neg, tifa martins. Tr: 3273-6525.

LAVADORA - Vende-se, Profissional de
Alta-Pressão com Acessórios. R$1.080. Tr:
3372-0808.

LOJA - Vende-se, Av. Mar. Deodoro da
Fonseca, 739 sala 06, laia pronta, móveis,
manequins. Tr: 3370-0303.

.

• DIVERSOS
CACHORRO - Doa-se, fêmea. Tr: 3275-
0457.

DOAÇÂO - Aceita-se, doação de berço. Tr:
3276-0476.

PRECISA-SE - Cama hospitalar, cf proteção
laterais que levante a cabeceira e os pés. Tr:
9123-5503 c/ Mari Regiani.

PRECISA-SE - Roupas p/ crianças, menina
de 6 anos e menino de 7 meses. Tr: 3376-
4028.

DETETIVES
PARTICULARES

Investigação em Geral, Civeis e

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

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
(BRASil E EXTERIOR)

lanches
para empresas

Café com Leite: R$1,20/Litro
Lanche (Cardápio abaixo):R$1 J79

entrega grátis
Cardápio
Seg ..

;. Pão de X, hamburguer de frango e tomate.
Ter. - Pão francês, catabresa, queijo e presunto.
Qua. - Pão de X, hamburguer,queijo e tomate.
Qui. - Pão francês, presunto,queijo,tomate e-orégano.
Sex, - Pão de Dog, salsicha, milho e batata palha.

Contato: Sérgio (47) 9125-1806

Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30cm = R$12,00
Pizza P 25cm = R$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza--==:::::=.
3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30

frete emudancas
-----------_ ..,.________;
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NEGÓCIOS

T.eçnólogo em Gestão da T-ecnologia da Inronnaç.ão

Tocnólogo am Processes üerencrars

CURSOS

23106 a 24100/08Desenho de Mangá

100Assistente Técnico em Montagom e Manutenção de Micro (J1/(J? a 23/1úlO8

70Desenvolvendo Sites com fliP 08107 a 25100.:08

60Solidworks Avançado 12107 a 18110í08

111:0£.11

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A &UA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual dá Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

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

Mais informaçõ'is:,47,,�3�75,-4125.. ,'*
Rua João Marc�tto, 156 centro -.;Jaraguá;do S�;I - se

E-mai
..I.: jatag�a.ciem.sahb@terra;com.br"

Site: .)NWW:massoferapia.estetica.ciemsahb.com.br

SEJA TÉCNICO EM COMPUTADORES

CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO' DE pes

��Q�!Q£QÁM
Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Maiores Informações
Fone: 3055-2021

A PORTAL IMÓVEIS
está selecionando
corretores de
imóveis, com
experiência e que
possuam veículos

próprio. Interessados
ligar no 3376-0102.Tr: 9948-0150
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CONTRATA-SE

MESTRE DE OBRAS
Com experiência na função
Requisitos desejáveis:
curso de mestre de
Obras para trabalhar
em Jaraguá do Sul.

Interessados entrar em
contato: (47) 3275-1447

CONTRATA-SE
CARPINTEIRO

Com' experiência na

função para trabalhar
em Jaraguá do Sul

Interessados entrar em
contato: (47) 3275-1447

• CONHECIMENTOS EM WINDOWS, PACOTE: OFFICE E INTERNET.

.

Assistência técnica
em equipamentos para informática

com segurança há 10 anos.

AMD�

KIJ��(!!\

liSt.E>'

IEAJ)ERSm�
OROU,...

CONTRATA-SE

MENINAS
Maiores de 18 anos para
trabalhar em casa de

massagem, ganhos acima
de R$ 3.000,00.

Tratar com Jorge ou Thais

(47) 9918�2372 I 8829-1614

Venha
desfrutar
das novas

gatas
simpáticas,
atraentes

e muito
sensuais.

• ATUARÁ NA GERÊNCIA RNANCEIRA, CONTÁBIL,
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E NA GESTÃO DE PESSOAS [}A
UNIDADE

• FORMl\ÇÃO SUPERIOR COMPLETA EM ÂDMINISTRAÇÃ ••..
,

CIÊNCIAS CONTÁBEIS, ECONOMIA OU ÁREAS AFINS.

• CONHECIMENTO EM LEGI$LAÇÃO TRABALHISTA, ROTINAS'
ADMIN1StTRATIVAS DE RESâbAL E CONTROLES FINANCE-,'_- ''o ',', ",',

<
.

i:;i '_>_�"'-" <'\( " .�'" "

..

,

Levamos as gatas até você
14719136·0104

wSar
EnContro 1>05 amigOS e casaiS

ShoW I)e streer tese.

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco é: o'lIla, 1058.
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-971

A Instituição oferece salário compatível com a função, oportunidade de

desenvolvimento pessoal e profissional, registro em carteira, assistência
médica e odontológica.

Os interessados poderão cadastrar o currículo no www.marista.org.br
na seção Trabalhe Conosco.

XBOX360
apenas

1.449,00
8x sem juros

F'L..Ff-""'5TRT/on ::a

apenas

1.449,00
8x sem juros

PlayStatiOIl.2
apenas

499,00
DeBes
• Il1t;epl1.
..Ace&sôPies
�mc:DtU'(;eJ1�ae
.rf'i'DesfipClV"Ch1'HtJ1fies

J..."idee GcDtI@& ele t;ecfcls CIS'I12CIPCCIS
@ 'I'tlwfie J'hc:lis !

,1)4 "ia. "i"t�Bi8 poeia::liaad
l:tic:nt.u-ROJlç-ilo do P)�'CClioJl 2 •

••

I
apenas

1.280,00 �

8x sem juros '

1tIc:lf;ta,��•.q�Jt"Do ti
8C':JJtHJ3 t't'm .orcs1.

:q.aBé�..�e�e :n.0 sas saIa. :I. .. ..A..o 1a.do d.o 'PQ&tio Q.d.a.de ....
�a.IJ!EUlr1tt�:n.:t;e.. � pa.:a-.aqP� ee ..

;. a.� e-mail: plalletalam:.hotma.
�_r2 \lVii �_r� NINTEND8DS..
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ÂPÊNAS
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R$499,90

NEGÓCIOS------------

GUITARRA WIRELESS
GUlTAR HERO PARA PS2

APENAS

#�$R$99,90ÀV,STA

• PLACA MÃE GIGABYTE GA-945GZMS2
• MEMÓRIA 1024 MBYTB DDR2 667MHZ
• PLACA DE vfDEO INTEGRADA 64 MBYTES
• DRIVE DISQUETE 1.44
• HARD DISK160 GBYTES SAMSUNG SERiALATA
• GABINETE 4 BAIAS ATX

• GRAVADOR DE OW
• TECLADO PADRÃO ABNT2 PS2
• MOUS! ÓPTICO PS2
• CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS
• FAX MODEM S6 I(BYTES
• MONITOR LCD 17" lG L1753T

INFORMÁTICA

www.formigari.com.brI47 33n.0034
R. Roberto Ziemann, 201 - Czemíewícz

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SAÚDE & BELEZA

�, PIlATES

;l'�!b SAÚDE BUCAL

2 11
Angelo Schlochet, 173, Centro, Jaraguá do Sul

(."'''mo 00 Beira Rio) rene: 3371-0938

" PILATES

�ºP
(. Pilates (. Nutrição .. Personal Trainer

" Ftslc Estética OI Condicionamento Cardia Vascular

Agende uma aula experimental!
473371-4531

www.toppllates.com.brltoppilates®toppilates.com.br

Rua Erich Mielke, 80 - Centro

SAÚDE BUCAL

Clinica SorriDent
"

SC-EAPO-711

Dr. 'lTiiago 'Monseff(]3ore[a
01(0/5C- 8.421

;Mestre em Impíantodontia
Especialista em Impíantodontia
'Iispeciaíista em CFen"oáontia
Cíinica qera{
(próteses Tel.: (47) 3055-2796

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

,\li CLíNICA

Acupuntura
Drenagem Linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu
Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia
Rua Bernardo Grubba 62 - 3371-6022

,

" FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

Artes'sani
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

A fórmula certa para uma vida Melhor

32753387
Rua Reinaldo Rau, 289

SI. 1 - Centrol

ALCIR R. RIBEIRO JÚNIOR
Psicólogo - CRP - 12/ 06937

Rua Reinoldo Rau, 60 Sl602 - Centro
Ed. Market Place 9181-6238

A PossibiLidade de Intervenção PsicoLógica
na Dor de Cabeça TensionaL

Relatos sobre dores de cabeça ou

enxaqueca são encontrados na literatura
desde a origem da escrita humana. Entre
as diferentes possibilidades de diagnósticos
pàra relatos de dor de cabeça, a cefaléia
tensional (dor de cabeça tensional)
representa um dos transtornos de maior

freqüência.
Descreve-se a cefaléia de tensão

como uma dor bilateral, exercida com

pressão e geralmente não muito intensa.

Ocorre com uma freqüência, em média de
15 dias ao mês, podendo variar em dois

diagnósticos clínicos: a dor de cabeça
tensional episódica e 'a crônica.

Ocasionalmente náuseas, vômito assim

como fotofobia (medo, sensibilidade ou'

aversão a luz) e fonofobia (aversão a

própria voz) estão associadas à dor de

cabeça. Relatos revelam que geralmente a

dor tem início pela manhã e aumenta

gradativamente ao longo do día.podendo
persistir durante dias, semanas ou meses.

Independente do diagnóstico episódico ou

crônico há uma maior predisposição da
cefaléia tensional em mulheres, não
signíficando que a população masculina
esteja isenta deste transtorno. A faixa
etária mais atingida costuma variar dos 20
aos 50 anos, com tendência de diminuição
dos sintomas com a idade.

. :E importante ressaltar que se deve

procurar assistência médica/ psicológica
no período inicial do transtorno, evitar a
auto-medicação para que não haja a .

-

utilização de medicamentos indicados

para outros tipos de dor de cabeça,
existindo ainda a possibilidade do uso

abusivo de medicamentos, contribuindo
para o agravamento do problema e

possível dependência farmacológica.
É necessária a mudança na forma de

como o indivíduo se relaciona com o

mundo e consequentemente com a

doença. A história de vida de uma pessoa
contribuí muito para a compreensão da
forma de como este indivíduo se .relaciona
com o mundo e dos mecanismos de

aquisição e manutenção da dor. Tal

condição (dor/doença) afeta diferentes ..
aspectos da vida desses indivíduos,
conduzindo a uma gradual redução da

qualidade de vida e agravamento da

doença.

o

PSICÓLOGA INFANTIL

JANAINA CARVALHO SELL
Psicóloga CRp·I2/05326

Rua

lesq DIdo Raul
Tr: 9962-7692/3370-1867

r FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

�v SAÚDE

Dr. DanielAntonioWulff
Membro' da Sociedade Brásileira de

0rt,0pedia e J;raumatol\?gia

RuãJoão Picolli, 216
lesquina Reinoldo Raul
Tr: 9962-7692/3370-1867

li CENTRO DE ESTÉTICA

Centro de Estética

DraA·=M::41�FIsioterapeuta
Crefllo 5129945

No ápice da sua beleza!
Estética facial, Corporal, Reiki
Rua João Picolli, 449 - Cpntro

e

PSICOLOGIA

tm(!�fIi
�

AlCIR R. RIBEIRO JÚNIOR
Psicólogo - eRP - 12/ 06937

Rua Reinoldo Rau, 60 SI 602 - Centro
Ed. Market Place 9181-6238

.�\ INSTITUTO DE BElEZA

�k�
Presidente Epilácio Pessoa, nl 532

3311�
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' o ;0 de duroçôo média
,de dois anos e meio, estes cursos oferecem
uma visõo prática, com foco no mercado.

Reconhecida nacionalmente há ma is de 60

anos,o SENAC de Santa Catarina tem hoje
Ení um-merendo cada vez mais dinâmico, os 05 Faculdades de Iecnoloqio e teró n)Çlis

\\Zeffl'fltse��'s'pedem um profissionol que se, �,;
" outras 08 até 2010, totolizcndo. 1 �

dtu'bllz'e' cõnstontemente, pois o merendo <fê, faculdades.
,

,

r _ •

.;",
.. '.�.':�:�f:���,t!l:o,�;,�����jim�nt�e c9,mP.eliti\Ío�:y , W!�A Foculdode SEt\:"AG âe 3ôrantJá:;ra,',ê,"!:S�I:�Tr®tJ;E(G=;:'W'W:>� <.w, em ;», .. <", .$-< �"'-" m,- . '."- ,� � I � t:J.

1'"'\ r c • _J Teonoloqio 'na duos ótim 'as opções n€Js á"ees de j.l*lf'8"m�,l'\\i,0;Cl%¥a"ii,-cia-\Õ1 �w-rs-o �'I:Jfl>e:J'01(r:)'r "uS' '1,:1'1 ,I �

���)Qrgg;uqq9 sgl forma .. :ecomunícqç���de:g�st�q:�:qigôcrQ;.s�=:f));Oif$��lorrÇJ(J's'�to�Ptl.zes_&de,Aahjo(, e�m diferentes �Quem fàz Urh' '(j'ürso S�periof�d�wiechDlir��a=;:: n
�r�as �as:em�r:sasl muitas vezes no nível de 'na Faculdad� SENAÇ terá uma Q[onde h}"' ,
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TURISMO

No inverno, os termômetros po
dem chegar aos 50° abaixo de zero.

Quando chega o verão, a praia bei
ra aos 40°; realmente é para agradar
todos os gostos.
, Esta verdadeira façanha do tempo
pode ser vista na cidade de Novosi
birsk, na Rússia. Só que a praia é de

água doce, às margens do Rio Obi,
bem no coração da Sibéria. Em rela
ção ao Brasil são dez horas de diferen
ça. Os apartamentos da cidade, adap
tados para enfrentar urn frio muito

rigoroso, ficam insuportáveis quando
é verão. Ern todos os lugares, a tempe
ratura é muito quente e o jeito é refres
car-se nas águas do grande "mar".

A descontração é total. Ao lado
de maiôs bem comportados, o to

pless veio para ficar. E o ambiente
não poderia ser mais familiar. E
falando nisso, é muito comum ver

famílias inteiras indo à praia. Vão
equipados de comidas para passa
rem o dia inteiro sob o sol escal
dante. Por lá não tem essa estória
de "farofeiro". Quanto mais comida
melhor..

O cardápio é dar água na boca.
Geralment€l são sanduíches de ca

viar e salmão: muitas frutas, mo

rango, maçã, melancia e uvas. Urna
festa. Infelizmente não tem o nosso

chopp (ou cerveja) geladinho, em

compensação a vodka corre solta

acompanhando do Kvá, urna espé-

cie de refrigerante parecido com a

Coca-Cola.
Além do sol, da areia e das águas

azuis escuras do Rio Obi, a diversão
fica também por conta dos passeios
de barco e o esqui aquático. Os na

tivos estão acostumados esquiar na
neve, e esquiar na água por enquanto
ainda é novidade, mas a coisa já está
caindo no gosto dos freqüentadores,
príncipalmente da ala mais jovem.

A cidade de Novosibirsk é con

siderada o marco zero da Rússia;
foi fundada em 1893 e tem mais de
três milhões de habitantes. Bem no

centro, foi reconstruída a capela de
São Nikolai, destruída pelos revolu
cionários comunistas em 1917. Este
é mais um exemplo que a simbolo
gia religiosa russo-ortodoxa vai re
tornando o lugar que lhe foi negado
durante nove décadas. Foi recupe
rada ainda a Catedral da cidade que
leva o nome de Alexander Nevski.
Suas cúpulas renasceram sob o céu
da cidade corno um verdadeiro mi
lagre para os fiéis. Poucos acredita
vam que o prédio da catedral, que
era usado corno depósito de mate

rial de construção, pudesse voltar a
ser local de culto ao santo guerrei
ro. As ruas de Novosibirsk são tão

largas corno as de Moscou. Mas é

impressionante corno o engarrafa
mento do trânsito torna horas e ho
ras da população.

JARAGuA TUl'<ISMO O MELHOR
LUGAR PARA VOCE; 1f�1

As cúpulas da Catedral Alexandre
Nevski podem ser vistas de longe.
Por quase oitenta Clnos o lugar
serviu de depósito tie materiel de
construçõo_ Um belo pôr-do-sol
pode ser admirado às margens
do Rio Obi (acima), que no

verõo reúne dezenas pessoas
que querem pegar uma corzinha
e se preparar para o inverno

rigoroso
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O",instituto Cgssuii de'Pe$q�!sast� Es

ty�o� Avançados de' Negócios Émpre
sor!pis, de Jaraguá do Sul;promov� 9
CurSo de Gestão Ambiental kQue est9
previsto para iniciat no ,ditF 8 de iU�
lito. ,Qs interessados' devem tozer' ii�
inscrições através do site: www.instb
tutocassuli.com.br ou obter maís'int
f9rmações pelo tel�fone: 3371-r,522,
com&mdra.

Drauzio Varella'ry
J1P Expogéslúb,

FALECIMENTOS

Faleceu às 14h do dia 17/6, o Sm. Cr!s·
iilm R©!:u:!rto Dem::k�r, com idade de 31
anos, o sepultamento foi realizado dia
18/6, com saído do féretro do Capela
Mortuária Sr. Bom Jesus de Guarami
rim, seguindo poro o cemitério Munici

pal do mesmo localidade.

Faleceu às 22h30 do dia 17/6, o SI'II.
Gertnldes B<1uer lerbi!!, com .idade
de 73 anos, o sepultamento foi rea
lizado dia 18/6, com saída do féretro

-

do salão do Igreja São Valentino em

Schroeder, seguindo poro o cemité
rio Municipal do mesmo localidade.

Faleceu às 18h do dia 17/6, o Sr.
WoUer Eggert, com idade de 77
anos, o sepultamento foi realizado
dia 18/6, com saído do féretro do re

sidência no Ruo Paulo Eggert, n° 153,
Bairro João Pessoa, seguindo poro o

cemitério do mesmo localidade.

LOTERIA

CONCURSO N° 1914

CONCURSO N° 666

PJim�ir� serteía
04-10 -13-,

Segl.md� sorteio
02 - 13 - 31 - - 38 - 45

VITRINE------�---

AMVALI

20 Stammtisch Bemnomeiodomato
A 2° Stammtisch Bemnomeiodomato, será dia 28 de junho, no Casarão dos
Prudy's no Bairro Garibaldi. O evento começa às 12h e terá como atração o Grupo
de pagode "üs Kmaradas", de Blumenau, além de DJs. Para os interessados,
outras informações pelos telefones: 8804-6050 e 9941-8188.

NEGÓCIOS ARTE

Prefeitura leiloa
veículos

Espetáculo
de Rua

A Prefeitura de Jaraguá do Sul realiza
um leilão público de veícuJos, máqui
nas e equipamentos a partir das 9h do
próximo dia 30, no pátio do Secretario
de Obras Públicas e Habitação, loca
lizada no Ruo Ângelo Rubini, 600, na
Borro do Rio Cerro. Edital completo
está disponível no site http://portol.
joraguodosul.com.br.

O espetáculo teatral de ruo "Das sa
borosos aventuras de Dom Ouixote de
lo Mancho e seu escudeiro Sancho
Pança - Um capítulo que poderio ter
sido", com o Grupo Teatro que Rodo
(GO) está previsto poro acontecer

sábado, dia 21 de junho, no Calça
dão da Marechal. A organização do
evento é do Sesc.

EDITAL 1i/I' '>� ,»:r;;,'
Registro de Imóveis da Comarca de [aragua do Sul! SC MI.{! :";" <>;::.- �\
lSA MARTA MOHR ZIEMANN, Ondula do Registro de Ilj/ S� \\
Imóveis da Comarca de [araguá do Sul! SC, lorna públi- 1Ij/ \.\ ''\\.
co pelo presente edital, que RUDlBERT KUIL\/E, CI n" 2 all{ '\ \\'"
/R-U36,761-SSl·SC, CPF n" 007,038,729'07, aposenla'�' \�\ �:i}, ;/do e sua esposa UANE LOEWEN KUHNE, CI n" 2/R-OZ ,:-C�'\\'\ '�'\"�"�' \,:l,'( ./8,264-SSI-SC, CPF n" 75L15U109-15, do lar, brasileiros, ,_- K' _

casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, ?oJ\\, ',�,':o,�yf,r:.};;::.anterior a vigência da Lei 6,515/77, domicilíados e resi- w' ,-"1> \\ y .0'" '/_-;{;;:_"/ r>;dentes na Rna Joaquim da Silveira n" 841, Bairro Acatai .,�,_F'�, o� "/'\1i �� i -1=
om São Francisco do Sul,SC, requereram com base no -'''-',';:':�vd�\';C�/\\''; W,i <:»

R24C \\ #,�!' \, . ..: \

art. 18 da Lei n" H,766!79, o REGISTRO DE DESMJl]\,1, � Ir: If""" \\ \
BRAMENTO, situado na Rua lO71-Fritz Kuehne, Bairro ,

Agua Verde, perímetro urbane de jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterízado, aprovado pela Prefeitura
Municipal de [araguá do Sul/SC, conforme certidão n' 416/2007, expedida em 05,12.2007, assinando
como responsável técnico, a arquiteta e urbanista Rafaeía Hass, CREA u" 63864-5, ART u" 2623014-8,
O desmembramento é de caráter resídencíal possui a área total de 3,307,11m', sendo constituído de

04(quatro) parcelas7sistema viário e remanescente, O prazo de ímpugnaçãopor terceiros é de
15(qllinze) dias, contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a Oíiciala que subscreve este, no endereço da Serventia; Av, Marechal Deodoro
da Fonseca, 1,683- centro, jaraguá do SuliSC,
Ít\RAGUA DO SUL, 13 DE JUNHO DE 2008,
A OFlCJALA

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de JaraguH do Sulise
lSA MARTAMOHRZlEMANN, Oflciala do Registro
do Registro de Imóveis da Comarca de jaraguá do Sul
f se, torna público pelo presente edital, queWAlJlEMAR

BEHLING, CI n" 2!C-13(),593-SSP-SC,
CPFn'009,952,749-91 e sua esposaROSEMARY LOSS
BEHLING, Crn' 136,592-4-SESP-SC, CPF n" 557858,089,00
.comercíantes, brasileiros, casadospeloregime da
comunhão Universal deBens, anterior a vigência da
Lei H,515!77J domicíliados eresídcntos na Rua Vand.orJei
Medro n' 635, nesta cidade; ALIDORLtlEDERS, ('J RG
n' 19iR-lllA96-SSP,SC, CPF n' 114,466,179-04, e sua
esposa DENISE PARUCKllR LUIIDERS,
cr RG n' 15JR-31l4.555,SESP,SC, CPF n' 435.911.(\79-91, brnsiloíros, rasados com comunhão universal de bens,
anterior à vigência da lei ii' 6.515177, industrial e do lar, residentes e domiciliados na Rua Frederico Bartel n"
105, nesta cidade, reqmll'Hram (lorn base no art. 18 da Lei n" 6,766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado nas Ruas '139,Vanderlei Medro, HZ,Waldemar Rebelo e 926-Luiz Carlos Stínghen, Bairro Vila Nova,
perímetro urbane de Jaraguá do sulíse, abaixo caracterízado, aprovado pela prefeituraMunicipal de Jaraguá do
Sul/SC, conforme certidão n" 22/2007, expedida em 14.02.2007, assinando como responsável técnico, o
engenheiro civil Paulo Cesar da Silva, CREA n' 37890-5, ART n' 2561864,0, O desmembramento é de caráter

resídencial possui a área total de 145,452,06m', sendo constituído de 10(dez) parcelas, sistema viário e

remancscerues.O I'.faZO de impugnação por terceiros 6 de 15(quinze) dias, contados da data da última

publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oflciàla que subscreve este, no
endereço da Serventia; Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683· centro, Iaraguá do Sul/Se
jARAGuA DO SUL, 13 nE JUNHO DE 2008,
AOFlCIAL/\

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de [araguá do Sul! se
ISAMARTAMOHR ZlElI-tANN, Oficiala do Registro
de Imóveis da Comarca de [araguá do Sul! se, torna
público pelo presente edital, que ADMIl'i1STRADORA
DE HENS ALESSIO HERRl LTDA,
CNP} n' 02.i80,192/0001-21, estabelecida na Rua
Presidente Juscelino n" 101, nesta cidade, requer com
base no art. 18 da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO DE
DESMJl]\,ffiRfu\1ENTO, situado nas Ruas Sbardelatti
e 1031-Alberto Spezia, Bairro Vila Nova, perímetro
urbano de jeraguá do SulíSC, abaixo caracterízado,
aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do,
Sul!SC, conforme certidão n" 428!2007, expedida
em 31,01.2008, assinando COUlO responsável técnico,
o técnico em agrimensura. José Clênio Vargas de Oliveira, CREAn' 14266-2. ART n'·26461:l9-l, O
desmembramento é de'carátnr residencial possui a área total de 35,640,70m', sendo constituído de

lZ(doze) parcelas, sistema viário e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 5(guinze)
dias, contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito
perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av, Marechal Deodoro da Fonseca,
1,683- centro, jaraguá do Sul!SC

jARAGlJA DO SUL, l:l DE JUNHO DE 2008,
AOFIClALA
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---------COMUNIDADE

Psiquiatra diz que estresse não. é doença, mos uma reação individual de cada pessoa diante das situações

O QUE VOCÊ FAZ PARA COMBATER
O ESTRESSE DO DIA-A-DIA?

ANDRÉ FREDERICO,
33 anos, dentista'---

"Tento não me envolver com
o cotidiano e com o porte
comercial. Eu prático surf, vôo
de parapente e ando de jipe".

ELOI DUARTE DE MATOS,
54 anos, cabeleireiro

"Procuro não me incomodar
com o trabalho. Faço caminha
dos, vou paro praia e não me

envolvo com problemas".

RAFAEL CARLOS BENNER,
31 anos, arquiteto
"Eu leio um livro. Saio na sexta�
bebo uma cerveja poro esquecer
os problemas. Mos em Jaraguá
não tem muito opção".

LAURENICE BURTET,
42 anos, técnico em

enfermagem
"Eu danço, faço caminhadas,
passeio com minha família. E
estou sempre sorrindo!".

GERALDO GABRIEL MEIER,
47 anos, arquiteto
"O meu trabalho tiro o estres

se, quando faço projetos. Eu
gosto de fazer os pessoas se
sentirem bem".

CLAUDEMIR DA SILVA,
30 anos, comerciante

"Foz tempo que não tenho estres
se. As pessoas têm que estar de
bem con,sigo mesmos poro com�
bater o estresse do dia-a-dia.".

VIDA MODERNA

O CORREIO DO POVO IEQUINTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2008

Nova forma
de combater
o estresse
Resiliência é o novo conceito
utilizado pelos especialistas
JARAGUÁ DO SUL

Resiliência é o novo con

ceito na área da psicologia e

da psiquiatria. Na física de
onde tem origem, significa
a capacidade de um obje
to obter o mesmo formato

depois de um impacto. O

objetivo dos profissionais
é tentar driblar e combater
as pressões da vida moder
na, como a perda de empre
go, de uma pessoa próxima,
ou até mesmo de irritações
com a sujeira que as crian

ças fazem em 'casa, as filas
nos bancos, as contas atra

sadas, tudo que traga ao ser

humano algum tipo de abor
recimento. A idéia é refletir
a vida dos indivíduos na era

moderna.
De aoordo com o psíquia

tra Marcelo José Fontes Dias,
de Jaraguá do Sul, cada indi
víduo tem uma maneira de
reagir diante das situações,
seja no trabalho ou no meio
familiar. As difÍculdades são
enfrentadas de formas dife
rentes. Para o médico, o es

tresse é uma reação diante
do perigo simbólico, como

uma perda. "O estresse não é
uma doença, é uma reação",
ressalta.

.

As pessoas buscam ter
tudo e têm medo de perder
o que conquistam, sejam
amigos ou bens materiais. A
busca por algo a mais é cons
tante. E quando acontecem

perdas, segundo o psiquia
tra, são comuns as reações
como angústias, ansiedades,
deixando as pessoas estres
sadas. "Quando "'1la criança
nasce, ela já tem uma perda o

conforto da barriga da mãe",
completa.

"Na verdade a busca nun
ca é atingida porque sempre
terá algo novo para conquis
tar. As pessoas tentam ser

perfeitas, mas elas não são".
Para o médico ser resiliente
pode ser o melhor caminho,
"porque a falta existe em

todo o ser humano".
Ser um resiliente na práti

ca não é controlar o estresse,
mas sim encontrar formas de
resolver os problemas sem

desgastes e irritações, contor
nar os fatos de uma maneira

para tentar resolve-los sem

deixar os cabelos da cabeça
em pé ou até mesmo acabar
ofendendo quem não tem
nada haver com a história.

DAIANA CONSTANTINO
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DEU BOBEIRA
Essa é pro acabar! Um ex-marido foi condenado a pagar indenização de R$
20 milo mulher por ter cometido infidelidade virtual. As provas foram colhi
das pela própria ex, que descobriu os e-mails arquivados no computador da
família. Ela entrou na Justiça com pedido de indenização por danos morais.
Em sua defesa, o ex-marido alegou invasão de privacidade, mas, de acordo
com a sentença, não houve a invasão, porque os e-malls estavam gravados
no computador de uso da família e a ex-mulher tinha acesso o senha do acu

sado. Ah se essa moda pega, aqui mesmo em Jaraguá vai ter muito marido e

mulher tendo que se explicar.

·QUEIJO
Amigos do boa gente Sérgio Silva, o popular "queijo", por
favor não ousem esquecer de ligar para ele hoje, pois nesta

quinta-feira é o dia dele pagar bolo e receber o coro de
pnmbéns.Iiquem, ele vai adorar.

COLUNISMO DIFERENTE
Embora muita gente ache que não de
vam, as colunas sociais nos principais
.lernals do país estão mudando o estilo.
No lugar de notas de aniversários sobre
socialites, a moda é dar mais informa
ções políticas e até econômicas. Certo ou

errado é o meu estilo e faz tempo.

,

CHORRINHO NOVO...
O querido casal Dr. Luciano e Melissa
Lombardi Pereira, está super ansioso
esperando a chegada da cegonha. O
nascimento está previsto para meados
de agosto. Vovô Ismar Lombardi não vê
a hora de abraçar seu primeiro neto.

CRUZES, CREDO
Me desculpem os argentinos, mas ain
da bem que o desempenho de Cristina
Kirchner como presidente do país está
bem abaixo do esperado. Só assim o

Lula desanima da possível idéia de co

locar a primeira-dama Marisa Letícia
para disputar a sua sucessão, pois com

certeza seria bem pior. Ui,ui,uL.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo Deputado
Eduardo Felipe Fogaça, que sempre lê
esta coluna poro ficar por dentro das
melhores novidades de nossa socieda
de e que terá hoje merecidas homena
gens pelo troca de idade. Mil vivas!!

EM ALTA
Hoje durante a 250 edição da São
Paulo Fashion Week - maior evento
de moda da América Latina, que co

meçou ontem (17) - o empresário Giu
liano Doninl, presidente das empresas
Marisol, participa da 3D Série de Encon
tros de Economia Criativo. Este evento,
que acontece paralelamente a São
Paulo Fashion Week, contará com

executivos das principais indústrias
têxtil do país e tem como objetivo
discutir os desafios do segmento.

�..,a·Fátlma,cia"...,' lJalltallflJéll
Disque..entrega,

32'T5;468g.

DIZEM POR Aí...
Que o amigo e gente do bem,
Everaldo Corre0, promete muitas
novidades marketeiras para essa

campanha, onde já colocou o nome

a disposição do seu partido como

pré-candidato a vereador. Everal-·
do, que de bobo não tem nada,
já está fazendo o planejamento
estratégico 'da campanha e esco

Ihend.o dados para as bandeiras da
platafornia que pretende defender.
Uma delas seria copiar o estilo do
candidato democrata o presidência
dos Estados Unidos, Barack Obama,
colocando no seu santinho o nome

"Everaldo Obama". Crê ele no su

cesso da estratégia, pois ambos
são semelhantes em quase tudo,
são de cor negra, altos, porte físico
avantajado, elegantes, carismáti
cos e outros adjetivos a mais.

SOCIAL-----

o presidente da Marisol Giuliano Donini participa hoje da 3° Série
de Encontros de Economia Criativa da São Paulo Fashion Week

DE CARONA
Olha só a Ortobom, a dos colchões,
ganhou' uma boa exposição, e de
graça, neste O Incrível Hulk. É que
nos primeiros 30 minutos do fil
me, que teve parte rodada no Rio
de Janeiro, um painel de loja da
empresa aparece duas vezes. Eita
caroninha boa!

o meu amigo radialista e

apresentador de TV, Junqueira Jr,
ao lado de sua bela namorada
Débora, festeja hoje idade nova.

Parabéns irmão!

Hoje na Choperia
Bierbude, no Shopping
Breithaupt, tem "Elas no

Pagode" com a presença,
do excelente 'grupo Nova
Tendência. Vale conferir.

• Amanhã, mais conhecido como

sexta-feira, na Scar acontece a já
consagrada "SextoNeja" com a par
ticipação do banda cover Ander e
Fael. Outra co iso, amulherado teró
espumante free até as 23 horas.

1,1..sI'
:t

• Na sexta-feira, a partir dos
21 horas, acontece na Recreativa
Duas Rodos a XIX Noite do Queijo
e Vinho. A promoção é do Cosa
da Amizad� de Jaraguá do �1.
A renda seró revertida em plol
dos mais necessitados da Ufbe
Sorriso. Outros informações pelo
telefone 3275-1135

• AntenadDs de laroguó, qgo
esqueçam, hoje o noite temOuin
ta Fu�ion 110 Kantan. Festa que
mistura os três elementos, que
são a filosofia da caso: músico,
arte e ga�tro,nomia, sem esquecer,

.

lógrco, dos mulheres bonitas.

• Sexta-feira o Corambo's t[OZ,
para embalar a casa noturna mais
movimentada da região, as 20
super tap models do sui do país.
Já no sábado, a 'partir dos 11

.

horas da manhã tem feijoada com
muito pagode.,Serão praticamen
te 12 horas de muito agito.
Rapaziadll não esqueça, se
gunda-feira serão entregues os
camisetas para quem fez o Sócio
Torcedor do Futsol da Malwee.

• Dia cinCo de julho tem
"Costelaço"no Beira Rio, com o

participação da banda de pagode
Swingºe e Sertanejo Universitário
Mazzo e Gabriel e mais OJ Carlos Fuse.
A promoção édo Momma e do clube.

• Sr. Rolf Hermann, quem
conhece vai concordar comigo, é
outra figura especial da socieda
de jaraguoense, que merece ser,
tratado com muito respeito.

• Tenho um instinto para ornar o

verdade; mas é apenas um instinto.

• Com essa, fui!!
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COMÉRCIO INTERNACIONAL

O ,CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2008

INDICADORES

Bmsil entre os mais fechados
MOEDA COMPRA VENDA VAR.

Dólar Comi (R$) 1,605 1,607 -0,12%
Euro (em US$) 1,554 1,554 0,19%Segundo relatório, tarifas e barreiras inibem as importações

RIO DE JANEIRO

O Brasil é um dos países
mais fechados do mundo

para o comércio internacio
nal, ocupando a 80a posição,
afirma o Relatório Global de
Viabilidade Comercial 2008,
elaborado pelo Fórum Eco
'nômico Mundial e divulgado
ontem. O objetivo da pesqui
sa é medir os fatores que in
fluenciam as transações em

118 países.
Segundo o levantamento,

elaborado pela primeira vez,
os mercados brasileiros con

tinuam muito fechados, 'com'
tarifas e, em uma escala me-

nor, com barreiras não tarifá
rias (restrições à entrada de
mercadorias importadas que
possuem como fundamento

requisitos técnicos, sanitá

rios, ambientais, laborais e

restrições quantitativas) que
inibem as importações'.

O documento afirma que a

gestão das fronteiras do país
obteve uma colocação me

diana (66°), embora a classe

empresarial reclame dos pro
cedimentos alfandegários. "A
infra-estrutura de transporte
- principalmente ferroviária,
rodoviária e portuária - é

pouco desenvolvida, o que

não é surpreendente em um

país com o seu nível de de
senvolvimento" .

Por outro lado, o segmento
de logística é bem avançado
em termos de competência
e confiabilidade. Do mesmo

modo, a infra-estrutura de
telecomunicações é relativa
mente disponível e bastante
usada. "A nação conta com

um setor de transportes aére
os aberto e competitivo. En
tretanto, assim como outros

países da' região, apresenta
uma barreira significativa no

desenvolvimento comercial
devido à falta de segurança".

I

�

Pesquisa aponta problemas no segmento de infra-estrutura de transporte

'128.711 familias ho estado levam uma vida mais

digna corn o Bolsa Família.

• 100.1167 famílias de agricultores de Santa CataT-ina
têm crédito, assistência técnica e segurança com

o Pronaf.

* 33.134 familias catarinenses agora têm energia para
produzir e viver melhor com o Luz para Todos.

.130 municípios no estado recebem obras de
saneamento ê urbanlzação com recursos de 1,7
bilhão-de reais, para melhorar a qualidade de
-vlda da população e ajudar a despoluir a Baia de
Florianópolis.

.
.

*353.909 empregos criados, com carteira assinada,
nos últimos 5 anos .

·Com. o Reuni, serão criados 31 novos cursos na

Universidade Federal de Santa Catarina.

.10.866 estudantes entraram na faculdade com

bolsas do ProUni.

'11 novas escolas técnicas federais vão levar ensino

proflssionallzante para mais 13.200 estudantes.

·17 novos pólos de qualificação para professores do
ensino básico, com o Universidade Aberta.

MAIS 'BRASIL PARA MAIS BRASILEiROS.•

.

;�L
• ..... "Is DI ,.ooow

G,.OVERNO FlDEaAL
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O governador Luiz Henrique e

o vice-governador Leonel Pa
van homenagearam ontem

(18), com um aimoço na Casa

D"Agronômica, representantes
das comunidades nipo-bra
sileiras dos municípios de São
Joaquim, Nobuyoshi Shimizu,
e de Frei Rogério, Hirolaka
Onaka além dos integrantes
da delegação do Japan Bank
for International Cooperation
(Jbic), integrada pelos consulto
res Shuji Ogawa, Tatsuo Negishi

e Leo Ryoske Hacidume, que estão no Estado para ajustarem os termos do contrato pa
ra financiar obras na área de saneamento através da Companhia Catarinense de Águas
e Saneamento - Casan.
Há 100 anos (18/06/1908) navio Kasatu Mar\,l chegou ao País trazendo os primeiros
imigrantes japoneses. "Não devemos agradecer aos japoneses apenas pelos frutos que
eles aqui plantaram, como a maçã e a pêra Nash. Somos gratos pelo grande exemplo
de dignidade que os imigrantes trouxeram'; afirmou o governador. Entre as autoridades
presentes estavam o presidente da Casan, Walmor de Luca, o secretário de Articulação
Internacional, Vinícius Lummertz Silva, o secretário de Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Onofre Agostini.

Maratona
Foram prorrogadas as inscrições on line
para a disputa da Maratona Beto Carrero,
dia cinco de julho, no parque temático, em
Penha (SC). Já estão confirmadas mais de
150 equipes de todo o país e a prova será
composta por grupos de dois a oito inte

grantes. Todos vão percorrer cinco voltas
num trajeto que vai passar ern frente a di
versas atrações do Beto CarreroWorld, par
tindo da Big Tower, principal atração radical
do parque. Os atletas que quiserem partici-
,par ou conseguir mais informações podem
acessar o site www.betocarrero.com.br.

Demarcações
o deputado Celso Maldaner (PMDB) co

brou do Ministério da Justiça, nesta se

mana, um posicionamento mais forte com

relação a demarcação de terras. O tema foi
mais uma vez para a pauta da Comissão de

Agricultura que promoveu' audiência pú
blica com participação do ministro Tarso
Genro, sobre invasões e demarcações de
terras.Ele garantiu que as questões envol
vendo demarcações de terras indígenas
estão a critério do Superior Tribunal de
Justiça (STF) e que logo deverá emitir um

parecer sobre o caso.
o
,«
<.F
«
o
UJ
tx:

«
o

Desembargador
o advogado Jorge Luiz de Borba vai ser
o 500 desembargador do Judiciário cata
rinense e fez parte da lista sêxtupla en

caminhada pela seccional catarinense da
OAB ao Tribunal de Justiça. Seu nome foi
confirmado nesta quarta-feira (18) pelo
governador Luiz Henrique Borba foi o

mais votado pelos desembargadores, en
cabeçando a lista tríplice encaminhada
pelo Tribunal para a escolha do chefe do
Executivo Estadual.

Exame
o deputado Marcos Viera, líder da ban
cada do PSDB na ALESC, encaminhou
para tramitação, nesta terça-feira (17), o
Projeto de Lei que determina a realização
de exames oftalmológicos básicos nos

alunos matrlculados na 1 a e na sa série
do ensino público fundamental de Santa
Catarina. Se aprovado obrigará a apre
sentação do comprovante de realização
do exame p-ara o aluno matricular-se nas

-séries su bseqüentes.

Moveleiros
Empresários do setor moveleiro e madei
reiro do Amazonas visitam a região oes
te, até amanhã (20), para conhecer a ex

periência bem-sucedida do projeto Pólo
Moveleiro do Oeste catarinense, que tem
a Associação dos Moveleiros do Oeste de
Santa Catarina (Amoesc), Sindicato das
Indústrias Madeireiras e Moveleiras do
Vale do Rio Uruguai (Simovale) e 0 Se
brae/SC como executores.

. Negociação .

. Em sua participação na ultimá audiência
publica da Comissão Especial da Reforma
Tributária, realizada nesta quarta-feira
(18), na Câmara dos Deputados, em Bra
sília, o secretário Sérgio Alves, da Fazen
da, propôs uma "troca de débitos" entre
Estado e União. A dívida pública de Santa
Catarina chega, hoje, a R$ 10 bilhões.

índices
o Ministério do Desenvolvimento, Indús
tria e Comércio divulgou na segunda
feira (16) que a balança comercial brasi
leirà registrou exportações de US$ 4,095
bilhões e importações de US$ 3,324 bi
lhões, entre os dias nove e 15 de junho
de 2008. O resultado é 100,7% maior que
o registrado na primeira semana de ju
nho (US$ 384 milhões).

, IPREV [1]
O projeto de reformulação da Previdência
Estadual e criação do Instituto de Previ
dência (lPREV) foram aprovados, por 24 a

14 votos, ontem na Assembléia Legislati
va. O deputado relator e líder do governo,
Herneu Nadal, garante que o servidor não
vai sentir alterações no seu dia-a-dia. "Es
tamos cumprindo uma determinação do
Ministério da Previdência Social"

IPREV[2]
Já o presidente do Sindicato dos Traba-
.Ihadores Públicos Estaduais (Sintespe),
Márcio Antônio da Silva, acredita que o

projeto retira a responsabilidade do Esta
do e aumenta a alíquota dos ativos para
o pagamento dos inativos. "Isso resulta
na diminuição de políticas publicas e dos
direitos trabalhistas'; ressalta. O Estado é
o terceiro a cumprir com o prazo determi
nado à nível nacional.

PREVIDÊNCIA

Deputados de
se aprova�
novo lprev

�

Sessão contou com a presença'
de cerca de 1.500manifestantes
FLORIANÓPOLIS

A base aliada do gover
no estadual na Assembléia
Legislativa saiu vencedora
na votação do Projeto de Lei

Complementar n'' 50/07 que
reestrutura o sistema previ
denciário com a criação do.
Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Santa
Catarina (Iprev). Mesmo com

protestos da categoria, a pro
posta teve aprovação por 24
votos a'14, na sessão ordinária
de terça-feira, 17.

Os pronunciamentos da

oposição, contrária à matéria,
miraram na implantação de
dois fundos, um financeiro,
para os atuais funcionários
públicos, com contribuição
de 22% do Estado e 11% do
trabalhador; . e outro, Previ
denciário, com contribuições
iguais de 11% para cada ente.

Os argumentos mais recorren
tes foram a retirada de direitos

adquiridos pelos servidores e

a responsabilidade de gestão
dos fundos. Em contrapar
tida, a base de sustentação,
que se manifestou uma úni-

ca vez, justificou a proposta
como uma necessidade de

adequação para ter acesso ao

Certificado de Regularidade
Previdenciária (CRP), imposi
ção de Lei Federal, além de a

medida ser emergencial para
sanar o déficit mensal de R$
80 milhões da previdência ca

tarinense.
A justificativa de necessi

dade de adequação à Lei, Fe
deral foi rechaçada por- parla
mentares do PT. O deputado
Dirceu Dresch afirmou que "a
lei veda mais de um regime
previdenciário e aqui estão
sendo criados dois".

As manifestações durante
a sessão contaram com 1.500

presentes e a necessida-de de
um esquema de segurança
que mobilizou mais de 100

policiais, Durante o pronun
ciamento do' deputado Jaime
Pasqualini (PP)· uma invasão
das galerias, que já estavam

lotadas, provocou a paralisa
ção da sessão. O tumulto entre
manifestantes e policiais aca

bou ferindo o policial Marcelo
Dutra.

Proposto do Executivo que cria Iprev foi aprovada na Assembléia
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COMISSÃO ESPECIAL

Câmam investiga suposta orientação
Documento que mandaria o Exército agir como polícia será analisado
RIO DE JANEIRO

A comissão externa que foi
criada pela Câmara ontem, vai

apurar o caso dos três morado
res do morro da Providência
(região central do Rio) mortos
após serem entregues por mili
tares a traficantes rivais.

Um suposto documento en

tregue aos militares orientava

que a ação deles deveria ser

como a dos policiais. Segundo
o presidente da Comissão de

Segurança Pública, Raul Jung
mann (PPS-PE), a ordem teria
partido de uma circular do co

mando do Exército em Brasília

para o CML (Comando Militar.
do Leste). "Se for comprovado,
será punido quem mandou fa
zer isso [o documental. Essa
denúncia vai para dentro do re
latório que a comissão externa

vai fazer em 15 dias. Não quero

julgar, mas o Exército não tem

hoje o poder de polícia."
A aposentada Ísis Almeida,

64, avó de David Wilson Florên
cio da Silva, um dos três jovens
mortos, contou que militares fa
ziam papel de policiais desde

que entraram na favela, em de
zembro do ano passado, abor
dando e revistando moradores.
"Eles estão fazendo papel de

polícia aqui na praça [Améri
co Brum, onde os jovens foram
abordados l. E aqui não tem ne

nhum canteiro de obras para
eles fazerem a segurança", disse.

Ontem pela manhã, Jung
man foi aomorro da Providência
onde se reuniu com familiares
dos mortos na praça de onde eles
foram levados pelosmilitares. Na
reunião, os moradores pediram
que o deputado consiga a saída
ímedíata doExército da favela.

Indústria 'pretende aumentar
a capacidade de produção
SÃO PAULO

A expansão da capacidade
de produção é a principal razão
do setor de indústrias de trans

formação para a realização de
investimentos neste ano, segun
do a Sondagem Conjuntural da
Indústria de Transformação da
FGV (Fundação Getúlio Vargas),
divulgada ontem.

O objetivo de expandir a pro
dução foi citado por 56% das

empresas consultadas pela FGV -

maior freqüência relativa da série
histórica reconstituída a partir de
1998. "Esta opção de resposta
vem sendo apontada com maior

freqüência nos anos em que a

indústria também prevê maiores

taxas de investimento na expan
são da capacidade produtiva, o

que foi registrado em pesquisa
realizada pela FGV no primeiro
bimestre deste ano", diz o docu
mento. O resultado, segundo a

FGV, sinaliza "a sustentação das

intenções de realização de inves- •
timento ao longo de 2008".

O aumento da eficiência pro
dutiva ficou em segundo lugar
entre as razões apontadas pelas
empresas para a realização de in
vestimentos, com 28% -o percen
tual é o menor desde 2005 (26%).
A substituição de máquinas e/ou
equipamentos foi citada como

principal objetivo por 11% das

empresas, contra 16% em 2007.

Objetivo de expandir a produção foi citado por 56% das empresas

Presidente da Comissão de Segurança Pública, Raul Jungman, defende investigação sobre documento

Presidente critica multa para jornal
Direito à informação é fundamental, diz Britto sobre entrevista de Marta
BRASíLIA

O presidente do TSE (Tri
bunal Superior Eleitoral), Car
los Ayres Britto, afirmou que
os órgãos da Justiça Eleitoral
brasileira devem "tornar muito
cuidado" para não pôr em risco
o "direito fundamental à liber
dade de informação".

Ele havia sido questionado
sobre a multa imposta à Em

presa Folha da Manhã S.A., à
Editora Abril e à petista Marta

Suplicy por suposta propagan
da antecipada em entrevistas

publicadas neste mês na Folha
e na revista "Veja São Paulo".

"Os órgãos devem tomar
muito cuidado para não colocar
em risco o direito fundamental
à liberdade de informação", dis
se. "No Brasil, o direito à infor-

.

Para Britto, Justiça tem que tomar cuidado para não ferir liberdade
mação tem o mais sólido lastro
constitucional. Se traduz no

direito de informar, se informar
e ser informado. O fato é que a

imprensa é que melhor cumpre
esse papel. No mais, é aguardar
o caso concreto."

O presidente do TSE tam
bém afirmou que não é proi
bida a realização de entrevista
earn "supostos ou até prováveis
candidatos" .
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IMIGRANTES

INTERNACIONAL---------

Europa aprova a expulsão de ilegais
Estrangeiros clandestinos podem ser presos por até 18 meses em países da EU
ESTRASBURGO

O Parlamento Europeu apro
vou ontem sem mudanças, o

projeto de expulsão de imigran
tes ilegais na União Européia.
A lei determina ainda que os

clandestinos poderão ser de
tidos por até 18 meses e proi
bidos de voltar ao bloco pelos
próximos cinco anos.

O texto recebeu 367 votos a

favor, 206 contra e 109 absten
ções, e foi aprovado graças ao

apoio do' Partido Popular Eu

ropeu' dos liberais e da direita

nacionalista,_que não aceitaram
-nenhuma das emendas coloca
das pelos grupos de esquerda.
A norma da União Européia,
que já recebeu o sinal verde dos

governos dos 27 países do blo
co, entrará em vigor dois anos

após sua publicação oficial.
O projeto da diretiva de

retorno prevê a extradição de
todo estrangeiro em situação
irregular (exceto os que' estão
sob asilo em países da UE)
para o seu país de origem,
algum país de trânsito com o

qual exista algum acordo para
recebê-lo, segundo afirma a

agência France Presse.
As pessoas sem visto deve

rão retornar voluntariamente
em um prazo de 7 a 30 dias, que
pode ser negociado de forma
"apropriada" em determinados
casos, como estrangeiros com

vínculos sociais e familiares.
No caso de risco de fuga ou

que os clandestinos se negam
. a deixar o bloco, o imigrante
será detido por até 18 meses,
o limite para os casos de "fal
ta de cooperação". O texto ga
rante o acesso das ONGS aos

centros de detenção, a possibíli
dade de recursos contra a deci
são de extradição e o direito de
assistência jurídica.

Nove países - Reino Unido,
Suécia, Grécia, Dinamarca, Fin
lândia, Estônia, Irlanda, Malta e

Holanda - atualmente não têm
nenhum período máximo de re

tenção dos imigrantes ilegais, por
isso estes podem ficar internados
de forma indefinida. Além disso,
a direção estabelece para os ex

pulsos uma proibição de retorno
à DE de até cinco anos.

AGÊNCIA ESTADO

Colombianos lançam boneco
vodu de presidente Chávez
CARACAS

O .

presidente da Venezue

la, Hugo Chávez, continua

inspirando fabricantes de

brinquedos. Depois da versão
venezuelana do "Chavecito",
um boneco que fala, ou do "In
derrubável", versão do Teimo
so que ganhou as feições de
Chávez, agora foi a vez de os

colombianos inventarem sua

antítese: um boneco de vodu

para "alfinetar" o mandatário
venezuelano.

O boneco é feito de algodão
e traz o rosto carícaturado do

presidente .

venezuelano ves

tindo- sua tradicional camisa
vermelha. O boneco é vendido

junto com um kit de alfinetes
coloridos que poderão ser co

locados onde o dono do brin

quedo preferir. A invenção, de
um grupo de desenhistas e ar

tistas, reflete os efeitos da re

cente crise diplomática entre

Chávez e o presidente colom
biano Álvaro Uribe.

De acordo com analistas, a
contenda entre ambos os man

datários teria rendido pontos
na popularidade de Uribe, que
poderia ser candidato a uma

segunda reeleição, ao mesmo

tempo em que diminuiu a sim

patia dos colombianos para com
o presidente da Venezuela.

O desenhista Nicolás Men
doza disse que o boneco servi
rá para "descarregar a raiva",
ao afirmar que "as pessoas
se divertem" .Na etiqueta, o

boneco traz uma indicação:
"No caso de invasão estran

geira, use os alfinetes para
defender a Pátria". O boneco
vodu do presidente venezue

lano custa US$ 6, mas ainda
não ganhou popularidade e

pode ser encontrado': apenas
em duas exclusivas boutiques
do norte de Bogotá.

Proieto de expulsão de imigrantes, aprovado pelo Parlamento Europeu, iá foi aceito em 27 países da UE

Israel em trégua
com o Homos
JERUSALÉM

O premiê israelense, Ehud
Olmert, disse ontem que a tré

gua fechada com o movimento
islâmico palestino Hamas na

Faixa de Gaza por intermédio
do Egito será "frágil" e poderá
ser "breve". "Não temos ilusões.
Essa trégua é frágil e poderá ser

breve", disse. "Se o terrorismo

continuar, Israel deve trabalhar
para eliminar a ameaça".

As declarações foram feitas
no mesmo dia que Israel con
firmou sua adesão à trégua,
que havia sido anunciada um
dia antes.
A trégua na Faixa de Gaza,

.
com duração de seis meses,
deve entrar em vigor hoje.

Além do fim dos disparos
palestinos ao sul de Israel e

dos ataques israelenses con

tra Gaza, o acordo prevê o fim

progressivo do bloqueio de Is
rael à Faixa de Gaza, controla
da pelo Hamas há um ano.
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Segundona envolverá
toda a microrregião
Competição será denominada Taça SDR
JARAGUÁ DO SUL

Congresso técnico na tarde
de ontem, na sede da Liga [ara
guaense, definiu os detalhes e a

forma de disputa do Campeo
nato Não-Profissional da 2a Di

visão, agora denominada Taça
SDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional). Pelo menos

15 equipes confirmaram par
ticipação na competição, sen

do que duas devem dar hoje a

resposta da participação ou não
na competição - o Vila Rau e o

Atlético EC. A novidade é que,
depois de muito tempo, a mi

crorregião terá um campeonato
amador que envolverá os cinco

municípios.
De Schroeder vem o já co

nhecido Tupy. De Guaramirim
o tradicional Seleto confirmou

presença. De Massaranduba, o

Cruzeiro. E de Corupá, o XV de
Novembro. Além de [araguá do
Sul, que estará representado por
Garibaldi, Guarani, Ponte Preta,
Kiferro, IT Bordados, Rio Molha,
Rio Cerro, Galvànização Batisti,
Botafogo B, Flamengo B e Atléti
co ENEC B. A competição come

çará rio dia 19 de julho e será em
turno único. Os quatro primeiros
se classificam para as semifinais.

JULIMAR PIVATTO

Envolvimento
comunitário

O futebol amador sempre
teve como característica o envol

vitPento da comunidade (cidade
ou bairro) a que pertence. E um

exemplo disso é o Botafogo. O

alvinegro da Barra do Rio Cerro

participa da Primeira Divisão e

agora terá time B na Segundona.
Como ambas as competições têm
categorias aspirantes, serão qua
tro equipes disputando torneios
simultâneos. Segundo o dirigen
te do Botafogo, Sandro Satler, o
Deco, isso só foi possível graças
ao trabalho feito nas escolinhas
mantidas pelo clube. Hoje são
cerca de 240 atletas desde os sete

anos que praticam o futebol, pelo
menos duas vezes por semana.

Briga pelo troféu da Segundo Divisão 2008 começará no dia 19 de julho
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O presidente do Juventus, lido
Vorgos, se.!lue em uma busco,
quase que solitário, por recursos

poro o Divisão Especial. Conversos
no prefeitura, com empresários
e torcedores não vêm surtindo
grandes resultados. É só ver o que
está acontecendo com os cotegorios
de base, que penam poro estar em

compo o coda rodado do Estadual. O
que já é difícil fico ainda pior em ano

eleitorol, principalmente no busco
de recursos públicos. E parece que
tem gente que não se conscienti
zou do importância do Juventus
poro o comunidade joroguoense.

tl Avoí é o club ril\êns�.cQ.,m maior preferência dos o.postodores.:
E\npo lugar n� gerol, o Leão dQ IIhoJeve 16;946 d� .. oPQst��, côntrg

t15.53�. do Joinville (35�)., 15,.3�� d9 Fi!lueirtn�e (�!?Ol e 1Z.l�0 dÓ
Oriciúmo (54°). ,No punta da tobelo;estó o Homen�o, com 148.080
gpostos can\.rQ 122.885 do .Gorinthio'ns.{ no último I�gor, d� '80;(ilu.il""

,.\.0 �;niãoi Bq�borense (SP) .com 'li.817. Os dodos forum Hivulgo�os ii'
efnitlJl site do Caixa Eçonômico Fe

'. .

"t,
'

�,;,
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Pólos de vôlei revelando talentos
Atletas como Junior, Alemão e Jairo são exemplos que saíram dos pólos
JARAGUÁ DO SUL

O segundo esporte mais

praticado no país tem presen
ça marcante nas escolas de
Jaraguá do Sul. Os pólos de
voleibol, apoiados pela Fun

dação Municipal de Esportes
e a empresa Marisol, possuem
cerca de 1,5 mil crianças e

adolescentes que aprendem
além das regras, a ter díscípli
na e a trabalhar em grupo.

O organizador do projeto é
Benhur Sperotto, 60 anos, 45

dedicados ao voleibol. O pro
fessor de educação física foi
treinador da equipe Olympi
cus de 1994 a 1998, trabalhou
com vôlei de rendimento em

Chapecó e está em Jaraguá do
Sul há oito anos.

Segundo Benhur, os pólos
de vôlei tem cunho social. "O

. objetivo é educar para a vida.
Com o esporte eles têm dis
ciplina, sabem conviver com

outras pessoas, forma o caráter
do aluno e ainda evita a ocio

sidade", analisou o professor.
Mas não é só no social que

o projeto está focado. Com
este trabalho Jaraguá do Sul

Kreis Jr. volta

poro o asfalto
O piloto jaraguaense Kreis

Jr. anunciou esta semana que
trocará a terra pelo asfalto ain
da este ano. O piloto competia
no Campeonato Catarinense de
Automobilismo e encerrou sua

participação devido a compro
missos profissionais. O motivo
foi o fato de ter que percorrer
longas distâncias no catarinen
se. Por isso Kreis Jr. decidiu
voltar a competir em pista de
asfalto, . mais especificamente
no autódromo Internacional

. de Curitiba, onde acontece o

Show Cars, urn campeonato
regional com grande competi
tividade. "Estou com um im

portante projeto encaminhado
para participar em 2009 de

competição a nível nacional, as
negociações estão bem adianta
das, e se tudo correr bem tere
mos novidades em breve, este
também é um dos motivos que
estou voltando para o asfalto",
comentou o piloto.

conseguiu times fortes para
competir Ioguínhos Abertos
e Olesc (Olimpíadas Estu
dantis de Santa Catarina).
"Colhemos os frutos para o

lado competitivo. É natural
achar talentos no meio des
ta garotada toda", comentou
Benhur, para depois citar no
mes

.

revelados como o meia

Junior (José Souza Júnior).
O jogador foi vice-campeão
Mundial Infanto-Juvenil,
campeão Sul-Americano e

representa a Seleção Brasi
leira da categoria.

Outras revelações foram
Alemão e Jairo que fazem parte.
da Seleção Catarinense Infan
til. Eles ganharam o Campeo
nato Brasileiro da modalidade
em 2007. Além deles, Benhur
deixa no ar que mais talentos
virão: "temos muitos valo
res, mas não queremos criar

expectativas", disse. No que
depender da força de vontade
dos atletas e da experiência de
Benhur o vôlei de Jaraguá terá
um futuro promissor.

GENIELLI RODRIGUES Cerca de 1,5 mil alunos praticam todos os dias em Jaraguá do Sul o segundo. esporte mais popular do Brasil

Malwee/FME Sub-20 venceu todos os nove jogos que disputou

Futsal Sub-20 masculino quer
manter 100% no Catarinense
JARAGUÁ DO SUL

Com 100% de aproveitamen
to a equipe Malwee/FME estréia
neste final de semana, 20 a 21 de
junho, na 3a Fase do Campeona
to Catarinense de Futsal Sub-20
Masculino, em São Bento do Sul.
O time é o líder do Grupo I, que
tem ainda Caçador, São Bento
do Sul e São Miguel do Oeste. O
técnico Renato Vieira comentou
que a dificuldade inicial da equi
pe será o tamanho da quadra da
cidade de São Bento do Sul que,
segundo ele, é menor do que a

do.Parque Malwee, onde o time
é acostumado a jogar.

"Lá a quadra é pequena, o

. que torna o jogo mais nivelado,
mas estamos' treinando e pre
tendemos sair com pelo menos

seis pontos", informou, dizendo
que o time de São Bento do Sul,
juntamente com aMalwee, é um
dos fortes candidatos as finais. A

equipe já venceu três vezes o Es-

tadual e nesta edição faz amelhor
campanha corn nove vitórias em
nove jogos, melhor ataque (61
gols) e defesamenos vazada (16).
'� fórmula para continuar bem
na competição é procurar jogar
como vem jogando", declarou o

treinador.
Do elenco, formado por Ron

caglio, Café, Éder, Darlan, Douglas,
Andy, Geverson, Diego, José, Dian,
Rafael, Ricardo, Helton, Det:o,
Alexandre, Deivid, Estevan, Gava
e Grillo, apenas o goleiro Ronca

glio não vai disputar esta fase, já
que está contundido.

TABELA DE JOGOS
• SEXTA-FEIRA (20/6)

19h - Molwee/FME x Nopoli/Caçodor
• SÁBADO (21/6)
9h - Molwee/FME x ASME/Unoesc!

São Miguel do Oeste
17h - Molwee/FME x Plonor/fuper/

São Bento do Sul
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Rússia enfrentara Holanda
Suecos foram derrotados por 2xO e deram adeus à competição
DA REDAÇÃO

Na única partida da primei
ra fase que ainda valia uma

vaga às quartas-de-final, já
que a Espanha já estava garan
tida na próxima etapa, a Rús
sia apostou em um esquema
ofensivo e conseguiu vencer a
Suécia par 2xO, nesta quarta
feira, em Innsbruck (Áustria).
Com esse resultado, os russos

ficaram em segundo lugar no
grupo D e seguem vivos em

busca do segundo título na

Eurocopa.
Porém, para repetir a faça

nha de 1960, quando a então
União Soviética venceu o tor
neio disputado na França, os

russos terão que desbancar a

Holanda, equipe que conquis
tou três vitórias na primeira
fase desta edição da Euro. A

partida entre as duas seleções
acontece no próximo sábado,
às 15h45 (horário de Brasília),
na Basiléia.

Mesmo com o favoritismo

dos holandeses, a Rússia che

ga às quartas-de-final com o

moral elevado, graças a uma

atuação convincente contra os

suecos, que precisavam ape
nas de um e�pate para ficar
com a vaga.

No outro jogo desta quarta
feira, a Espanha, que já havia

garantido o primeiro lugar do
grupo D na última rodada, en
trou em campo contra a Grécia
apenas com o meia Iniesta da
sua equipe titular. E, com os

Tricolor rescinde
com Fábio Santos

g volante Fábio Santos nõo irá mais
defender a camisa do Sõo Paulo. O joga
dor teve seu contrato rescindido ceme

clube antes do prazo do contrato. O em

préstimo junto 00 lyon era até o dia 10de
julho. Assim como fez com Adriano, que
também nõo voltará ao Morumbi depois
de sua passagem pela seleção, a direto- .

ria tricolor liberou o jogador de qualquer
.

•

compromisso no clube. O volante deve se
.

reapresentar ao time francês após a Eu---
rocopa. O volante chegou a ser suspenso
do time- por indisciplina, devido a uma

briga na concentraçõo com Carlos Alber
to e ficou 15 dias afastado.

Russos comemoram o vitória sobre os suecos e, por conseqüência, a voga nos quortas-de-finol do Eurocopo

reservas, os espanhóis saíram

perdendo, mas conseguiram
vencer os atuais campeões da

Eurocopa por 2xl.
.

Apesar de a Espanha domi
nar o primeiro tempo, a Grécia
abriu o placar na única opor
tunidade concreta que teve.

Aos 41 minutos, após cobran
ça de falta pela esquerda, Cha
risteas apareceu livre na área

espanhola e cabeceou, sem

chancespara o goleiro Reina.
No segundo tempo, os espa
nhóis chegaram ao empate
com De la Red. Após chute

'- para a área da Grécia, Güiza
ajeitou de cabeça e o camisa
22 da Espanha chutou forte,
sem chances de defesa para
Nikopolidis. Aos 43, Sérgio ,/

Garcia cruzou da direíta .e

Güiza cabeceou pata decretar
a vitória da Espanha ..

Nelsinho pede
mais reforços

Na 120. posição com oito pontos, o
treinador do Sport, Nelsiilho Baptista,
já requisitou à diretoria a aquisição de
reforços para o andamento da compe
tiçõo, já que c'desejo de todos na Ilha
do Retiro é conquistar o título nacional.
Apesar de n�o confirmarem nenhum
nome, se especula que a equipe esteja
atrás dos upoledures Rodrigo Tabata e

Pedrinho, do Santos, e dos .atacantes
Finazzi, do Corinthians, e Luís Carlos,
do Ceará. O argumento do Sport é que
vários jogadores se interessaram em

defender o clube na libertadores da
América do ano que vem.

Massa nega
favoritismo
PARIS

Felipe Massa não quer sa
ber de favoritismo da Ferrari
no GP da França deste fim de
semana, embora o circuito
de Magny-Cours tenha sido
bastante favorável à equipe
nos últimos anos. Nas dez
últimas temporadas, a equi
pe de Maranello levou nada
menos do que sete vitórias,
çom direito a uma dobradi
nha no ano passado, com
Kimi Raikkonen em primei- _

ro e Felipe Massa em segun
do. Enquanto isso, a única
vez que a Mcl.aren venceu

emMagny-Cours foi em 2000,
com David Coulthard. Já a

BMW jamais venceu lá.
Ainda .

assim, Massa re

conhece que as duas rivais

podem constituir grandes
ameaças na prova deste fim
de-semana. 'fu; pessoas dizem
que Canadá e Mônaco se en

caixavam melhor a Mclaren
do que a Ferrari, enquanto a

coisa se invertia na França e na
.

Inglaterra. Mas não acho que
seja este o caso neste ano".

Juliana fora
das Olimpíadas
RIO DE JANEIRO

Parceira de Larissa no

vôlei de praia, Juliana está
fora dos Jogos Olímpicos de
Pequim. A atleta rompeu o

ligamento cruzado anterior
do joelho direito durante o

Grand Prix de Paris, que está
sendo disputado na capital
francesa. Juliana se prepara
para voltar ao Rio de Janeiro,
onde será operada.

De acordo com as regras
da Federação Internacional de
Vôlei, Larissa poderá chamar
outra jogadora para disputar
as Olimpíadas, desde que ela
possa disputar pelo menos

oito etapas dentro do perío
do que vale para o ranking
olímpico.

-

Segundo informações, a

CBV (Confederação Brasi
leira de Vôlei) e a comissão
técnica da dupla decidirão
quem substituirá Juliana,
nome que só sairá após a

definição da segunda du
pla .classificada para os Jo
gos. Juliana se lesionou na

derrota para as holandesas
Kadijik-Mooren por 2 sets O

(21/1'6 e 21/18).
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MODA

CONTRA-CAPA------r

o xadrez com tudo
na moda Invern

Tendência está mais chique e enfeitada
A tendência veio para enfei

tar. Esqueça os looks de camisa
xadrez de flanela; a estampa
deve ser usada em tecidos finos
tais como os fluídos, lãs finas
e tudo da melhor qualidade. A
combinação deve ser delicada.

Segundo os historiadores da
moda, o xadrez está presente na

roupa do homem desde os anos

700 a.C, entretanto parece ter
sido usado em maior escala entre
os povos que habitavam os pânta
nos da Alemanha e Dinamarca.

Até hoje, o xadrez quadricu
lado com padrões de linhas dife
rentes e cores distintas, também
chamado de Tartan, é usado na

confecção do Kilt, um tipo de
saiote pregueado e transpassa
do, usado tipicamente pelos es

coceses. O Príncipe Charles cos
tuma usar o traje quando visita

seu castelo na Escócia.
Outro tipo de xadrez, o ver

melho e branco, chamado Ma
devi square, é muito usado na

Suécia; já a padronagem preto e

branco é conhecido como Vichy
e foi introduzida na moda femi
nina por Coco Chanel, em suas

saias, blusas de malha fina, cal
ças e casacos. O fato é que a ten-,
dência vem sempre pipocando
na moda e nesta estação aparece
em quase todas as coleções.

É bonito e está na moda, mas
vale a pena parar e prestar aten
ção em algumas dicas. O xadrez
tem a tendência de aumentar o

volume do corpo, quanto maior
o quadriculado, maior será o

efeito. Assim, se .está um pouco
acima do peso, opte pelas es

tampas de xadrez miúdas.
Mas, não se assuste, a padro-

nagem fashion está ao alcance
de todas. Se a intenção é disfar
çar as gordurinhas das pernas e

quadris, use o xadrez na parte
de cima do corpo.

As cores do xadrez da moda
são marrom, preto, cinza, cre

me, cáqui, branco, com toques
de vermelho, bordô e azul. Tam
bértraparece o look total xadrez,
nos tailleurs e calças com bla
zer, sempre combinando com

acessórios modernos e sapatos
finos. Ainda podem ser com

binados com Os nossos eternos

jeans. Como sabemos, a moda é
democrática e, apesar de tantas
tendências e informações, aca

ba prevalecendo o gosto de cada
um, afinal o que vale mesmo é
sentir-se bem. Vale a pena es

piar o que rola pelas passarelas
damoda.

Os casaquetos já fizeram a cabeça das mais descoladas. A gola
ampla e o transpdsse dão ares de romantismo e feminilidade

ITENS DE SÉRIE
4Portas

�í�:�fai:��!al de altura para o banco do motorista

Antena no teto
Banco traseiro com assento / encosto totalmente rebatível
(:intos de se9uran�a dianteiros com regufagem de altura
CinfO$lctteruis traseiros retráteis de 3 pontos

CObet1UraAbut!�i�:rle°c.:;::::tos
vidro traseiro

Espelho retr-ov-isor extemo lado
direito maior / com tente convexa

Espelhos retrovisores externos cem
comando interno
Fiação para instalação de alto-falantes
Grade dianteira no cor do veículo
Imobilizador eletrônico
tnterruptor de contato na porta
(iluminação interna)
lavador / limpador da vidro traseiro

ITENS DE SÉRIE .

Ajuste manual de altura para o banco do motorista Pára-sol biarticulado ClOItt espelho - lodo direito

�::: :,;;::::::f;::;:: lotalmen1e rebatível �::'i������o "'"' espelho - Iodo__
Cobemwa rebatíveI do porta-malas Sistema Total Aex de combustivel
Espelho reIn>visorexlemo lodo direito com lente convexa Supercalotas
Grade dianteira na cordo1IeicuIo Tampo do bocal do tanque
lIuminaçio interna de combustível com chave
Imobilizador eletrônico

.
. Vidros verdes

Instnnnento combinado com hodômefro parcial e relógio digital
Infe!Tuplor deco_ na por1u (liuminaç:;o interna)
Pára-choques na <OI" do wícula •

Caraguá Auto Elite
Uma reloçõo de confiança.
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