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Reforma também
dentro da Câmara
Além do prédio, mudanças serão feitos
no estruturo administrativo, começando .

pela demissão de comissionados.
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Segundo pesquiso do Fred Hutchinson
Cancer Research Center, nos Estados
Unidos, o uso assíduo ou em longo
prazo de maconha pode dobrar os ris
cos de desenvolver côncer de testículo.
Ao todo, 369 usuórios com a doença
foram entrevistados. O estudo indico
que usar frequentemente o erva do
bra a chance de criar o problema em

comparação com os homens que nun-
.

co fumaram maconha.
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Frango de forno
e limonada suíço
Gastronomia de hoje ainda ensino como fazer
espaguete parQ família e arroz de Braga,
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Cidade recebe
monitoramento Visite o apartamento decorado
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leonel Pavan esteve em Jaraguó do Sul
ontem, para acertar os últimos detalhes.
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Crescimento de Schroeder ganho
destaque no Vale do Itapocu.

Indústria avanço e já represento
66% do economia local, enquanto
agricultura fico com 12%. Desafio
ogora é fozer com que os serviços
públicos ocomponhem o demondo.
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CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Não seria de se estranhar o aumento de pessoas
com medo das chuvas em nosso Estado. Diante do
volume histórico das precipitações das águas em no

vembro passado. Até as tempestades nos parecem
mais violentas, ventos que derrubam árvores, arran
cam telhados e causam prejuízos na agricultura.

A questão em foco é: será que o medo fóbico tem

haver comigo? Um pouco de medo no intuito de nos

cautelar é bom, mas o medo que nos incapacita, nos
recolhe profundamente a estágios que' poderá nos

levar a depressões, angustias ansiedades não é reco
mendável - requer tratamento medico especializado.
Isso seria mais prudente a fazer. Mas o que serão essas

chuvas-todas? Em primeiro vamos pensar em algo so

bre as tormentas do tempo. Descargas Elétricas (raíos)
que rasgam nosso céu com violência sendo anunciado

depois pelo estrondo dos trovões, na verdade eles tra
zem benefícios para a atmosfera - aumenta o ozônio
que protege a terra dos temíveis raios ultra violetas do
sol - aumenta o oxigênio -

"

limpa o ar" - as trovoadas
fortes, mudam o ar quente do ambiente por um mais
frio, caso contrário a temperatura subiria muito e se

ria perigoso para nossas vidas ..
A água trás vida e progresso, quem vive sem água?

Imagine toda agricultura, todas as criaturas que vivem
na terra sem as chuvas. 'Conhece a Verdade e ela te
libertará'. Ao se aproximar uma tormenta, temos que
nos prevenir, procurar lugares mais seguros que seria
dentro de nossas casas, ficar atentos as previsões do
tempo, respeitar' o curso da natureza. No entanto, algo
justifica termos muito medo. Que é o desmatamento,
esse será o fim da humanidade, esse fará retornar as
viroses mais violentas, esse trarão chuvas mais fortes
e secas gigantes até esterilização do solo.

Tenha medo de quem desmata sem piedade, sem
controle, sem o mínimo respeito com a natureza - As
chuvas não são culpadas de nenhuma tragédia em SC
- A ausência pública e o desmatamento violento são
os réus que merecem ser levados ao tribunal.

EDSON GOMES, SffNmOR rúsuco

.Medo da
Chuva

Os textos poro esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com br. ou por corto poro o

Av. Prefeito Woldemor Grubbo, 1400 • Boependi· CEP 89256·500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

• telefone (' não serão publicados),

STF decide que condenado não pode ser-preso

THIAGO MARKIEWICZ,
DEPAIUAMENTO CíVEL
E EMPRESARIAL DA

CASSUL!ADVOGAOOS

Por sete votos a quatro, o Plenário
do Superior Tribunal Federal concedeu
um Habeas Corpus para permitir que
o acusado, condenado pelo Tribunal
do Júri da Comarca de Passos (MG) à

pena de sete anos e seis meses de re

clusão, em regime inicialmente fecha
do, que recorra dessa condenação, aos
tribunais superiores, em liberdade. Ele
foi julgado por tentativa de homicídio

duplamente qualificado.
Como o Recurso ainda não foi julga-

do e o acusado corre o risco de a ordem
de prisão ser cumprida, ele impetrou o

hábeas corpus no STF, pedindo a sus

pensão da execução da pena. Também
pediu que não se aplicasse a norma. do,
artigo 637 do Código de Processo Penal,
segundo a qual o recurso extraordinário
não tem efeito suspensivo.

O processo provocou prolongados
debates, tendo de um lado, além de Eros
Grau, os' ministros Celso de Mello, Ce
zar Peluso, Carlos Ayres Britto, Ricardo
Lewandowski, Cilmar Mendes e Marco

Aurélio, que votaram pela concessão do
Hábeas Corpus. Foram vencidos os mi
nistros Menezes Direito, Cármen Lúcia
Antunes Rocha, Joaquim Barbosa e EI
len Gracie, que o negaram.

Na fundamentação da, decisão, pré-

7'1 ".
valeceu a tese de que a prisão do acu-'
sado, antes da sentença condenatória
transitada em julgado, contrariaria o

artigo 5°, inciso LVII, da Constituição
Federal, segundo o qual "ninguém
será considerado culpado-até o trânsi
to em julgado de sentença penal con-,
denatória" .

Entretanto, é importante destacar
o entendimento do ministro Celso de

.

Mello que admitiu, que a prisão caute

lar processual é admissível, desde que
fundamentada com base nos quatro
pressupostos previstos no artigo 312

do Código de Processo Penal, que são
a garantia da ordem pública, garantia
da ordem econômica, conveniência da

instrução criminal e garantia da aplica
ção da lei penal".
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FALA Aí!
. "Sou vítima

de gravç
discriminação

pessoal. "
EDMAR MOREIRA (DE M-MG),

DEPUTADO FEDERAL'
e dono de casjelo avaliado em

RS 25 milhões nõo declarados
à Receito Federo I.

"Agoro ele
teró de prestar

contas."
JOSÉ MÚCIO, MINISTRO DAS

RElAÇÕES INTERNACIONAIS,
sobre o escândalo envolvendo o

deputado Edmar Moreira.

" É uma camisa
de força."

MANGABEIRA UNGER,
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS

ESTRATÉGICOS,
pregando o fim dos cargos

.

comissionados no serviço público.

CONSENSO
Enfrentamentos político-partidários
por conta das presidências de co

missões técnicos permanentes foram
deixados de Iodo no Câmara de Vere
adores de Jaraguá, que escolheu to
dos os membros por consenso. Agora,
espero-se que o mesmo consenso seja
aplicado quando do votação de proje
tos relevantes para o comunidade ou

quando as propostas não sejam perti
nentes com interesses coletivos.

o primeiro�t�e��p!�t!�rs�o����seneder ex-
pedito Júnior (PR-RO) e prevê o ampliação dos direitos dos consumidores.
Pelo texto,os fabricantes de produtQs alimentícios e de peças de vestuário
ficam obrigados-a idtmtificor, em embul�gens ou etiquetas, os componen
tes de origem animal utilizados na coo,fecção dos produtos. Expedito alego
que a legislação em vigor preocupa-�e""apenas com aspectos relevantes
do ponto de vista nutricional e sanitário" dos produtos, deixando de fora o

detalhamento sobre itens que podem afetar o decisão dos consumidores.
Ele cito o coso dos vegetarianos, que defendem,' ent@ os seus princípios,
o não consumo de produtos (roupase:,alimentos) que tenham sido elabo
rados com matéria-primo de origem :orlimal ou, que tenham sido testados
em animais. Os veganos não consoniem, por exemp'lo, carne, peixe, mel e
ovos ou produtos feitos com peles, 'couro, lã ou sedo..

.CADÊ O DINHEIRO?
Ao contrário do Câmara de Joinville, Presidente lula volto 00 Estado no �ia
onde o proposto inicial; duramente 27. Vem inaugurar, em FIQrianópolis,
criticado peJo população, era o d� . !Imo novo linho de transmissão do
alugar um car�o poro cada vereador e Eletrosul, ligando o Estado 00 sistema
mais três à disposição de outros servi- .; nacional de energia elétrica. Nado
ços do Coso, em Blumenau os vereado� consto �obre inaugurações, digamos,
res decidiram doar um dQs três únicos de obras de reconstrução. Que, em ano

veículos do legislativo poro a Defeso . pré-eleitoral, não dá poro dispensar.
Civil do munitípio. Que, ii exemplo do. Mos é Dem o hora de se organizar
de Jaraguá, poro nem falar nos outros tomitiva com políticos, empresários e

do região, sofre de problemas crônicos representantes do povo atingido, poro
de infra-estruturo. Um belo exemplo. . cobrar o prometido no ano passado.

SOLIDÁRIOS

UM SONHO?
Não é loucura pensar que o go

. vernador luiz Henrique do Silveira
(PMDB) sonha apoiar o candidatura
do, senadora Ideli Salvati (PT). E, em
troco, garantir vogo no Senado com

apoio dos petistas. O--primeiro indí
cio veio com convite o elo poro inte
grar comitiva em visito o Dubai, nos
Emirados Árabes. Em quase todos os

fotos, êhi sentado à direito de lHS.

� No plano nacionaj, o PMDB atrelado
� a lula mostro tendência de apoiar o
g candidatura do ministro Dilma Rous
� seff (PT). É de se imaginar o reboliço
'8 no tríplice aliança.

fi'iU\O IUI 1il!1l"JJU .. ····' ..
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de reconstrução do que foi de�truído pelos chuvas de noveRlbro .

passado em Jaraguá continuam passando de mãos em mãos:Da
, Defeso Civil do município para a Defeso Civil estadual. E, agora, p�ra
a Defeso Civil nacional que é quem dirá sim ou não poro o montante
de verbos necessárias. Por baixo, RS 35 milhões poro normalizar o si
tuação dos áreas mais atingidas. Rápido, mesmo, só aposentadoria em

trinta minutos em ano pré-eleitoral.

DIFíCil
O acesso o Rio dos Cedros pelo Jaraguazinho vai demorar para ser total
mente recuperado. É -que depois de muito bate-boca sobre o quem caberia
a responsabilidade pelos obras ficou decidido que o governo do Estado,
através do Deinfra, fará os projetos e contratará os empresas. Entretanto,
depois disso tudo dependerá do liberação de verbos federais. E aí...

ESQUECERAM?
Rápido, mesmo, foram os vôos sobre Itajaí, Ilhota, Gaspar e Blumenau fei
Jqs logo após o catástrofe de novembro do ano passado em helicópteros,

do o presidente lula e vários de seus ministros. Viram do alto, discur- .

'

uma veemência solidória pouca visto, liberaram balaios d
do não depositodolque é o .qúe Conto) e voltaram poro Brllsl
atenções se voltam paiO São paulo, Rio de Janeiro, Minas Gero

.•• São estados onde o ttogédia se repete.
'

,{

Neste encontro nacional de prefeitos, vices e vereadores em Brasília, .odne
o estrela muior é o ministra da .Casu Civil Dilmo Rousseff, candidata à su-

do presidente lula, fica'di nôo se deixar seduzir pelo governo
• Que, entre outras co' vi�te anos para os

itarem dívidas com o I ar o R$,40bilhões. .....

.soS;de renegocioçOes s. E, oinda;'umo Iin1ià
ito de RS 980 milhões para a co de máquinas e caminhôes. N
ado como eleições o codo dois onps� nôo é?

UNIFORMES
Alunos dos escolas estaduais do região devem receber o kit com material"
distribujdo gratuitamente pelo governo no final de março. Até lá, cada um

Mra"como pode. Já os uniformes escolares, incluindo calçados, ningu�m
. Quem tem do ano passado em boas condições, pode usar. Segundo 'fi
ciqlegionol do Educação, emp(�s nlio selecionados em processo li-

•

recorreram à Justiça. Como nuncoflouve um comunicado oficial do
ia do Educação, fica difícil acreditar que isso aconteça todo ano.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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Servidores são exonerados
Cargos comissionados começam a ser revistos na Câmara
JARAGUÁ DO SUL

o presidente da Câmara, Jean
Leutprecht (pC do B), anunciou
ontem, a exoneração de quatro
funcionários que desempenham
funções comissionadas. As de
missões devem ocorrer até' a
próxima segunda-feira, quando
serão nomeados os novos servi
dores. 'Ao todo, são oito cargos
comissionados, na atual estru

tura, sem contar os de chefe de
Gabinete e assessor parlamentar.
Os outros servidores serão man

tidos nas funções, ao menos por
enquanto.

Tanto para quem fica quanto
para os que entram, Leutprecht
afirma que o primeiro critério a

ser observado, ainda que a no

meação comece pela indicação
política, é a capacidade técni
ca. "O que se está priorizando
são pessoas com formação. Os

que estão e os que virão vão ter
, que desempenhar. Se não, serão
substituídos", avisou.

Os nomes dos novos funcio
nários não foram divulgados e,

segundo o presidente, ainda es

tão sendo discutidos entre o G8,
grupo que reúne os oito verea

dores de oposição, e que elegeu
a .nova' Mesa Diretora. As indi
cações pará os cargos são, feitas

pelos partidos mas, segundo

OS COMISSIONADOS

QUEM SAI
Assessores de imprensa Camilo Gollo e

Sydney Toges da Silvo
Assessor Jurídico Rafael Schreiber
Chefe de Cerimonial Denise dos Santos Bolôd

QUEM FICA
Chefe do depto. Legislativo Elisabeth Bertoli
Chefe do depto. Financeiro Adejaime Reitz
Chefe de depto. de Serviços Gerais Alcides
Lourival Erhordt

*Chefe do depto. Administrativo Simone Jark
'

*Diretor da Câmara Ruy Lessmann
*Cargos serõo extintos por determinaçõo
do TCE

Comandados pelo presidente Jean Leutprecht, os mudanças no estruturo nõo dependem de aprovaçõo no plenário

,Leutprecht, precisam passar pela
aprovação dos oito vereadores.

O presidente também revela.
que a Câmara deverá abrir con
curso público para o preenchi
mento de vagas hoje ocupadas .

por servidores comissionados,
por entendimento de todas as

bancadas, diante da necessidade
de exigência técnica. Todos os

Além dos quatro comissiona

dos, também devem exonerados
a chefe-do Departamento Admi
nistrativo, e o diretor da Câmara,
para atender exigência do TCE

(Tribunal de Contas do Estado).
Futuramente, as funções devem
ser extintas.

.cargos no Legislativo e também
os salários 'devem ser revistos.

Segundo ele, as discussões sobre
a reforma administrativa da Câ
mara devem se intensificar a par
tir de amanhã. Diferente do EXe

cutivo, as mudanças na Câmara
não dependem de aprovação, e

serão promovidas por meio de
resolução daMesa Diretora. _ CAROUNATOMASEW

.

. ':_. ,

Prefeita analisa indicações para cargos
Apenas três funcionários foram nomeados para funções a partir do segundo escalão
JARAGUÁ DO SUL mente os cargos na nova admi-

Uma semana depois de a lei nistração.
'

quemuda a estrutura do governo A chefe de Gabinete, Fedra
ter sido publicada no Diário Ofi- Konell, disse ontem que não há '

, cíal domunicípio, as norn�ã�qe§' pressa nas nomeações, já que os
:,
para cargos abaixo do segundo servidores efetivos estão em ple
escalão caminham a.passos len·;.",)la atividade, suprindo as neces-
tos. Fora os secretários,' todos no-: ,�Ídades neste início de governo,
meados em 10 de janeiro, apenas "Tem o pessoal necessário, por
três diretores assumiram oficial- tarias já confeccionadas, mas a

demanda não saiu, e vai ser feito
bem gradativamente", afirmou.

Segundo ela, muitos nomes

estão mapeados, mas cada caso

está sendo analisado individu
almente pela prefeita Cecília
Konell (DEM), que também tem

recebido indicações dos próprios
secretários municipais, obser
vando critérios técnicos e parti-

dários. As reuniões estão ocor

rendo diariamente.
Fedra destaca que "muitos

"�-
dõs· cargos serão ocupados por
servidores de carreira", dentro da
proposta assumida pela prefeita
em campanha. A lei sancionada
prevê a destinação de 25% das

vagas para funcionários concur

sados do município.

GUARAMIRIM

Os vereadores Jaime de
Ávila (PT) e Caubi Pinhei
ro (PDT) apresentaram, na

sessão de segunda-feira, os

'primeiros pedidos de infor-

mação da nova legislatura.
Ávila solicitou ao governo
cópia dos empenhos da Pre
feitura relativa aos meses

de novembro e dezembro
de 2008 e janeiro de 2009.
Disse que o município de
cretou estado de emergência
e efetuou alguns gastos sem

licitação, aos quais quer ter
acesso. Também pediu infor
mações sobre os custos des

,pendidos pela administração
com cada criança matricula
da nas creches municipais.

Já Caubi Pinheiro cobra o

envio de um ofício à empre
sa "Paviplan" responsável
pelas obras de pavimentação
na Rua Claudio Tomaselli,
localizada na Vila Amiza

de, solicitando explicações
sobre o atraso no início das
obras. O vereador também,
cobrou melhorias nos pon
tos de táxi, e reparos, na tu

bulação existente nas Ruas

Ângelo Dalpra e Benjamim
Girardi, na Vila Carolina.
Para as mesmas ruas, o vere

ador Jaime de Ávila cobrou a

pavimentação asfáltica.
A implantação de linha

telefônica para a Estrada
Jacu-Açu foi o pedido fei
to pelo governista Gilberto
Junckes (PPS), por meio de
ofício à Brasil-Telecom.

, �tenaêll�b ��uhpêdig.�", ,

prorrogamos nos�a 'pramóção
até ,dia 141.02L2009,

"%" ,.'
" 'o"...;';,

'o
..

CQm novos produtos
500A, à vista
4(f!ó 1+2
300"·' '·1 +3

Comó Vócê �l:ier sua casa?
�
',,' * -

'

Inove com 'os 'prôdutos
da Casa Geraldo.

.

Fone: 3275-2395 - Rúa, Barão do Rio 'Branco, 340
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Câmeras de vigilância sõo entregues
Ronaldo Benedet confumou Uriel Ribeiro como delegado regional domunicípio
JARAGUÁ DO SUL

o governador em exercí
cio', Leonel Pavan, e o secre

tário estadual de Segurança
Pública, Ronaldo Benedet, es
tiveram ontem em Jaraguá do
Sul para oficializar a entrega.
de 20 câmeras de monitora
mento. A expectativa é de que
a instalação aconteça a partir
dessa semana e que os equipa
mentos comecem 'a funcionar
nas ruas dentro de 60 dias. O
custo previsto para o 'projeto é
de R$ 1 milhão.

O sistema é colõcado em

áreas de grande concentração
comercial, onde o fluxo de
pessoas é intenso. Além de
[araguá do Sul, os municípios
de Rio do Sul, São Joaquim,
Lages e Chapecó também re

eebem 20 câmeras neste mês.

Florianópolis, Joinville, Blu-

menau, Criciúma, Balneário tário disse que a prioridade é
Camboriú e Ita.jaí já contam investir nos presídios que estão
com 289 câmeras de vigilân- em situação pior. "Primeiro es

cia, no total. tamos buscando a urgência da
Durante a cerimônia, Be- emergência", disse Benedet, ci- .

nedet também comentou so- tando a Central de Triagem de
bre a criação da delegacia da Florianópolis, que foi palco da
mulher em Jaraguá do Sul. Se- fuga de 70 presos no domingo.
gundo o secretário, a estrutura
depende da vinda de mais po- DELEGADO REGIONAL
liciais civis. "Não adianta abrir Ronaldo Benedet também
a delegacia da mulher se não confirmou a nomeação de Uriel
tivermos pessoal para traba-. Ribeiro como o novo delegado
lhar. Temos mais duas turmas regional de Jaraguá do Sul. So
de policiais civis para serem bre o fato do delegado Djalma
chamadas e, assim acontecen- =Alcântara da Silva, genro da
do, teremos o efetivo que está Prefeita Cecília Konell, ter sido
previsto para Jaraguá do Sul cotado para a função, Benedet
para implantar a delegacia da 'áfirmou: "Não está sendo cogi
mulher", comentou. tada, pelo menos momentanea-

Sobre investimentos no mente, a nomeação dele como

Presídio Regional- que tem ca- delegado regional".
pacidade para 76 presos, mas

abriga mais de 200 - o secre- DAIANE ZANGHELlNI Benedet afirmou que equipamentos devem começar a funcionar em 60 dias

Schroeder reforça combate ao
transmissor da Leishmaniose
SCHROEDER chenberger explica que, com

A confirmação de oito ca- a confirmação da doença, o

sos e outras cinco suspeitas de paciente deve fazer três ava
Leishmaniose fez a Vigilância liações no cardiologista e no

Epidemiológica de Schroeder otorrinolaringologista, dispo
pedir reforço a Dive (Diretoria níveis somente em Jaraguá do
de Vigilância Epidemiológica Sul. ''A Prefeitura está com

do Estado). Ontem, os técni- prando consulta porque não

cos da diretoria orientaram a consegue pelo SUS", afirma.
equipe municipal e visitaram a Quem tiver alguma .man

comunidade do Rio Hem, local cha ou ferida que não cura, a

onde as incidências foram re- orientação é procurar o Posto

gistradas. ''Através de armadi- de Saúde mais próximo. As di
lha luminosa, fizemos a coleta cas de prevenção são: usar te
de mosquito flebotoiníneos, . las de proteção nas casas; usar

depois vamos separar a ana- mosquiteiros nas camas; evitar
� lisar o transmissor", explica banhos de rio, principalmente

o técnico da Dive, João Cezar ao amanhecer e ao entardecer;
Nascimento. não ficar próximo à mata a par

A secretária de Saúde e tir das 17 horas; manter a casa

Assistência Social Ingrit Ei- limpa e sem lixo orgânico.

'f�:GRUPO

UIIIAISELVI
FAMEG

Comece seu futuro no maior grupo
de ensino superior de Santa Catarina.

A Uniasselvi/Fameg
.

apresenta o Núcleo_,,",.gª>�Empregabilidade
(NE), que vem para atuar como mediador enfre as empresas que
disponibilizam vagas, seja para cargos efetivos ou estágios, e os

acadêmicos que buscam colocação no mercado de trabalho.

A parceria entre as empresas e o

NE da Uniasselvi/Fameg, garante
eficiência no processo de recrutamento
e seleção, identificando novos talentos,
além de oxigenar a organização com

novas tecnologias, conceitos, e gestão
da empresa. Para obter maiores
informações, entre em contato pelo
fone ou no e-mail: ne@fameg.edu.br.

JARAGUÁ DO SUL

Fechada banca de jogo do bicho-
A Polícia Militõr fechou uma banco de jogo do bicho na Rua Carlos Kupas,

Bairro Vila Nova, na segundo-feira. Dois responsáveis pela banca e quatro mo

toqueiros que transportavam o materiaf foram detidos. No local a PM encontrou
cerca de RS 10,5 mil em cheques e dinheiro e documentos com anotações de
locais, telefones, rotas de coleta dos jogos, pagamentos de prêmios e outras

informações, além de equipamentos eletroeletrênicns, ledes assinaram termo
circunstanciado e responderõo pela contravençõo penal em liberdade.

Faça a escolha certa.

Grupo
NIASSELVI/FAMEG
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Schroeder ganha destaque no Vale
Prosperidade econômica e social transforma a rotina da cidade

Investir para
atrair empresas

SCHOEDER

o prédio da Prefeitura ao

lado da obra que será a nova

sede administrativa, a partir do
dia primeiro de abril, é a ima

gem que atualmente mais refle
te a postura de Schroeder diante
do seu crescimento econômico
e social: a casa antiga e de tradi
ção será substituída pelo prédio
imponente e moderno. Porém,
ambas continuam lado a lado
também no pláno de gestão do
prefeito Felipe Voigt. "O muni

cípio começou pela agricultu
ra e não podemos perder essa

identidade. . Uma. das nossas

bandeiras é- trazer cursos da Es
cola Técnica de Araquari para
Schroeder", afirma.

Em 2008, omaior crescimen
to em arrecadação de ICMS da
microrregião foi de Schroeder,
com 22% se comparado ao ano

anterior. O maior crescimento
do eleitorado também foi de
Schroeder, chegando a 9.962

eleitores, 16,42% de acréscimo,
após assumir a responsabilida
de pelo Bairro Itoupava-Açu,
que antes pertencia a Joinville.

"O investimento privado
acordou", garante o secretário de
Planejamento, Gestão e Finan

ças, Denílson Weiss. A represen
tatívídade do setor sonia 66% da
economia local, formando um

perfil econômico principalmente
com as atividades metal-mecâ
nica, têxtil e eietroeletrôníca. O
comércio agrega 22% à econo

mia municipal e a agricultura

• Crescimento do ICMS:
• Crescimento do eleitorado: 16,42%
• Representatividade do indústria: 66%
• Representatividade do comércio: 22%
• Representatividade do agricultura: 12%

� �-�����

A construção do novo prédio administrativo, ao lado da atual Prefeitura, reflete o crescimento de Schroeder

funcionarios
�e.�QP7 Pllfii2008Q ..

investimento::
no setor públicp cresceu 28,9%. "Isto
.if.t!z o iniciativa privado investir mais, •

...

iRdependente do porte ou do ramo d�:.'
.otiYidade", afirmo o secretário Finanças;;
Deníl.so(l.WeiSS; O quadro de funcioná-Jj,

representa 12%. "Não é que a

agricultura perdeu espaço ou di
minuiu a produção, o valor agre
gado continua o mesmo, mas é

que a indústria vem muito mais

forte", explica o secretário de
Agricultura, Indústria, Comércio
e Turismo, Leonor Jacobi. Há oito
anos o setor agrícola cobria 26%
da fatia econômica.

Na primeira gestão Felipe
Voigt instituiu a'Secretaria de
Agricultura, e nesta, ele formou a

Secretária de Saneamento e Ges
tão Ambiental, além de oficiali
zar o cargo de procurador geral.
"Se conseguirmos fortalecer a,

Secretaria de Saneamento como

as outras, especialmente pelas
prioridades que temos nesse se

tor, estaremos 'bem servidos''',
define Voigt, referindo-se a pro
posta de levar saneamento bási- _

co a 50% do município.

LUCIANA DE AGUIAR

Uma das missões é gerar receita própria
Durante entrevista, prefeito Felipe Voigt fala sobre dificuldades e expectativas
o Correio do Povo: Como

Schroeder estava estruturada
e quáis foram as principais di
ficuldades no primeiro ano de
sua gestão?

Felipe Voigt: É bem diferente
de agora, porque eu não tinha
experiência e a visão de úm ad
ministrador é menos política. O
maquinário, a equipe e o salário
estavam defasados na época.
Para mudar um sistema, você
deve ter envolvimento com as

pessoas e valorizar o conhe
cimento. Foi necessário muita

transparência e clareza.

OCP: Quais as expectativas
para esta administração?

FV: Espero no mínimo conti
nuar no mesmo nível da primei
ra gestão, pois já tenho experiên
cia e uma coligação mais forte. O
administrador precisa trabalhar
de acordo com as necessidades
do cidadão e para isto preciso de
investimentos federal e estadual,
porque a receita municipal é só

para manutenção. Quero resol
ver os problemas na educação e

na saúde, originados pelo cres

cimento da cidade. Precisamos
atrair novas empresas" que não

poluam, abrindo outros acessos

à cidade, qualificando a mão-de
obra, além de definir o PI'W-0 Di
retor. O nosso principal desafio
será implantar a estação de trata
mento de água.

OCP:
.

Como será a sua

participação política .apõs o

mandato?
FV: Eu também tenho as mi

.

nhas funções. Se eu puder con
tribuir para o meu município, o
assunto será repensado. O traba
lho que você desenvolve é que te
conduz a seguir Voigt quer abrir novos acessos

Os problemas no trânsi
to já aparecem e o serviço
de telefonia e internet dei
xam de ser somente lazer,
mas necessidade básica para
receber novos empreendi
mentos. "O nosso problema
é que estamos notinal da li
nha, só temos uma espinha
dorsal. Não podemos frear o
investimento privado", des
taca o prefeito Felipe Voigt.
Ele acrescenta que o setor

público depende do bom
andamento do setor privado
para gerar receita. "A preocu
pação é atrair empresas não

poluidoras·porque estamos
numa cidade onde o ciclo da

água inicia", diz.
Entre as prioridades

apontadas pelo vice-prefeito
Luis Aparício Ribas estão a

_ -construção da ponte Trin

dade, que liga a localidade
do Bracinho com Jaraguá
do Sul, e da ponte próxima
à Marisol, que une o Bairro

Sossego à Jaraguá do Sul,
além de ampliar e ligar a

Estrada do Macaquinho,
que liga O Bairro Schroeder
I à Rodovia do Arroz, dan
dg acesso a Joinville.· "Nós
vamos buscar estes recursos
com o Governo do Estado",
garante Ribas. A previsão do
secretário de Obras e Servi

ços Urbanos, Rubens Fiedler,
é asfaltar quatro quilômetros
ainda neste ano; entre elas a
rua principal da cidade.

NECESSIDADES

Voigt afirma que Schro
eder acaba absorvendo as

necessidades de Jaraguá do
Sul, mas que os problemas
são comuns em toda a mi

crorregião, como o tratamen
to de esgoto. "Não adianta só
um tratar o esgoto, todos têm
que fazer. Se eu, tenho um

bom vizinho todos têm que
fazer", define. Ele ressalta a

formulação do Plano Diretor
para organizar o desenvolvi
mento da cidade e prevenir
a ocupação do solo, sem co

locar moradores em área de
risco.
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Crescimento gero demando social
Desafio é garantir saúde e educação para todos os habitantes

DESENVOLVIMENTO

Os setores de assistência

social, saúde e educação são

os que mais "sentem" os re

flexos do crescimento econô
mico e populacional que vive
Schroeder. Prova disso é a de
manda no setor de educação.
Em 2004, a rede municipal
atendia 897 alunos. Em 2008,
o número subiu para 1.469,
um crescimento de 63,7 %.
Já na rede estadual, o núme

ro de matrículas em 2004 era

de 1.439. Quatro anos depois,
as vagas somam 2.067, um au

mento de 43,6%.
Quando se fala em Centros

de Educação Infantil, a de
manda é ainda maior. A Secre
taria de Educação estima que
hoje, pelo menos 200 crianças
aguardam por uma vaga nos

CEIs de Schroeder. "Estamos

preocupados com essa situa

ção", comenta o secretário de

Educação, Cultura, Esporte
e Lazer, Harildo Konell. Para
o prefeito, Felipe Voigt, é ne

cessário buscar parcerias para

ampliação de vagas e horários

nos CEIs, e investimentos na

formação de mão-de-obra qua
lificada.

Já a secretária de Saúde e

Assistência Social, Ingrid Elis
Roweder Eichenberger, desta
ca que o município tem como

foco trabalhos realizados com

adolescentes e jovens. '� gen
te trabalha muito com a pre
venção. Temos psicólogos que
acompanham as crianças para
saber se elas têm problemas
em casa ou dificuldades de

aprendizado", explica.
Operfil de quem busca apoio

na Assistência Social, segun
do Ingrid, são de famílias que
possuem em média três filhos
e estão desempregadas. Muitas
delas vêm de outras cidades em
busca de oportunidades de tra

balho nas indústrias da região,
mas pela falta de qualificação
lião conseguem vaga no merca

do de trabalho.
Na saúde, a principal difi

culdade está em oferecer aten
dimento com especialistas. Os
pacientes 'são encaminhados

para Jaraguá do Sul, Joinvil
le e Florianópolis, mas nem

sempre existem vagas nesses

municípios.

DEBORA VOLPI

Dono Renilda vê o região que sempre viveu crescer e se desenvolver

DI!iIDU
... ; ,." ,�:$; .. � ...,. "

REDE MUNICIPAL:
Em 2004: 897 alunos Em 2008: 1.469

Crescimento de 63,7 %
. .. . ...

REDEisTADUAL:
Em 2004: 1.439 Em 2008: 2.0BJ

Crescimento de 43,6%

Crescimento populacional 41umenta o procuro pelos serviços de saúde

Algumas famílias escolhem
a paz d� campo para viver
. Mesmo com a vinda dos

.fmigrantes, das indústrias e

do desenvolvimento, a tran

qüilidade continua sendo
um diferencial de Schroe
der. O aposentado Heriberto

,Kueglel, 58 anos, apesar de
ser natural de Schroeder, vi-

.

veu por 20 anos em Jaraguá
do Sul. "Eu fui para traba
lhar em indústria, porque
na época não tinha emprego
aqui. Mas voltei e comprei o
sítio, porque é o que eu gos
to", conta. Na propriedade, a
família cria galinhas, porcos,
ovelhas e patos apenas para
o próprio consumo.

Já o filho, Roberto Kueglel,
28 anos, que trabalhou em

lanchonete e em empresas
optou por viver da banani
cultura. Ele vende em média
800 caixas da fruta por mês ao

município vizinho de Corupá.
Os pais ajudam na produção e

Roberto nem pensa em aban
donar o campo para atuar nas

fábricas da região. "Não gosto
de ficar preso. Bater cartão

não é comigo", diz. 'Aqui até
o ar é diferente", acrescenta a

mãe de Roberto, a aposentada
Ruth Kueglel, 56 anos.

Sobre o atendimento nas

-áreas de saúde e educação,
ela também não tem do que
reclamar. "Meu filho de 15

anos freqüenta escola e curso

técnico do Senai aqui mesmo
em Schroeder. Nem precisa ir
para outro lugar para estudar",
comemora.

A família da aposentada
Relina Brogel, 62 anos, é outro

exemplo que tem como fon
te de renda a bananicultura.
"Schroeder está crescendo até
demais . ..tada dia aparecem
pessoas estranhas aqui. Antes,
todo mundo se conhecia", co
menta.

o CORREIO DO POVOOQUARTA-FEIRA, 11 DE FEVEVEIRO DE 2009

A gente trabalho
muito com ó

prevenç�o
Faltam

especialistas
/'

De acordo com Ingrid, as

áreas em que há dificuldades'
em encontrar especialistas no

rede público sôo: reumatologia,
cardiologia e otorrinolaringologia.
Mos paro um atendimento com um

oftalmologista, por exemplo, o pa
ciente pode esperar até dois meses
na filo. "Muitos vezes o município
preciso comprar o consulto de um

profissional particular paro fazer o
filo andor", reveJo.

�
ffi Terrenos estão
ii:

� valorizpndo
Há dois anos, a família de

Rosilda dos Santos, 40, veio de

Pitanga, interior do Paraná, para
Schroeder. "Um parente trouxe

o outro, primeiro veio uni sobri
nho, depois outro, e assim foi. Es
tamos em sete famílias morando

aqui", conta. Ela diz que saiu de

Pitanga pelas dificuldades de en

contrar emprego porque a cidade
é agrícola e, como os filhos esta- .

vam crescendo, vierampara Santa
Catarina: ''Foi só chegar e já come
çaram a trabalhar". Os parentes
dela trabalham no comércio e na

indústria, alguns em Schroeder e
outros em Jaraguá do Sul.

A casadeRosilda ficanoBair
ro Itoupava-Açu e ela comprou o

imóvel assim que se estabeleceu
na cidade. Assim como ela, há
muitos interessados. A auxiliar
administrativa de uma imobili
ária, Tamara Pereira, afirma que
tem muita procura para poucos
imóveis. ''Devido aos valores
de Jaraguá do Sul, muita gente
procura em Schroeder". Tamara
destaca que, em função disto,
os terrenos estão valorizando: o
terreno que valia R$ 13,5 mil no
ano passado, hoje vale R$ 25 mil.
"Melhor que poupança", afirma.
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INAUGURAÇÃO NO
SEMINÁRIO DE CORUPÁ
A edição do jornal O Cor•. Em 1935 inaugurou-se a-ala

reio do POVQ de 8 de fevereiro; das irmãs. A segunda parte da
de' 19'53 trazia uma :n:atéHà" fachada inicial do Seminário
sobre a inauguração da nova', foi concluída em 1947.
ala do' Seminário Coração de 'O seminário foi construí
Jesus, em .Corupá. O jornal do para ser auto-sustentável.

afirmava que a obra iinpres-" Possui pastagens para gado de
sionava .à todos pela .beleza e corte, criação de suínos e pej
o conforto que proporcionava. 'xes, cultivo, de hbrtaliças, fru
O espã�o ganhou um 'estilo '.tas e 'plantas ornamentais.
mais moderno e hoje abriga a O padre Antônio Enchel
Capela, o Museu Irmão Luiz e meyer também' realizou a

a loja de souvenirs. construção de um salão de
O custo da obra foi de um teatrov Aos poucos foram

milhão de cruzeiros e foi çon- sendo construídos os campos
cluída no prazo de um ano. e quadras de esporte, bem
Os' trabalhos foram chêfiados como um amplo salão de jo
pelo construtor Albano Kanz- gos, em 1970.
ler e sob orientações do Padre A última ala construída é a

Antônio Enchelmeyer, que abriga as salas de aula, o
Os' primeiros trabalhos dormitório dos seminaristas,

para a construção do semi- o refeitório e dependências da
'nário iniciaram em 1929. f.. cozinha. Atualmente, o Semi

inauguração da primeira parte nário de Corupá vem adaptan
da construção aconteceu em do-se para ser casa de forma
janeiro de 1932, com a chega- ção da província e referência
da dos primeiros seminaristas. turística da região.

ONDE É, ONDE É?
,
Você sabe que desfile era esse? Itm qual lugar ele aconteceu?

Ou se tiver: qualquer outra informação sobre essa imagem entre em

contato com o Arquivo Histórico pelo telefone {47) 2106-8700 ou

mande um e-mail-paraarqllivohistorico@jaraguadosul.com.br.

1953 PELO MUNDO
• O marechal [osíp Broz Tito é escolhido Presidente
da Iugoslávia (13 de janeiro)

• Nasce a atriz Renée de Vielmond (14 de julho)
• Dá-se a repressão da Revolta de 1953 na,
Alemcnhc.Onentcl (17 de junho)

• Nasce a atriz brasileira Zezé Polessa (22 de
setembro)

• Érico Veríssimo recebe o Prêmio Machado de Assis

j#.".• ,w_

Construção do

�.
�,
a:

o
a:
UJ
a:

VOCÊ SABIA?
ÂRua CaboHarryHadlich foi assim denominada pela Lei n." 04 de 194'8. HarryHadlich nas

ceu em Jaraguá do Sul no ano de 1920. Em 2 de julho 1944 seguiu no primeiro escalão da Força
Expedicionária Brasileira para combater na Itália. Faleceu no dia 2 de junho de 1945, por causa
de uma explosão de granada.fora de combate. Foi sepultado no Cemitério Militar Brasileiro em

Pistóia, Itália. Em 1961 seu corpo foi cremado e trazido para o Mausoléu no Monumento dos
Mortos da Segunda GuerraMundial.

'o
,""

�
:::>
>

, iS

FAE
BU51NESS
SCllOOL

Informaçõ(ilS e inscrições: www.fae.edu/jaraguaI33:.11 6�9
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MÚSICA

Filarmônico em busca de talentos
. Orquestra abre inscrições para audição quevai escolher novos integrantes
JARAGUÁ DO SUL

Músicos interessados
:

em

fazer parte da 'Orquestra Fi- ,

larmônica 'de [araguá do Sul
'apressém-se! As inscrições
.pàra a audição que vai definir
quem serão os integrantes do
grupo ao longo de 2009 estão
abertas. O prazo expira no

próximo dia 27, sexta-feira,
e até lá fados os candidatos
devem enviar os dados cadas
trais à coordenação. A ficha
está disponível no site www.

fjds.com.br.
'

Neste' ano, a orquestra
busca instrumentistas para
ocupa� os naipes de violino,
viola, contrabaixo, violonce
lo, flauta transversal, oboé,
fagote, trombone, tuba, trom
pete, percussão e trompa.
Caso sejam aprovados pela
banca avaliadora, eles podem
ser contratados em regime de

'

cachê, no caso dos profissio
nais, e' com bolsas de estudo

,

para quem estiver no nível

avançado de aprendizagem.
Os valores da remuneração
ainda não foram divulga
dos. Já os ensaios costumam

acontecer nos sábados, assim
como os concertos também.

Para concorrer a uma das
vagas, os músicos devem pas-

'

sar por audição- individual se
parada por instrumentos. Ela
está agendada para o dia 8 de
março, no Centro Cultural da
Scar. Os nomes dos classifica
dos vão parar na página virtual

-

da orquestra, na segunda-feira
seguinte ao teste. Cada con-
corrente tem que apresentar
uma peça ou rriovimento de
obra escolhida por ele mesmo

e, ainda, alguns fragmentos
selecionados pela banca com

antecedência.
A Filarmônica é regida pelo

maestro Daniel Bortholossi
e existe há quase nove anos.

Em 2007 e 2008 participou <ia
Circuito Catarinense de Or

questras, do governo de San
ta de Catarina. E, nos últimos
meses, também colocou em

prática o projeto', "Caminhos
da Música", financiado pelo
Ministério da Cultura em par
ceria com a empresa Weg.

KELLY ERDMANN Orquestra' Filarmônica de Jqraguá do Sul existe desde 2000 e é regida pelo maestro Daniel Bortholossi
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOC!ÓUJGO

Os banqueiros �
o Che Guevara

As crises cíclicas do capitalismo são muito
conhecidas no jargão econômico, como os ciclos
de Schumpeter e Kondratieff, que identificam nas

devastadoras rodas de crescimento e recessão o

.funcionamento dos ciclos comerciais. A doen

ça do sistema não é apenas isso, senão também
a luxuria de seus gestores na cobiça por ganhar ,

dinheiro de fOTIÍla ilimitada e fácil. Tal comporta
mento enfermiço levou à rede bancária america-

,

na a se transformar no epicentro da tormenta eco
nômica, teatralizada com amaior insensibilidade
pelos executivos dos principais bancos, quando
foram pedir socorro financeiro ao governo em

jatinhos particulares. Que relação há entre es

ses banqueiros e o mitológico Comandante Che
Guevara? Vou contar uma história que talvez
sirva de exemplo para 8S jovens que ainda se

encontram em processo de socialização, que
lhes permita vislumbrar a possibilidade de
construir ummundo melhor.

.

O comandanteErnesto Guevara, nos pri
meiros anos da revolução, estava no aeropor
to de Bayamo em Cuba. Impaciente, fala para
seu piloto: "Eliseo, temos que ir para Havana"
- e o piloto lhe responde - "Veja comandan
te, o tempo não está muito: bom, já é quase
de noite, este avião monomotor não é grande

, coisa e_ as condições não são nada boas para
viajar para Havana". O Che insistiu e termina-

.

ram despegando em direção a capital. Depois
de um tempo voando através da tormenta,' o
piloto comenta assustado: "Olhe comandan
te, olhe Q tempo". "Ta bom - o Che aceita de
má vontade - retornemos a Bayamo".

A pista foi marcada com tochas por pessoas
ao .longo da mesma, e dessa forma consegui
ram aterrissar s-em perigo de capotar. Quando

.

,

estavam descendo do avião, aparece Aleida,
mulher do comandante Guevara, que faz com'
que o piloto entendesse a razão da obstinada e

perigosa insistência do Che em continuar a via

gem. Ela diz: "Eliseo, você tem dinheiro?" - "Si
senhora" - responde o piloto. "Bem, porque o

'

problema do Che, e não se atreve a dizer-lhe, é
que não tem dinheiro para pagar o hotel, nem a

.

comida, nem nada..e lhe falta à coragem de pe
dír-lhe", "Caramba - respondeu o piloto - tenho
o dinheiro necessário para ficar em Bayamo até
a tormenta passar, e na Havana acertamos". Se .

tal fato fosse contado apenas dessa forma seria
uma história banal.:

Entretanto, a austeridade do Che é conhe
cidapor aquele episódio, jáqueacontecímen

, to ocorreu na Ocasião em-que o Comandante
Guevara era presidente do Ban80 Nacional de
Cuba. O dinheiro, para Guevara,' ocupava um
.Jugar secundário .n;3.S relações entre pessoas
e, por isso,_quando teve-queestámpar sua as

sinatura na prancha de .impressão das novas

cédulas cubanas, se Iimitará a rabiscar um
"Che" pequeno, irreverente e burlão, como

poucos seriam capazes de fazê-lo.

VARIEDADES-�--'--------

u J

Um mundo
aterrorizante

Sydney Wells é cega e ficou assim '

desde uma tragédia na sua infância. De
pois de se submeter a uma cirurgia, ela
recupera a visõo. Mas logo, inexplicáveis
imagens começam a atormentá-Ia. Sid
ney se convence de que ,o doador de seus
olhos abriu uma porta para um mundo
aterrorizante.

'

Poderes .

de'Deus'
üurente-ema viagem em um"fim de

,

semarra, a filha.mais novo de MJuik Alteri-- '_::>.:�:
Phillips é raptada e evidências de que elo
foi brutalmente assassinada sõo encon

tradas. Após quatro anos vivendo-em uma

tristeza profunda, causada pela- culpa, e,
pela saudade da menino, Mack recebe, .

um .estrnnhn bilhete, escrito por' üeus..
convidando�o para voltar à cabana.

-

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Flor de Lys diz o Suyon q!Je elos precisam se unir.
Matilde decide devolver Edmorzinho. Lívio con

verso ,com Theo e pede poro o filho aceitar seu
relacionamento com João. Adriano éonto poro
Evondro que Antonello estó gróvido. Antonello
brigo com Joelmo e diz que não iró contar nodo

poro Diego sobre o grovide� enquanto os dois
não resolverem suo situação. Belarmino decide
tomar umas pílulas indicados por um médico.
Stelinho vai 00 hospital e ameaço 'Flor de Lys
poro conseguir o pen drive e o senha.

TRÊS IRMÃS'
Suzana fico agitado 00 ver Augusto. Xonde e

Eros discutem por causo de Suzana. Bento sai
furioso de coso. Boby comemoro com Excelê.ncio,
o matéria no jornal. Xonde apresento Juliano o

Excelência. Polidoro descobre que Suzana estó

·preso no coso de Éxcelêncio e Eros segue poro
ló com 6regg. Juliano se recuso o troir o pai
e Jerry aparece poro solvó-Io do converso com

Xonde e Excelência. Alma conto o Pacifico que
teve uma idéio poro desafiar Violeta. 6regg do-
mino Anocleto e Eros encontro Suzana.

'

CAMINHO DAS íNDIAS
Raul se atrapalho e brigo com Júlio. Silvio per
cebe que o marido mentiu. Codore acuso Raul

-de ter um coso com Yvone. Codore descobre que
Yvone vai se hospedar em' um hotel. Raul se

encontro cóm Yvone no hotel. Moyo conto poro
Devo que Raul está precisando de alguém poro
fazer um serviço poro- ele tlo índio. Raul pede
Yvone em casamento. Silvio descobre que Yvone
vai poro um hotel. e culpo Raul. Moyo coso com

o órvore. Oposh pede os filhos que não encos

tem em Hori. Dudó chego o índio.

CHAMAS DA VIDA _

Demoro mostro os decumentes poro Xavier. lín
con diz que não tem documentos. Xavier libero .

Demoro, mos diz poro Uncon ficar. Vivi choro 00

lembrar de Demoro. Antônio vê o irmã chorando
e diz que voLboter em Demoro. Vivi d'iz que eles
brigaram. Antônio destrato Vivi. Elo dó um topo
no coro de Antônio. Xavier diz poro Uncon que
ele seró espião no caso de Pedro. Lincon aceito.
Antônio encontro Demoro e pergunto o que ele
fez com Vivi. Demoro diz q,ue Uncon não é seu

amigo e é procurado Plllo' polícia.

OS MUTANTES -.
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Dróculo pede poro Noti chomó-Io de Lino. Ele
insiste poro que elo ataque alguém. Ezequiel
vê que Érico fugiu. Dr. Sobió e Eugênia estudam

,

o coração de ouro. Pepe vê Sarnirá e a abraço
pensando ser Mo'rio. Sarnira o repele .e Júlio
conto que elo é o irmã gêmeo de Mario, Júlio
mondo Pepe ligar poro Mario. Ferraz discute
com Toni. Ferraz aviso que iró pedir uma ordem
de prisão poro Mario. Koi aviso aos reptilianos
que o nove-mãe estó próximo. Melquior diz que
após encontrar Luciano iró reconstruir Agorto.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responso
.

bilidode dos emissoras)..
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Paulo Ricardo
está separ,-do
o cantor Paulo Ricardo e sua mulher,
Raquel Silveira, estão separados,
informou sua assessoria de imprensa
por meio deum comunicado. Paulo
e Raquel se conheceram em 200l,
em um evento promovido por Marília
Gabr.iela, e se casaram em 2002.
"Raquel é lima mulher incrível e tudo
transcorreu de maneira cordial. Con
tinuamos amigos!", afirmou o cantor
no texto enviado aos jornalistas.

Maya e Bahuan Carol Castro,
em noite de amor é assaltada
A paixão entre Maya e Bah:uan, em Carol Castro estava em companhia
Caminho das índias, é tão grande que de uma equipe de fotógrafos quando
mesmo a família dela sendo contra;

"

sofreu um assalto no Rio de Janeiro
ela se entrega antes do casamento. Os na 'noite de segunda-feira. Homens
dois continuam mantendo o rela- armados abordaram a equipe quando'
cionamento às escondidas, mas eles' eles se dirigiam para o carro da
não conseguem esperar até o dia do produ.ção. Coral rentou que os assal-
Casamento e acabam se, rendendo. As' tantes levaram todo o equipamento

, .cenns da noite de amor entre o casal fotográfico, bolsas, documentos e o
.

devem ser exibidas na próxima terça- aparelho celular da atriz. Ninguém
feira, dia 17. ficou ferido durante o assalto.

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógi.co muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quodrado 9�9 com números de 1 o 9 sem

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

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

Uma frente fria esteré-em eesleeamentc pelo .

oceano à altura do litoral do Sul do Brasil.
Este sistema deixa o tempo instável com céu

.

encoberto e chuva em boa parte do dia,

� Jaraguá do Sul e Região
2)2

CHEIA NOVACRESCENTE

9/2 16i2

MINGUANTE

HOJE QUINTA SEXTA, SÁBADO
MíN: 21° C MíN: 20° C MíN': 1JOC MíN: 16" C
MÁX: 2JO C ,;" MÁX: 28° C f , l ; MÁX: 25° C MÁX: 28° C
Nublado com pancadas Spl com pancadas Sol. I Sol
de chuva de chuva

.M) ÁRIES
s: (20/3 a 20/4)�., As mudanças conti-

, tC'{( nuam e seus nervos

estão à flor da pele.
O risco de perdas ainda existe,
tanto financeiras ou amorasas. É
melhor contralar sua destrutivida
de. Transfonne essa energia feroz
ou depressiva em ação imedíata e

assertiva

)(
GÊMEOS

.

. (21/5 a 2'0/6)
Sqtumo em virgem

,

continua pressionan
do você para agir

em direção à construção de seus
planos� Mesmo que prafissio"

.
nalmente as coisas estejam um

. pouco lentaS. não, se desanime.
Lembre-se que uma cosa é feita
tijolo por tijolo.

•

� :�,)J ,t'�':-'''f_;�

#UBRA,

(23/h 22/10)
, Diz o ditado que
quem cosa, quer
'cosa, e se esse for

o seu caso, eSte seró um ano mar

cado por esse passo. Se não for;
é hora de fazer uma viagem mais
profunda. Muitos sentimentos
antigos pqcJellJ Yir� tona pedindo

___ '" .... �If!� "n- •

sua atençao. ' ..

'� ��a22/8)
::. '} Você está come-

� Y-; çando a passar
. por mudanças em

seU rrabalho. Procure aceitá-Ias
sem criar tel1$ão. Esteja atento
aos movimentos para entender o

que deve fazer para manter seu
equilíbrio. Não se desespere se

algo sair.de·seu:controle� _

TOURO
(21/4 a 20/5)
Com seu regente
fazendo um aspecto
difícil com Plutão

você pode esperor por rompimen
tos ou desentendimentos no setor
amoroso. Cuidado com suas finan
ças também, não arrisque nada
em novos negócios nospróximos'
dias e não faça g�stos.

� """- CÂNCER
�._. (21/6 a 21/7)' :

;��f� Nesta fase muita'
: ; coisa eséondida

dentra e foro de
,

você vem à tona. Sentimentos, .

fatos indesejados, tudo vem para
obrigá-lo a olhar de frente e trans
formá-los. De nada vai adiantar
você fugir ou. fingir:que não está

'

acontecendo nada.

II}'
VIRGEM .

(23/8 a 22/9)
Hoje o dia está bem
tenso e você sente
como se carregasse

um grande pesa. Se puder, saia de
cena. Procure um lugar quietinho
para descansar. Se não puder;

> saiba ,que é apenas uma ventania,
.

amanhá tudci estará em ordem
novamente. '_

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Controle seus pen
samentos para que
não se transformem
em seus inimigos.

Saiba que toda energia segue o
'

pensamento, por isso, faça um
sério trabalho de poder mental e

, não deixe que pensamentos e Sen
timentos destrutiws atraP.Dlhem.

, SAGITÁRIO
(22/11 021112);.t!

Algo terminou paro
( ,

, dar lugar ao novo.

Não se assuste
com o rápido andamento de sua
vida. Apenas deixe que as coisas
aconteçam sem tentar controlá
Ias. Se entregue e lembre-se que a
pior fase de sua vida terminou há
'algunsmeses.

, )

, CAPRiCÓRNIO,
(22/12 a 20/1)

Ai{. O aperfeiçoamento
,

da coniunicação faz
parte-de seu mo-

mento. Esteja atento para a forma
que fala e ouve. Diante de tantas

mudanças, o melhor que tem a
'

fazer é estar atento a ioda fonna
de auto-expressão. Continue
atento aos seus gastos.

o CORREIO no POVO'm'QUARTA·FEIRA. 11 DE FEVEREIRO DE 2009'

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

25/2

Reclamações
Um vendedor ambulante bate à porta
da casa de. uma senhora. Ela o atende
sem vontade mais escuta o moço
falar:
" Minha senhora tenho aqui linhos,
agulhas, alfinetes, presilhas, zíperes,
grampos, pentes, escovas, esmaltes,
perfumes, roupas, tênis, sandálias,
paçoca, maça do amor, algodão doce
Ifempadinhas...
- Não preciso de nada disso! Já tenhe
tudo!
- Então, que tal comprar esse livro de
orações pra agradecer a Deus por não
lhe faltar nada!

-AQUÁRIO
. (21/1 a 18/2)
A quantidade de •

,

.

energia que está
recebendo é tanta

que você deve tomar cuidado.
Cuide com a ansiedade que você
pode cameçar a dar passos desne
cessários. Procure se harmonizar
praticando exercícios e algo que
acalme seu turbilhão astral.

PEIXES
.. (19/2019/3)
.-,. Esta é uma ótima
...,� fa� para vasculhar

seu inconsciente
à procura de motivos e padrões.
que fazem com que você aja de
determinada maneira. Se algo

.

incomoc!a você, comece a fazer .

. uma boa faxina e jogue tudo Q que
é velho paro longe.
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VITRINE----------
FESTA

Jantar Dançante
A Associação Recreativa Cultural Rio da luz "Salão' Barg", de Jaraguá do Sul, promove o JantarDançante, sábado (14),

às 20h. Os ingressos custam RS 15. Os bilhetes podem ser ndqulrldes antecipadamente por RS 10, nos seguintes locais:
Flash Vídeo da Barra, Supermercado Rio da luz, Posto Mime da Walter Marquardt, Posto Rio da luz, Supermercado Krueger.
Informações nos telefones: 3376-2184, 3376-0634, 3376-1160.

MBA

Empresarial'
.'

, o curso catarinense MBA Empresa
rial do INPG/Sustentare Escola de Ne
gócios é o segundo 'melhor" na região
Sul e 21° no raiíking nacional na ca

tegoria MBA Empresarial. A capacita
ção qualifica profissionais autônomos,
empresários, executivos e pessoas que
procuram novos negócios com uma

visão empreendedora e slstêmlen. O
Seminário Internacional, com Fernan
do Raimundo González ladrón de 'Gue
vara, doutor em engenharia industrial
pela Universidade de Valencia, está
agendado para 16 a J 9 de março. Os
interessados devein buscar mais infor
mações pelo telefone 3026-4950.

Curso de
. pós�gradu�ação

<'As inscrições para o curso de pós
graduação Negócios do Vestuário do
Senai de Jataguá do Sul e Blumenau
estão abertas. A capacitação oferece dis
ciplinas como estratégias de negociação,
gestão de produção do vestuário, gestão
estratégica de pessoas, marketing com

petitivo, sistemas de produção, gerencia
mento da cadeia de suprimentos, gestão
de fornecedores, relações internacionais,
consultoria em vestuári9, entre outros.
Os interessados devem se inscrever até
13 de fevereiro, atraves do site www.

sc.senal.bt As aulas iniciam no dia 6 de
março de 2009. Informaç�es pelo núme
ro 0800-48-1212.

Assembléia
Ordinária

A Associação Empresarial de Jara
guá do Sul convida os participantes do
Conselho DeliberativQ, Conselho Fiscal"
Conselho Consultivo, Diretoria, Coorde
nadores de Núcleos Setoriais e demais
Associados para a assembléia Geral Or
dinária. O encontro está agendado para

. 0 dia 16 de fevereiro, às 18h, no Cejas
'(Centro . Empresarial de Jaraguá do
Sul). Na reunião, o Relatório da Dire
toria sobre as atividades desenvolvidas
no administrativo em 31 de dezembro
de 1008 vão ser apresentadas, entre •.
outros assuntos. Na mesma data" às
19h, será realizada a eleição da dire
toria da entidade, gestão 2009/2010.

Festa de Rei e Rainha
A Sociedade Recreativa Alvorada, de Jaraguá do Sul, promove neste sábado, dia 14,-0 tradicional Festa com Baile de

Rainha. O evento começa às 14h, com a conçentração na sede social, em seguida, às 14h30; começa a busca da Majestade
Sra. Rejane Zils. A partir das 22h30, a animaçãovai ficar por conta da Banda Paisagem. Os ingressos antecipados custam
RS 10 e devem ser adquiridos nos seguintes locais: Posto Mime Matriz, lanchonete Pinguim, Flash Vídeo locadora e Posto
Mime do Rio Cerro. Na hora, o vcler será de RS12.,Mais informações pelo telefone (47) 9968-5490�

LOTERIA CONVOCAÇÃO .

A diretoria da AJADEFI - Associação Jaraguaense dos Deficientes
Fisicos juntamente com a Prefeitura, convoca todos os. associados
para uma assembléia geral no dia 12 de fevereiro às 19 horas na

Igreja São Sebastião, sala 2, Observação: A presença dos associa
dos éindispensável, pois é interesse de todos!
Maiores informações ligue: (47)3370-0414

EDITAL DE LEILÃO E NOTIFICAÇÃO
PAULO PIZZOLATTI NETO, Leiloeiro Público Oficial. matriculado na JUCESC sob n' 019, faz sabér que, devidamente autorizado
pela Credora-Fiduciária, COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO ITAJAi - VIACREDI, venderá em Leilão Publico Extrajudicial,
na forma da Lei ['ederal n' 9.514/97, nas datas e local fixados neste edital, em desfavor de Jonivaldo da Silva, a garanlia real
da alienaçâo fiduciária do bem imóvel abaixo identificado.
l' LEtLÃO: Dia 26/0212009, às 10 horas. Lance minimo_de RS 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
2' LEILÃO: Dia 12/0312009, às 10 horas. Será aceito o maior lanço oferecido, desde que igualou superior ao valor da dívida,
das despesas, cos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos,
LOCAL: na ACIJS - Assoc. Com. I�d. de Jaraguá do Sul, localizada na Rua Octaviano Lombardí, n' 100, Bairro Czemiewicz,
em Jaraguá do SuI/SC, CEP: 89.255-.055. _

IMÓVEL: O terreno situado na cidade de Jaraguá do Sul, no lado per da Rua 525-Constantino Rocco Rubini, distante 82,50m
da esquina com a Rua 506-Feliciano Bortolini, Bairro Barra do Rio Cerro, com a área de 378,00m2, constante da parcela n'
5, fazendo frente em 14,00m com a Rua 525-Constantino Rocco Rubini, coincidindo com 'o alinhamento predial; travessão
dos fundos em 14,üÇm, sendo 7,OOm com terras de-Antônio Lennert e 7,00m com terras da Prefeitura Municipel de Jaraguá
do Sul-SC, estrema do lado direito em 27,00m com a parcela n' 7 e do lado esquerdo em 27,OOm com a parcela n' 3, ambas
parcelas de Egldio Savério Franz9i. Transcrito no Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá.do Sul sob matricula
n' 49.711. Sobre o referido imóvel esta edificada uma casa de alvenaria, semi-acabada, com 260,00m2 (não averbada).
VALOR DA DiVIDA: R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), .

CONDiÇÕES DE PAGAMENTO: A venda poderá ser feita mediante pegamento a vista, ou-parcelado nas seguintes condições,
estando sujeito,a análise do crédito: Para associados da VIACREDt em até 120 pagamentos, e para não associados em até
10 pagamentos; com os seguinte� encargos: a). Encargo bãsico de atualizaçâo monetária pela Taxa Selic (Sistema Especial
de Liquidaçâo e de Custódia); b) juros de Dezessels inteiros e setenla e sete cenlésimos pcr cento·(16,77%) ao a�o, fixos;
c) juros prefixados com encargos mlnimos de vinte e um inteir.os e setenta centésimos por cento (21 ,70%) ao ano, provisionados
mensalmente, se a soma das taxas dos itens· "a" e °b" não atingirem este percentual. Nota 1: A opção pelo pegamento à
vista terâ preferência. Nota 2: Caso o imóvel seja vendido no 1° leilão, não será financiado maís do que 70% do valor do
bem, se o bem ficar como garanfta. Nota 3: Em caso ele não associado arrematar o bem e optar pelo pagamento a prazo,
é necessário que "o arrematante se associe a Cooperaíiva. Nota 4: A desocupação do imóvel fica por conta do arr.ematante.
Nota 5: Eventuais débitos que o imóvel possua, como IPTU, demais ônus, despesas para averbações são de responsabilidade
do arrematante.

-

Fica desde ja notificado d9 presente EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL o Devedor-Fiduci,lOte acima indicado caso não seja
localizado.

.

Maiores informações poderão ser obtidas diretamente com o leiloeiro oficial pelos'telefones (47) 3339-5370 e 9101-6605, pelo
e-mailleilªº@lelllil)l)ÍllQ!�ULJ;QlI1.brouatravésdosite:w-w:wJeila.Ql)ÍllQ!altLc.Qm.br. Escritório: Rua Floriano Peixoto, n' 55, sala
105, EMicio Juma, Centro, em BíumenauiSC - Depósito: Rua Fritz Koegler, 1.415, Bairro Fortaleza, em Blumenau/SC.

EDITAL DE LEILÃQ E NOTIFICAÇÃO
PAULO PIZZOLATTI NETO. leiloeiro Público Oficial, matriculado na JUCESC sob n' 019, faz saber que, devidamente.autorizado
pela Credora-Fiduciária, COOPERATt\l'ADE CRÉDITO VALE DO ITAJAi·- VIACREDI, venderá em leilão Publico Extrajudicial,
na formada Lei Federal n' 9.514/97, nas datas e local fi�ados neste edital, em desfavorde lzidoro da Silva Flôr, Ivanice Cervelin
Flôr, Vidal da Silva Flôr e Geni da Silva Flôr, a garantia real da alienação fiduciária do bem imóvel abaixo identificado
l' LEILÃO: Dia 26/0212009, às 10 horas. Lance minimo de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
2' LEILÃO: Dia 12/03/2009, as 10 horas. Será aceito o maior lanço oferecido, desde que igualou superior ao valor da divida,
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos.
LOCAL: na ACIJS.- Assoe. Com, lnd. de Jaraguá do Sul, localizada na Rua Octaviano Lombardi, n' 100, Bairro Czemiewicz,
em Jaragua do Sul/SC, CEP: 89.255-055.
IMÓVEL: O terreno situado em Jaraguá do Sul, no lado ímpar da Rua 36.José Emmendoerter, constante da parcela D-2, com
a área de 575,00m2, edificado com uma casa residencial em alvenaria, com a área de 187,20m2, construlda no ano' de 1974,
de n' 75, fazendo frente em 25,OÕm com a Rua 36.José Emmendoerter, coincidindo com o alinhamento predial, travessão
dos-fundos em 25,00m com a parcela D- t de Udo Voigt e Dolores Gruetzmacher, estrema do lado direito em 23,00111, sendo
20,50m com terras de Udo Volgt e 2,500) com terras de Rosa Martins, e do lado esquerdo em 23,OOm, sendo 20,50m com

terras de Juarez Gomes e 2,50m com terras de Fidelis Erschlng. Cadaslrado na PMJS/SC, sob n' 6.155. Transcrito no Oficio
do Registro de Imóveis da 'Comarca de Jaragua do Sul sob matricula n' 34.464.
VALOR DA Divl.DA: fl$ 60.000;00 (sessenta mil reais).
CONDiÇÕES DE PAGAMENTO: A vendá poderá ser feita mediante pagamento à visla, ou parcelado nas seguintes condições,
estando sujeito,a analise do créditó: Para associados da VIACREDI em alé 120 pegamentos, e para não associados em até
10 pagamentos, com os seguintes enéargos: a) Encargo basco de atualização monetária pela Taxa Selic (Sistema Especial
de lIquidaçâo e de-Oustóols): b) juros de Dezesseis ínteíros e setenta e sete centésimos por cento (16,77%) ao ano, ãxcs:
c) juros preflxados. com encargos mínimos de vinte e um inteiros e setenta centésimos por cento (21 ,70%1) ao ano, provlsionados
mensalmente, se a soma das taxas dos itens 'ao e �bo não atingirem este percentual. Nota 1: A opção pelo_pagamento à
vista terá preferência. Nota 2: Caso o Imóvel seja vendido no l' leilão, não será financiado mais do que 70% do valor do
bem, se o bem 'ticar como garantia. Nota 3: Em caso de não associado arrematar o bem e optar pelo pagamento a prazo,
é necessário que o arrematanle se associe a Cocperativa. Nota 4: A desocupação do imóvel fica por conta do arrematante.
Nota 5: EVentuais débitos que o Imóvel possua, como leTU, demais ônus, despesas para averbações são de responsabilidade
do arrematante,

.

Ficam desde ja notlflcados do presente EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL os bevedores-Fiduciantes acima indicados caso

não sejam localizados.
Maiores informações poderão ser obtidas diretamente com o leiloeiro oficial pelos telefones (47) 3339-5370 e 9101-6605, pelo

.
e-mail leilao@leilaopjzzÕlattj com br ou através do site: VfflW leilaopjzzolatti com br, Escritório: Rua Floriano Peixoto, nO 55. sala
105, Edificio Juma, Centro, em 8lumenau/SC - Depósito: Rua Fritz Koegler, 1.415, Bairro Fortaleza, em BlumenaulSC,

·EDITAL
MARGOTADElIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Jaragua do Sul, 11 de FEwereíro de 2009

Margot'Adelía Grubba Lehmann, Oficial faz saber Que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim

����c�8�ig��������e;�7���g;g6�;:�;�;�����;���� ��ó�e�������o��;;ig�e8Wlr��)g:�! 5�r::da .

Protocolo: 101617 Sacado: NIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA CPF: 844.197.339-34
Cedente: AUTO MECANICA NICOLUZZI LTOA CNPJ: 03.041.4301000

���������I��lll�gONJ�Wg��E�'íl'�a de Venda M'g���J'�c\�;��!�gI01i2009 Valor 462,39

Protocolo: 102218 Sacado: MERCADO JULlANAlTDA CNPJ: 10.313.7971000
Cedente: PARATI'SA CNPJ: 82.945.9321000

���;�����it�������8g Espécie: Duplicata d5��n�:n�i��r�� ��folr/�®�ã"valor 121,73

Protocolo: 102481> Sacado: PAULO CESAR VITORIANO CPF: 950.884.159- i5
Cedente: JAVELJARAGUA VEICULaS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501,8621000

���;����t�t��No�g6�B��1e�� Dupl'cata de Veg��att��;;���� 'f1�1�&'Õ�8 Valor t09,25

Protocolo: 102487 Sacado: RAFAEL FUDAHI PORTO CPF: 024.573.629-89
Cedente: FJ'INFORMATlCA E BRINQUEDOS LTDAME CNPJ: 08.438,266/000

���;�����il��Jgg8DO B�)(';I��ruplicata de vend���r>%�����!��2"t:��2009 Valor 190,00
"� .. _._._.. _----_._---------_._------------_.----_. __ .---------_-------------_---

Prolocolo: 102521 Sacado: AUREA KOLM FARIAS CPF: 786.468.209-04
Cedente: AUTO MECANiCA KM 57 LTDA CNPJ: 03.243.7771000

���;�����it�5�3�ª�tNlgÃ��i�7ctTe��e Data Vencimento 2110612007 Valor 387.00
---_.__ ._�.--_.__ . __ ._------------_._----------._-------_._-_-------_._-------------------

Protocolo: 102578 Sacado: 0146544ClAUDI0 KL�BUNDE: CPF: 032.086.749-88
Cedenle: COMERCIO DE PECAS ALTO VALE LTDA CNPJ: 83,061.3171000

��;:�����t�Es068753-04 Espécie Duplic��I�eV����e��:cg�Nt�hb�dic�gl�� 2.122,50

Prolocolo: 102591 Sacado: JCS MAQUINAS E EQUIP LTDA-ME CNPJ: 08.969.195/000
Cedente: Sl'EZIA FERRO E ACO LTDA. CNPJ: 01.362.1761000
Número do Titulo: 1992811 Espécie: Duplicata de Venda MercanUI pcr índícaçao
�!,(!lse_�ante C��_E:�2�ICA!:_�::.�f1A__: _=___��_�.:"_:imen��: 26101/2009 Valor: 985.03

Protocolo: 102718. Sacado: EDIR SALETE BRESOllN ME CNPJ: 01.222.2211000
Cedente: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765iOOO

.

Número do Titulo: AT1634475 Espécie: Duplicata de Venda Mercan1H por Indicação
Aprese�."!::_��E�!_f1A!IL SA _?�_::_V.:"_cim.n_t_�:_�':�1i2009 Vaiar: 226,22

Protocolo: 102772 Sacado: IVO LA�BE CPF: 437.135.139-53
Cedente: SICOOB-SC BLUCREDt COOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.8191000
Numero do Título: 017351

-

Espécie: Duplicata de yenda M�rcan(i! por Indicaçâo
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 29/01/2009 Valor: 198,00

p;�t��;,,;:--1ô2793----S�-;_;d;�ADRiÃNA GREIN-----------------ÇPF:809:; 36.799-68
Cedente: FtGUEIRA MAT'DE CONSTRUCAO CNPJ: 02.729.1361000

���;����t�M,oªg'b�0�i8�c������la de Venda r,�;f;��,fii���I���ffi1i2009 Valor 89,00

Prclocolo: 102802 Sacado: ADEUR CARLOS BEHNE CPF; 023.406.579-62
Cedente: SL SERVICOS DE COBRANCAS LTDA CNPJ: 06.910.6361000
Número do Titulo: 900078-0 Espécie: Cheque '

Apresentante: SL SERVICOS OE COBRANCAS LTDA Dala Vencimento: 01110/2008 Valor: 245.00

Faz por lníerrnédio do presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato, à Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, 1589 a fim de liQuidar o seu debito, ou eréao, dar razão por que nêo o faz, sob a pena de serem os referidos protestados
na forma da Lei. Horário de Funcionamento do Tabelionato: 09:QOh às 18:00h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Forros de PVC e Acústico

Divisórias Eucatex

Divisórias de Gesso Acartonado

Pisos Laminados de Madeira •

. Piso Térmico

Papéis de Parede

Paviflex

Carpete e forrações em geral.

CIASSIMtUS QUARTA-FEIRA. 11 DE FEVEREIRO DE 2009
,

-

veíCULOS I IMÓVEIS I PRODUTOS & SERViÇOS I Ar�ÚNCIOS DE lUlHA

Rua João JanuárioAyroso, 2193-
Jguá Esquerdo - Jaraguádo Sul��------�----------��.-�--��--�----�----------� ..�
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De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábado das 9h às ! 3h - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

vEícULOS----�-------

A PARTIR DE

- MaiOR 1.6(, 16\1 FLEX C>E :ATÉ I Iscv
ou IAL: FLEX DEATÉ.82CV

ç

NADO DI.GiTAL COM

c(.)NTR TOMÁnCO DETEMPERATU�A
- CÂMBIOAtlTOt1ÂTICO SEQÜENCIAL
TIPTRONIC SYSTEM POR

- �ARÓiS COM ACEr>.IDIMENTO

\o:L ?/

ENTRADA'+ 60 P_'RCEtJ\SDE

*2R$ 299,00 �
-AQUECIMENTO INTERNO

A P$lgeot tem um estoque
completo dê peças de reposição no Brasil.

É banto h1pnter um f'W8e?t..

- TELA MULTlfUNÇÓES
- COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DEALTU!\A
- BRAKE-LlGHT
- REGULAGEM DEALTURA DO FACHO DOS FARÓiS

Strasbourg Jaraguá do Sul - (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

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

Brusque - (47) 3355-4500
Rio do Sul- (47) 3522-0686

BANCO PEUGEQT

ftllmll<;dij °Zi:'!o{;H;.:,lemdc ture". (}%ifuj;.!ro�para toda a tinhuPwge:(lt 301. Unltil �\J��20? {t>:«et·)Peu�t2f:R sesene ?eugeot 201 E!.<ilpOO!?j.· TaM í},99:}6J,m.r.a mooaUdJde.leaslng pe!u:?$A Rllilnte Arl\.�uj�menro Me«iln11l SA (Um enlr.mde 50% no pkmdc 24 pilro!las. ParJ to& linN P�ugeot 207 P<!�neht�t 201 tsup-.lé<?, na
mildaliík1�h.'mc ((J�iw l)if!])!)ilQ({lns',;rtdd(lf}.�C aanco PSA Fifhlll� Jk<)�ilS.A .. rexa 0,,1)0%-'I.11I.01n1 emr,lchl �� S.,')% 1':0 cunc de 12 jl<l!���S. �!gP.Ql 201; Srms..\tim\,.Ii.lXiI 0,99%\\.111.. rem enlf,lll;l. nlJb 60 p.lr('ela�de RS 299.00,,..l·SilJl�õ,,J�&;, míloolid,l!le l�Sifl!i !;e!u P$!\ fina!!(!! Arltfll�lmtil!c Mff«(m!i! S/I.., (jmsJd�li11ld(; (t Vfi(li�v I'cu!jen!
l(ítí Sensa!.lcn14<. rÍl:K,J penas, 111m;;!>! metilka Preto relia Nea, iw(!fmod�!o 200sflC'ili.. nt\(! lifl!,liCosu9<!fiOO pee '>'érn1a ii vsra a piHtlf rleR$ 17,300,{Ml, Indu Q Br�il{l!x(t-to ltlm� (tanta df!tkmus) «(1(1) fre:'..t .'ridusu. Natl() cle60 meses Si!wJt [mrada de RS 14.4S6,60 {S2,95%1 ii �iS'"..a., ma!s6.'} pmwlas ll1�I)$ai> tetaís f1Xê.de RS 199,00 com
\�.'ldmeJlt(j& l"wr!meira} pareei" p:?>�a Wd�'l. fala Interne de Rewoo i1IR) de:O,99%.a.m. e U.. S:)1,� e.a, a CETK�'t!Q EfetIVo Totat) da 6pew;�o de arrendamer.trJ mefa!�el é ne lt94%a.a e 1,1I%a.11\ com in<id�nm ee ISS elC indU5a naGT l(u�to Efetivo Tota!l. VaiQ[tl}taldo wkul!ÚI pfaZó& ns 32.3%,60. �U�jt(l ij aprovaçào deoidit;).,s;.s
<l!t1{I�<ltif,\8 f'XWân:S�f �ltffllda� se MUlI<:!t3hera�Õt!s ngnll"btNMItG rm!1(<lOO fill<lr>Ceiro.-!\'!f!! iW!:so pll!viv.�'·$im\i�tc-, modalidade lR-d�íllg�.!9 P5A flnaf){t Arre.nU<lrnW1J) Mer«mtil SI<,.(OIlsi<!ffilfldo o vtiruf>J hugex 107 XR IAL H�� J�tM, emure :lÓ1Kk!, iJllc;JmmlekJ 2008!2009. PIl!ÇO pub!ito suger!do p,mt 'Jt!IICJ � vi�ttl" p<llt]r !kRS
35-990,00, teíe o $fa!-il (u!:M(llO!'<!! rr,ln({l de MilllilUS) <01n frf'tf! ,ru:ll).w. Plano de 24 ml!'51� sendo: E0l1il11.1 lN RS l],q.:)S,OO (50,00%) � \1'>1\), �i� Z>1 paffJ!I\I� m�.mal:n(ltili;: flV'JS ík! RS 891,61 (mIl \'j!fldmel'lt() {Ia !� IvffmP.�i!} W1tcla IW,1 9{) dk'l� f"w; hl1�ma ce Rl'Wf*.>(lm) dE'O,99% un. e 11.54%<'1.", � CH ({usw f1$I\1O l(1I,I!) ea OpP.1il�à(l dll
aHNltl,w:efl(lJ mi!r<ami! �áe 15;75% aae 1.13%>i.)1l, cem irn:k!i!!ld�deJSS" TC Indll�l14 CH ((u�t()fMMl Tot<ll). \IMo! hil>!jdo \ll!kulllil prato ee i{$ 3!:1J91M. G$�ldP<ln:i!f:1Os dtsocs .;:'10 ![i!md{!stlií! da versãe Pt;t;(je-01207X�Atum1)Mltil l.!'íl H#f!�, 5 pO!� ·ilnG!rrwdefa2008nOO9. A !!S(aUla du Iteflll�p(k:'l�f airh� duplO fromM etate-at
esrâ VUlCij!dlM.l<:: ílanbar..:()!>(�stlCV$demuro,�vkN(>�, esao r.ensw:lllsi\l()$ paraaVi!1SiiüX$Aulomau(a l.tilW,FJt�5 f}Orf�,SlmufaÇao,modalidade({){· Q-édib'J êeetceo (.()n�umidQrp�l() Ba,M PelJge01, �.IlsidaaadQovei(UloPeugwt JW I'3ss1onXA lAt ae; >1 pertas. pinWfaWiida, amlinx.dfkl21..'I(.WlW.i, p� pt1bli{(l sllgddo pjrl
\'ti'lda J 'lista"Nttif deRS 39A90,OOparJ to®ll Brasif tercno 10flil frMltacle Mall<lUs)(õmfrrttlnct!.'SQ. Pj�nlldr :2 mM�sendo: Enttlld<ldt: 19J>1$.OO{$0%}1l vhta,maiS r2�rte!al mensJlstQtiJís fir.!lsde RS 1.91$)3 tílffiww.:lmemodd 1 (pflm<!lra) l)iIfte!iI pil:f� 9Il<iias.rJltllli�erna d� R!!l�m() nm.idt>16,769i.".i! � 1,3Ima.ITl.,JCfT ((uuo Ut>livl)
1ctMJ «ii OP&ilç;í;)�li.!lii)iinr.i"meIl!Qé de14J4%a,ae 1,8J%;un.<ílmilH:ldtlltia!.ln fOf d� J,O%(I.(I�W" Pl1�Wi1 físW.<'l \Q(l!j!l)OO lor "di(ml!;,11 !lJl0J3% !:;l,í i(ltll)(I)<l nçmeiidentN. VJ!orltualoo\'ekulu ii l!1<J1;O de R$4J.1l8.9rL roo.l�(lS (or:di�;JcimaQtad,,�, 1n:)\!ali:.l<ldp.Ú'Jsin9 e I1Wd;ditiaEiú ax: (üm!ho Oirew aoCl)l'ISl.:ml{ft}T). eSl'do �(!iel!<!��
aflHwilç;íol!errffll!!l ép<X1etao.'ll!1 ahf1a;ia�S€ hmWtfl!l)\ allcliv_.ôess.iqrtl'llcatl-Jils flo"!ne:(>l!hl !i1',';j1':<'.!itfJ. WI1l aviso �lft>li!). hroqàl! nadú!\(!j das wKl?%J�náJlas rs�Ug,M parti<ipanws: Unha�U�iJt.i()'7 �SOO tinldadés,Ullha l'tl:gL'()t207 - 5(:{juéla�htlgtfl[2C��;mtian 'J.4lHI!X, 1l)l}fTaS, a�'w'!lJtld�n 200&/2008, pí:1w:ametânca pleto i)\!f!iI
fl!!ra·50 Ul1mad!!>. Praza de vigénóa da Çf:lmqjoOe 03101[2009 a Olj!}WOO9, 01.1 enquanto duwl!m as t5tnqlJ1K FQ(o) 5:lmeme parn f.n� i;;;Slran'ltl'i. Niio (Uffi;;;a,jva pata. ;mttas promll� Pcra rr,ais lnflllm�"be.$ Xi!>U! çfJ'\OS � {j)lldj� �p«ie{\-((lf1suJte a ��c� � (lln<roionària5l'et:g&>t partkiparlte.s, lisue par.! 0500-1032.42.4 0\1 ilR5se

www.peug<?OtctlrnJ:>/.Ouvidoriilde8:0I1ooPeugeotligutp.<lrJ0800--n1\109O.
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• CHEVROLET
ASTRA - Vende-se, 00, compl, ou troco

por carro de menor valor.Tr: 3273-7.907.

ASTRA - Vende-se, 04/05, 4 pts,
cumpl-r couro, GNV, AR, 4 pneus novos.

Tr: 3372-0808 ou 9194-7925.

ASTRA - Vende-se, Hatch Elegance, 05, 4
pts, 2.0 flex, preto, AR, OH, vidros VE, AL,
rodas de liga leve originais, limp. Desb.
Traseiro, nota de compra.Tr: 8823-8479
(após 17hs).

ASTRA - Vende-se, Sedam 2.0, 02, 4 pts,
completo + GNV, quitado. Tr: 91 01-8302.

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 cl Artur.

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

CORSA - Vende-se, sedan, 03, classic,
motor VHC, AL, TR, AR, GNV.
R$11.000,00 + 35x

-

de R$ 320,00. Tr:
3371-3255 ou 9138-
8656.

OPALA - Vende-se, comodoro 83, azul, 2
pts. Tr: 9188-2814.

VECTRA - Vende-se, 03, CD, teto solar.
R$34.000,00. Tr: 9652-0918.

o CORREIO .09 PO�T� L;::'f'"
QUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREllióDi: 2009 �

t'Hl. 'fi�lI!tan•• FIAT

UNO - Vende-se, mile, 05, 4 pts, VE, TE,
DE, AR. Tr: 9922-0536

UNO - Vende-se, 95. Entrada de 2.000,00
+ 34x de R$ 422,00. Tr: 3370-4712 ou

8421-5073.

PARATI - Vende-se, 03, OH, Gás, 1.8,
branca, 4pts. Tr: 3376-1888.

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

t OUTROS
FINANCIAMENTO - Assumo de carro ou

moto. Tr: 9901-5516.

FINANCIAMENTO - Assumo de carro ou

moto. Tr: 9924-4767.

tFORD
F-IODO - Vende-se, 93, diesel, motor

mwm, ótima pick up pi trabalho, lata lisa,
motor em ótimo estado e com protetor de
caçamba. R$ 29.000,00. Tr: 9973 5052.

PAMPA - Vende-se, gasolina, R$
8.000,00. Tr: 3371-6968.

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.

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

FUSCA - Vende-se, 79, ou troco por
computador. R$I.200,00. Tr: 9924-4767.

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

GOL-Vende-se, 1.0,05, 4pts, quítadó, ar
quente, desembaçador e limpadortraseiro.
Tr: 91 01-8302.

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

GOLF - Vende-se, GTI, 95. R$ 15.000,00.
Tr: 3371-6968.

POLO - Vende-se, 99, classic 1.8,
completo e único dono, excelente estado
de conservação. R$ 18.000,00. Tr: 3372
3922.

.

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

• 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:
9993-3367.

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

LIGUE E ASSINE!
3055-7575

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VEícULOS------------

(3 GLX 1.4 PRATA 2001
tanque cheio + transferência grátis

a partir de

PALIOWEI;Kr;ND AD. 200&
tangue cheio,j, transferência grátis

a partirde.ASTRA�eDAN 1.8 BRANCO 2002
tanque cheiQ + transferência grátis

Uno Mille Smart 01/01 Corsa Sedan Maxx 05/06

Corsa Sedan1.0 03/04 Astra HB 4 Portas Adv. 07/07

CorsaWind 01{02 Celta lO 2 Portas 02/02

Gols Plus 16V 01/02 Celta 5 Portas Super 02/03

Honda Fit LX 1.4 06/07 Fax i.o Plus 2 Portas 03/04

Celta Life tO 4 Portas 05/05 Venra Sedan Elegam:e 06/06
Fax lO Corsa Hatch loy 06/07

Gol 1.€)4 Portas 06/06 Corsa Hatch 03/04

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------------vEícUlOS

�.bandahappyda�com

ltadtflDllhail�ml 111timl11i&((itflJ)
rtknmiãt7m8 II HID3V.llBIB II <fiar DJID

IVit�1faiils IIIllID lun�
IDe R$ 1.290.00"..
R 1.190,00CASAMENTOS - FORMATURAS - EVENTOS PROMOCIONAIS

COLAçÃO DE GRAU· CERIMONIAL.

ALEGRIA e ELEGÂNCIA EM SEU EVENTO.!

BANDA e COMPLETA ESTRUTURA DE PALCO.!

SANTA CATARINA e RIO GRANDE DO SUL

RÚBIO.! FEIRAS & SH

(47) 3376·9614·9969-6417

AV.M.ARECHAL HODORO DA FONSECA 1188· $L 401·(140 ANDAR· CENTRO· JARAGUÁ DO SUL· se

·il........J
�,

..

ema -k(f'J)mI 't
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II o CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2009 vEícULOS-----------�

2006, Prata, Flex, Ar-quente, Limpador e
Desembaçador Traseiro, CD Player.

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

• 2002, Prata, Gasolina,
53.845 Km, Ar-quente,
Desembaçador Traseiro.

2007, Prata, 07 LUGARES, Gasolina, Ar-condicionado
Digital, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Air Bag, Freios Abs, Rodas de Liga-leve, CO
Player, Limpador e Desembaçador Traseiro, Bancos em

Couro, Piloto Automático.

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- �-Vt, 11tW ��

veículos
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------------vEícULOS

!

Financia

Compra I
Vende
Troca

PROMOÇÃO MOTOS
100% FINANCIADAS

(47) 3273-6600
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 920 - N. Brasília - Jaraguá do Sul

Compramos
carros acima

de 2001

Escort L 1.6 1993 azul

Ranger xfi 4.0 scc estendida 4

portas 1999 completa + air
.

bag,abs,DVD e gnv, 4X4. prata compl + abs.air bag e GNV

YZF Rl 2008 azul zero Km

Uno eletronic 19944 portas.

Astra gls 2.0 1999

completo. Ka GL 1.0 1995prataSaveiro 1.6 M11999.

Vectra cd 2.2 1997 compieto +

abs,teto solar, bancos em couro

e controle de tração.
Vulcan 750 1996.Fusca 1300 L 1979 branco

o CORREIO DO POVO OQUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2009

Idatriz: DR 280 km 69 (Em trenle Posto Marcolla) Filial: Shopping Cenler Breithaupt- 2' Piso

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Rodízio = R$ 15,00
Pizza G 35cm = R$ 20,OD
Pizza M 30cm = R$J 3,00
Pizza P 25cm = R$ 8,00

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

;r1. ",�>�""'O i" �..�""��",, sses M ;;

I� BALCAO DE
I NEGÓCIOS
a-:_'_I'tY,mt__'*,

� VENDE-SE

ótimo estado. Tr: 3376-1595
FiLHOTES - Vende-se, 4 collies, puros. R$
200,00 cada. Tr: 3374-0508. MESA - Vende-se, para estamparia. Tr:

3370-8897.
GUITARRA - Vende-se, Jackson Flying-V,
vermelha, japonesa, nova. R$ 2.000,00:
Tr: 3370-5533.

.

JOGO - Vende-se, de roda orbital 15. R$
1.300,00. Tr: 3372-0808 ou 9194-7925.

LANCHONETE - Vende-se, completa no
BANHEIRA - Vende-se, com suporte, Bairro Baependi. Tr: 9613-7754.
rosa. R$ 50,00. Tr: 3372-1491.

BARRA PARALELA - Vende-se, de
alumínio. Tr: 8843-2125.

CADEIRA - Vende-se, de carro para bebe
até 15k, rosa e cinza. R$100,00. Tr: 3372-
1491.

CARRINHO - Vende-se, de bebe, rosa e·

cinza. R$150,00. Tr: 3372-1491.

COMPUTADOR - Vende-se, menos

monitor, cpu amd sempron 1.83 ghz hd
512mb de memoriagabinete, 3 baias
gravador de cd e

caixinhas de som, mouse e teclado.Tr:
3273-6851

LOJA - Vende-se, compl, confecções em

geral. Aceito carro ou matérias de

construção. Tr: 8813-0934. -

LOJA - Vende-se, compl, confecções em

geral. Aceito carro, terreno ou material de

construção. Tr: 8813-0934.:

LOJA - Vende-se, confecção fem e mas, e

artigos de enxovais, na Barra. Tr: 3370-
0370 ou 9973-5001.

LOJA - Vende-se, ótima localização,
centro, Reinaldo Rau. Tr: 8834-1364 ou

3371-3064.

_. MAQUINA - Vende-se, de costura antiga,
_. restaurada para decoração. Tr: 3370-

COZINHA - Vende-se, branca, modulada, .. 8897. _

c/ granito, excelente estado. TI: 3372-
2430 ou 8405-9447. MAQUINA - Vende-se, Muller, de fibra em

MOVEIS - Vende-se, para dois banheiros
com c/ granito, as cubas e os metais em

excelente estado. Tr: 3372-2430 ou 8405-
9447.

PADARIAÊ' CONFEITARIA - Vende-se,
com todos os maquinários e clientela
formada. Tr: 3372-1058.

REVISTAS - Vende-se, coleção da
Playboy, 06/07/08. R$ 70,00. Tr: 8849-
5146.

TRAILER - Vende-se, de lanche, completo,
com mesas e cadeiras, com cobertura
rústica. Tr: 9973-8881 ou 3273-5822.

MOTO ElETRICA - Compra-se, infantil. Tr:
8835-1872 ou 9973-5052.

PRECISA-SE - De um guarda roupa,
doação. Tr: 3376-4063.

!
'.
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à vista
.

GRANDf. tROCA
Df. S80W ROOM

DESCONlO DE

. -BELÍSSIMA -.

-

,AMBIENTESVENDA EXCLUSIVA BELL'ARTE

Fone/Fax: (47) 3055-0887 • www.belissimahome.com.br
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 400 • Centro • Jaraguá do Sul - se • 89251-201

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3275.3300 ·�3055.330·O'
SPEDITO
IMÓVEIS

�C!ID�_
(f:Mt,m��

.'

SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12h e

131130âs 19h • SÁBADOS: 8h30 às 12h

ATENDIMENTO

ONLlNE
FAZEMOS EMPRÉSTIMOS PARA

APOSfNTADOS f PfNSIONISTAS DO INSS.

ENTRE EM CHAT
COM UM GORRETOR

t
I

[

J
l'

I
;
i

1
i
i.
I.
i

J
{

Ref. 8.63 - Casa NOVA cl 03 dorm. e
demais de.pendências, 01 vaga de

garagem. Toda murada, jardim, britas.
Área do terreno de 410m2. Aceita

terrenos de preferência em Guaramirirn
. e financia pela CAIXA.

»:
casa menor para
acarnparí 021agoas,
escriturado! Aceita

propostas de carros,
. terrenos e imóveis de

II
600Z �a OIlI�lImHa II 'VIIIH-VlNInO

SOlnll:lA--;-------------'-----�
_,

'�
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t CASAS
ÁGUA VERDE - Vende-se, 3 qtos,
área de � festas cf churr, 1 vaga de

garagem. R$ 110.000,00. CRECI/SC
2716J. Tr: 3274-8844.

.

AGUA VERDE - Vende-se, de alv,
com laje, piso, 168m, 4 qtos, gar p/3
carros, churr. Aceita' troca por casa
de menor valor. R$ 135.000,00. Tr:
9137-
5573 creci 11831.

CORUPÁ - Vende-se, cf 206,20m2,
no centro, ótimo ponto comercial,
longe de enchente, área de serviço,
garagem p/ 2 carros, documentação

Meninas 5 Estrelas

�iCic�
Com novas gatas na casa

RAISÇA iniciant;' *
Estiln MENININHA

. RAOUELI iniciante*Estilo SAPECA

RAFAELA iniciante*Estilo SENSUAL .

MONICA iniciante
Estilo SAFADINHA *

Temos motorista que leva e traz

(4719624-8410
Atendimento 9hOO a 1hOO I Temos local

emdia.R$
210.000,00 ou entrada em dinheiro
ou veiculo + financiamento direto c/
o proprietário. Tr: 3375-2798 ou

9905-9850.

CORUPÁ:_ Vende-se, c/laje, 153m2,
com benfeitorias, rancho c/45m2,
terreno c/ 1500m2, na Rua Jorge
Lacerda. Tr: 9941-6437.

JARAGUA 84 - Vende-se, de' alv,
ponto comercial, 50m2, nego Tr:
9909-0904.

PiÇARRAS - Vende-se, nova, 82m2,
3 qtos, sala, coz conjugada, bwc,
lavanderia e garagem com churr.

.

Terreno c/ 3122, murado, prox
Candeias e Bali
Hai,c/ documentação, pode ser

financiada. Tr: 8443-2506 ou 337D-
5338.

VILA LALAU - Vende-se, c/ cozinha e
.

banheiro mobiliado, sacada c/ churr,
Gar. R$120.000,00. CRECI/SC 271 Q
J. Tr: 3274-8844.

egJ;imWIUu,PI
COMPRA-SE - Apto até R$
95.000,OD à vista, de preferência
prósirno Angeloni. Tr: 9993-4100.

CZERNIEWIC -VenQe-se, próx. a Pão
de Ló, 2 qtos, 1 vaga de garagem. R$
88.000,00. CRECI/SC 2716 J. Tr:
3274-8844.

'

ITAJUBA - Vende-se, 2 qtós, sacada,
todo mobiliado. R$ 120.000,00. Tr:
9905-6588.

VIEIRAS - Vende-se, prox Elian

VEícULOS-------�--------:--
malhas. R$ 95.000,00 aceita-se
carro. Tr: 8826;361 O,

VILA RAU - Aluga-se, c/2 qtos, prox
ao posto Cidade. R$ 440,00. Tr:
9993-2131.

.

• TERRENOS
AMIZADE - Vende-se, residencial,
400m, todo murado c/ escritura. R$
65.000,00. Tr: 371-6069.

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

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

RIO CERRO 11- Vende-se, 50mi! m2,
2 lagoas, ótima

�

localização, c/
escritura.Tr: 3376-0.726.

RIO DA LUZ - Vende-se, 10mi! m2,
casa, rancho, lagoa. R$ 75.000,00.
Aceita carro nego 'Tr: 3371-6069
creci11831.

SCHROEDER I - Vende-se,
40.800m2, casa, rancho, 3 lagoas,
nascente, aceita casa ou automóvel
no nego R$ 120.000,00. �Tr: 3370-
4927.

• GALPÕES
SÃO LUIZ - Vende-se, industrial c/
400m, escritório, 2 banheiros. R$
230.000,00. Tr: 9137-5573.

Centro Sul-Brasileiro de Pesquisa
Extensão e Pós-Graduação .

FAFIPA - FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CI�NCIAS
E LETRAS DE PARANAVAi

RECONHECIDA PELO GOVERNO FEDERAL (MEC). CONFORME DECRETO N° 69.599 DE 23/11/1971.

Pós-Graduação em: .

NEUROPSICOPEDAGOGiA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

(Complemento em Neuropsicopedagogia Clínica)
LíNGUAS MODERNAS E INTERDISCIPLlNARIDADE (Português e Inglês)
INTERDISCIPLlNARIDADE COM ÊNFASE EM HISTÓRIA E GEOGRAFIA

EDUCAÇÃO FíSICA ESCOLAR E INTERDISCIPLlNARIDADE

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 I 9135 - 8778

www.censupeg.com.br
�

EDSON MÜLLER 3372-1081
CORRETOR DE IMÓVEIS
CRECI n.8530

plantao 9608-000019112-1700
R.Emílio Stein, 357, Centro (próx.Net

Cód.2010 .�OFERTAApto
B.Camború- quadra do mar,2
qtos., sl.festasl jogos play

ground, cam.seq.. sauna úmida,
Portão Eletr. Vaiar: R$ 210 mil.

Aceita carro até 35 mil.

Vai';,.""
. 450lni!
400mil
420mil
500mi!
255 mil
5OOmil.
S8mil

ÁraaITarreno" Construção'
300m' 350m'

Czemiewicz SOOm' 300m'
Centro 410m' 350m'
SFSlltaguaçú 6oom' 600m' 3pav.
Água verde 300m'

.
260m'

Centro 530m' 150m'
Firenze ll casa+quitinete 130m'

Apartamentos Local
•

,

2002 SFS/Ubatuba I quadra domar 70m'ISuite+2q 75mil
2009 Centro

.

Próx; StudioFM 200m'/Suite+3q 250mil
2011 Baln.Camboriú próx.Maiambaia 550mil

"'"=,........-------1 2012 Entrega2009 Vila Lenzi 'Suite+1Q 110mil
2013 Entrega 2009' Centro Suite+2q 210mil
2014 Amizade PróxArsepum 63m'3q' 83mil
Terreno

• Área
'SOOI IIhada'Riguelrà 544m'
3030 �araguã Esquerdo 400m'
3025 'Cenlfo(Próx Studio)390m'

CódA010· Chácara Rib.Gde.do LOCAÇAO· Cód.8003· Galpao Chãcara
.

Norte. 125mil m', casa C/500m', aprox.1000 m' na Barao, próprio 44040041. SFSlRibeira 172.0oom'
BarradoRioCerro 9O.0oom'piscina, sl.festas, 9ara9·6 carros, pI depósito. indústria ou comércio.

4005 RioCerroli 25.0oom'
17lagoas, pastos, pomar, galpao. Possui escritório, refeitório, bwc, e 4006' Mass'JRibGustavo201.000m'

Vaiar: RS 1.300.000,00 estacionamento. Vaiar: RS 6 mil. 4007 São Bonifácio' 242.oo0m' • (Prox.Palhoça)
PROJETOS E CONSTRUÇOES' 4008 MassJRib.Wilde 6O.0oom'

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros. com grande

�:s�a����a;s�r:e:a����ee���i:f:�;��:e!�:t��������������� �;;; NovaSrasilia RJO�OE::::D;er
enquanto isso você desfruta os sabores davida até a entreoa das chaves." Apartamento'
FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH) .

60mil
90mil
.550mil

laOmil .

180mil
200.mil
150mi!
150lnü'

.

150mil

1.100.00

Sala comercial
7004 NovaBrasilia 100m2 800,00

1.000.00
800,00

Galpão
>

8001 Centro (Box)
8002 Nova Brasília

250m2
'

150m2DELLAGIUSTINA

PARA VENDER I COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS,

Oportunidade de Est�gio
Área: Informática

Grau de Instrução: 3° Grau - cursando

'Informações Adicionais:

Irá auxiliar em programação em PHp, Javascript, CSS, trabalhar com BD MYSQL;
.

Manutenção de equipamentos de informática;

.

Administrar ServidorWindows 2003;

Interessados entrar em contato com Michele pelo fone 47 3055-7500

PRECISA-SE
De pessoa para
trabalhar na área

adrnnlstratlva, com 2
anos de experiência
e noções financeiràs.

3371-0072

CONTRATA-SE
Vendedor(a) Externa c/'experiência,

com veículo próprio.

• Salário fixo mais comissão.
• .Ajuda de custo.

Tratar no fone: 9171-7766

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Siqueira
CO'NSULTORIA
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 lmobillárlo

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 'Grubba, 2655 - Vila Lalau

(ao lado Besc Portal) - Jaraquá do Sul

MATRiCULAS'ÂBERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUMENTE ASUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

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

,

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e' Pedicure - Unhas Artísticas
';" Depilação � Maquiagem

.

,

TÉCNICAS DE MASSAGEM: ." ,'.
- Qualificação em Massoterapia ,

"

- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

.'

>
,

. ,M�js informações: 47 - 3275-4125· '

.

Rua João-Marcatto, 156 centro "" Jaraguá do Sul - SO
E-mail: jaragua.ciem.�ahb@têrra.com.br,

'

Site: www:massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

'.i

www.sc.senai.brl(47r3372 9500

SENAlsc
JARAGUÁ DO SUL

A INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO.s&....".�� .../�
_ E.r.rto de.s.ntot c.,-,_

SEJA UM PROFISSIONAL.DE·SUCESSO!

FAÇA CURSO TÉCN'ICO NA
FACULDADE SENAC!

- Técnico em Segurança do Trabalho
início 16�02/09
- Técnico em Enfermagem inlclo 09/03/09
- Técnico em Alimentos' início 1 1/05/09

'Inscrições abertas.

Faeuldade SENAC·· .ótlmc no seu currículo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AINDA ESTÁ NA DÚVIDA DE COMO PERDER,
AQUELES QUILlNHOS QUE ADQUIRIU AO LONGO
DESTE ANO? A FARMÁCIA EKlLlBRIO SUGERE'
ALGUNS DOS MELHORES FITOTERÃPICOS
CONHECIDOS E SEM CONTRA INDICÁÇÕES!!

CONHEÇA UM POUQUINHO DE CADA UM:

CITRUS AURANTIUM
, Acelerador do metabolismo

Obtídç a partir da laranja amarga, estudos
clínicos mostram que componentesdo Citrus '

aurantium aceleram o metabolismo, promovendo um

maior gasto de calorias e, conseqüentemente, a
queima de estoques de gordura;

O Citrus aurantium age ligando-se a

receptores encontrados no tecido gorduroso,
ativando o metabolismo e a queima' de gordura, sem

interferir no sistema cardiovascular.
'

O Citrus eurentium também tem propriedade
digestiva, melhorando a absorção dos nutrientes e

_protegendo o estômago.
.

INDICAÇÕES
,

* Queima gordura.
* Elevar os níveis de energia.
* Eleva o metabolismo.
* Promove o emagrecimento
'POSOLOGIA: 250 à 500mg ao dia. '

***Caralluma. fimbriata
'

A obesidade é um dos maiores problemas globais e é
considerada como um fator de risco para vários
distúrbios crônicos como a diabetes, hiperlipidemia,
hipertensão, doença cardiovascular, entre outras.

ACaralluma Fimbriata, é um cactus.encontrado na

selva da África, nas Ilhas Canárias, índia; Arábia, .

Europa e Afeganistão crescendo ao ar livre. Essa

. CLíNICA

planta suculenta é usada para SUPRIMIR FOME E
APETITE, AUMENTAR A RESISTÊNCIA E
DIMINUIR CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL.

,

. A maior razão pela qual indivíduos não conseguem'
permanecer em programas de perda de peso é
porque com dietas moderadas, o corpo precisa
trabalhar dobrado para queimar reservas do
organismo e os indivíduos se sentem cansados,
indispostos. Enquanto que as medicações
supressoras do apetite, são efetivas porém
apresentam freqüentemente efeitos adversos , já
com Caralluma fimbriata o indivíduo recebe um
aporte enerqético suplementar,e sendo assim, sente
se mais disposto até mesmo para praticar exercícios,
obtendo ganho de massa magra e sem nenhum
efeito adverso, pois a planta não tem nenhuma .

toxicidade conhecida.
.

Indicações:
Caralluma Fimbriata é indicada nos tratamentos para

.

emagrecimento:
• REDUZ SIGNIFICATIVAMENTE A
CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA;
• PROMOVE SENSAÇÃO DE SACIEDADE,
DIMINUINDO A FOME:
• AUXILIA NA REDUÇÃO DO PESO CORPÓREO,
SENDO BENÉFICO NO TRATAMENTO DA
OBESIDADE. .

• DIMINUIR O AÇÚCA� NO SANGUE

POSOLOGIA: Até 1000 MG ao dia:

***FASEOLAMINA .

(INIBIDOR DAABSORÇÃO DE AMIDO)
Extraída da planta Phaseolus vulgaris,

Fasolamina é uma glicoproteína que possui como
principal propriedade a capacidade de inibir a.
ação da enzima alfa-amilase. A arnilase é

responsável pela quebra do amido, (reserva '

energética dos vegetais) encontrado em massas,
batatas, arroz, pão, etc, diminuindo o peso que os

1::1: INSTITUTO DE BELEZA ,." FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO
. ,

• PILATES fi'" SAÚDE BUCAL

EKILÍBRIO

A Dental Jaraguá preocupa-se com o .4tJtr98fJ7 Çj)tfgt'ff§9'
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 - Centro
�'li))��U(®íJ�íl�

RUA PRESIDENTE EPITAclO PESSOA. 532

Medicamentos em geJal
Manipulação de fórmulas m�dicas

Fitpterápicos e

Cosméticos manipulados

Rua João�Picolli, 110:- Centro
fel. 3371-8298'

carboidratos exercem no ganho de calorias da
alimentação.

.

,A amilase é responsável pela quebra do amido
sendo produzida nas glândulas salivares e no

pâncreas. O amido que não pôde ser digerido na

boca é levado até o intestino delgado, onde sofre a

ação da amilase pancreática, que quebra o amido
em uma molécula menor - a maltose: A maltose não

-

é absorvida, por isso, a enzima maltase, produzida
no próprio intestino delgado, transforma a maltose
em glicose. A glicose é absorvida pela parede do
intestino delgado, atravessando os capilares e

entrando na corrente sangüinea.

- Propriedades: quando ingerido, a Faseolamina
,

inibe a ação da amilase e, consequentemente, a
conversão de carboidratos em glicose (açúcar) é
súprimida. A inibição desta conversão impede a

absorção de uma parte dos carboidratos ingeridos
na dieta na forma de glicose. O resultado é a '

.

redução dos níveis de açúcares e as calorias
.

atribuídas a eles e uma dlminulçâo das reservas
de gordura. Os carboidratos que são normalmente
armazenados pelo corpo na forma de gorduras serão
eliminados 'sem çausar qualquer efeito negativo.
- Segurança: a tolerância deste produto é bastante
alta e comumente não provoca efeitos colaterais.

POSOLOGIA: 200 a 1000 MG ao dia.

ASSOCIE ESSES TRÊS FITOTERÃPICOS E .'

GARANTA UM VERÃO MAIS FELIZ!
.

,Conheça também nosso composto ativador do
bronzeado para dar aquela.cor. de verão!!!

•

Farmacêuticas responsáveis:

Mariá MarteHi Milan
Suélen kuhn
Vlvlane ,Machado'

Rua João Picam 110 Centro
Fone: 3311-8298/3371-6087

Clínica Geral

..r J J I l Périodontia
../
.i rJ Implantes dent

, ,_ I
'""""""" ....!. Próteses Dentais

Angelo Schlochet. 173. Centro. JaraguÓ do Sul '

( pródenc ao Beira Rio ) -fon�: 3055�0024

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BOLA BRANCA
o conceito de condomínio-clube caiu no gosto dos famílias do regiõo. A idéia
de reunir numa mesmo área vários opções de lazer, com muito espaço verde,
tem atraído cada vez mais interessados. Em Joroguá, o primeiro empresa o·

lançar um empreendimento com esse conçeito foi o Grupo Estruturo, de Join
ville. A construtora apostou no idéio e colocou no mercado o projeto:Home
Club Emmendüerfer. Um luxo!

_

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o empresário corupo
ense Theófones Boga. Ele lê o coluna

, todos os dias poro ficar antenado nos

notícias de Joroguá e regiõo.

Disque-entrega
3%15-1_

,, As pessoas entram
em nossas vidas

por ecnso, mas nõo
é por acaso que elas

permanecem. "A. DESTOEF

SEM·GOSTOSURA
Despencou! É o comentário dos guapos do
cidode.em relação à moreno que sumiu

porque casou com um interestadual,
mos andou dando uma aterrissado em

Joroguá. O ,motivo, segundo comentam
os comadres: o efeito dos "bombos"
acabaram e agora o corpinho está bem
coidinho e suo dérriêre nõo mais existe.
Todo cuidado é pouco com o qu_ontidode de
anabolizantes e outros coisas que o turma
onda tomando por aí. O Moo dá o recado.

HOMENS DE TERNO
Pois é, os homens que usam terno no

trabalho, ou em ocasiões esporádi
cos, e têm presença marcante, sem
pre desejaram possuir um clássico de
bilheteria no armário. Agora estão
felizes com o promoção do loja Ko
misõo. Grifes famosos estõo com um

desconto pro ninguém colocar defei
to. Depois nõo diz que nõo avisei.

NAS RODAS
• No condição de dorling dos dor-

'

lings de Joinville, Nane Schmitt
preparo os bochechos. Pois hoje à
noite uma turma já espalhou que
vai invadir o Âmbar poro recepcio
ná-Io com um coro de parabéns pro
você. Ouem ttrondo_ser querldn?

-�'
• O meu amigo e diretor do Rádio
Amizade de Corupá, Celso Luiz Nogel
e suo esposo Oolvo, comemoraram

,
no sábado, dia sete de fevereiro, 27
anos de casados. Parabéns!

• Hoje, pilotado pelos chefes Mor
cela Wille e Giovoni Fodi, o Tedi,
tem rodado de Lula à Oorê, poro
festejar mais um Hoppy Hour no

Licorerio. Boa pedido!
• Leilo Biochi é outro mulher que
merece o nosso respeito. Elo sem

pre está ligado nos assuntos so-
_ ciois de Joroguá. Valeu!

UÉ!!!!!!????
Alguém pode dor uma pista! Estou
começando o ficar preocupodo._nb
servem que já foz mais de 48 horas
que Amy Winehouse nõo onno

nenhum barroco. Nõo foz topless,
nõo roubo bebido de cliente, nõo
sai pelado gritando pelo ruo, não
diz que está limpo, nõo conto mú
sicos do Wondo. Nado. Pôxo, será
que AmyWinehouse morreu?

Nane Schmitt recebe, hoje à noite, amigos no

em Joinville, paro comemorar a idade nova

_ J.ll:mi�tbtm,Ifm)$1
�-JJl�ctro$tj1

. f

!ft,

.'

DICA DE QUARTA
Saborear as delícias do M[ Beef, o
deck mais famoso do urbe sorriSO.
Aliás, Vicente Coropreso, Uo TIroni e

Irineu Posold sõo vistos constantemente
trocando figurinhas por lá.
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Por Jéssica Ehmke Kraetzer
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

Poro serem publicados nessa coluna, os fotos devem ser enviados poro recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio em alto resolução.

Parabéns para Jackyane Marquardt, que completa
17 anos dia 17. Toda a família deseja muitas felicidades.

Parabéns para Gilson,
que está de aniversário esse

'

mês. Quem deseja felicidades
são todos seus amigos.

Muitas felicidades e alegrias
para Fernanda Volp,i da Silva, que
completou 17 anos, no dia 6. E o

que deseja toda sua famíli�.

Parabéns a Marilucia pelo seu aniversário dia 6.
Quem deseja felicidades são seus filhos
Gabriel e Leandro e esposo Reginaldo.

Completou 18 anos dia 8, Luana Prestini.
Os pais Elmar e Marliane, as irmãs Oaiara e Oriele,
o cunhado Marcos, o namorado Carlos e os sogros

Ingo e Evanir desejam felicidades.

Comemorou seu aniversario nos

EUA dia 6, onde está trabalhando e

estudando, Franscine Moira Maba. Os
familiares e amigos, que já estão com

saudades, desejam muitas felicidades.

Felicidades ao casallsolde e Gerold, que dia 8 comemor.aram
50 anos de casados. "Amor permanece além do tempo, vocês
sõo a melhor prova disso". Toda a familia deseja felicidades!

Os pais Alexandre e Lizete, mandam os parabéns para
Carolyne Gesser, que comemorou idade nova dia 6.

,

Reni e Patrícia parabenizam Nilceia que faz aniversário
hoje e Claudia que faz aniversario dia 22. Felicidades!

O filho, óora e

netos desejam
muitas

felicidades
para a Sra.

Juliana Annita
Schrauth,
que dia 16

completa 80
anos.
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• 8 pedaços de sobrecoxa de frango
sem pele;

• 1 envelope de sopa de cebola;
• 8 colheres (sopa) de maionese de boa

,

qualidade;
• 4 colheres de margarina.

1- Empane os pedaços de frango com

a sopa de cebola (que será todo o

tempero necessário), organize os

pedaços em tabuleiro untado com

margarina, coloque as colheradas
de maionese sobre o frango e

salpique a margarina pelo frango
e nas bordas do tabuleiro.

2 - Deixe no forno por 1 hora até ficar
bem tostadinho. Sirva com arroz e

salada verde.

,

ESPAGUETE DE FAMILIA
,

INGREDIENTES
,

MACARRÃO
� Meio pacote de espaguete;
• 1 colher e meia (sopa) de sal;
• 1 fio de azeite ou óleo.

MOLHO
• 1 xícara e.meia (chá) de leite;
• 1 copo de requeijão cremoso;
• meia xícara (chá) de tomate
seco em tirinhas;

• 3 colheres (sopa) de cebolinha
verde picada;

. MODO DE PREPARO
1- Leve ao fogo dois litros e meio de água com o sal e

o azeite.
2- Enquanto isso, prepare o molho. Em uma panela,

coloque o leite e o requeijão e leve ao fogo,
mexendo sempre, até ficar homogêneo. Misture o

tomate seco e mantenha o molho aquecido.
3- Ouando a água iniciar fervura, despeje o macarrão e

cozinhe até ficar 01 dente.
�

4- Escorra, cubra com o molho, polvilhe a cebolinha
verde e sirva.

SALADA DE REPOLHO COM ABACAXI
INGRElljENT�S

• 1/2 kg de repolho;
• 1 abacaxi;
• 1 lata de creme de leite;
• tempero a gosto.

MeDO tDl:'�REPARO
�

y ,-# ,",c

,
.

1- Pique o repolho bem fino, em
seguida pique o abacaxi em cubos,
tempere a gosto e por ultimo
acrescente o creme de leite leve
para gelar por cerca de duas horas.

CULINÁRIA

o CORREIO DO POVO rnQUARTA-FEIRA. 11 DE FEVEREIRO DE 2009

ARROZ DE'
BRAGA

INGREDIENTES
• 1/2 xícara de bacon;
• 500'gramas de coxa e

sobrecoxa de frango; .

• 1 cebola pequena ralada;
• 2 xícara de chá de arroz;
• 150 gramas de lingüiça em rodelas; .

• 100 gramas de paio em rodelas;
• 3 cubos de caldo de gàlinha;
• 8 folhas de repolho(opcional);
• 1 tomate cortado em cubinhos;
• 1 colher de sopa de óleo;
• 5 xícaras de água fervida.

MODO DE PREPARO
1- Numa panela grande frite o bacon no

óleo, junte os pedaços de frango e

dene-es dourar; adicione a cebola e o

arroz e refogue, acrescente a lingüiça,
paio, repolho e o tomate.

2- Dissolva o caldo de galinha na água
fervente eacescente no arroz.

3- Cozinhe no fogo baixo com a panela semi
tampada por 20 min, apague o fogo e

deixe descansar por 10 min e pode servir

,

LIMONADA SUIÇA

INGREDIENTES MODO DE PREPARO
• 21imões sicilianos;
• 1 litro de água;
• 50 mi de leite;
• açúcar e !itlo a gosto.

1- No liquidificador bata o limão com

a casca e a água. Passe pelo c�ador.
Volte ao liquidificador adicione o

leite, o gelo e adoce a gosto. Sirva
em seguida.
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ECONOMIA-------�-

MERCADO REGIONAL

ACIJS 2009
Na última segunda-feira, após a primeira plenária do ano, o presidente da entidade, Guida Jackson Bretzke, me repassou
algumas informações sobre os objetivos da Acijs para o ano de 2009. Neste mês de fevereiro haverá. novas eleições para a

diretoria, historicamente ela acontece anualmente e sempre com uma chapa de consenso, o que ocorrerá este ano nova

mente. Segundo Bretzke, ele ficará novamente à disposição dos associados poro continuar à frente do entidade por mais
um ano. Também se espero poucos mudanças em relação aos outros componentes do atual diretoria.

ATIVIDADES A SEREM
DESENVOLVIDAS
A reinvidicoção pelo duplicação do BR-
280 continuará como uma dos princi
pais bandeiras que serão levantados
pelo entidade poro este ano de 2009.
Além disso, destaco-se o luto pelo
desenvolvimento de um excelente am

biente de negócios e ações poro que os

associados possam ter um baixo custo

produtivo. Também será continuado·
o reinvidicoção do uso eficiente do
dinheiro público, uma infro-estru
ro adequado do município, e tendo
como principal atividade, desenml
ver uma componho consciente junto
com os partidos políticos, poro o

participação de poucos candidatos
da região nos eleições de 2010, cen
trando os votos, poro que assim pos-

o

somos ter novamente representação
no Assembléia e'no Câmara.

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em-USS)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,282 2,284 2,06%
2,969 2,970 . 0,73%

AuxíLiO DESABRIGADOS

o RESULTADOS ESPERADOS
Com estas atividades e muitos outres que.vão ocorrer durante o ano,
espero-se u!!la maior aproximação dos ações do governo estadual,

;g.,entidllde cbn�i�uaJ o ser uma interlocutora entre o associado e o
"

poder púbíico, ê como co.nseqüênciq,mglhor qualidade de vida, ou
seja um lugar bom de se viver' pa.ra toda o comunidade. Neste as

pecto, .Y9.!e.a peno enfatizar que. os ações e atividades desenvolvidos
não r ,·'em somente no desenvolvimento econônHco, mos sfm no

soçi ultural e ambiental, pois"todos nós moramos' com nosso

to'ml ias aqui no região' e aqu remosJeJ 'lugar bom ,de
vi\! r,·Unaliza Bretzke.

. .

Liberação do FGTS ajuda 300 mil
Caixa Econômica já depositou R$ 749,3 milhões para atingidos pelas chuvas
A Caixa Econômica Federal

depositou R$ 749,3 milhões do
'FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço), em bene
fícío.de aproximadamente 300
mil catarinenses das regiões
atingidas pelas enchentes de
novembro de 2008. O balanço
foi realizado nas atividades

. de encerramento das Centrais
de Atendimento do FGTS em

Blumenau e Itajaí.

"Foi a ajuda mais eficiente e
. rápida repassada às vítimas das
enchentes em Santa Catarina.
É, inclusive, o maior volume
de recursos do governo federal
que já chegou efetivamente às

pessoas atingidas", disse a se

nadora Ideli Salvatti. Foi uma
iniciativa da senadora e do ex

deputado Vânia dos Santos a

proposta levada à direção na

cional da Caixa e ao presidente

OS NÚMEROS POR MUNiCíPIO:

Luiz Inácio Lula da Silva para
mudar a legislação, de forma a

agilizar a liberação do FGTS às
vítimas das enchentes.

Além de ajudar direta
mente as pessoas, os recur

sos do FGTS já pagos con

tribuíram também para ativar
a economia dos municípios.
Em Blumenau, por exemplo, o
-comércio teve '0 melhor Natal
.

e janeiro das últimas décadas.

• Itajaí 93.251 contos

• Blumenau e Luiz Alves 280.010 contas , RS 419.607.000,00

• Brusque 27.521 contos RS 57.623.000,00
RS 152.058.000,00

RS 30.323.000,00• Benedito Novo, Rio dos Cedros e Rodeio 24.501 contos
• Gaspar e Ilhota 38.209 contas RS 49.161.000,00

.

RS 5.962.000,00• Navegantes 3.044 contos Caixa Econômica alterou critérios para favorecer retiradCJ do FGTS
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SAÚDE

Produção de genéricos cresce 1 00%
Em 1999 apenas oito empresas eram cadastradas na Anvisa, hoje são 83

Estimular a oferta no merca

do de remédios, melhorar a qua
lidade, além de reduzir os preços .

e facilitar o acesso da população
aos tratamentos são as determina
ções da Lei dos Genéricos, criada
em fevereiro de 1999. Os objeti
vos apontados pelo Ministério. da
Saúde há exatamente 10 anos pa
recem ter sido concretizados se os

registros da indústria de genéricos
forem levados em consideração.

Hoje, a variedade de medica
mentos genéricos e a quantidade
de empresas farmacêuticas pro
dutoras crescerammais de 100%
em relação ao ano em que come

çou essa produção, de acordo
com a Pró-Genéricos (Associa
ção Brasileira,das Indústrias de
Medicamentos Genéricos). "Em
99, apenas oito empresas eram

cadastradas na Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária)
para a fabricação desses remé
dios. Hoje, essa relação inclui 83
farmácias. Cresceu dez vezes em
um período de dez anos", afirma

o 'presidente da Pró-Genéricos,
Odnír Finotti. Já foram registra
dós 2.600 produtos genéricos em
farmácias, número que represen
ta 18% do "mercado. Para Finotti,
os dados atuais indicam resul
tados positivos na indústria. "O
mercado está muito bom. Temos
registrados 2.600 produtos, o que
significa que você pode tratar

praticamente 90% das doenças
do dia-a-dia", destaca.

Doenças respiratórias, como

a asma, serão os próximos alvos
dos genéricos. Medicamentos
para o tratamento da doença com
preços mais acessíveis e com a

mesma qualidade que os de mar
ca logo estarão no mercado.

Por lei, o custo do medica
menta'genérico ao consumidor
deve ser 35% menor que o do

produto de marca. Dados da Pró
Genéricos mostram que com as

variações de preço no mercado
farmacêutico nos últimos dez
anos, já foram economizados
cerca de R$10,5 bilhões.

.:.

,
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Já foram registrados 2.600 'produtos genéricos em farmácias, número que representa 18% do mercado
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Novo diretor
r

A Fundação Municipal de Esportes anunciou ontem o noyo diretor
de esportes do entidade. Troto-se de Idemor Ângelo Tomozi, mais co
nhecido como Sorandi, ex-presidente do FME de Criciúmo no último

.

gestão. Ex-jogador profissional (campeão do Copo do Brasil com o

TIgre em 1991), ele teve o trabalho reconhecido no Sul do Estado e

vai assumir o primeiro cargo abaixo de Márcio Feltrin. Sorimdi esteve
ontem de manhã no cidade e já voltou para Criciúmo. No segundo- �

feira (16/2) ele retorno em definitivo poro assumir o cargo no FME.

'
.. 1<:

',o

... ta; IJ .t ....•• �..... J.� U,.

ESPORTE"---�------'

Irmãos moram a 180 quilômetros de distância, mas o encontro dos ,dois nas quadras foi adiado para 2009

NO EXTERIOR

Irmõos jaraguaenses
nas .quadras·da Itália
Ricardo e Marcos estão no futsal europeu
JARAGI,IÁ DO SUL

É 'cada vez mais comum

jogadores buscarem prestí
gio e .reconhecímento fora do
Brasil. O futsal segue, a mes

-ma tendência dos gramados e

[araguá do Sul - considerada
um celeiro de grandes salonis
tas - tambémexporta talentos

para o exterior; Quem se mu

dou recentemente para a Itália
foi o jogador de futsal Ricardo
Kuhn, 25 anos. O atleta se

guiu o exemplo do irmão mais
novo, Marcos, 19, e ambos es

tão na Velha Bota.
Marcos joga há mais de

três meses no Kaos Futsal, de
Bologna, ,e Ricardo chegou
no dia 6 de janeiro no Ma

gione Alma Group. Os dois
times estão na série A2 do

campeonato italiano de fut
sal. Eles moram em cidades
diferentes que ficam a 180

quilômetros de distância e se

visitam constantemente.

O 'passe livre, na' Itália só
foi possível pela dupla nacio-

nalidade, que chegou no mês
de outubro do ano passado.
A adaptação dos jogadores
está sendo boa. Ricardo reve

la que se adequou facilmente
ao estilo de jogd, treinamento,

'

apesar de ser muito diferente
do Brasil. ''A comida também
é diferente, sem contar a lín
gua, o italiano é difícil como o

português", revelou.
O primeiro confronto en

tre eles estava previsto para
o dia 21 de fevereiro. No en

tanto, não será desta vez- que

os irmãos estarão em lados
opostos. Marcos teve proble
mas com a documentação e

teve de voltar ao Brasil. Ele
ainda não sabe se volta até
o dia do jogo. "Mas na pró
xima 'temporada com certeza
vamos nos enfrentar", adian
tou Ricardo. O principal ad
versário até agora é o frio. "É
sempre frio, pouco sol, mui
to vento e sempre uma garoa
fina", descreveu.

GENIELLI RODRIGUES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------�-NACIONAL

ESTADUAIS

Esquenta briga pelos turnos
Reta final promete muita emoção na busca da liderança
DA REDAÇÃO

A disputa pela liderança dos
estaduais esquenta a cada ro

dada. Em Santa Catarina, com

apenas dois jogos para terminar
o turno, Joinville, Criciúma e

Atlético de Ibirama brigam dire
tamente pela conquistar o título
e, consequentemente, a vaga no

quadrangular final.
Hoje, às 19h30, o [ec recebe

o Marcílio Dias. O tricolor entra
desfalcado do zagueiro Samuel
(terceiro amarelo) e do volante
Ricardo Oliveira (expulso). No
total serão sete jogadores pendu
rados nessa reta final de turno

para o Joinville.
Já o Criciúma enfrenta, tam

bém as 19h30, o Tubarão. O Pei
xe não tem mais chances neste

turno, por isso o Tigre irá com

tudo .na partida para resgatar a

liderança. Para o confronto, o téc-

nico Leandro Machado não terá
o volante Basílio que recebeu o

terceiro cartão amarelo. �.

No Campeonato Carioca, a

briga pelo turno também está
na penúltima rodada. Os líde
res Vasco e Flamengo, jogam
hoje. Diferente do rival rubro
negro, o time cruzmaltino pre
cisa confirmar a classificação.
O Vasco pega o Cabofriense, às
19h30, em casa e o Mengo, que
está 100% no Carioca, pega o

Boavista, às 22h.
No Paulistão, o Palmeiras

tenta manter o aproveitamento
de 100%. A equipe, que lidera
de forma isolada o Estadual,
vai ao interior para enfrentar o
Mirassol. De olho num tropeço
do rival, o Corinthians recebe
o Mogi Mirim, e tenta voltar a

vencer, depois de empatar com
a Portuguesa.

NOTA DE ESCLARECIMENTO.
E DE AGRADECIMENTO

MALHAS MENEGOTTI IN8ÚSl:RIA TÊXTIL
LTOA., estabeleeí na Rua Joaqui ancisco de
Paulo nO 4.8 11 na cidad� aguá do,
Sul(SC), infofl1lat e- como noticiU s'órçãos
de imprensa - ontem (dia 09), por y das 9h,
ocorreu um incidente na empresa, com a explosão de
um tanque que continha óleo térmicd, que veio a

espalhar-se nas adjacências em que estava
localizado.

Esclareç:� que o mencionado ê
nenhuma vitima;Q íoaendo somen
Esclarece;�.ot.tt qYe.todas a�
tomadas;iinclusí om a com,unica
competentes, e que a causa da explos �stá sendo
periciada e analisada por técnicos compefentes.

Aproveita a oportunidade para agradecer
penhoradamente a todos que, direta ou

indiretamente, colaboraram e auxiliaram ...nos

trabalhos para evitaI e minimizar danos ao meio
ambiente.

AgracJecrmentos especiais a po de
Bombeiros Voluntários de Jaraquá do SOl, à Polícia
Civil, à Defesa Civil, à Fujama, aos funcionários da
empresa e aos moradores do Bairro Chico de Paulo.

Jaraquá do Sul(SC), 10 de fevereiro de -2009.

MALHAS MENEGOTTIINDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.

Na penúltima rodada do Catarinão, Joinville tem sete jogadores pendurados

Brasil dá show e ganha por 2xO
clássico con�ra seleção italiana
DA REDAÇÃO

Após quase 12 anos, Brasil
e Itália voltaram a se encontrar

ontem em partida com emo

ções de final de Copa dei Mun
do. A seleção brasileira levou
a melhor no clássico entre os

maiores campeões mundiais ao .

ganhar por 2xO e abrir a tempo
rada 2009 em grande estilo. O
resultado positivo no Emirates
Stadium, em Londres, deixa
Dunga cada vez mais próximo
de manter o cargo em caso de
classificação ao Mundial do
próximo ano, na África do Sul.

O primeiro gol validado do
duelo saiu aos 12 minutos. Em
boa tabela com Rabinho, ex-co-

lega de Santos, Elano ficou so

-zinho na frente do goleiro Bu
ffon e tocou no canto depois da
saída do camisa 1 da Azzurra.

. O segundo gol saiu de uma

falta de atenção de Pirlo, que
havia interceptado um cruza

mento de Ronaldinho Gaúcho,
o meia do Milan foi desarma
do por Rabinho. O atacante
desestabilizou Zambrotla ao

"desmontar" o defensor com

um bonito corte antes de chutar
cruzado e fazer o segundo.

O Brasil volta a campo no dia
28 de março, quando enfrenta o

Equador, em Quito, pelas elimi
natórias sul-americanas à Copa
do Mundo da África do Sul.

Após receber passe de Robinho, Eluno toca
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6U Rodada

Hoje
16h - Mesquita x Macaé
16h - Bangu x Volta Redonda
19h30 - Vasco x Cabofriense
22h - Flamengo x Boavista
Amanhã
16h - Duque de Caxias x Madureira
16h - Tigres x Resende
18h45 - Americano x Fluminense
21 h30 - Friburguense x Botafogo

CAMPEONATO CATARINENSI:
8U Rodada

Hoje
19h30 - Joinville x Mareílio Dias
19h30 - Atlético Tubarão x Criciúma
20h30 - Atlético de Ibirama x Avaí
20h30 - Figueirense x Chapecaense
Amanhã
20h30 - Brusque x Metropolitano

CAMPEot�ATO GAÚCHO
7U Rodada

Hoje
. 17h - São José x Inter-SM
18h - Sapucaiense x Veranópolis
19h30 - São Luiz x Brasil de Pelotas
20h - Ulbra x Novo Hamburgo
20h30 - Santa Cruz x Esportivo
22h - Ypiranga x Internacional

Amanhã
19h30 � Caxias x Avenida
19h30 - Grêmio x Juventude

CAMPEONATO PARA!\lAJ:NSE
6U Rodada
16h30 - National x lraty
19h30 - Foz do Iguaçu x Londrina
19h30 - Paranavaí x Coritiba
20h30 - Cascavel x Iguaçu
20h30 - Rio Branco x J. Malucelli
20h30 - Cionorte x Ellg. Beltrão
21 h50 - Toledo x Atlético-PR

CAMPEONATO PAULISTA
7U Rodada
Ontem

,19h30 - Portuguesa x Paulista*
Hoje
19h30 - Noroeste x Barueri
19h30 - Bragantino x Santo André
19h30 - Guarani x Guaratinguetá
19h30 - São Caetano x Oeste

,

22h - Corinthians x Mogi Mirim
22h - Mirassol x Palmeiras
Amanhã
19h30 -Ituano x Botafogo
21 h30 - Marília x Santos
21 h45 - São Paulo x Pante Preta

*Jogo não encerrado até o fechamento
desta edição
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www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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Usados revisados e garantidos
o seu melhor negócio é na Caraguá Auto. Elite.
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C4 PALlAS 2.0 2008
TlPTRONIC

52.900,
GOLF 2.0 2002 COMPlETO
+ A1R BAG

29.900,
PICK-UP CORSA 1.6 2001
PRATA TE Al

18.800,
GOL CITY FlEX 4P 2006 BRANCO
AR CONDICIONADO lT DT

24.600,
SCIENIC RXE 1.6 2002
COMPlETA +A1RBAG + RODAS

29.000,
Financiamento sujeito a aprovação de cadastro. Preços promocionais para negociação sem troca. Validade 11/02/2009.

Ao sair, mantenha
pelo.menos uma
luz acesa dentro da
casa e todas as de
fora desligadas.

Antes de entrar ou sair de casa, observe
se há pessoas suspeítaspor perto.
Fique sempre atento, curta suas férias
mas não descuide de sua segurança.
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