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Três meses sem
delegado regional
Chefe do Polícia Civil, Maurício Skudlark,
diz que demoro ocorre porque nomeação
depende de indicação político.
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Câmaras montam
comissão técnicas
Governos saíram ganhando nos Legisla-

.

tivos de Corupq, Massaranduba e Schro
eder. Em Guaramirim, o oposição levou
o melhor..
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Relatório do SCENIHR, comissõo do
União Européia que estudo novos riscos
para o saúde, revelo que, considerando
o tempo em que o usuário posso ouvin
do músico (diário ou semanalmente)
através de players pessoais (MP3,
por exemplo) e o volume escolhido,
aproximadamente 5% o 10% daque
les viciados em fones de ouvido têm.

grandes chances de perder o audição
permanentemente, depois de cinco
anos de exposição à barulheiro.

Fonte: Revisto Stufl
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Aprovação de Lula
bate novo recorde

Mestres e alunos
dividem o palco
Grande concerto reúne obro de Ravel,
Schubert e Shostakovitch hoje no Scar.
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Visite o apartamento decorado

I . 13ESTRUTURA
9922-7480 - Plantão
www.grupoestrutura.com.br

84% estão de bem com o presidente, que
se destaco com discurso contra crise.
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PROLEMÁTICO
.lu:z vermelho no

saúde público
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CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Verbas pra quê?
Ficai falando que Governo. Federal e Estadual não

têm verbas para as cidades, dou razão a eles. Verbas
para Jaraguá sem a contra partida da Prefeitura Muni

cipal: "faço referencia às verbas que resultaram em de
núncias por irregularidades". Verba Abatedouro - R$ 500
mil liberados em Z004, nada funcionando. Sumiram com

a instalação elétrica, contrata-sé empresa para realizar no
va instalação, sumiram, acabou noMinistério Público.

Pista de Atletismo - R$ 1 milhão liberados em

Z006, nada pronto. Era para os JASC Z007. OS JASC
foram realizados e esta modalidade foi parar em Itajaí.
Alegaram que a pista não era para os JASC, e sim para os

Jogos Estudantis Brasileiros, março/abril de 2008. Vejam
na edição de Z9/1 OCP mostrando a péssima qualidade
do serviço. Alerta para o Ministério Público. Pavimenta
ção de ruas - superior a R$ 3 milhões - recursos aplicados
para os acessos ao Bairro Garibaldi, Santa Luzia e Santo
Antonio, é só ir lá e conferir a qualidade da obra, Arena
Jaraguá - Superior a R$ 15 milhões desse total a contra

partida da Prefeitura foi superior a R$ 6 milhões. Está
funcionando, tem alguns papéis no Ministério Público

apontando irregularidades e existência de gás metano. /

Centro Vida - superior a R$ 900 mil - esta obra mal
foi inaugurada, já tem denúncia de empenho e paga
mento de R$ 95 mil referente, a reparos. Aqui podemos
incluir a Farmácia Popular que na época mandamos de
volta para Brasília;Secretaria de Educação - R$ 700 mil
- ficou mais fácil adquirir kits de educação da empresa

.

Lego no apagar da luzes e serão necessários mais R$ ZOO
mil para treinamento e formação de instrutores. Podiam
ter pensado em salas de aula. Ponte sobre o Rio Jaraguá
na Barra do Rio Cerro - R$ Z50 mil- ficou pela metade,
as enchentes de novembro arrastaram a ferragem para
dentro do rio. A empreiteira sumiu faz tempo. Esta obra,
segundo comentários, não poderá mais ser realizada,
erro no projeto. Para realizar mudanças na linha e con

clusão da ponte serão necessários mais R$ 300 mil.
Daí pergunto, verba pra que? Para encaminhar os

processos ao Ministério Público e haver troca de acuo'
sações. Está de parabéns o comitê formado por homens

que estão buscando e aplicando corretamente recursos

para nossos hospitais, para esses eu tiro o chapéu;
ANTONIO MERINI, VENDEDOR

Os textos purn estu coluna ueverüe ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissno, 'CPF e

' telefone (' nno serão publicad_os).

Família, não consegue indenização por morte de trabalhador

JANAíNA ELIAS
CHIARADIA.

.

!NTEGRANTE DO

!l\ISTlTlrrO CASSIJU
E PROFESSORA
IJN!VERS!TÁRIA.

Os herdeiros de um empregado, ví
tima de um acidente de trabalho, tenta
ram, mas não conseguiram ver reconhe
cido o direito de receber indenização
por danos morais e materiais relativos
ao sinistro.

O ministro do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, relator do recurso in
terposto pela esposa e pelos filhos do

empregado falecido, esclareceu que a

C"talidade não decorreu por culpa do

empregador.
O acidente aconteceu quando o 'em

pregado ordenou a um auxiliar que re

alizasse determinados procedimentos
para o conserto de um esgotamento de
água, ocorrendo o estouro de uma vál
vula, inundando a vala e provocando o

afogamento daquele.
De acordo com a testemunha que

abriu a válvula, o empregado era o che
fe, homem experiente, trabalhava na

empresa há mais de dez anos, mas in
correu no erro de ficar dentro da vala

quando havia' orientação contrária da

empresa, no sentido de que ninguém
deveria ficar dentro da vala no momen
to da abertura da válvula ..

O Tribunal Regional do Trabalho de

Campinas entendeu que nenhum fato

responsabilizava a empresa pelo aciden
te. Ela não induziu o empregado a erro,
não houve negligência ou imperícia de

-

sua parte e nem mesmo o trabalhador
estava cumprindo ordens, determinação
ou regulamento da empresa capazes de
gerar e justificar acidente de trabalho.

Neste caso, os ministros do Tribu
nal Superior do Trabalho, entenderam
que não haveria como condenar a em

presa nem por responsabilidade objeti
va (quando há atividade de risco) nem
subjetiva (quando há culpa direta pelo
ocorrido), uma vez que, não. existiu
nexo de causalidade entre o acidente e \.

a conduta da empregadora, tendo como
único causador do acidente, o próprio

.

reclamante.
Fonte: www.tst.gov.br
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FALA Aí!
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" Velho, mos
com a vontade
de sempre. "

JOSÉ SARNEY (PMDB),
eleito presidente do Senado pelo
terceiro vez e há 50 anos ocupando.

mandatos eletivos.

"Vamos
assegurar
a soberania
da Câmara. "

MICHEL TEMER (PMDB),
DEPUTADO, eleito pelo terceiro

vez poro o presidência do
Câmara dos Deputados.

�'Vim pra
confundir, nõo
pro explicar."

JOSÉ ABELARDO BARBOSA DE
MEDEIROS, o Chocrinho,

apresentador de tevê
morto em 1988.

,{!cM;

"tUIDlDO
�om o:(Jume.nto d<lii·efetivos policiais, os casos diminuíram.
Ntos, agora, estão de'novo por aí. São quadrilhas bem organizo-

� � tios, sejJundo qs policiais rodoviários, q�e se .fazem vítimas de
, Qfoblemos mecânicos. Ou sinalizando p@fO alertar sobre possí-
• Hlis pt9�lemos coI1l;41 seu.. Ó1Jrro� Melbo�f par9f só onde houver

segurança, em postô:de combustível ou restaurente. Ou, ainda,
se .. for o.COSO,tlledit uiuda à"PRF ov,PRE pelo te[efori�.

�
::>
>
iS

Voto secreto
A Proposto de Emendo Constitucional que acabo com o voto secreto em

processos de cassação de parlamentares por quebro do decoro está no

pauto de votações do primeiro sessão ordinário do Senado, nessa quin
to-feira, 5. A PEC foi aprovado em setembro de 2007 pelo Comissão de
Constituição e Justiça do Coso, poucos dias depois do absolvição em

plenário do senador Renan Calheiros (PMOB-Al), envolvido em escân
dalo amoroso com o jornalista Mônico Veloso, com quem tem um filho.
Ainda naquele ano, em outubro, com 1,75 cm de cltum, 60 quilos,
90 de busto, 60 de cinturo, 90 de quadril e 39 anos, o jornalista foi
copo do revisto Playboy. À época, o senadora Ideli Salvati (PT) mani
festou-se contra o proposto, sugerindo que os processos de perda de
mandatos fossem julgados pelo Supremo Tribunal federal e não pelo
Congresso (Câmara e Senado). E, por isso, foi duramente criticado, até
por petistos não adeptos do corporativismo político que livrou o coro
do absoluto maioria envolvido com o 'mensalão'.

'ESPONTÂNEO'
Como o coluna já informou, o Celesc·
deve lançar nos contos de fevereiro
dos seus 2,1 milhões de usuários e por
seis meses uma contribuição de RS 3.
Segundo lei sancionado pelo gover
nador, são recursos poro vítimas dos
chuvas. Quem nõo quiser contribuir
deve avisar no hora de quitar o faturo.
Quem tem débito em conto, comunicar
00 banco. Em caixa eletrônico, subtrair
o valor do total. E quem não se mani
festar é porque concordo.

TESOURlDA
Prefeito Nilson ByllJordt (PMOB) cor

tou valores de insalubridade pagos o

.alguns funcionários do Hospital Santo
Antônio. Segundo disse, o mais quec
devido ou o quem não tinha esse di
reito legal. Sobre salários, o prefeito
aponto casos absurdos no relação fun
ção-contra-cheque. Citou um guardo
recebendo mais de três mil por mês
beneficiado que era por couso de ex

cepcional volume de horas extras pa
gos todo mês.

. METRÔ AQUI
Metropolitano, de Blumenau,
jogo domingo no João Mor
caHo com o Atlético Hermonn
Heischinger, de Ibirama, às 17
horas. Com autorização do fe
deração Catarinense de fute
bol porque o estádio de Timbó,
onde o clube vinho mondando
seus jogos, está em petição
de miséria. Com ingressos o

� RS 50 poro cadeira, RS 20 no

� orqu,ibancada coberto e RS 10
o '� no descoberto.

o CORREIO DO POVO lOQUARTA·FEIRA. 4 DE FEVEREIRO DE 200.9

CASAS 1
Entre os cinco maiores municípios do Vale do Itapocu, Mas
saranduba abriu mão de recursos destinados à construção de
moradias destruídos pelos chuvas de novembro e janeiro. Se
gundo o prefeito Mário fernando Reinke (PSOB), ii prefeitura
conseguiu atender o demando. Jaraguá pleiteio 155 cosas,
Guaramirim 80, Corupá 10 e Schroeder seis.

CASAS 2
,

O problema está no compro de terrenos em áreas livres de ris
cos. Até agora o prefeitura de Joraguá tem apenas 30 mapea
dos e destes, 16 com o documentação necessário. A liberação
dos terrenos ainda vai depender de aprovação do Câmara de
Vereadores. A partir de então o construção dos primeiros mora
diás poderá começar em prazo de quinze dias.

PROBLEMÁTICO 1
Não é brincadeira. O setor jurídico do prefeitura estudo o pos
sibilidade de usar o decreto de emergêncill em vigor poro so
c'orrer o saúde público. Ou, até, decretar estado de calamidade
público poro se contratar de imediato pelo menos 25 médicos,
que võo atuar no rede de postos de saúde do município. Hoje,
são 52 médicos,.entGe especialistas e profissionais que atuam
no atendimento básico.

IR-2iaO
Antonio Carlos Bessa, engenheiro responsóv�1 pelo Dni" de
Jo.iílvilfe, r,eéebe hoje uma comiti�a dl monidores marginais
à" BR-280 em Jorogu,ó do Sul, lid.!lrodos';pelo vereodvr Jus�ino
"�JI Luz fflT}. Poro cobrar melhorrôi pronletidos�o retornodatdos
obras do viaduto ou túnel no acesso à Ullerj e saber o quantos
onda o projeto d� duplicação do rodovia. A torcido é poro que
não seja apenas uma perda de tempo.

\w

olitica@ocorreiodopovo.com.br
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Criadas comissões técnicas
Governos saíram ganhando com escolhas em três Câmaras
GUARAMIRIM

Mantendo os acordos para
a eleição da Mesa Diretora, os

•

governos saíram ganhando com
a escolha dos integrantes das
comissões técnicas em três Câ
maras da microrregião. Menina
dos olhos, a comissão de Legis
lação, -pela qual todos os proje
tos precisam passar, tem como

presidente e relator vereadores
aliados aos prefeitos de Corupá,
Massaranduba, Schroeder. Só
em Guaramirim a oposição, que
tem a maioria, levou a melhor
(confirma ao lado).

O mesmo deve acontecer na
Câmara deIaraguá - a única da

região com 11 cadeiras -, onde
o bloco de oposição, que elegeu
Jean Leutprecht (PC do B) pre
sidente da Casa, conta com oito
vereadores. A confirmação das

equipes acontece na primeira
sessão ordinária, dia 9 próximo,
às 15 horas. Alguns nomes já te
riam sido definidos e, no caso

de Legislação e Orçamento, de
vem ser os mesmos que integra
ram as comissões provisórias
criadas para analisar o projeto
da reforma administrativa, já\

destituídas,
Assim como em Massaran

duba, em Guaramirim a escolha
dos grupos de trabalho aconte
ceu anteontem e foi prestigiada
pelo prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB), pelo vice Altair José
Aguair (PPS) e secretários mu

nicipais. Com a base aliada em

menor número, o prefeito dis
cursou em favor de uma apro
xir-ação entre os poderes. "Que

Com a minoria na base, Bylaordt foi à Câmara buscar aproximação dos pares e relqtnr sobre primeiras ações

Facilitador ou empecilho
.' A definição dos integrantes é feita
com base no regimento interno, que
garante vagas para as maiores banca
das e para as minorias. Nas Câmaras
do região, são três membros em cada
comissão, mas o número delas varia
nos legislativos. Além do presidente,

o relator tem papel decisivo. Ele pode
favorecer ou prejudicar o governo, agi
lizando a apreciação dos projetos ou

deixando pára apresentar o parecer
no prazo limite. Depois de votado no

comissão, a matéria segue para apre
ciação do plenário.

ardt, para quem vai ser preciso
alterar o modelo de desenvolvi
mento do município, no que se

refere-à ocupação de áreas para
habitação.

A iniciativa foi elogiada pelo
presidente Marcos Mannes

(PSDB), que pediu compreen
são e resposta do Executivo às
necessidades apontadas pelos
vereadores. Se temos idéias,
espero que o senhor valorize,
porque nós repercutimos a voz

da população. é nosso trabalho
fazer com que todas as pessoas

.

possam ser assistidas", disse.sejamos todos parceiros nesse

processo para construir uma

nova Guaramirim", disse Byla- CAROLINA TOMASELLI

Pedido de melhorias em infra-estrutura
Vereadores apresentam indicações para pavimentação e construção de abrigos

Na presença do prefeito Nil
son Bylaardt (pMDB), os vere-·
adores cobraram investimentos
essencialmente na área de infra
estruturapara os bairros da cidade.
O posicionamento da administra
ção sobre os pedidos foi repassado
na tribuna pelo prefeito.

O vereador Jaime de Ávila·
.

(PT) solicitou a reforma da Esco
la Municipal Heitor Antônio da
Silva, no Bairro Barro Branco,
segundo ele porque estaria cho
vendo dentro das salas deaula.

Em outra indicação, cobrou a im

plantação de luminárias na rua

de acesso à Vila Carolina.
A pavimentação da Estrada

Bananal do Sul e a construção de
novos abrigos de ônibus foram
os pedidos feitos pelo vereador
Gilberto Junckes (PPS) para o

bairro onde mora. Segundo ele,
necessidades em função do cres

cimento da localidade e, no caso

dos abrigos, por entender que são
através de pequenas obras que se

proporciona qualidade de vida.

Já o vereador Caubi Pinheiro
(PDT) solicitou o envio de ofício
com urgência à empresa Brasil
Telecom para que sejam realiza
dos reparos nos telefones públi
cos localizados no Bairro Recanto

Feliz, que não estão funcionando.
Pinheiro também pediu a pavi
mentação, com uso de concreto

usinado, na Rua São Bento do
Sul, além. "Por ser uma via muito
inclinada os moradores tem difi
culdade de chegar às residências

quando chove", relatou.

GUARAMIRIM
• LEGISLAÇÃO, JUSTiÇA E REDAÇÃO
Presidente Jorge Feldmann (PP)
Relotor Jaime de Ávila (PD
Membro Mateus Safanelli (PMDB)

• ECONOMIA, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO
Presidente Gilberto Junckes (PPS)
Relator Osni Bylaardt (PMDB)
Membro Osni Fortunato (DEM)

• EQUCAÇÃO, CULTURA E BEM-ESTAR SOCIAL
Presidente Mateus Safanelli (PMDB)
Relator Jorge Feldmann (PP)
Membro Gilberto Junckes (PPS)

• URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
Presidente Osni Fortunato (DEM)
Relator Osni Bylaardt (PMDB)
Membro Jaime de Ávila

• SERViÇO PÚBLICO .

Presidente Caubl Piijheiro (PDn
Relator Mateus Safanelli (PMDB)
Membro Gilberto Junckes (PPS)

• DEFESA DO CIDADÃO
Presidente Jaime de Ávila (PD
Relator Osni Fortunato (DEM)
Membro Caubi Pinheiro (PDn

CORUPÁ
Legislgção, Justiça e Redação
Presidente Wilson Gessner (PMDB)
Relator Marcelo Gonçalves (PSDB)
Membro E.veraldo Mokwa (PP)

• FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO
Presidente Johnny Tribes (PMDB)
Relator Wilson Gessner (PMDB)

o Membro João Gottardi (Pn
,«

�
9
::l
>
o

• EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA E MEIO AMBIENTE
Presidente Marcelo Gonçalves (PSDB)
Relator Wilson Gessner (PMDB)
Membro Sidnei Schwerdtner (PP)

• OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS
Presidente Nilton Richter (PP)
Relator Marcelo Gonçalves (PSDB)
Membro João Gottardi (Pn

MASSARANDUBA

Legislação, Justiça e Redação Final
Presidente Píer Gustavo Berri (PMDB)
Secretório Suzane Reinke (PSDB)
Adjunto Mauro Bramorski (DEM)

• FINANÇAS E ORÇAMENTO
Presidente Valdir lapellini (DEM)
Secretório Silvio Mainka (PSDB)
Adjunto José Osnir Ronchi (PP)

• ORDEM SOCIAL E ECONÔMICA
Presidente Suzane Reinke (PSDB)
Secretório Valdemar Moser (DEM)
Adjunto Pedro Deretti (PP)

SCHROEDER
• LEGISLAÇÃO, JUSTiÇA E REDAÇÃO FINAL
Presidente Nelson loz (PSDB)
Membros Nilson Kinelt (PP) e
Ercelino Costa Sobrinho (PMDB)

• FINANÇAS E ORÇAMENTO
Presidente Nilson Kinelt (PP)
Membros Nelson loz (PSDB)
e Manoel Burgardt (Pn

• AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Presidente Ercelino Costa Sobrinho (PMDB)
Membros IIdemar lelfeldt (PP) e
Leonor Jacobi (PP)

• EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Presidente IIdemar lelfeld (PP)
Membros Moacir lamboni (PT)
e Valmor Stricker (PMDB)

• OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS
Presidente Manoel Burgardt (PT)
Membros Valmor Stricker (PMDB) "

e Leonor Jacobi (PP)
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Cargo ainda sem definição
Decisão sobre novo delegado regional se arrasta há três meses
JARAGUÁ DO SUL

Há três meses, o cargo de
delegado regional de Jaraguá
do Sul está vago. Desde a pri
são da delegada Jurema Wulf
na Operação Game Over, no

dia 3 de novembro, a função
é ocupada interinamente pelo
delegado Uriel Ribeiro. Ini
cialmente, a previsão do chefe
da Polícia Civil de Santa Ca
tarina, Maurício Eskudlark,
era de que situação fosse de
finida até a primeira quinzena
de janeiro, o que-até agora não
ocorreu.

Segundo Eskudlark, a de
mora na escolha acontece por
que a decisão depende de in

dicação política. "É um misto
entre fator político e capacida
de técnica. Além de preencher
o requisito para ocupar o car

go, e preciso ter a confiança
do governo", comentou. On

tem, Eskudlark participou de
uma reunião com o secretário
de .Segurança Pública, Ronal
do Benedet, em Florianópolis,
para tentar resolver o impasse
nos próximos dias.

O chefe da Polícia Civil in-

dica dois possíveis nomes para
ocupar o cargo: Djalma Alcân
tara da Silva e o próprio Uriel
Ribeiro. Porém, ele não arrisca
palpite sobre qual deles deve
ser nomeado pelo governador
Luiz Henrique da Silveira. "Os
dois têm competência com

provada", resumiu.
Djalma Alcântara da Silva é

genro da prefeita Cecília Konell
e foi delegado regional do mu

nicípio de janeiro de 2003 a se

tembro de 2004. Djalma atua no
SAT (Serviço Aerotático da Po
lícia Civil), em Florianópolis.

NOVO DELEGADO
Uriel Ribeiro informou que

um.novo delegado deve come

çar a trabalhar na Delegacia da
Comarca a partir da próxima
semana. Segundo ele, o nome

ainda está sendo avaliado pela
chefia de Polícia Civil. Além de
Ribeiro, atuam hoje no municí
pio os delegados Adriano Spola
ar e Bruno Effori. Já a delegacia
de Guaramirim é comandada

por Daniel Ferreira Dias.

DAIANE ZANGHELlNI

.
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,Uriel Ribeiro (em cimo) e Djolmo Alcântara são cotados poro o função

Delegado Spoloor pediu o prisão preventivo de José Voldecir Moçoneiro

Acusado de homicídio é detido
em casa e vai para o presídio
JARAGuÁ DO SUL

O juiz. substituto da Vara
Criminal de Jaraguá do Sul,
Bernardo Augusto Ern, decre
tou a prisão preventiva de José
Valdecir Maçaneiro, 27 anos.

Ele é acusado do assassinato
do operador de máquinas Lu
ciano Marinho de Melo, 31,
no dia 3 de janeiro, no Bairro
Três Rios do Norte. O acusado
foi detido em casa na quinta
feira, 29, e está no Presídio de

Jaraguá do Sul.

Segundo o delegado Adria
no Spolaor, Maçaneiro estava

morando em novo endereço. Ele
mudou-se do Três Rios do Norte

para outro bairro, com conheci
mento da polícia, pois temia vin
gança dos vizinhos. O suspeito
respondia por homicídio quali
ficado em liberdade porque não
houve 'flagrante. No dia seguinte
ao assassinato, ele se apresentou
à polícia e confessou ter esfaque-

ado Melo após urna disputa de

queda de braço.
Spolaor explica que, com a

prisão preventiva, Maçaneiro
deve ficar preso até o dia do jul
gamento. Nesse período, só con

seguirá liberdade se o advogado
dele pedir urn habeas corpus e

o n/se (Tribunal de Justiça de
Santa Catarina) deferir a liminar.
Se condenado, a pena pode ser

de até 30 anos de prisão.

TIRO NO ROSTO
Na madrugada de ontem,

José Vitor da Silva, 45 anos, foi
ferido com um tiro no rosto,
na Rua João Doubrawa, Bairro
Czerniewicz. Segundo a PM,_
ele foi atingido durante um de
sentendimento com urn trafi
cante, por causa de uma dívida
de drogas. O traficante não foi
localizado. Silva foi levado ao

Hospit'li São José, mas está fora
de perigo.
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Trem atinge
mãe e filho
CORUPÁ

Terezinha Milbauer, 22

anos, e o filho Roberto Car
los Milbauer, de cinco arios,
foram atingidos por um trem

na localidade de Osvaldo
Amaral (a cerca de 15 quilô
metros do centro de Corupá),
na tarde de ontem. De acor

do com o subcomandante
dos Bombeiros Voluntários,
Carlos Miguel Alves, a mu

lher estava atravessando os

trilhos com o filho e não te

ria percebido a chegada da
locomotiva.

Conforme Alves, a mãe

jogou o filho e ele caiu sobre
a lateral de uma ponte. Já a

. mulher caiu de uma altura
de 20 metros. O maquinista
prestou socorro e acionou os

bombeiros. Terezinha teve

hemorragia interna e foi le
vada para o Hospital São
José com suspeita de fratu
ra no braço esquerdo e he
matomas no rosto. Segundo
informações do hospital, o

estado dela é grave. Roberto
também teve ferimentos no

rosto e .foí atendido no Hos

pital Jaraguá, mas está fora
de perigo.

250 saques
indeferidos
JARAGUÁ DO su'L

A Defesa Civil do muni

cípio negou mais de 250 pa
receres para saque do FGTS

(Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço), benefí
cio que está sendo liberado
para quem teve a residência

atingida pela enxurrada de
novembro. "Das cerca de mil
vistorias já realizadas, inde
ferimos mais de 250 parece-

.

res porque constatamos que
estas moradias não foram
atingidas", comenta o coor

denador do órgão, Maicon
da Costa.

Desde o início do muti
rão, no dia 6 de janeiro, já
foram 1,5 mil solicitações.
Segundo Maicon, ainda falta
realizar cerca de 800 visto
rias O pedido pode ser feito
através do telefone 156. O
trabalho de vistoria e emis
são da declaração da Defesa
Civil fica pronto em até cin
co dias. O documento pode
ser retirado no Setor de Pro
tocolo da Prefeitura.
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Livramento incentiva a associação

· Proplant investe'
· no segmento

Produtor de plantas or

namentais e' associado na

Proplant, Éder Deocar Finta,
24 anos, lembra que a idéia
da associação surgiu de con

versas entre sete agriculto
res. "Faz cerca de seis anos

que pensaram em criar um

grupo, mas conseguimos'
montá-lo há três anos". Hoje
são 30 associados. Compras
coletivas, viagens para São
Paulo e outras cidades em

busca de conhecimento, tro
cá de informações e maior

representatividade do setor
são os principais benefícios

já conquistados pela Pro

plant. ''A associação veio
unir os produtores e já tive
mos várias ações positivas",
conclui Éder.

O extensíonísta rural
George Livramento destaca

que a Proplant conseguiu
-,
subsídio da Prefeitura para
receber assistência técnica.
"O poder público vê diferen
te quando é o setor inteiro

que pede auxílio", diz. Ele

explica que a Cidasc (Com
panhia Integrada de Desen
volvimento Agrícola de San
ta Catarina)' exige que cada
associação mantenha um

responsável técnico e que a

troca' de informação já trou
xe resultados. A Epagri rea
lizou um programa para es

tipular o custo de produção
das mudas que' já está em

· prática.. "Fizemos a tabela

para o produtor-saber o pre
ço mínimo de venda". A pró
xima intenção da Proplan é
fazer uma rodada de negócio
em Corupá, a Ortifeira.

ECONOMIA

ESPEClAl----------

Floricultura cresce em Corupá
Cultivo de plantas ornamentais ganha estrutura própria
CORUPÁ

, Corupá é o viveiro de San
ta Catarina. Há algum tempo
a floricultura já encobria os

campos de agricultores, mas

o cultivo de plantas orna

mentais ganhou nova ênfase
desde a criação da Proplant
(Associação Municipal de
Produtores de Plantas Orna

mentais), isto há três anos. ''A
cidade é um pólo produtor,

.

aqui o cliente sabe que vai
encontrar o que está pro'cu-'
rando", confirma o extensio
nista rural da Epagri (Empre
sa de Pesquisa Agropecuária
e Extensão Rural de Santa:

Catarina) George Livramento.
Ele acrescenta que as plantas
são vendidas para paisagistas
de todo o Brasil e que o mer

cado é bastante complexo. "É
muito produto e muita plan
ta em alta, tem que seguir a

tendência dos jardins".
Os números da Secre

taria da Agricultura também
dimensionam o crescimento
do setor: são cerca de 100

produtores, enquanto no ano

passado a estimativa aponta
va 70. O aumento da planta
ção também foi significativo,
saltando de 200 para mais de
300 hectares. A Secretaria
confirma que a tendência é o

plantio crescer ainda mais na
cidade.

Para Livramento, a Pro

plant ajudou a- organizar o se

tor e/avançar tanto nas ques
tões técnicas como práticas.,

Secretaria da Agricultura estima que o crescimento de produtores seja de 40% em apenas um ano

'�ntes, os produtos se viam
como concorrentes, disputa
vam preços e clientes", avalia.
O relacionamento da Epagri
com os produtores também foi

incrementado. "Deixamos de
fazer para eles. Estamos fazen
do com eles".

O perfil de produtor é fami
liar de pequeno e médio porte,

com plantio diversificado en

trebanana e pupunha. "Tam
bém ternos o agricultor só de

plantas ornamentais, mas que
adere ao multicultivo", diz
Livramento, se referindo ao

plantio de várias espécies ao

mesmo tempo para ter retor

no financeiro a curto,' médio
e longo prazo. O extensionista
afirma que a planta ornamen

tal tem o preço mais estável

que a banana, mas exige o

mesmo trabalho e ainda mais

precisão do produtor.

LUCIANA DE AGUIAR

o exemplo de sucesso da Cooperplant
Cooperativa surgiu da necessidade de. estimular e centralizar as vendas

�

Calixio mostra a butiá eriospatha

Com menos de um mês de A Cooperplant surgiu da
funcionamento, a Cooperplant : necessidade que muitos pro
(Cooperativa de Produtores de

.

dutores, já associados na Pro
Plantas Ornamentais de Corupá) plant, tinham para vender o

já surpreendeu Gilberto Daniel, produto. "Tem muito agricul
presidente da 'cooperativa. "Eu tor que mora em bairros afas
não esperava um retorno tão rá- tados e não conseguiam ven

pido", revela. Ele acreditava que der a produção, além de ser

o negócio fosse engrenar só em difícil o caminhão ter acesso a

março, depois do carnaval. São ' esses lugares", explica Daniel.
10 produtores que usam o local Eles identificaram o problema
como ponto .de venda. "O que comum e estudaram um local
une a gente é o lugar para ven-: estratégico para criar a coo

der, pois funcionamos como ata- perativa. No dia' 5 de janeiro
cadista", diz Gilberto.

.

inauguram a Cooperplant nas

margens da Rodovia BR -280,
Km 81, em Corupá.

Todos os cooperados ajudam
na manutenção da sede. "Por en

quanto, ficamos com 10% do va
lor de venda para pagar o aluguel
e os funcionários, mas queremos
diminuir esse percentual assim
que as vendas aumentarem". O
vendedor da Cooperplant Sér

gio Calixto, 38, confirma que as,

vendas estão boas. Ele diz que os

preços variam desde R$ 2, para
liriopsis, a R$ 350 ometro, para
o butiá eriospatha.
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A semente começo
o dor bons frutos
Paisagismo impulsiona crescimento do setor

"Não queria ficar entre qua
tro paredes". Este foi o motivo
pelo qual Adolar Kreutzfeld,
32 anos, decidiu se- tornàr um

produtor de plantas ornamen

tais. Ele conta que já atuou

na bananicultura e no setor

têxtil, mas há cerca de sete
meses decidiu trabalhar entre
canteiros, sementes, mudas e

flores. "Eu já tinha o terreno.

Fui gostando e buscando mais
conhecimento sobre as espé
cies", relata.

O clima tropical de Corupá
e a variedade de espécies en

contradas, segundo Kreutzfeld,
ajudam a impulsionar o. negó
cio. Hoje, o produtor vende em

média mil plantas por mês. Os
preços das unidades variam de

R$ 4 a R$ 50. "Eu vendo para
fornecedores atacadistas, que
revendem para as floriculturas",
explica o produtor que já tem

clientes do Paraná, Rio Grande

.do Sul, Rio de Janeiro e até do
Mato Grosso.

DECORAÇÃO.
As plantas cultivadas na

propriedade de Kreutzfeld são
utilizadas para o paisagismo.
Elas compõem jardins, deco
ram casas e ambientes. Mas

para chegar ao verde das fo
lhas e ao colorido das flores,
é preciso paciência. "Primeiro
você coleta a semente e passa
para o pacote. Depende a es

pécie, mas tem que esperar
em torno de três a seis meses.

Quando ela adquire um tama

nho maior, vai para o campo.
Lá a planta fica em média um

ano", explica. Entre as plan
tas mais procuradas estão as

diversas espécies de palmei
ras, a cica, também conheci
da como palma de igreja, e a

arundina que possui uma flor

e por isso é bastante utilizada
em decoração.

Três pessoas trabalham na

propriedade, mas os planos
são de ampliar o empreendi
mento. Kreutzfeld pretende
estudar paisagismo e ampliar
os serviços oferecidos.

DEBORA VOLPI

o CORREIO DO POVOOQUARTA·FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2009

Flores são utilizados p�ra o paisagismo embelezando diversos ambiente�

Paixão que atravessa gerações
Uma tradição que passa de

geração para geração. Assim
é o cultivo das plantas orna

mentais para a família Finta.
"Cresci no meio das plantas.
Aprendi com meu avô. Eu

adoro", conta Éder Deocár

Finta, 24 anos.
Há 25 anos, o avô de Finta

produzia as plantas em uma

área de 1,5 mil metros quadra
dos. Hoje, já são 60 mil metros

.

quadrados de-plantação, com
terrenos inclusive, em muni

cípios vizinhos. No total, cer
ca de 50 espécies são comer

cializadas pela família e sete

pessoas atuam no negócio. O

produtor vende em média 3,5
mil plantas por mês que cus

tam de R$2,5 até R$5 mil. A
maioria dos clientes é dos es�
tados do Sul do Brasil e a pro
cura pelo produto, segundo
Finta, aumenta a cada ano.

.

O carro-chefe do negócio é
a dracena tricolor, um tipo de

palmeira com folhas averme

lhadas. As palmeiras nas mais
diferentes espécies também
são muito procuradas. "Ternos
30 variedades de palmeiras.
As mais altas são muito usa

das para decorar lugares altos,
como os shoppings, por exem
plo", comenta.

2004 2005 2006 2007 2008

Adolar Kreutzfeld já tem clientes espalhados pelo Brasil inteiro Éder Finta diz que aprendeu a cultivar plantas ornamentais com o avô

Quantidade/ano

Áre�h��t�.re.� . d }�!.:d. 3.ª�... 390 412 A�3. .

�r.o.�u.ç�� u�i����s. �.. }�2.s..0:ºo.O. 2.650.00º J;29_0�ººº J�ºº�º0.0 A�º�4:800
Produtores número 92 92 141 135 202 '

.................... "", �,� , � ,............ , , ".......... . , " ,., .

Valor da produção RS 6.365.000 8.550.000 11(�100.�00 24.960.000 34.896.11.0.0 ".

Fonte: Relatório Re.gionoT),008/Epogri (incluindo os municípios do Regionol de Joroguó do Sul e de Joinville

Área
�r.º�u.çã.�. H H' ••

Produtores
HHH'''H'HH'''' HHH H

Valor da produção

PLANTAS ORNAMENTAIS (REGIÃO NORTE) PLANTAS ORNAMENTAIS (CORUPÁ)

200 hectares
•••••••••••••••••••••••••••• •• •••••• ••• • •••• H • .v

2.800.000 unidades
...........................

69

Fonte: Relotório Anuol/ Epog.ri . Corupó
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Grandes nomes emgrande concerto
Professores se juntam a alunos para tocar Ravel, Schubert e Shostakovitch
JARAGUÁ DO SUL

Um austríaco, um russo e um

francês. Franz Schubert, Dmitri
Shostakovitch e Maurice Ravel.
São os três compositores que
embalam a noite desta quarta
feira para quem escolher como
destino o Grande Teatro da Scar.
O programa da vez leva ao palco
15 instrumentistas do Femusc

(Festival de Música de Santa Ca

tarina). Entre eles estão os pro
fessores Rita Costanzi, Jorge Risi,
Daniel'Guedes, Ori Kam e Wat
son Clis, que completam com

alunos as formações necessárias
à execução das obras.

A primeira a ecoar pelo Cen
tro Cultural, a partir das 21h, é

Introdução e Allegro, de Ravel.
Nascido em 1875, ele se ínte
ressou pela arte ainda na infân
cia. Aos 14 anos, no entanto, a

paixão tomou forma e o jovem
pianista começou a freqüentar o
Conservatório de Paris. Durante
os 62 anos de vida, entrou para

o rol de "clássicos" da história da
música erudita. Exemplo claro
da importância dele é "Bolero",
uma das composições francesas
mais tocadas fora de seu país de
origem. Depois de passear pela
biografiamusical de Ravel, o pú
blico ainda vai ouvir um pouco
de Shostakovitch. Do russo, o

Femusc apresenta "Sete poemas
.sobre texto de Aleksàndr Blok",
Quem se interessar pelo autor,
pode procurar pelas sinfonias pa- '

trióticas dele e não se arrepender
das escolhas.

Para terminar o concerto, o ro
mantismo de Schubert vai inva
dir o ambiente, Um quinteto de

piano, violino, viola, contrabaixo
e yioloncelo toca "A Truta", escri
ta na primeira metade do século
19 e, 'com a qual, o compositor
causou surpresa ao transcrevê-la
sem nem ao menos direcionar os
olhos à partitura original.

KELLY ERDMANN Música de câmara habita o Centro Cultural da Scar durante a semana

SONS PARA RELAXAR
Eles não precisam nem en-

20star os dedos nos instrumen
tos para chamar a atenção. Bas
ta a presença deles, os músicos,
e o ambiente se modifica. Os
olhares do público os fitam na

espera de alguma reação. E, rece
bem a compensação. O som logo
toma conta do espaço, que não
é um teatro, mas um refeitório
transformado em palco para al
guns participantes do Femusc.

Os concertos sociais organi
zados pelo festival em praças de
alimentação de empresas são

sempre assim. Entre o barulho
de pratos, cadeira e passos, as

notas musicais se sobressaem.
Ontem, por exemplo, foi a vez

dos funcionários das empresas
Duas Rodas e Malwee experí-

mentarem o projeto. Além des
ses, ainda teve instrumentista
no shopping, na Farmácia Re

ceituário, na Igreja Luterana e

na Casa da Solidariedade, esta
em Pomerode.

.

Para Marco Lacerda, 45, a

aparição de seis músicos no

meio do almoço foi envolvente.
"É gratificante, deixa esse mo

mento mais agradável", disse

enquanto assistia à apresenta
ção das harpistas, entre elas a

jaraguaense Alessandra Olivei
ra, 16. Ainda desacostumada a

tocar em público, ela gostou da
experiência porque teve a sen

sação de não ser o único foco da
platéia, que quase esqueceu da
necessidade de encerrar a refei
ção e voltar ao trabalho.

Instrumentistas se divertem nas apresentnçêes em palcos alternativos
.

AGENDA DE HOJE
• 13h - Concerto Social
Polco: Praça de Alimentação do

- Shopping Breithoupt; Programo: John
Johnson, The flott povin & Golliard to the flott
povin; Giocomo Rossini, Duo poro violoncelo e

contrabaixo / Quarteto
.

• 18h - Músico no Igreja
Polco: Igreja Evangélico luterano do Centro;
Programo: Franz Schubert, Quinteto poro dois'
violinos, violo e dois violoncelos

• 19h - Jovens Solistas
Palco: Pequeno Teatro do Scor; Programo: W.A.
Mozart, Quinteto poro piano e sopros;
Máximo Diego Pujol, Suíte Buenos Aires;
W.A. Mozart, Quinteto poro clarinete e

cordas / Sinfonia nO 18
• 20h15 - Musicalmente Falando.
Polco: Grande Teatro do Scor
Programo: A novelo dos harpas

• 21 h - Grandes Concertos
Polco: Grande Teatro do Scor
Programo: Mourice Ravel, Introdução e

Allegro; Dmitri Shostokovitch;Sete poemas sobre
texto de Aleksondr Blok, op. 127; Franz Schubert,
Quinteto poro piano e cordas, A Truta

• 22h45 - Noite Adentro
Polco: Piano' s Bar do Scor

* Todo o progromoção de hoje é gratuito, bostando
retirar os convites no bilheteria do Scor
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DANDE
DESVENDADO

:\ foto da última edição era do Banco Inca, na Rua Emílio Car
los Jourdan. Em 1968, o banco foi incorporado pelo Bradesco.
.\gradecimentos aos leitores que trouxeram informações sobre
esse local histórico da cidade: Sueli Dumke, Julieta Pedri e De
sio Deretti. O leitor Ralf Marquardt comentou que Gilson Heu
si. Heinz Barg, Gerhard Meyer foram gerentes nesse banco e

tiveram como funcionários Manfredo Albus e Carvalhínho, O
gerente Oswaldo Heusi morava no apartamento na parte supe
rior do prédio. Bruno Behling informou que ele trabalhou nesse

banco de 1955 até 1986. Começou com office-boy e se apo�n
tou quando era gerente. Moacir Pradi lembrou que o senhor
Lggon João da Silva também trabalhou no Banco Inca.

VOCÊ SABIA?
A Rua Expedicionário Gumercindo da

Silva foi assim denominada pela lei na.
135 de 1945. Gumercindo da Silva nas

ceu em 1921 em Rio Negro (Paraná). Após
sua mudança para [araguá do Sul, foi con
vocado em 22 de setembro de 1944 pela
Força Expedicionária Brasileira para lutar

na Itália. Em dezembro de 1944 faleceu
em combate. Foi enterrado no Cemitério
Militar Brasileiro em Pistóia, na Itália. Em
1961 seu corpo foi cremado e suas cinzas
foram trazidas para o Brasil, no Mausoléu
do Monumento dos. Mortos da Segunda
Guerra Mundial, no Rio de Janeiro.

GREVE E INFLAÇÃO
O jornal O Correio do Povo de 4 a 10 de feve

reiro de 1989 trazia uma matéria sobre a greve
de mais de mil trabalhadores metalúrgicos de [a
raguá do Sul. Os funcionários decidiram iniciar
a paralisação até que recebessem o salário de ja
neiro. Os patrões lançaram uma proposta de au

mento de 30% sobre o salário de dezembro, já os

trabalhadores queriam 90%.
Segundo informava o jornal, os operários enca

raram a proposta patronal como uma ofensa. Eles
estavam também preocupados com o Plano Ve
rão, que havia trazido uma inflação para janeiro
de 50%.'

Apesar da greve, os trabalhadores reconheciam a

importância de manter as negociações. Então os in
dustriais ofereceram conceder um aumento real de
10%, independentemente da reposição salarial que
estava sendo negociada no Congresso Nacional. Mas
apesar das discussões continuarem, os metalúrgicos
mantiveram a greve por mais algum tempo. Na época,
o setor metalúrgico contava com 12 mil operários,
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓUJGO

Capitalismo do medo
No início dos anos noventa, em conversa

nos corredores da Universidade, dizia para
meus colegas de Mestrado que a globaliza
ção econômica era uma'armadilha de alguns
poucos para ganharem dinheiro de forma pi
ramidal. Em resposta, era tratado como um

"dinossauro comunista". Como se colocar
contra,- diziam, de um modelo que prome
tia prosperidade para todo o mundo? Hoje,
de acordo com os acontecimentos recentes,
a resposta surge nítida até para aqueles que
estão longe do hermetismo econômico. O ne

olíberalisrno, com suas artimanhas, criou do
nada uma sociedade dual, estruturada num

verdadeiro apartheid social. Um modelo no

qual existe um pequeno setor de integrados e

outro que vai ficando completamente excluí
do. Sua característica hegemôníca, o transfor
ma num modelo com formato de dominação
de classe, adequado às relações econômicas,
sociais e ideológicas contemporâneas. Im-

o

pondo tal ideologia no senso comum da so

ciedade, tal modelo se institucionaliza. Inter

pretado como processo normal, ninguém era,
até agora, capaz de criticar uma geração de
executivos descontrolados e gananciosos, que
eram capazes, como no caso dos seis diretores
do Lehman Brothers, apesar da crise, dividirem
entre eles um bônus de US$ 150 milhões. Ou
como o falidc Bear Stearn, que entregou US$
40 milhões para seu presidente antes da queda.
A recente descoberta pelo governo americano,
da distribuição de 18 bilhões de dólares em

bônus pára os executivos dos bancos privados, .

enquanto pediam ajuda governamental, traz a

tona a pouca vergonha do modelo econômico

capitalista. Num ambiente dessa natureza, a

tentação para o risco, torna-se irresistível, até

porque, depois do desastre previsível, não exis
te possibilídade de que o picareta de colari
nho branco seja obrigado a devolver o que
ganhou. A suposta competência globalizada
possui características selvagens. Não existe
outra regra que não seja a força bruta daque
les que dispõem de grandes massas de capital
líquido para fazê-los jogar especulativamente
nos mercados, às vezes por um ou dois dias.
Um mercado sem regras e sem um Estado
vigilante, não pode, de forma rigorosa, ser

competitivo. Na selva reina o mais forte, e não
existe sentido em dizer que há igualdade de
concorrência entre o leão e a gazela.

Não há nada de triunfal na confirmação
das minhas suspeitas explícitas duas décadas
atrás. O importante é saber se existe a coragem
de insistir numa questão nada marginal para
a consolidação dos regimes democráticos: O

que fazer com as vítimas do neoliberalismo?
Como construir uma democracia estável e só
lida sobre tão precários fundamentos sociais?
Como podemos, os que fazemos parte do lado
não glamoroso da sociedade, ter a certeza que
podemos ir dormir sem medó de acordar num
mundo ainda pior?

VARIEDADES------�--

• Cine Shopping 1
• Um Foz de Conta que Acontece (Dub)
(14hl0, 16h, 17h50, 19h40, 2'1 h30 - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• Marleve Éu (Dub)
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - todos os dias) ,

Comédia
com ação

Em um mundo de inteligência dis
simulada; somente um homem pode ser

esperto o bastante. Steve Carell faz parte
do C.O.NJ.R.O.l.E. como Maxwell Smart,
o

o novato agente que frequentemente
mantém suo serenidade, mas nunca, per
de uma oportunidade de fazer rir nesta
comédia repleta de ação.

·Conhecendo
O Machado

De maneira bem' didática, o leitor
encontra no livro as várias vertentes da
obra de Machado. Há alguns poemas co
nhecidos e outros bem diferentes do tra
ço de sua pena. Encontram-se também
.eementérles e -curiosidades sobre todos
os romances e os trechos mais significa
tivos de cada um deles, além de contos,
crônicas e filmografia completo.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Theo diz que precisa voltar à meditaçõo paro
ajudar Flor, mas Otóvio avisa que teró que evitar

esforços. Celeste marca um jantar com Otóvio.
Diego liga para Antonella, mas Joelma atende
e inventa uma desculpa. Tozé pede para Violan·
te ir com ele ii casa de Edmar. Tozé conta para
ZlJleika o que Violante ouviu no quarto de Flor
de Lvs e ela decide investigar Stelinha. Adriano
e Diego voltam paro a mansõo dos Fontanero e

encontram Edmarzinho nos braços de Abigail.
Adriano se surpreende com a cena.

TRÊS IRMÃS
Virgínia teme perder a farmócia. Virgínia vê
Excelência chegar à cidade. 6regg conta a.Po
lidoro que o pai de Violeta jó cobiçava a Praia
Azul antes dela. Waldete se oferece para ajudar
Doro a impedir que Suzana se envolva com Vio·
leta. Ao chegar nos Estados Unidos, Sandro fica
furioso com Eros por tê-lo enganado e se recusa

a fazer os exames. liginho convence Sandro o

colaborar e Eros vibra. Suzana agradece a Vio
leta pela ajuda a Sandro e as duas se abraçam.
Waldete visita Alcides em seu consultório.

CAMINHO DAS íNDIAS
Mova se assusta com a confissão de Bahuan.
Manu fica indignado ao saber que recebeu
um intocóvel em suo casa. Mova diz a Bahuan

que está disposta a licor com ele. Silvia tenta

ajudar Raul a resolver o relacionamento hoslil
com o irmão, mas ele não dá importância. Opash
comunico à família que Manu eceiteu pagar o
dote que eles pedirom e anuncia o casamento
de Raj poro breve. Movo chega em coso e vê o

sacerdote fazendo o purificação da coso. Manu
comunico o Movo que Bahuan é um intocável.

CHAMAS DA VIDA
Miguel pede perdão o 6uga. 6uga aceito. Miguel
morre. Vilma diz poro Dionísio que não colocou
bombos no coso de Miguel. Margoreth conto

paro Demoro que Andressa morreu. Marreta en

tro escondido no ferro-velho. Monu a acorda e

pergunto onde ele estava. Ele diz que foi visitar
o lio. Roberto diz à Tuquinha que Andresso foi o
amor do vida dele. Suelen chega na pensão sem
saber o que aconteceu. Tuquinha avisa Suelen
que Andressa morreu. 6uga diz paro Vilma que
elo não deveria ter vindo 00 hospital.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Samira fico invisível e ataco Aline. Beto e Hi
romi ficam em alerto. Maria lembra de Felipe
e diz que ele poderá ajudar a achar Nali. Cris

pressente que mutantes do mal estão próximos.
Ele, Tarso e Luciano se escondem. Fog, Multi e
Eléctron chegam. Samiro luta com Beto e Hiro
mi vê o coração de ouro no pescoço do agente.
Samira fico visível e lança roios contra Beto. A
mutante lanço um raio em Hiromi. Poli discute
com Oráculo por causo de Nati. Pati tento atacar

Nali, mas Drócula o ímpede,

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

MUNDO ARTlSTICO' '_

Maya casará
com árvore
Movo vai descobrir que é omotdiçoodo
poro o amor em Cominho dos Indios.
E poro desfazer essa moldiçõo; II
indiano se coso com uma árvore. No
cerimônia, estõo seus familiares e

o amigo do noivo, Devo. O momento
nõo é de felicidade, mos é importante
poro o seu livramento. Terminado o

ritual, todo moldiçõo de Movo vai
poro o árvore e elo está livre poro se

casar de verdade.

_Madonna volta
com sua turnê
A cantora Madonna confirmou que
voltará com suo turnê StickV & Sweet,
no próximo verõo americano. A página
no internet, ModonnoTribe, dá o boa
notícia: "Füs de Madonna, estõo pre
parados poro mals? Confirmados os

rumores: Madonna decidiu estender
suo turnê. Elo está emocionado com o

idéio de passar um verõo no Europa,
chegando às cidades onde nõo se

apresentou em 2008".

Somara Felippo
espera menina
Grávido de quatro meses do jogador
de basquete leondrinho, Somara
Fellppo já sobe o sexo do bebê. Elo
está esperando uma menino! "Acho
que vocês e o resto do povo estavam
mais ansiosos que eu pro saber o
sexo! Minha princesa chegará no finôl
de junho! É o Alicio que está vindo", .

conto o atriz em seu blog. Somara
afirmo que se estivesse esperando um

menino, elo também ficaria feliz.

SUDOKU

.

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

•
' repetir números em codo linho e codo coluno. Iamhém

nõo se pode repetir números em codo quodrodo de 3x3.

ENVIE SUA fOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

SOLUÇÃO
Mais nuvens no início do dia
e pancada de chuva o partir do
tarde no maioria dos regiões. CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

� Jaragllâ do Sul e Região
li/2

QUINTAHOJE

dMíN: 19° C '

MÁX: 29° C ,t" ,

"

Sol com pancadas
de chuva

MíN: 21° C

SEXTA

MíN: 20° C
MÁX: 32° C "" "

,

,

Sol com pancadas
de chuva

MÁX:31"C"n "�o

Sol com pancadas
de chuva

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Hoje alguns projetos
que ainda depen"
dem de organização

intelectual não devem ficar de
lado. Procure manter o foco e

não deixe para depois. Pessoas
de seu ambiente mais próximo
podem ajudar em questões
afetivas mal resolvidas.

)(
GÊMEOS '

(21/5 a 20/6)
Vigor, otimismo e

vontade de mudar o
que está incomo-

dando serão a pauta deste dia.
Se puder, comece um bom pro
grama de exercícios e coloque
seu corpo em dia. Deixe o que
não serve mais ir embora e abra
as portas para o novo entrar.

L"'- LEÃO

�.:l (22/7 a 22/8)
:: '} Procure não abrir

� U---; as portas de seu

coração para a
'

confusão novamente. Você agora
pode ter mais claros os seus
desejos e já aprendeu também

algumas lições. Se acaso não,
conseguir ter clareza sobre algu
ma situação, procure meditar.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
A fa_se pela 9ual
voce passa e

totalmente voltada
para os romances. Procure olhar
mais para dentro de si e perce
ber se esta área de sua vida está
satisfazendo seus interesses.
Cas9 ainda esteja sozinho, abra
bem os seus olhos.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Júpiter, sol e marte
dão o tom' saboroso
da fase que você

está. Invista sem medo em

novos projetos e espere por
resultados positivos. A tendência
é o crescimento e o sucesso

profissional - difícil será você

passar despercebido.

"" CÂNCER

- �;._.;� =��!�7Jemar
: ; que pensamentos

negativos inco
modem seu coraçõo. Crises de
pessimismo são comuns, mas você
deve combater essa tendênàa.
Procure não fugir do aprofunda
mento, as coisas relativas à vida a

dois devem ser esdareàdas.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Procure transformar
o ambiente que
vive em um lugar
agradável, pois esse

será o lugarmais adequado para
você restabelecer suas energias.
Encha sua vida de flores, almofa-
das e cortinas, quadros e pess

-

agradáveis à sua volta.

l1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Já faz tempo que
existe algo em seu

coração que preci-
sa ser ouvido. Ficar com um grito

,

de liberdade preso na garganta
não é bom. Procure refletir e
entender o que impede esse

grito. Quáis seriam os prejuízos
e seus ganhos?

SÁBADO
MíN: 22° C
MÁX: 32° C rr,�, .. .--

Sol com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
, (22/11 021/12)

Fase de muitas
alegrias e novos

amores. Procure
se abrir, mesmo que o trabalho
osteja massacrando. Sempre há
tempo para a diversão e você
não pode deixar de lado as opor
tunidades de conhecer pessoas
novas e interessantes.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Em fases difíceis
de altos e bamos
a gente deve se

precover de ambientes que podem
colocar mais para bamo. Mudan

ças na vida afetiva e profissional
podem preocupar, mas em época
de impotênàa, o melhor que
temos a fazer é acreditar.

o CORREIO '00 POVO mQUARTA·FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

4/2
Adilson Utpadel
Diego F. da Silva'
Doroti O. Schuster
Eduardo Emanoel Stein
Élia Sell Ohf
Eva França
Everton Rodrigo Strelow
Fiomna Buzaerllo
Gabriela de A. Ribeiro
Grace Kelly Blank
Idalina Picolli Rubini
João ta rios da Silveiru
José O. Lopes
Laurita Utpadel .

Lídia Schmidt Ersching
Lurian Silva Januze
Maicon Jackson Rochá
Mário Valdir Schneider
Moacir Serpa
Rafaela M. Meier
Sergio Heno
Valmir Scoz
Vicente R. Petry

DIVIRTA-SE

25/2

Natação
Uma loiro entrou no competiçõo de
notoçõo, disputando pelo modalidade
'peito'. As outros competidoras, suas
rivais declarados, eram uma moreno e

uma ruivo.
A moreno chegou em primeiro e o

ruivo em segundo, quase chegaram
juntos.
Após muito tempo esperando, chego o

loiro, completamente exausto.

Após ser reanimado com doces e

cobertores, elo falo:
- Não quero reclamar e ser dedo duro,
mos acho que aquelas outros duas
usaram os braços.

,

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você deve aprovei, tar esta fase para
se dedicar mais

aos estudos e incrementar sua
vida profissional. As oportunida
des virão uma atrás da outra e

você deve estar preparado para
fazer as escolhas mais apropria-

, dos para o seu crescimento.

PEIXES
.. (19/2 019/3)

."]r, O apertó no cora
"",,�, ção por não saber

que rumo dar à
sua vida volta a incomodar. Pare,
procure o silencio e a intros

pecção para obter as respostas
que precisa. Dentro de vócê que
encontrará a paz necessária
para tomar algumas decisões.
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BOMBEIROS

,',

Curso de
Formaçõo

O Corpo de Bombeiros, de Guaro
mirim, informo que os inscrições poro
o Curso de Formação estão abertos até
o dia 27 de fevereiro, Os interessados
em participar devem retirar o ficho de
registro no Corpo de Bombeiros, dos 8h
às 17h. Todo o processo é gratuito. As
vogas oferecidos são poro os bombei
ros mirins (10 o 13 anos), aspirantes
(14 017 anos) e adultos (acima de
18 anos) - independente do sexo. O
início do capacitação está agendado
poro o próximo dia 28, dos 14h' 'às
17h30, no próprio sede do corpora
ção, que fico no Ruo 28 de Agosto, nO
2700, no Centro. As aulas acontecem
somente nos sábado.

SCAR

Inscrições
abertas

As inscrições poro os cursos em vá
rios áreas do arte do Scor (Sociedade
Cultura Artístico) obrem no próximo
dia 9, segundo-feira. As atividades de
vem iniciar no mês de março. As vogas
nos modalidades de danço, músico,
teatro e artes plásticos são poro todos
os idades. Informações pelo telefone
(47) 3275-2477 e ou através do e-mail
curso@scor.art.br.

INSCRiÇÕES

Pós-graduaçõo
As inscrições poro os cursos de

pós-graduação do Unerj estão aber
tos. As vogas- oferecidos são nos

seguintes especialidades: Interfe
rências e Compatibilidades Eletro
magnéticos, Gestão estratégico de
pessoas, MBA em gestão de negócios
internacionais, logístico empresarial,
Gestão estratégico de custos, poisogis
mr Marketing, propagando e vendas,
Di ito do trabalho e previdência so
ei ,Manufaturo enxuto, e de Criação
e Jesenvolvimento de produtos poro
modo (em parceria com o Instituto
Orbitoto). Os interessados devem ob
ter mais informoçães pelos telefones
3275-8233, 3275-8226 e 3275-8219
ou através do e-mail pos@unerj.br e
do site www.unerj.br.

VITRINE---�------
FESTA

Tarde da Saudade
TRADiÇÃO

Baile de Rainha
O evento Tarde do Saudade, promovido Saudade Sociedade Esportivo e Recreativo Honso Humboldt, de Corupá, será

realizado no próximo quarto-feiro, dia 11 de fevereiro. Os convidados são pessoas o partir de 40 anos. A animação começoàs 14h, com término previsto poro os 18h. Informações pelo telefone (47) 3375-1957.

A tradicional Festa e Baile de Rai
nha acontece neste sábado (7), o par
tir dos 13h, no Sociedade Esportivo e

Recreativo Aliança, de Joroguá do Sul.
O baile está marcado poro os 22h30 e
será animado pelo Bando Sygnus, do
Rio Grande do Sul. Os ingressos devem
ser adquiridos antecipadamente nos

seguintes locais: Posto Mime do Wal
ter Morquordt, Flash Vídeo locadora e

Posto Mime do Rio Cerro. Os aniversa
riantes deste mês não pagam o con
vite. Os interessados têm que buscar
mais informações pelo telefone (47)
,3376-1152.

CORUPÁ

SOCIEDADE

Baile de Rei
-

A festa Baile de Rei está agendado
poro sábado, 7 de fevereiro, o partir
dos 13h30, no Sociedade Desportivo e

Recreativo Amizade, de Joraguá do Sul.
A animação ficará por conto do Bando
Terceiro Dimensão, do Rio Grande do
Sul, às 23h. Os interessados devem

. adquirir' os convites nos seguintes lo
cais: Posto Mime do Kohlboch, Posto
Joroguá, lanchonete Skini House e no
Bar do Sociedade. Mais informações
no telefone (47) 3371-3257. .

LOTERIA

- 11) - U ..:.13
16--18 -�21-

ESCOlA;iDE MÚSICA'
A EScola de M�sico JqZZ BOQd Elitei�stá com os motrícu!;ps porá oulo�de cord.as, mgtais, sopros, �ercussão. Aotodo são 14 cursos: teclado, viólão, bateria, guitarra, baixo, acordeon, percussõo, trompete, clarinete, sax, flauta'

doce, trombone, tuba e bombardino..A capacitação acontece nos períodos matutino, vespertino e noturno. O valor
do mensalidade é RS 20, com direito o duas opções de atividades. As aulas começam segundo-feira, dia 9 de

�, fevereiro. Os interessados devem se inscrever na Divisão de Cultura, do Secret�rj.,� de E�ucaçõ.º, CultqfO, Esporte e..
lazer de Corupá. Mtlis informações pelo telefone 3375-1399, com luci e Valquíria.

NOTA DE AGRADECIMENTO
"A família de

Hilda Rubin Pieske,
Mais conhecida como Oma Pieske, triste com a perda da mãe,
avó e esposa da lição de vida que deixou e a alegria que nos

proporcionava, agradecem a todos os familiares, amigos prin
cipalmente Nilda que com coragem desempenhou a sua função
e a equipe do Hospital São José, que nos deram apoio neste
momento tão difícil. I

�
Nos família, deixamos o nosso abraço em forma de agra-

decimento."

Jaraguá do Sul, 2 de fevereiro de 2009,

ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS
DE JARAGUÁ DO SUL "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.2 02/2009
O Presidente da AMVALI - Associação dos. Municípios do Vale do Ita

pocu, MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito de Massaranduba (SC), de acor
do com o disposto nos Estatutos Sociais,

CONVOCA:
A Senhora Prefeita, os Senhores Prefeitos e os Presidentes de Câma

ras Municipais da AMVALI, a participarem da 104.ª ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, com a seguinte programação:

Data: 04 de fevereiro de 2009
Horário: 16hOO
Local: Casa da Juventude, sito a Rua 25 de jultio, 1015
Município: Massaranduba (SC)
PAUTA:
16hOO - Abertura da 104.ª Assembléia Geral Ordinárla
16h15 - Palestra sobre o papel do associativismo para as administra-

ções municipais
.

16h45 - Eleição. e posse da Diretoria e Conselho Fiscal da AMVALI para
o exercício de 2009;

17h15 - Palavra livre para assuntos municipalistas;
Jaraguá do Sul, 14 de janeiro de 2009

MÁRIO FERNANDO REINKE
Presidente da AMVALI- Prefeito de Massaranduba (SC)

Informa abertura de processo seletivo

Odõntoiõgia: N ível süp�rior eü-;;;pleto em

Odontologia, preferencialmente com

Aperfeiçoamento e/ou Especialização em

Endodontia. Habilidade na área.

Cidade
---

InRCrições eTnfOl�n;aç��--------�--�-
�---'--"'---

'Encaminhar c�rrícüfo até dia 05/02 através do sitc www.sesc-sc.com.br lcone
Jaruguá do Sul Odontologia

.

ACD: curso de formação em Auxiliar de
Consultório Dentário e Habilidade na área Jaraguá do Sul

Interessados comparecer dia 05/02 às 14h à R. Epitácio Pessoa. 1273 Centro.
Informações pelo site
WIVW.sesc-sc.coll1.br ícone ACD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEM�LÉIA GERAL
ORDINÁRIA

Na forma dos Artigos 17,18 do Estatuto Social, de acordo com delibe
ração da Diretoria em reunião no dia 17/12/08, ficam convocados os

sócios da ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE JARA
GUÁ DO SUL, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no

dia 18/02/2009, com inicio as 18:30 horas, em primeira convocação e

as 19:00 horas, em segunda e ultima convocação, na sede social, situ
ada na Rua Presidente Epitácio Pessoa nº 90, nesta cidade de Jaraguá
do Sul - SC, com a seguinte ordem do dia:
1 - apresentação e aprovação do Balanço do Exercício de 2008;
2 - assuntos de interesse geral.

Diether Werninghaus - Presidente
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DIVIPEL
Forros de PVC e Acústico

Divisórias Eucat.ex

Divisórias �e Gesso Acartonado
Pisos Laminados de Madeira

-Piso Térmlco

Papéis de Parede

Paviflex

Carpete e Forrações em geral.

-

VEíCULOS I IMÓVEIS 1 PRODUTOS & SERViÇOS I ANÚNCIOS DE UNHA

Palio Fire
ENTRADA 60 paIFt:ala:s a .p�n1ir de

R$

Siena Fire
ENTRADA + 60 Parcelas a partir de

R$ (3)

JAVEL Concessionário FIAr. Ruo Expedicionário João Zapello, 214 - Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul - SC � www.jovel.com.br
._-- - -----_._-----'-----
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Agora com 2 lojas em Jaraguá do Sul:

• R. "ExpedicionárioAntônio Carlos Ferreira, 130

• R. Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 177

(4 3371·8287 I (47) 3275·1701
itrento
Ali
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OPALA � Vende-se, comodoro 83, �III]. rf"!l!'_lyij ij�.azul,2pts.Tr:9188-2814.. � ��.!! _\ _

New Civic LXS 2007

COMpLETO + AIS RS 54.900,00

• CHEVROLET
A20 - Vende-se, 89, 6cc, álcool. Tr
3371-9157.

ASTRA - Vende-se, Sedam 2.0, 02, 4
pts, completo + GNV, quitado. Tr:
9101-8302.

ASTRA - Vende-se, Sedam, 02, 2.0,
4pts, compl + GNV, quitado. Tr:
9101-8302.

CORSA - Vende-se, 2 pts, 97,
branco, ótimo estado. Tr: 9177-3927
c/ Artur.

CORSA - Vende-se, 98, 2 pts, baixa
km, VE, isofilme, IPVA pago. R$
11.000,00. Tr: 91 06-0834.

CORSA - Vende-se, 96, pneu novo,
injeção eletrônica. Aceita carro de
maior valor. R$ 22.000,00. Tr: 3275-
0876

CORSA - Vende-se, Sedan, 01,
branco, Al, TE, DE, AR, IPVA pago.
Tr: 9607-2022

CORSA - Vende-se, weend, 96, azul,
ótimo estado. R$ 11.800,00. Tr:
3370-0983 .

MONZA - Vende-se, 84, em ótimo
estado. Tr: 3273-0665.

VECTRA - Vende-se, 99, CD, GNV,
automático + coutro, em ótimo
estado. R$19.500,00. Tr: 91 03-2020

VECTRA - Vende-s'e, 99, prata, 2.2,
GLS, GÁS, ótimo estado. R$ 23.000,00.
Tr: 3376-1060ou 9157-6924.

t FIAT '

DOBlO - Vende-se, adventure, 1.8,
compl. R$ 40.000,00. Tr: 8408-9114.

IDEA - Vende-se, 06, Dl..)( ,1.4, único
dono, baixa km. TR: 3372-2471.

STRADA - Vende-se, 00, cabine
estendida, 1.5. R$ 17.500,00. Tr:
9927-8182 sair duas vezes

FlORINO - Vende-se, 89, aberta. Ir
3371-9157.

. MERIVA-Vende-se, 04, 1.8, compl+
couro e GNV. Tr: 9135-7740.

PALIO - Vende-se, 00, 1.0, AR, VE,
TE, CD, em perfeito estado. Tr: 3275-
1230 ou 91 01-3206.

UNO - Vende-se, mille, 96/97, cinza, 4

pts, TE. R$11.000,00. Tr: 3376-0435.

I> PEUGEOT

PEUGEOT - vende-se, 206, 08. R$
22.000,00. Tr: 3371-1403 ou 8414-
1898.

GOL - Vende-se, 05; 1.0, 4 pts, AR,
L.p, quitado. Tr: 9101-8302.

GOL - Vende-se, 1.0, 05, 4 pts,
quitado, ar-quente, desembaçador e

limpador traseiro. Tr: 9101-8302.

GOL - Vende-se, 96, cor, GNV, motor
1.6, 79.000km original, roda15", toda
revisada. R$ 14.500,00. Tr: 8813-
4785 .

GOL - Vende-se, special 02, 2pts,
ótimo estado. Tr: 9188-2814 c/
Antonio.

GOlF - Vede-se, 95. R$ 15.000,00
aceito carro de maior valor Tr:
3371 +6968

GOlF - Vende, 94, GNV, em bom
estado. R$16.500,00. TR: 91 02-1701.

GOlF - Vende-se, 9'6, gnv, compl,
preto. Tr: 8426-1761.

POlO - Vende-se, 99, único dono,
compl, AR, OH, lic. até 10/09. R$
18.000,00. Tr: 3372�922.

.·OUTROS
.

CONSORCIO - Compra-se, de
veiculo já em andamento, valor do
credito de até R$ 25.000,00. Tr:
3370-0983.

DKV - Vende-se, 65, azul, original,
em bom estado. Tr: 3373-0489.

DKV - Vende-se, toda restaurada. Tr:
3373-0489.

>

•
2006, Cinza. FlexPower, Ar-condicionado,
Direção Hidráulica, Vidros, Travas e. Espelhos
Elétricos, Desembaçador Traseiro.

Supercharger, 2005, Prata, Gasolina, 42.650 Km, Ar
condicionado, Direção Hidráulica, Travas Elétricas,
Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro.

Ano 2005, Prata, Gasolina, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e
Desembaçador Traseiro, CD Player Mp3,

2004, 16v, Prata, Gasolina, Ar-condicionado,
Direção Hidráulica, Vidros, travas e espelhos
Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player cf _

controle no Volante, Air Bag II. - SEM TROCA!
2002, Prata, Gasolina,
53.845 Km, Ar-quente,
Desembaçador Traseiro.

Ano/mOdelo 04/05, Prata, Gasolina, Ar-condicionado,
Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Retrovisores
Elétricos, Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, CD Player, Bancos em Couro.

Mauro
$'e- �-Vv nMJ "B>�

veículos
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ASTRA 2.0 ADVANTAGE 4P
�200812DD!

Ar eondidtmado. Direção Hldráu!fe<!,
Conjunto Elétrico, 4 Portas.

PRISMA 1.4 JOV 2009
.�

e�LTA 1.0 LlfE2P
�
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SPEED150cc
Sem entrada + 48x de

'". 1 r' [lrlr-,-:;J -:v-;:...J(
Com:
• rodas de liga leve
• freio a disco
• pa rtida elétrica e a pedal
• indicador digital de marcha
• marcador de combustível

KANSAS 150cc
Sem entrada + 48x de

Hi�...r) -J f)-;[jIJ
____J ____J .

Com:
• rodas de liga leve
• freio a disco
• partida elétrica e a pedal

Joinville I - Centro
(47) 3455-5281

Joinville II -Itaum

{47} 3466-7755

�NEW SUL MOTOS

Consulte a New SUl Mtllos para outras condições. S� 150cc 0810� com preço promocional a partir de RS 4.690,00 a vlsta ou sem

entrada e saldo financiada em 48 pl!feelas monsals lixas de AS 175,00 com juro:; do 2,67% :1-01., 37,22% e.e. e CET dr>! 45,27% an ..

Kansas 150cc 08I0B com preço promocional a partir do RS 5.690,00 à vls!a (RI sem enuada e suklo flriallciado em 46 perceías �rll;ais
lixas de RS 212,00 com iuros de 2,670/.. a.m., 37,22"� a.a e CET de46,27o/" aa.. Plano de financiamento COO Motos pelo Banco nau. pera
pessoa tísica ou jufidica suJeilo á aprovação do cfédito. Não incfuido nos financiamentos: TC �e RS 400,00, Gravame de RS 39.00, taxa
da Promotora de A$ 92.00, boleto bancário de AS 4,50 por parcela. Nestes valores não estilo Ifldu50S: [rele, o empíecamentc a o fPVA.
Condiçfio váIfdasomente para motos em estoque. Condlçl!o válida até 071Q2R009 ou enquanto durarem os estcoses. Inwgensmeramente
ilustrativas. A New Sul Motos reserva-se o dítello de corrig1t pcssjveis erros 91811005.

�.bandahappyda�com
tASAMENTOS .. FORMATURAS - EVENTOS PROMOOIONlIIiS

COLAçÃO DE GRAU - CERIMONIAL.

ALEGRIA e ELEGANCIA EM SEU EVENTO.!

BANDA e COMPLETA ESTRUTURA DE PALCO.!

SANTA CATARINA e RIO GRANDE DO SUL

RÚBIO.! FEIRAS & SMO S

(47) 3376-9614 - 9969-6417

Galpão de 800m2 com estaeionamento para locação em Guaramirim
Rua Alfredo Zimerman, 30 - Próximo ao trevo de acesso principal ao
centro de Guaramirim / Frente ao Campo do Seleto.
Contatos: 47-3373.3952/3373.0878

•
Veja regulamento no sife www.ocorreiodopovo.com.lir

PnIt. AlIO DIraI C. n_ I 1PI1m. (tfWAB
..... lfiI I 1_ I &aadlar.
&'''_1 UD Ir�

Proc. IR!!I Dual (ore 2160 IA I PIla .. (sh19
IItmória 4GB I ND 120GB I Cimador IID

Iit 04 baias I LCD .r Summc

..... LGE5IJ.l
... DuD miM I tr.iriIl6I I ••-

Gmador IM) I Tek lU" I'"
Wiadmh"'�

Fotos

.. (QrM ... GeMs.� IlU
Ctab9 ...Jar9i .. Sul ..... (41) ln.·".
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t OUTROS
MB - Vende-se, 1800, 1996, aceita
troca por 810 ou carro de menor

valor. Tr: 9176-5803.

SAVEIRO - Vende-se, 1.6, liga leve,
02, GNV. Tr: 9118-5474. sair duas
vezes

tFORD

F-1000--Vende-se, 93, diesel, motor
mwm, ótima pick úp p/ trabalho, lata
lisa, motor em ótimo estado e com

protetor de caçamba. R$ 29.000,00.
Tr: 9973 5052.

KA - Vende-se, 04, gl, só vende. R$
16.500,00. TR: 9962-3664.

==---='='

KA - Vende-se, 08/09, semi-novo,
branco, 9.000 km, AR, TE, AL. R$
20.000,00 assumir mais 52 x de R$
350,00 fixas. Tr: 9135-8601.

9993-3367.

YBR - Vende-se, 125K, 03, ótimo
estado. R$ 2.300,00. Tr: 8419-4432.

PAMPA - Vende-se, 90, gás. R$
8.000,00. Tr: 3371 +6968.

t MOTOS
CG - Vende-se, 150 spot, vermelha,
06. R$ 4.750,00 + 7 x de R$ 369,00.
Tr: 8451-0470.

.

CG - vende-se, 97" em ótimo
estado. R$ 2.500,00. Tr: 9145-3968.

NX 200 - Vende-se, 97,
documentação em dia.Tr: 9953-1446

SAHARA - Vende-se, NX 350, 95. Tr:

TONER JET PRINT
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LINHA PEUGEOT
207 HB XR-3P 1.4L FLEX

A PARTIR DE

*lR$ 35.990
- MOTOR !.6L 16V FLEX DEATÉ 113CV
OU 1.4L FLEX DE ATÉ 82CV

-AR-CONDICIONADO DIGITAL COM

CONTROLEAUTOMÁTICO DETEMPERATURA
- CÂMBIO AUTOMÁTICO SEQÜENCIAL
TIPTRONIC SYSTEM PORSCHEi

- FARÓiS COM ACENDIMENTO'AUTOMÁTICO

A Peugeot tem um estoque
completo de peças de reposição no Brasil.

É barato manter um Peugeot.

o CORREIO DO POVO

- SENSOR DE CHUVA PARAACIONAMENTO
AUTOMÁTICO DO LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

-

- FREIOS ABS, E MUITO MAIS.

ALÉM DE OPCIONAIS EXCLUSIVOS COMO

BANCOS RE)5>'ESTIDOS DE CQ(JRO E AIR BAG '

DUPLO FRd'KITAL E LATERAL E AINDA

PEUGEOT 206 1.4L FLEX

ENTRADA + 60 PARCELAS DE

�R$299,OO
- AQUECIMENTO INTERNO

- TELA7MULTIFUNÇÕES
- COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DEALTURA
- BRAKE-L1GHT
- REGULAGEM DEALTURA DO FACHO DOS FARÓiS

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

Peugeot usa e recomenda lubrificantes -faTAL·

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

Brusque - (47) 3355-4500
Rio do Sul- 07) 3522-0686Strasbourg Jaraguá do Sul » (47) 3274 .. 1900

Rua Reinaldo Rau, 414
Promoção ·Zero Grau, Zero detaXil-.O%de juros para Ioda a linllil Peugrot307.linha Peugeot 207 {exceto Peugeotl07 Passion e Peugeot 207 Escapade}· TaxaO.99% a.m na modalidade leasing pelo PSA llnenreêrrendamento Mercantil SA cmentrada de 5006 no plaflode24 parceles. Pala toda linha Peugeotl07 Passlon e Peugeo! 107 oopac!e, na
modcJlidade coe {úédito Direto ao Co(lsl.IInidori I}l!lo Bancu PSA finan<€' Brasil S.A., taxa de 1.30%a:m. (offi.entrada de 50% no plano til! 11 parcelas. Peuqeet 106 Sen\iltion, taxa 0,99% ae, (OO! entrada, mais 60 p.!((elasde RS 299,00.�l·Sirnlllàç�o, modalidade teil�ing peln f'SA Flnan<1! Arrendamento Mer(a�ri1 SA, considerando u veícall) Peuçeet
206 $ensallon tAl flex,.1 portls, pintura metálica Preto Perla Nera, ano/modelolOO8I2008. Preço PllbliCO suqerido pata venda ii 'lista a partir de RS 27.300,00, lodo o Brasil (ecetc Zona Franca de Manaus) mm üete lndusn Plano deliO meses sendo: Entlilda de R$14.4S6,1iO (52,95%) � 'lista, mais 60 palCelas mensais lotais fi�de RS 299,00 com
ven<irnentoda P (primeira) ptIrcela para lO diãs. TilXllllllema de Rem!!lu mR) de O,99%a.m. e 12 • .55 a.a a CET (Custo Efeti�o Total) da OpcfilÇ� de aneadumento menanrll e de 14,94% e.a e 1,17% am cm intidéncla de ISS e TC indUSiJ na CET !Custo Efetlvo T01..1),Valcrtotal do vekulo a prazo di! RS ]1.396,60. Sujeito li aprovaç�o de crédito. As
condiçÓt's adlThl poderão ser alteradas SI! houYel alterações s.igl1ificatim no mercado frnan('i/o, sem aviso prévil).�l,Simlllação, mod.1lklilllt> ltasing pelo PSA rnaece Arrendamento Mtlr;lntiI5A, considerando I) veiculo Peugeo1207 XR 1.4l Fie_" 3 parlas; plnWIa sólida, illlOimndelu 200811009. PreÇD públko sugerido para Vtflda � vista a p.!ltir de RS
35.990,00, todo o Brasil (meto lona frana de Manaus) com frete- induso. Plano de- 24 meses SEndo: Entrada de RS 17.995,00 {SO,OO%)à vista, OliIis14 pafffkls mensals lotais fixas ée RS 891,61 rom venénentc da jl{plimeira) partela para 9Odi<B. lata Interna de jetomc {TIRl dto 0,99% a.m. e 1254% aa a (tT (Custo Efetivo Total) da operação de
arrendamento metúlnti! � de 15,7S%a.a e 1,23% a.01,mm ifl<id�nciadelSSe TC indu'ia nam j(ullO qetiVO Tora!}.Valortotal dovekulo a prazo de RS 39.393,64. OsequipamentOs dtadossOO itensde s�lieda versão Peugeot107 XS AutornátKal.6l16V fiex� 5 eenes . ano/modelo 200811009. A ecolha do item opcional airb.l9 duplO fromal e lattlal
esta'linorladaao item bancos re\'estido�de COuro, e vke-versa esâo itensadusivos paraaversãoXSAutomâtka 1.6l16VFlex. 5 poftasSimula{ão,modalidade(o( � Crédito Oifetoao(()nSumldo� pelo8anro Peugeot. Ulnsiderando o �eirulo Peugeot 207 Paeícn XR 1.4I.fiex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 2OD.'lllQ09. Pr�o pilblico5ugerido paraYt."I1'i1a avista ii pdrtirde RS19,490,OOpariltodo ° Bril�il (exceto lon.. fl3ncil(l@Man.lus)comfretelncluso.Planode 12 meru�tltoo: Enifildade 19.745,00(50%) àVista, mais 12 p"l'(eIa�mensais letais fixasdeRS 1.915,]3 cem vencimento da 1 (primeira) pdrcela para90dids.raxa lmema de Retomo (nR) de 16.76%a.a e 1,3006d.m.,d eH ((usto Efetivo
Totai) da operaç30 definaflci<!memo é de24,24% e.a e 1,83%a.m, cominddÊ'nOO deJOF de 3hJ1oa.a Iwa Pessoa Fisica (o CUSlO do IOfadi(!onal deO,38%eslâ incluído no (oofidtl11e). Valor total !lo �ei(ul0 11 pJ3IOde.R�42.nS,96. Tooasas condiçõeaeima citadas, modalidade leas:lng e modalldilde (IX (Crf-dilo Oiretoao(onsumidor). �tãDsujeJruà
aprovasáa de uednoepoderão sei alteradas se houverem alterações signiheati'lils no menanc fin..nceiro, sem aVM prevw, Estoque fIcl(iotlilldas concession.iriilsPet.rge<li paftidpantes: Linha Peugeotl07· 500 unidades; Unha seuqen 207 -500unidades; Peugeot 206 Senstilion l.4l Flex. 3 postas, ilno/modelo 200812008, pintura metálica preto pería
nera � 50 unidades. Prazo de �igencia da promoç�(} de 0310212009 a 0110311009. ou enqeanto durarem os estoques. Fotos semente para üns iJustra!iv1)s. Não (urTIu!aliva para outras pmmcções. Para maí� iBformaçôes �re pfí!ÇDS e condi{óes especiais. consulte a Re-de de' (oll(cssio!k1ri;rs: f'tug('O! par@piMe5, ligue para 080!H03242.4 ou acesse
w\Vw.peugeot.com.br. Ou�idoria do Baom Peugeot ligue para08OO-7719090.

II BANCO PEUGEOT

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 13h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

-..,.
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3275.3300 • 3055.3300
SPEDITO
IMÓVEIS

PLANTÃO DE VENDAS: .ESPEDlTO: 8422.789'5 • 9996-6400 • KARINA�';8422.7894 '. WANDE

Protocolo nO: 2008.01.03.02538

ATENDIMENTO

ONLlNE
.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12h e

13h30 às 19h • SÁBADOS: 8h30 às 12h
ENTRE EM CHAT

COM'UM CORRETOR
www.espeditoímoveis.com.br

R. Barão do Rio Branco, 124 - Centro - Jaraguã do Sul/SC • MSN: �$PQditoimoveis@hotmail.com • SKYPE:!,��p'edito.imoveis1 • E·mail: vendas
%:K/" C-"J' ,,,"c

Ref. 842 - Terreno cf 412,50m2
(15x27,50), possui uma casa de

madeira, estríturado. Aceita casas e

aptos de maior valor. R$ 90.000,00.
Bairro: Barra do Rio Molha.

Ref. 836 - Apartamento no térreo,
com área privada de 70m2. 02 dorm.
sala, cozinha, bwc social, área de
servo vaga de garagem, com ótima

localização. Aceita Propostas e

financiamento pela Caixa. R$
100.000,00. Bairro: Barra.

Ref. 821 - LANÇAMENTO apartamento com

opção de * 03 dorm, *Suíte + 02 ou *Suíte
+ 01 a partir de R$1 09.000,00. Com ótima

localização, Opção de vaga extra de

garagem, Espera de ar-condicionado em

todos os quartos, Espaço gourmet coberto
com churrasq, bicicletário, portão e porteiro
eletrônicos e muito mais! Venha conferirl

Bairro: Vila Nova.

Ref. 791 - Casa em fase de
acabamento cl 02 dorm. cf sacada +

01 suíte cf sacada e demais

dependências, 02 vagas de garagem
com churrasqueira. R$ 220.000,00.

Bairro: Centenáriol São Bento.

demais dependências, com edicula
nos fundos com 02 dorm., sala,
cozinha e bwc. Ótima localização
para comércio. R$ 200.000,00.

Bairro: Vila Lenzi.

Ref. 811 - Casa de alv. de 170m2, 03
dorm, copa, sala e cozinha conj., Área
de festas com churrasqueira, 02 bwc.
Toda murada 01 vaga de garagem, fica
bwc mobiliado. Valor: R$130.00Ó,00.
Bairro: Itopavaçu (SCHROEOER).

Ref. 843 - Casa cf 03 dorm. e demais
dependências, toda murada, cf
jardins, 02 vagas de garagem e

escriturada. Financia pela CAIXA e

aceita propostas. RS65.000,00.
Bairro: Jaraguá 84.

Ref. 549 - Casa com 02 dorm + 01
suíte e demais dependências, área de I
festas com churrasqueira, 2° piso i
rústico. R$198.000,00. Bairro:

Estrada Nova.

Ref. 769 - Linda chácara com

45.000m2. 01 casa de 70m2 cl sala,
cozinha, copa e bwc, área de festas

(madeira), com 70m2 e 07 lagoas.
Valor: Sob consulta. Cidade: Corupá.

---�. -�-----------�-----------�----_._--_ .. _ .. ---�-----

CASAS
AMIZADE _.Vende-se, de alv, murada,
área de festas cf piscina e churr. cf suite +
02 dorm. e demais dep. R$ 249.000,00.
CRECI/SC 2716J. Tr: 3274-8844.

BARRA - Vende-se, Jaraguá 84, de alv,
c'2 qtos. R$35.000,00. Tr: 9137-5573.

BOA VISTA - Vende-se, de alv. R$
1000,00. Tr: 33760102. CRECI2183-J.

BARRA - Vende-se, loteamento ouro

verde, alv, 70m'. R$ 50.000,00. Tr:

8843-5751.

CORUPÁ - Vende-se, c/ laje, 153m2, com

benfeitonas, ranchoc/45m2, terrenoc/1500m2,
naRuaJorge Lacerda.Tr: 9941-6437.

Meninas 5 Estrelas

1c1c1c-+t
Com novas gatas na casa

RAISÇA iniciante *
� Estilo MENININHA

.

! RAQUELI iniciante*
Estilo SAPECA

RAFAELA iniciante*Estilo SENSUAL
MONICA iniciante
Estilo SAFADINHA *

. Temos motorista que leva e traz

14719624-8410
Atendimento 9hOO a 1hOO I Temos local

CORUPÁ - Vende-se, cf 206,20m', no

centro, ótimo ponto comercial, longe de
enchente, área de serviço, garagem pf 2
carros, documentação em dia. R$
210.000,00 ou entrada em dinheiro ou

veiculo + financ. direto cf o proprietário.
Tr: 3375-2798 ou 9905-9850.

CZERNIEWICZ - Vende-se, próx, a Pão de
Ló, 02 dorm. sala e cozinha conj. sacada,
área de servo e garagem. R$ 88.000,00.
CREClfSC 2716J. Tr: 3274-8844.

JOAO PESSOCA - Troca-se casa, por
chácara ou sitio. Tr: 9937-5683.

PiÇARRAS - Vende-se, nova, 82m', 3

qtos, sala, coz conjugada, bwc,
lavanderia e garagem com churr. Terreno
cf 312', murado, prox Candeias e Bali
Hai.c/ documentação, pode ser

financiada. Tr: 8443-2506 ou 3370-
5338.

TRES RIOS DO SUL - Aluga-se, de alv,
130m2, garagem, lav, 3 qtos, sala, e

demais dependências. R$ 450,00. Tr:
3370-1447

ILHA DA FIGUEIRA - Vendem-se,
novos. R$ 115.000,00. Tr: 33760102.

CRECI2183-J.

ITAPEMA - Vende-se, mobiliado,
churrasqueira privativa.Tr: 47 3361-
5266 ou 9938-6184.

COMPRA·SE - Apto até R$ 95.000,00 à
vista, de preferência próximo Angeloni.
Tr: 9993-4100.

• TERRENOS
AMIZADE - Vendem-se, 02, sendo 01 cf
escritura, com 325,83m2 e outro sf
escritura cf 351 m'. R$ 49.000,00 cada.
R$ 20.000,00 de entrada + parco
CRECI/SC 2716 J. Tr: 3274·8844.

FIRENZE 111- Vende-se, 14x24, nego Tr:
3371-5031 ou 91 08-5150

SÃO LUIZ - Vende-se, 370m, asfaltada.
R$ 50.000,00. Tr.: 3371·6069
creci11831.

UBATUBA - Vende-se, 700m da praia, ou
troca por terreno ou casa em Schoroeder.
R$ 85.000,00. TR: 9962-3664.

VENDE·SE - Prox a Malwee, plano. R$
38.000,00. Tr: 3376·01 02. CRECI2183-J.

• CHÁCARAS
GARIBALDI· Vende-se ou troca-se sitio.
Tr: 3055-8075 na parte da manhã.

RIO CERRO" - Vende-se, 50mil m2, 2
lagoas, ótima localização, cf
escritura.Tr: 3376-0726.

RIO DA LUZ - vende-se, 1 Omil m2, casa,
rancho, lagoa. R$ 75.000,00. Aceita
carro nego Tr: 3371-6069 creci1183f.

SCHROEDER I - Vende-se, 40.800m',
casa, rancho, 3lagoas, nascente, aceita
casa ou automóvel no nego R$
120.000,00. Tr: 3370-4927.

Rodízio = R$ 15,00
Pizza G 35cm = R$ 20,00
Pizza M 30cm = R$ 13,00
Pizza P 25cm = R$ 8,00

* Bordas recheadas
* Entrega. à consultar taxa

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

illiT'ÜW:'l
permercado Angelon
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FAFIPA� FACULDAD.E ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E LETRAS DE PARANAVAI

REcoNHECIDAPELO GOVERNO FEDERAL (MEC), CONFORME DEéRETO N"·69.599 DE 23/11/1971.

Centro Sul-Brasileiro de Pesquisa
Extensão e Pós-Graduação

Pós-Graduação em:

NEUROPSICOPEDAGOGIA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA
(Complemen.to em Neuropsicopedagogia Clínica)
LíNGUAS MODERNAS E INTERDISCIPlINARIDADE (Português e Inglês)
INTERDISCIPUNARIDADE COM ÊNFASE EM HISTÓRIA E GEOGRAFIA

EDUCAÇÃÔ FíSICA ESCOLAR E INTERDISCIPlINARIDAQE
EDUCAÇÃO FíSICA ESCOLAR ESPECIAL

Locais dos Cursos: Hotel Itajara e Hotel San sebastian

Coordenação Regional: Lilian Derreti
e-mail: censupeg@censupeg.com.br/licajs@hotmail.com/
Telefones: (47) 3275 - 3786 / 9135 - 8778

\WIW,censupeg,com.br

FILHOTES'- Vende-se, 4 collies, puros. R$
.

lugares, madeira maciça, e tampo
200.00cada. Tr. 3374-(')508. giratório. R$1800,OQ. Tr: 8408·91 14

GUITARRA -- Vende-se, Jackson Flying-IJ,
vermelha, japonesa, nova. RS 2.000,00.
Tr: 3370-5533.

PADARIA E CONFEITARIA. - Vende-se.
com todos os rnaqunários ie clientela
formada. Tr: 3372-1058.

lREVISAO - Iknde-se, 14", CGE, com

cortrob.serni rovo, R$150,OO. Tr.3273-7946.
LANCHONETE - Vende-se, completa no

Bairro Baependi. Tr: 9613-7754.

MAQUINA - Aluga-se, de costura. Tr:
3371-1'3D50u 9962-772Q.

VENDE·SE TRAILER -Venda-se, de lanche, completo,
com mesas e cadeiras, com cobertura
rústica. TI': 9973-8881 ou 3273-5822.

AR CONDICIONADO - vende-se, Splinger,
1 ürnil BTU'$"R$ 200,QO. Ti: 9105-4572

• DOA-SE '

MAQUINA - Vende-se, para estampar
caneta, cartões em pvc €i cam sas, nova,
acompanha 1.000 canetas + 40 lolhasde
papel transler; Troco pormotoou material de
construcão. Tr: 3376,1514' ou 9945,4276

ROdrigo'(após 18h).
'

MESA - Vende'se, d.e jantar, com 8
PRECISA,SE - De um guarda roupa,
doação. Tr: 3376-4063.

CELULAR -, Vende-s.e, MolQrôla Vi 91,
Brasil Ielecorn de cartão, c! ohip s/limites
de bônus. Tr: 9176;5803,

GAlA - Doa-se, siamesa com 1 filhote. TI':
3376-3741.

CHAPAS E MESAS - Vende-se, . para
estamparia. Tr: 3370-8897.
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Siqueira
CONSULTORIA
HABITACIONAL

Ziener

Processo para liberação de FGTS e/ou
financiamento de:
• Aquisição de Imóvel Pronto, CORRESPONDENTE

• Aquisição de Terreno e Construção,
• Construção e Reforma. �

• Despachante Imobiliário

-EMPRÉSTIMO PESSOAL, PARA:
Aposentados e pensionistas, Funcionários Públicos
e Funcionários das empresas:
Weg, Duas Rodas e empresas conveniadas.

iran@netuno.com.br
Fone (47) 3370-9849
Av. Pref. Waldemar Grubóa, 2655 - Vila Lalau

(ao lado Besc Portal) - Jaraguá 00 Sul
I

I

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA iRENIDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO S,ULlSC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- CabeJeireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maqulaqern

. TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu

-

_ Quiropraxia c

- Massagem na Cadeira Ergonômica

Mais informações: 47 - 3275-4125
Rua João Marcatto, 156 centro - Jaraguá do Sul - se

E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

www.sc.senai.br --I (41) 3312 9500

SENA/se-
JARAGUÁ DO SUL

SI'=�::;::�.:'�.d.'1.";"'Z" A INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO

!Técnico em Enfermagem 11800
!_. __ ._._. ... _. ,i .

[Técnlco em Alimentos 11500 11/5/2009
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Você nem vai querer dormir...

FONES:{47) 3, 71 7326/88141696 .

RUAPR,ESIDeliE �!'>rrAclo PESSOA, 5i:I2 Ca:líRO JAAAGuA 00 SUL
(EM FRENTE AO RESTAURANTE LINHO BATISTA, fUNOOS DA CLINICAOíRrO " PI..,!)

ESlACIONM1ENíO PRÓPRIO
'

CLíNICA

A Dental Jaraguá preocupa-se com o

bem estar de seus clientes valorizando
o conforto através de inovações de
trabalho para você possuir um
saudável e bonito sorriso,

3275-0128
Rua Henrique Piazera, 230 - Cenlro

,. INSTITUTO DE BElEZA II '�FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO : SAÚDE BUCAL

�ij��Offfi3'íl<B'Í)�
RUA PRESIDENTE EPITÀCIO PESSOA, 532

ítl,. PILATES

EKILÍBRIO OdQotQI;Olia 24 h
Farmácia de Manipulação

Ml'dicamentos em gl'ral
Manipulação de fórl!1ulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados J I I

__J-.iJj
Clínica Geral
Périodontia
Implantes dentais
Próteses Dentais

Rua João Picolli, 110 - Centro

Tl't 3371-8298 Angelo Schiochel, 173, Cenlro. Jaraguá do Sul
( próximo ao Beira Rio) fone: 3055�0024
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RETRUCANDO
Como a minha coluna é democrata e não sou o dono da verdade, abro espaço
para receber também críticas. Hoje é a vez do meu amigo Jota Sacht soltar
verbo e falar de um comentário deste colunista.
"Caro amigo Moa; me achei no direito de responder sobre ii notinha "Bron
ca", na sua coluna de sábado. Concordo em .partes e discordo' em outras.

� .

Como produtor e empresário de bandas com estilos variados, quero dizer o
seguinte: Se você tivesse ido na Scar, na quinta (29), e visto o show do grupo
Nova Tendência, acho que pensarias diferente. A apresentação foi memorá
vel. A festa que teve integração dos músicos do Femusc, eru para durar duas
horas e foi prorrogada por mais duas. Tudo porque os cantores de países
latinos, que estavam presente, se encantaram e resolveram cantar, tocar e

confraternizar com os músicos aqui de Jaraguá. Aliás, os gringos saíram ras

gando-elogios pela nossa iniciativa. Nada contra bandas que vem de fora e

também achei muito útil a sua colocação, mas o povo jarõguaense deveria
dar mais valor a prata da casa".

JOTA SACHT
.

4733760414

Rua José AlIIOOs, 80 si 03
Coo1ro - Jaraguã 00�

"Antes de começar o
.

criticar os defeitos dos
outros, enumero 00

"menos dez dos teus.
A. LINCOLN

SE PASSOU
Recebi por e-mail que uma jovem aqui
de Jaraguá, bonita e filha de um co

nhecido diretor de uma importante
empresa, andou passando dos limites
numa festa em Balneário Comboriú.
Mesmo namorando, a moça foi sem o

amor para uma festa e deu em cima
de um playboy. A noiva que estava por

. perto quase perde a postura ... Foi uma
saia justa. A ala vip quase veio aba.ixo.

LíDER
Gosto de dar elogios a quem me

rece. Hoje vou rasgar a seda para
a Wizard Idiomas, que sempre
esteve à frente do seu tempo, ln

.

corporando novas ações, criações,
conceitos e recursos que facilitam
o processo de aprendizado do alu
no. No mercado de ensino de idio
mas desde 1987, a Wizard é líder
em Seu segmento no Brasil e já ul
trapassou as fronteiras nacionais.
Atualmente são mais de 1.200
escolas trabalhando em sintonia,
cujo objetivo educacional é esti
mular a aprendizagem do aluno
em todos os sentidos. Além disso,
a metodologia busca o desenvol
vimento pessoal, cultural, social
e acadêmico do aluno através de
técnicas avançadas de neurolin
güística. As aulas já iniciaram e os

matrículas continuam abertas, com
grupos reduzidos por uma questão
de qualidade no ensino, poro Teens
e Adultos com várias modalidades.
Bolo branca Eliane e léca Póvoas.

CASARÃO
No sábado, dia 7, Thiago
Mattos e Pepe Narloch
prometem festa daquelas
no Casarão. Para animar li
noitada, presença dos DJs .

Xalinh.o e Carlos Fuse e o
.

dupla sertaneja MOllo e

Gabriel.

�
A moreno Hoidê Campos� uma linda mulher

É DEMAIS!
Essa é pra quebrar. Não é que o vovô Nonô podé fazer filme pornô! A produ
tora de filmes eróticos Sexxxy World está negociando para tornar estrelo de
seus filmes o ex-BBB Norberto. Segundo informou o ãssessorio de imprensa
da produtora, a idade do ex-brother não é um empecilho, pelo contrário, é
um dos motivos que leva a empresa o correr atrás de Norberto. A produtora
quer também a sister Naiá participando do longa metragem. Pronto, agora
só falto chamar o Rabinho para completar o elenco. Socorro!

NAS RODAS
• Recebi o visito do meu amigo e

ex-craque de futebol Alaor Palácio.

Sempre simpático e gentil.

descolados do urbe.

• O querido casal Pedro Dias leite e

Jordana Sofia Prótes completa, hole,
o primeiro ano de um namoro super
opoixonad.Q, que será comemorado
com um romântico jantar o dois,
com direito à troco de presentes e

tudo mais. Parabéns amigos, agora
só falto marcar o doto do noivado.

• Como agora vai ter que viver com
um pé aqui e o. outro em Curitiba,
Deise Pillar onda no maior drama.
Apaixonado pelo bucolismo do cidade
modelo,.elo está pensando, serícmen
te, em montar residência por lá.

• A academia Curves, só para elos,
recém' inaugurado em Jaroguá dó
Sul, está fazendo o maior sucesso.

É o que se comenta nas rodas dos

• Sra. Carmem Breithoupt, outro
mulher de nosso sociedade que car

rego, alm da beleza, muito simpli
cidade e·amor Q{) próxinw:- .

• Hoje à noite, no london Pub,
tem acústico com o bom cantor
Renato Aguiar.

�

Fazer um happy hour no
Califórnia lanches. Cés'(Jr

Gaúcho, dono do pedaço, tem
. .l11ostrado que sabe receber.

.
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t, .

Os filhos Letícia e Leandro e a esposa Joanita, desejam muitas
felicidades para Rogério Maestri, que dia 9 comemora idade nova.

VARIEDADES��������-

A esposa Marcélia e os funcionarios da
lU Usinagem mandam os parabéns para Elson

J. Krutzsch, que dia 23/1 comemorou idade nova.

A esposa Cris e a filha Sarah mandam um

beijão e muitas felici�ad�s para Cláudio, que dia
8 comemora mais um ano de vida. Felicidades!

Felicidades para o casallvania e fernando, que
já est� com casamento marcado para março!

Parabéns para Sueli Layter, que ontem completou
24 anos. O esposo Juliano Alves e o filho Hugo

Antony desejam muitas felicidades.

t

Por.�.éssiéo EhmRe KraetzeJ
:\ 4".recepcoo@ocorreiodopovo.com.bt.'

, ,:;%,'

Os pais Ane e Luiz parabenizam Ismael,
que dia 31/1 comemorou idade nova, e

desejam muitas felicidades.

Parabéns para Alexandre Bartel Manske, que hoje
completa 21 anos. "Que deus abençoe a pessoa
especial que você é". Feliz aniversário é o que

deseja sua mãe Beatriz e família.

Parabéns para
Josimere,

que comemora

idade nova

no mês de
fevereiro.

Felicidades e

muito sucesso
/

é o que deseja
seus pais e

suas irmãs

que te amam

muito!
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PorJéSSica Ehmke Kraetzer
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

de hoje o
linda

osso
coluna

. e
Joison.

Enfeitando
o n

f1ho de
Silvano

Isabel de 6
meses,

I

I ·t n
mondam os

Os pois
Patrício e C �I ��tor F. deOliveira,

. o o lindo
Jooo :

parobens po.r 11 ompletou 2
omnhos.

que dia
24 c

,

-r

Na foto o eSperto LUisA .

aproveita e faz a festaconmtomo: qUea agua.

Parabéns
para a

gatinha

Luana
Helena
Afillnitz
Ridget;

que dia 10

cOmpletou 6
aninhos. Os
paisAfagrit
e Clemens,

irmã
Verônica e
toda família

. desejam
feliCidades.

Parabéns para o
sorridente Fronce��o,

.

que dia 24/1, com�letou � anos. BellOS

de seus pais LUIs e
MOlso Innello.

Parabéns para a fOfinhaSind .

qUe cOmPletou 4 aninh
YE"'.anUelltGattis,

desejammUita:;�/�:i::��:ellieNei

gatinhoMike, que
Parabéns por��iO 25/1. Quem

desejo

completo�_7 ano é o mõe
Rosongelo e os

muitos !eh�ldOdeAs drézinho e .Fobíolo.amiguinhos � Aline e Geners.on
sentem-se

mUito

orgulhosos
e

agradecem
o

Deus todos
os

dias por
terem

dois filhos

maravilhosos.

Gustavo de 7

anos e
Leonardo

de 7meses.

110 falo as lindinhasAn .

(D), amigUinhas insepa�a.Ca�olma (E) eRafaella
" VeIs em um

.
. 'demUita alegria.

momento

�:ft . T d Cunha "'zen'"

A gotinha Th�íso�Id�ISpe�o momõe Débora.
charme no praia,

cllce o

•
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Em Massaranduba
Está confirmado poro este fim-de-semono, em Mossorondubo, o
10 Etapa do Copo Contestado de Velocross 2009_ A competição
reunirá os melhores pilotos de Santo Catarina e do Paraná_ Será
a primeiro prova oficial da temporada, que neste ano terá duas
etapas a-mais do que no ano passado (de oito passou poro
dez), porque aumentou o número de cidades interessadas em

.

sediar a competição. Em Massarondubo a novidade será a

apresentação da categoria quadriciclos.

POLÊMICA EM SCHROEDER
O Campeonato Aberto de Verão de Schroeder está chegando e o novo

regulamento já vem 'causando furor entre os responsáveis pelos equi
pes. Neste ano, será permitido o inscrição de cinco jogadores federa
dos. Uns defendem a novidade, alegando que o compeonatõ aumenta
rá o nível técnico e terá jogos mais interessantes. Já os que são contra
acreditam que a competição perderá um pouco da tradição que tem.
Falando bem ou não, o novidade já chamou o atenção poro o certame.
Oue,.com ou sem federados, já é tnnlicional.

FUTSAL DO PARANÁ
Foi apresentado oficialmente o nQvo elenco do Umuorama, time que
disputará a Série Ouro do Paranoense e a liga Futsol deste ano. E o

.

ex-jogador da Malwee, Augusto, dispensando no ano posslfdo, foi con
firmado. entre os reforços. Outros contratados são Canaborro e Pica
Pau (ex-Ulbro), Jorge Alex (ex-Teresópolis), Rubinho (ex-Banespa) e

Joiminho (ex-Petrópolis). Já no Marechal Cândido Rondon (time que
também estará no liga deste ano), quem chegou foi o goleiro Diogo,
que defendeu a Malwe.e em 2008.

- JOGO DE HOJE
Parece que continuo confuso o calendário do Campeonato Cotari-

.

nense por causa do brigo da transmissão. No site do competição do
ClicRBS e até mesmo no Globoesporte.com, o jogo entre Criciúmo x

Chapecoense está marcado poro os 22 horas. Já o si te do Federação
Cotarinense de Futebol e o oficial de ambos os clubes coloco o jogo
às 20h30. A tabela está assim porque eles mantiveram o primeint que

.

foi divulgada, quando foi anunciado o "contrato" com a RBS. Com à
manutenção dos direitos da RIC/Record, o jogo foi pras 20h30.

O MONSTRO
Kobe Bryont é realmente o grande nome do basquete no atualidade. E
no último rodado do NBA ele deu mais uma demonstração do porque
do adoração em torno do nome dele. Contra os New York Knicks, em
pleno Mod�son Squore Gorden, ele anotou 61 pontos na vitória dos
tokers por "126 a 117. Foi o maior número de pontos registrado por um
otleto em uma partido no Modison. Mos o recorde pessoal de Bryont
aconteceu em 2006, quando marcou 81 pontos contra o Toronto Ro
pids. A atuação brilhante fez com que ele saísse aplaudido de pé até ,

-

pela torcida adversário.

ESPORTE----------

GUINADA

Meninos do juvenil voltaram da Copa Sul-Americana com a taça e a vontade de conquistar mais títulos

'Base do Juventus
vive bom momento
Times são reforçados por jogadores do futsal
JARAGUÁ DO SUL

o ano de 2009 tinha tudo

para não ser bom para os garo
tos da base do Juventus. Como o

Moleque Travesso não participa
da DIvisão Principal do Campe
onato Catarinense os times da
base também não podem compe
tir pelo Estadual. Mesmo sem fa
zer parte damaior competição da
base catarinense, as perspectivas
para 2009 são as melhores possí
veis para a garotada do Juventus,
que já começou bem com a con

quista da Copa Sul-Americana
de Futebol de Base (onde compe
tiram com apoio da Usapeças).

O técnico do juvenil e in

fantil, Alfredo Gonçalves, o

Biro-Biro, disse que o objetivo
é manter as categorias menores
treinando independente se tem

ou não calendário. "[á tivemos
a primeira competição (a Sul
Americana) onde fomos cam

peões com o juvenil, em março
temos o convite da Prefeitura
de Rio do Sul papa participar do
torneio Sul-Brasileiro, em julho
vamos a São Paulo e depois tem
o Juvenil Aberto e queremos
representar o município nos Jo
guinhos Abertos", informou.

Outro fato que promete dar
uma guinada nas categorias

Equipe está fora do Estadual, mas já tem outras competições programadas
�

.
,

de base do Juventus é a ida de dos técnicos de futsal. Vamos

jogadores dos sub-15 e sub-17 aproveitar muito bem esses ta
da Malwee para o time trico- lentos", analisou. ,_

lor. "Nas categorias menores Sobre novas revelações, Biro
é que se formam os grandes comenta que' "a região é muito

jogadores ainda mais agora rica em jogadores". "Um exem

que afebre do futsal está indo pIo foi o que aconteceu na Sul

para o campo", declarou Biro, Americana. Fomos campeões
explicando que essa "febre" se

.

invictos, tomamos apenas um

dá pelo fato das categorias de gol, com jogadores do campo e

base do futsal terem sido de- do futsal. Acredito que vamos

sativadas. formar grandes equipes e futu-

Segundo Biro, são 40 joga- ramente acreditamos em gran
dores que vieram do futsal, mas des negócios e quem sabe ter

apenas dez deverão ter vaga retorno financeiro", ·finalizou.
nos times de base do Juventus.
"Conheço o grande trabalho GENIELLI RODRIGUES
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Times em busca do primeiro lugar
Paulistão e Carioca têm disputa acirrada pela liderança das competições
DA REDAÇÃO

Os dois maiores torneios es

taduais do Brasil, o Paulistão e o

Carioca, estão com disputa acir
rada pela liderança. Nos jogos da
quinta rodada do Campeonato
Paulista, apenas Corinthians e

São Caetano podem conquistar a
primeira colocação, já que o Pal
meiras não entra em campo no

meio da semana (por causa da
Libertadores) .

O Timão enfrenta o Paulista
fora de casa, às 22 horas. O téc
nico Mano Menezes não terá o

volante Cristian, que sofreu uma
lesão no ligamento do joelho
esquerdo. A tendência, porém,
é que Cristian não passe por ci

rurgia. Sem ele, Mano Menezes

pode escalar Fabinho ou Túlio.
O São Paulo pega o Bragan

tino, no mesmo horário, no Mo
rumbi. O rodízio de jogadores

4° RODADA
ONTEM

. 19h30 - Cabofriense x Americano*
HOJE
16h30 - Tigres x Madureira
16h30 - Boavista x Macaé .

1'9h30 - Flamengo x Mesquita
22h - Resende x Vasco
AMANHÃ
16h30 - Bangu x Friburguense
18h45 - Duque de Caxias x Fluminense
21 h - Botafogo x Volta Redonda

6° RODADA
HOJE
20h30 - Atlético Tubarão x Moremo Dias
20h30 - Criciúma x Chapecoense
AMANHÃ
19h30 - Joinville x Metropolitano
20h30 - Brusque x Atlético Ibirama
21 h45 - Figueirense x Avaí

CAMPEli�Am GAÚCHO
5° RODADA
ONTEM

.

19h30 - Juventude x São José*
20h30 - Brasil de Pelotas x Santa Cruz·
HOJE
17h - Avenida x Sapucaiense
19h30 - Novo Hamburgo x Caxias
20h30 -Internacional-SM x São Luiz
20h30 - Esportivo x Ypiranga
22h - Veranópolis x Grêmio
AMANHÃ
21 h50 -Internacionill x Canoas

4° RODADA
HOJE
.16h30 -Iraty x Cascavel
16h30 - Nacional x Cionorte

da equipe titular não será mais
usado pelo técnico Muricy Ra
malho, que ficou descontente
com a derrota do time para o

Santo André.

Já o Campeonato Carioca está
em sua quarta rodada. Dos times
grandes, Flamengo eVasco jogam
na noite de hoje. O Mengo pode
rá assumir a liderança do Grupo
B, já que o Botafogo joga amanhã
contra o Volta Redonda. A novi
dade rubro-negra fica por conta
da estréia de Zé Roberto. Só não
se sabe se o camisa 10 começa no
banco ou em campo, como titu
lar na partida contra o Mesquita;
às 19h30, no Maracanã.

Pelo Grupo A, Vasco não quer
se distanciar do líderAmericano.
O time pega o Resende, às 22h,
fora de casa. O técnico Dorival

Júnior confirmou Fernandinho
no meio de campo.

5° RODADA
HOJE
19h30 - Ponte Preta x Marília
19h30 - Botafogo x Guarani
19h30 - Portuguesa x Oeste
19h30 - Barueri x Ituano
19h30 - Mirassol x Santo André
22h - Paulista x Corinthians

.22h �SãO Paulo x Bragantin0:J

AMANHÃ
21 h30 - Guaratinguetá x Mogi Mirim
21 h30 - Santos x São Caetano

*Jogos não encerrados até o fechamento

.,

Vasco não quer se distanciar do líder Americano, mos poro isso preciso vencer o Resende, hoje, foro de coso

Morcílio Dias jogo no Sul do Estado poro se manter n9s primeiros posições

Expectativa 110 clássico·

------�·"N,fj;ii,l:jih1i.I--------
19h30 - Atlético-PR x J, Malucelli
20h30 - Iguaçu x Foz do Iguaçu
20h30 - Toledo x Paranavaí
21 h45 - Londrina x Rio Branco
AMANHÃ
21h50 - Paraná x Eng. Beltrão

Dois-jogos abrem a rodada do Catarinão
Diferen_ça do primeiro para o sétimo colocado é de apenas três pontos
DA REDAÇÃO

Está tudo embolado no Cam

peonato Catarinense 2009. A di

ferença entre o líder, o Atlético
de Ibirama, e o sétimo colocado,
o Brusque, é de apenas três pon
tos (dez contra sete). Portanto a

briga pelo título do turno segue
gberta. E dois jogos abrem, hoje
às 20h30, a 6a rodada da compe
tição.

Em casa, o Criciúma, terceiro
colocado com nove pontos, rece
be a Chapecoense. O Tigre acre

dita na vitória que o recolocaria
na liderança da competição, pelo
menos provisoriamente. Já o Ver
dão do Oeste está confiante, pois
vem de duas importantes vitó
rias. Se vencer, o time entra vez

na briga pelo título do turno. Ao
menos é o que acredita o lateral
William Amaral. ''Vamos tentar

conquistar a vitória lá", avisou.
Também no Sul do Estado, o

Atlético Tubarão recebe o MarCÍ-
o lia Dias. O time da casa vem de

empate com o Avaí em OxO em

plenaRessacada. Mesmo na vice
'lanterna, o técnico Marcelo Cabo
acredita no potencial da equipe
para chegar mais longe. Já o Ma
rinheiro chega commoral depois
da vitória contra o Criciúma.

As atenções desta quinto-feiro
estarão voltados poro o clássico
entre Avaí e figueirense. O Leão
da Ilha tem vários problemas para
o confronto - os zagueiros André
Iuratte e Cássio,· os laterais Htl
nl Uendel e Ferdinando e os

atacantes Evando e Willian, todos
com problemas de lesão. Já no

Figueirense, os novidades da se

mana foram a recusa do técnico
Pintado que recebeu prepostn do
Noroeste (SP) e da chegada do vo

lante Rômulo.
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HOMENAGEM MERECIDA III
Aí surge uma luz no fim do túnel, na"visão do maestro-oboísta que in
seriu JaraguQ do Sul no 'cenário internacional da música erudita.,"O Fe
musc, com o apoio e a generosidade do empresário Wandér Weege;
da Malwee Malhas, decidiu modificar este cenário. Foram encomen

dadas cinco harpas da renomada fábrica estadunidense Lyon&Healy, e
foi contratada uma professora de harpa para Jaraguá dO Súl, que hoje
possui o mais moderno estúdiode harpa no Brasil, para onde agora se
dirigem estudantes de harpa provenientes de outros estados do Brasil.
Além disso, uma nova encomenda de 12 harpas (para um total de 17

"
-

provenientes da fábrica de Chicago)
está prestes a ser enviada ao ,Brasil,
aguardando somente a passagem do,
inverno estadunidense poro que estes
delicados0 instwmentos nõo sejllffi
prejudicados durante suo viagem"

HOMENAGEM MERECIDA
Quem está acompanhando o Femusc percebe claramente que o evento vem conquistando o comunidade o cada
edição. Mos isto não acontece por ocaso, é fruto detrahulho de pessoas comprometidos com o cultura, tendo o frente o

Instituto Femusc, criado justamente poro buscar este envolvimento do sociedade e conquistar o adesão de lideranças
influentes do município. Por isso, o homenagem feito 00 empresário Wandér Weege, que recebeu o título de sócio
benemérito do Femusc, é mais do que merecido. Graças 00 gesto deste mecenas do cultura catarinense, Jaraguá do
Sul se tornou o mais importante centro de estudo de harpas, como confirmo o próprio diretor artístido Alex Klein,
00 informar que muitos músicos profissionais estão se transferindo poro o cidade por que aqui encontraram os

condições ideais 00 desenvolvimento de seus estudos.

HOMENAGEM MERECIDA II
Conto Alex: "Dedicar-se à harpo no Bra
sil era muito complicado. O país contava
com cerco de 40 instrumentos poro todo
o térritório nocional. O preço do aluguel
poro uma harpo chegou o RS 18.000 por
semana, pagos adiantados, e orquestras
que não possúíam instrumentos optavam
por um repertório onde o presença do
harpo era facultativo ou não existente.
Estudantes do instrumento abandonavam
seus estudos por falto de instrumentos,
professores e oportunidades. Com o fal
ta de instrumentos e incentivo por porte
de orquestras profissionais, o ensino e

desenvolvimento do harpo como instru
mento profissional no Brasil foi reduzido
o um mínimo".

CÂMBIO
COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,319 2,321 -0,30%

. 2,998 3,002 0,41%

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em USS)

_B_8_rll_t_E_ll_.ts_c_h8_V_Infemo astral--HEADHUNTER

M
Espero que ela

entenda a importância
do ensino superior

fnrmcl e invist_p nisso, .

logo que puder

�

Não sou nenhum guru e nem acredito muito
nessas coisas de astrologia. Mas, às vezes, escuto
histórias que me fazem duvidar até das minhas
próprias crenças. Veja a história de uma amiga.

Silvana sempre foi uma pessoa invejada no seu
. meio social. Jovem, trabalhava na área comercial,
com um salário razoavelmente bom. Tinha um bom
marido, que ganhava o suficiente para mantê-los e

moravam junto com o pai viúvo dela, que também
contribuía com as despesas da casa. Para comple
tar, o casal tinha um filho, para o qual dedicavam
todas as suas conquistas.

Durante anos, Silvana viveu feliz com sua situ

ação e, por considerá-la estável, não se preocupou
com sua formação técnica. Porém, tenho certeza.

que ela não imaginava o que. estava por vir.
Seu "inferno astral" começou quando seu pai

arrumou uma nova namorada e decidiu-se mu

dar para o norte. A princípio, isso não causou

muito efeito, afinal continuava respaldada pelo
marido. Entretanto, a empresa que ela trabalhava
resolveu fazer cortes e ela estava na lista. Mesmo
assim, Silvana não se desesperou, afinal, tinha o

marido para lhe assegurar. Mas, quando menos

esperava, seu marido também foi demitido. E, ao

invés de unirem forças para reverter a situação,
ele decidiu deixá-la e começar uma nova vida
sozinho.

Silvana se viu no olho do furacão. Sem pai, sem
marido, sem emprego e com. um filho para susten
tar. No princípio, ela se perguntava o que fazer para
dar a volta por cima, pois, mesmo com anos de ex

periência em vendas, possuía a.píor das desvanta
gens competitivas, a falta de formação superior.

Fico me perguntando o que fazer para ajudá-la,
porém sei que é difícil. Entretanto, o que considero
mais importante agora é que ela busque a força in
terior que possui e acredite que pode e, que mesmo

possuindo alguma desvantagem, ter a consciên
cia de que possui outras vantagens. Depois disso,
aproveitar ao máximo sua rede de relacionamento,
pois dali podem surgir bons negócios. E, por úl
timo, expor-se o quanto puder: freqüentar eventos
e conhecer pessoas influentes.

Seguindo esses passos, tenho certeza que Sil
vana logo achará a solução para seus problemas.
A ela, desejo sorte e, principalmente, juízo quando
encontrar seu novo emprego. Espero que ela en

tenda a importância do ensino superior' formal e
invista nisso, logo que puder.
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OUTRO RECORDE

Aprovação de lulasebe para 84%
Dados da pesquisa CNT/Sensus também mostrani recorde no apoio ao governo
BRASíLIA

As avaliações positivas do
governo e a aprovação pesso
al do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva atingiram, em

janeiro, níveis recordes na

série histórica da pesquisa
CNT/Sensus, divulgada on

tem. A despeito dos sinais de

impacto da crise financeira in
ternacional sobre a economia
doméstica, a avaliação positi
va do governo subiu de 71;1%,
em dezembro, para 72,5% em

janeiro. Este é o maior índice
da série histórica.

A aprovação ao presidente
Lula passou de 80,3%, em de
zembro, para 84% em janeiro.
A desaprovação ao presiden
te diminuiu de 15,2% para
12,2%. A avaliação negativa
sobre o governo recuou de
6,4'% para 5%, enquanto a

avaliação regular ficou prati
camente estável, passando de
21,6% para 21,7%.

.

Segundo o presidente da
CNT, Clésio Andrade, a alta
da popularidade de Lula e de
seu governo se deve ao fato
de as pessoas acreditarem
no discurso do presidente de

que a Grise é passageira e que
o governo está agindo para
superá-la. "Há forte esperan
ça da população centrada no

discurso e ações do governo.
As pessoas acreditam que a

crise é passageira", disse An
drade, destacando que, pes
soalmente, não acredita que
a atual crise terá curta dura

ção. "O presidente Lula vi
rou a âncora da esperança",
acrescentou.

AGÊNCIA ESTADO Aceitaçõo pode estar relacionada ao fato das pessoas acreditarem no discurso de Lula sobre a crise

Polícia prende suspeitos de
colaborar com a AI-Qaeda
MADRI

Apolícia espanhola prendeu
pelo menos 13 pessoas em Bar
celona e em Valência suspeitas
de falsificar documentos para
a Al-Qaeda, informou ontem o

jornal espanhol "El País". A in

vestigação ainda está aberta e

pode ser ampliada para outras

_ partes da Espanha, embora ain
da não esteja claro se todos os

detidos tinham ligações com o

grupo islâmico. Na operação,
11 paquistaneses, um indiano e

um nigeriano foram presos.
O "El País" afirma que os de- .

tidos são acusados de fornecer

passaportes falsos para inte-

grantes da Al-Qaeda. A polícia
investiga também se os suspei
tos tinham ligação com grupos
Islâmicos jíhadistas. A rede
também faria tráfico de drogas
e de seres humanos e.Iería ra-,
mificações na França, na Bélgi
ca, na Suíça, na Alemanha, no
Reino Unido e na Tailândia.

A Espanha sofreu o ataque'
mais violento promovido por
radicais islâmicos em solo eu

ropeu, quando trens de Madri
foram alvos de. bombas, em

março de 2004, que mataram
191 passageiros e feriram ou

tros 1.800 três dias antes de
uma eleição geral.

Jovem ac;usado de falsificar documentos é preso durante em Barcelona

Palestinos negociam ajuda com Brasil
Pacote de US$ 10 milhões para colaborar com Autoridade Palestina

O Brasil negocia um pa
cote de US$ 10 milhões para
ajudar a Autoridade Palesti
na, disse ontem o ministro
da Saúde palestino, Fathi r

Abu Moghli.· Segundo ele, a

aprovação do projeto - que
vem sendo debatido desde
2007 - aguardá apenas a vi
sita do presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva a Ramallah,
na Cisjordânia. Doadores de
todo o mundo reuniram-se
em Genebra para debater o

pedido de ajuda da ONU (Or
ganização das nações Unidas)
para a reconstrução da Faixa
de Gaza. A ONU pede US$
613 milhões para as necessi
dades mais emergenciais.

Nos primeiros dias do
conflito, o Brasil enviou to
neladas de medicamentos·e
outros materiais para ajudar
os palestinos. "Negociamos
também com o Brasil um pa
cote de ajuda de US$ 10 mi

lhões", disse Moghli. Segun-
.
do ele, US$ 6 milhões seriam
usados para a construção de

postos de serviço médico e

treinamento. O restante do
� pacote seria usado para edu-
cação.

Ministro palestino afirma que projeto aguarda apenas aprovaçõo do Lula

Investigaçã9/'
,A ONU disse que nõá apen�s as

. ações de Israel, mas também do Húmus
devem -ser investigódas para detenlli
nar se houve crime de guerra dUFdnte
a ação em Gaza. �'Há indícios de viola·
�s dos dois Iodos", alertou John Hol-

mequ�s�.cretário·gerol da ONU para
ASSuntos Humanitários. Por enquanto,
há apenas uma investigação aprovada
pelo Conselho de Direitos Humanos da
.ONU que pede uma avaliação do cem- .

portamento de Israel.
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O IPI reduziu. O tempo de ficar pensando também.
Ofertas imperdíveis na Caraguá Auto Elite. Aproveite.

PROMOÇÃO DE NOVOS: Fcx l.OVHT (coo. 5211R4). TolaI Ptex.MV08J09{2 portas) com preço ii vista: a par'Jrds RS 27.900,00 ou entrad.ade 6D% (R$16.794.00) e parcetas em 12 meses de R$ �.060.00,T<OOI de juros de 0,99% a,m,__a 12.55% e.a. Totalda operação RS29.514,OO. Todo cnenre
queChegar no concesetcnãnc \lolkswagen para comprar qualquermodelo Fax 1 ,O ce t.a (e1(ceto Crossfo)(). com ume carta ce Crédito (ConSórcio) de qtJalquerBanco, receberá um bónus de RS 1.000,00. Validade da campanha 31/0112009 ou enquanto durarem os estoques. O pagamento oeste
eõous ecootecera somente apõs oertY!oda documaf'ltação necessária. seecescx 1.6 {cód. 5:tGe4)MY08I09, lotai I'tex 4 POlias com preço promocionelil vista e partlr de RS44.290,QO ouentrada de RS 50% {RS 22.145,OOj e parcelas em 24 mesesdeR$1.095,96. Taxa de jurosdé 0,99% e.rn II

12.55% tu. Tolal da opAraçiio: RS 48.448,04, O cheque bônus é um desconto no valorde R$ 1.920.00 sobre de RS 44 .290,00 na compra do modelo 5Z6e4. Não poderá ser utifJzado para.ceuas finalidades ou em outros modelos. IOF e T'C inclusos na operação e noCET'para ícçea as modalfdades
de ünaecemeruo. QWestão sujeitas à aprovação de cadastro por parte da instituição financeira.Ao receberqualquerpercentuer de desconto, o crente ren(lflcla automaticamente aos valores de bônus descritos .• PromoÇ(íoVál!da até04:02f2OO9. rotos meramente IlustratIVas

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000
Caraguá Auto· Elite
Uma relação de confiança.

o tIrisfa escolheU den_
-1Iar I caminho dos Príncipes.
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