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Lei continuo sendo ignorado
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E A ÉTICA
Prisioneiros do status
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'Melhora no trânsito passa
por construção de pontes'

Os problemas existentes e crescentes no trânsito da ci- rio garantiu que uma das soluções projetadas pela admi
dade pautaram uma reunião, ontem, entre os integrantes .

nistração é a construção de elevados sobre os rios, quatro
. do Núcleo das Transportadoras da Acijs e o secretário de estão em andamento. "Necessitamos de uma ponte por
Planejamento da Prefeitura, Aristides Panstein. O secreta- ano e, nos últimos 16, apenas duas foram feitas" criticou.
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ENTRE AS GRADES
A POLíCIA CIVIL APREENDEU 39 PÁSSAROS, 137 GAIOL�S, ARMAS E MUNiÇÃO EM UMA CASA NO BAIRRO RIO MOLHA,

NA MANHÃ DE ONTEM. O ACUSADO VAi RESPONDER POR CRIME AMBIENTAL E POSSE" ILEGAL DE ARMA.

Visite o apartamento decorado

�ESTRUTURA
9922-7480 - Plantão
www.grupoestrutura.com.br

Bylaardt analisa os

primeiros 100 dias
Prefeito de Guaramirim reforça
a postura de aproximação com a

comunidade.
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OWRRDO 00 POVO
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Visitados por mais de dois terços (67%)
do popÚlação online mundial. os redes
de relacionamento e blogs se tornaram
o quarto categoria online mais popular
- à frente até mesmo do e-mail pessoal.
O crescimento é duas vezes maior que
qU,alquer outro dos cinco maiores se"

tores (busco, portais, software poro
PC e e-mail), de acordo com um relató
rio do NielsenGompany.

orkut

Fonte: O Globo

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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, EDITORIAL'

;Reflexos' do ·1
Em março deste' ano, 271.494 veículos

novos foram emplacados no país, número
16,95% superior ao d mesmo mês de 2008.

autofnóveis, ve
ram em 36,
deste �(j:'
sequência do co

Sobre Produtos ustrialíza
dos e agora estendiâq também
para motocicletâ.s,:pçrra eIifren�
tar a erise nas ve:8.tÍas de veícu
los automotores. Entretanto, se
por um lado amedida govérna-
mental garantiu empregos e renda, por outro
atingiu em cheío'u çamento damaioria do
municípios' qu

.

IPI a principal "fQnte
de recursos' '.�

Dos quasé,5., " };nunicípios bràsíleíros,
mais de 4 mu en,fteiit� �ituação crítica. Des
de janeiro, com a forte queda na arrecadação d�'
tributos, os rep�ses fio Fundo de Thrticipaç�o

dos Municípios, com perdàs.,das ordem de R$
. 8,1 bilhões. A situação fie

'.'

ainda mais com-

'cada por conta da de
.

góVePl}O de am-
as isenções tIj.b

;

duR;os setores,
com@

.

� Qe constru-
çãõ: nçãosêj�ade, '

estim anua, as isen-

ções concedidas reduzem ainda
mais o bolo da arrecadação e,

;0>', "iP •

consequentemente, os repasses.
'" Por isso, ontem. aComissão de
Assuntos EBo'Q.ômicos. do Se-
nado começou 'a debater as

cnsequêncías da redução do IPI. Corno uma
asmedidas de alívio in}e' o, está apropos-
â.e suspensão dos S .das con-
iDuições à Previdên @s"servitlores

municipais. De qualq
contrar soluções em c gência para
queso prejuízo com prefeíÍJ.ITas paradas não
recaia também sobre o contribuinte.

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

- 'A conquista da feUcidade

por meio do conhecimento
A felicidade tem sido alvo constante dos esforços dos se�

res humanos, ao longo de sua história, buscando acalmar o
vazio interno e a ansiedade que experimentam.Muitos consi
deram, inclusive;que encontrar a felicidade é a finalidade da
vida. Entretanto, apesar dessa procura permanente, a maior
parte das pessoas não possui um conceito claro da felicidade,
nem sabe ao certo como alcançá-la e conservá-la.

Uma das crenças mais comuns a esse respeito é a de que
a felicidade se alcança por um meio sobrenatural, que é ne
.cessário descobrir. Buscamos a famosa "vara de condão" dos
contos de fada. Como ela não existe na vida real, sobrevem a

tristeza e o ceticismo.
Também é frequente buscar a felicidade em um ponto

único da trajetória da vida, localizado no futuro. Ansiamos
avidamente a realização desse projeto: serei feliz quando
me casar, ou quando me formar, ou quando me aposentar,
ou quando ... Se não conseguimos concretizar esta meta, sen
timo-nos frustrados. Paradoxalmente, quando alcançamos'
esses objetivos, deixamos; quase sempre, de lhes dar valor e
voltamos a sofrer l;lmesma sensação de vazio. Elegemos então
outra meta futura e o ciclo recomeça...

O estudo e a prática da Logosofia, ciência criada por Gon
zález Pecotche (Raumsol), proporcionam aos seres humanos,
entre muitos benefícios, o meio, não de alcançar a felicidade
(como se ela estivesse fora de cada um), mas sim de criá-la

.

e conservá-la dentro de si mesmo. A felicidade é algo que a

vida nos vai ofertando por meio de uma infinidade de pe
quenos instantes. Assini, para criarmos a felicidade dentro de
nós, em VE]Z de focalizarmos nossa atenção em um só ponto,
devemos orientá-la sobre muitos outros, aprendendo a SUf-

. preender no dia-a-día essas pequenas porções de felicidade.
Desse modo, a felicidade é algo que não se conquista por

meio de qualquer expediente "mágico"; necessitamos apren
der a criá-la em nós mesmos. Entretanto, para manejar os

elementos que a tornam possível, torna-se imprescindível co
nhecer os segredos dá nossa própria vida mental, sensível e
espiritual. Esse conhecimento superior, transcendente, cons
titui o único caminho seguro. pata a conquista de tão impor
tante aspecto da vida. _

.

ANTONIO ALVES FILHO, .,ROFESSOR UNIVERSITÁRIO, ADMINISTRADOR
E DOCENTE DA FUNDAÇÃO !..OGOSÓF!CA

Os textos puro esta colunu deverão ter no máximo 2.000 corocteres e podem ser

enviados puro o e-muil redocuo@ocorreiodopovo.com.br. ou por curtu puro u

Av. Prefeito Woldemor Grubba, 1400 • Bnependi- CEP 89256·500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serüo publiCadOS).

Empresa perde causa tra.balhista por R$ 0,03

WILLlAN LEONARDO

SILVA, INTEGRANTE
DO DEPARTAMENTO
TRAtliU.HISTA DA

.

CASSUU IUn/OGÁDQS

Revista deveria ser garantia do juízo o

montante de R$ 9.617,29, entretanto se

avalizou "apenas" o valor deR$ 9.617,26
- desta forma, faltou à vultosa quantia
de R$ 0,03 para completar o depósito. '.

Tal posicionamento foi obtido, pois o

TRT não poderia abrirmão da ínfima di

ferença, caso contrário, estaria desrespei
tando a jurisprudência do próprioTST.

A recorrente interpôs agravo de IDS
trumento defendendo que a diferença
devida era mínima e não justificava a

deserção, vez que o objetivo do depósito
é a garantia dá juízo, e o valor afiançado
era suficiente para tanto. -Afírmou que
a decisão do TRT-BA desencontrava os

princípios da insignificância e da pro
porcionalidade.

O Ministro Lelio Bentes, relator do

Beira o absurdo, mas por R$ 0,03
(três centavos], a empresaEndicon Ltda.
não conseguiu ter'seu Recurso de Revís
ta analisado pelo Tribunal Superior do
Trabalho.
A Primeira Turma daquela corte rejei

touoagravode instrumenton." 1393/2005-'
008-05-40.0 da empresa contra a decisão
do Tribunal Regional do Trabalho da 5a

Região-BA que considerou insuficiente o

valor do depósito. recursal.
Conforme o T�T, para ter direito à

Agravo, explicou que a jurisprudência
da casa considera um recurso deserto
mesmo quando a diferença devida seja
insignificante, referente a centavos.. Por

isso, seu voto foi no sentido de que o

Tribunal- não poderia aceitar a Revista
da empresa. .

Desta forma osministros da Primeira -
-

Turma concluíram que havia expressão
.monetária a ser considerada e apesar do
valor insignificante, negaram provimen-
to ao agravo de instrumento.

_

Em alguns 'casos, o formalismo. e pro
tecionismo demasiado desencontram a

aplicabilidade da pura justiça, uma vez

que, caso o autor almeje recorrer, nada é

cobrado, e ao réu a falta de R$ 0,03 de todo
o montante recolhido, ocasiona a deserção
do recurso pela "não garantia do juízo".
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----------POLÍllCA

FALA Aí!

"Não sei se é
. o mais, mas é
um dos mais. "

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PSDB), EX-PRESIDENTE,

sobre declaração de Barack Obamo.
dizendo que lula é o político mais

popular da Terra.

" Talvez fosse
a hora de fazer
um plebiscito. "

CRISTOVAM BUAROUE (PDT-
DF), SENADOR, sugerindó que o

povo vote paro dizer se quer ou não

• que o Congresso continue aberto.

" É muito bom
voltar às bases,

.

amassar barro. "
MARTA SUPlICY (PT-SP),

EX-MINISTRA DO TURISMO e

coordenadora da pré-candidatura
da ministra Dilma Rousseff

(PT) em São Paulo.

CUSTO DA MESA
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO), radicado em

Rondônia, mos catarinense nascido em São João
do Sul, defende ii adoção de medidos de desone-'
ração fiscal também poro os indústrias do setor
de alimentos. Raupp tachou de "perversamenteo

� alto" o peso dos tributos. no formação dos preços
� de alimentos. No caso de cernes, frutos e legu
� mes, lembrou, os tributos representem, em mé

<� dia, 12% do preço final. Em famílias com rendn
w mensal superior 032 snlúrlos mínimos os tributos�
::;; sobre o alimentação representem apenas 0,9%,
�. mos poro famílias com ganhos mensais menores
a:

� que mil reais o gosto sobe poro 3,1%

Filas de bancos
"O povo está cansado de esperar em filos longos, ter seus direitos não
respeitados. E todo mês é o mesmo coisa. Recentemente, no comemoração
do Semana do Consumidor, o Procon fiscalizou oito agências bancários,
e destas, .sels foram multados. É um absurdo." O discurso é do vereador
Adernar Possema! (DEM) e· retrato com fidelidade o que ocorre não só
em Jaraguó. Ou seja, total desrespeito o uma lei municipal que limito o

tempo máximo de espero em filos de atendimento nos agências bancá
rios, aprovado pelo Câmara no legislatura passado com o concordância
dos gerentes de todos os agências que operam no cidade. Recentemente,
atenderam convite do Câmara, concordaram sobre o necessidade de cum

prir o lei, mos nada mudou e nem hó indícios de que vá mudar. A lei inclui
o disponibilidade de um telefone gratuito de linho direto com o Procon,
banheiros, águo, assentos e porto volumes. A indignação do vereador é o

mesmo de qualquer usuário. Bancos não fazem favores, bem, 00 contrário,
se possível escalpelam o cliente com juros, taxas e todo e qualquer co
brança possível pelo prestação do serviço.

. TAMBÉM VAMOS LÁ?
No mês passado o Câmara de Guara- . Secretário do Segurança Público Ronaldo
mirim levou os gerentes de agências . Benedet (PMDB) visito Guaramirim hoje,

. bancórias do município 00 plenário do onde às 17 horas converSo com o prefeito
Legislativo poro que dessem explica- Nilson Bylaardt (PMDB) sobre questões
ções sobre o não 'cumprimento de lei pertinentes à posto que comando. Uma
municipal de mesmo teor. Promete- boa oportunidade paró se ir perguntar o

'

ram, mos não soe tem notícias de que ele sobre o Delegacia de Proteção o Mu-
esteja sendo aplicado. Nos dois casos, lhet Idoso e do Adolescente de Jaraguá,
o agência que não cumpr.ir o disposto prometido por ele desde que assumiu o
em lei pode até ser fechado. Só falto

. função no primeiro gestão do governador
alguém aplicá-lo. Luiz Henrique do Silveira (PMDB).

o CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA. 8 DE ABRIL DE 2009
.

TREM BÃO, SÔ!
Se dois assessores particulares poro cada vereador de Jaraguó jó é prático

. visto como empreguismo, o que'dizer de Joinville? Lá o-svereadores'po
dem nomear até treze assessores, distribuídos em diferentes faixas sala
riais. Nôo botem pont(e, se é q'ue lodos vão lá, devem se revezar porque
não cabe tonto gênte de uma vez só. Para comparat eles representam
mais de um terço do� 650 cargos comissionados existentes no Prefeitura,
todos ocupados com o assinatura do prefeito.

VEJA ISSO
. Empresa multinacional publico anúncios em jornais catarinenses
contratan�o médicos de diversosespecialidades que..gueiram traba

c w·lhor em Curitiba. E oferecendo salários de RS 3,5 ni'll. Por semana!
Concorrência direto com o órea público, que em médio oferece o
mesmo salário. Mensal!

NA ESTRADA
Mouro Moriani (PMDB), deputado licenciado e secretório do Deinfra
Maréo Tebaldi (PSOB), ex-prefeito de Joinville, são políticofque.

já se movimentam pelo região de olho no Câmara dos Deputados.
Em 2'006, Mariani fez Z:592 votos em Corupó, 1.287 em Guaramirim,
3.924 em Jaraguó, t553 em MassarandJJba e outr.os 1.016 em Schro-
eder. Tebaldi é novato no disputo.

•

,�
ü

SUFOCO
Até 15 de março e lá se vão outros 24 diàS, só de moradores do Bairro

s; Ilho do Figueira o secretario de Obras havia recebido 1.750 pedidos
poro recuperqção de 'e·stragos provocados.;pelas chuvllS e outros me
lhorias. Segundo o secretário Valdir ,Bordi"; 1.150 tinham sido aten
didos. O setor assemelho-se 00 do Saúde. A demando é sempre bem
maior que o capaci�;�de de ate�dimento"

.

POSITIVO
A liderança no ranklng nacional de transplantes, pelo terceiro alio con

secutivo, levou Santo 'Catarina à inanchéte do revista Veja desta semana '

(com doto de hoje, 8 de abriO. COm o título "Uma história de dedicação
e sucessf, o matéri.a apresento Santo Cotarina como .,m Estado "seis
anos à ftente" dos d�l'Ilais nesta área complexo e compvepte do mediei-.
na. Santo Cotarina tem 16,7 doadores efetivos por milhão de população,
enquonto'que o médio nacional é de 7,2 doadores efetivos .

"FESTA NA PRAÇA .'

Praça Jorge Lacerda, no centro de Pomerode, é polco do Osterfest. Com
mativos de Páscoa e

..os.ruas do centro todos�!1feitadas, ali se pode com
prar de Mio, A secretario muniéipal de Turismo .aproveito números poro
ló de positivos nos meses de janeiro e fevereiro: mais de quatro mil pes-

, soas visitando o cidade e deixando ló algo 00 redor de US$ 700 mil. Em
Blumena�i o ruo 15 de 'Novembro no coração do cidade, estó decorado
em seus quase dois quilômetros com coelhos gigantes e órvores onde
estão dependurados centenas de ovos (cloro que não de chocolate). O
resultado se pode vernes lojas,.com o população motivada poro compras.
São ótimos exemplos que podem ser copiados por aqui.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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Segunda etapa da reforma
Projeto deve ser encaminhado para a Câmara ainda este mês
JARAGUÁ DO SUL

o projeto que define a es
trutura das entidades da ad

ministração pública indireta
deve ser enviado para apre
ciação da Câmara ainda este
mês. A previsão é do Executi

vo, contemplando 0_ prazo de
90 dias, a partir da vigênçia
da lei, previsto no projeto que
criou o novo organograma da
Prefeitura, aprovada no final
de janeiro pelos vereadores.

O texto da primeira etapa
da reforma administrativa foi

publicado no Diário Oficial
.
do município no dia 30 de

,

janeiro. Entretanto, há um en

tendimento de que o início da

vigência seja em 18 de março,
data da publicação pela Câ
mara de um vetei .a artigo do

projeto. Assim, o Executivo
teria mais tempo para remeter
a proposta à apreciação .dos -

vereadores.
O procurador-jurídico do

município, Valmir Elói, não

quis adiantar' quais cargos
estão sendo extintos e quais
estão sendo _criados, mas in
formou que o projeto está
em fase de formatação. Elói
também voltou a afirmar que
a Codejas (Companhia-de De
senvolvimento de Jaraguá do

Sul), passará por uma refor

mulação para que a empresa
de economia mista, hoje ino

perante, atenda ao municí

piá com mão-de-obra. "Que
remos implementar uma visa

Sem detalhar os mudanças, procurador-jurídico do município disse que projeto está em fase de formatação

"Cloro que tem o questão político,
mos isso deve ficar em segundo plano:
Primeiro é nomear pessoas com com

petência", ressalto.
ContráriO à criação do ampliação

de cargos comissionados no Câmaro,
Possamai mantém mesmo postura no

âmbito do Executivo. "Se não querem
reduzir, quê pelo menos -não aumen

tem", finalizo:

da administração indireta não
é ·oficialmente criada, as três

fundaçõesmunicipais - Cultu
ra, Esportes e Meio Ambiente
- continuam subordinadas ao

gabinete da prefeita. Depois,
elas estarão ligadas à Secre
taria de Cultura, Turismo e

Esporte, Criada neste gover
no. Como, os comissionados
foram nomeados pelos car

gos da estrutura antiga, não
se sabe ainda se após arefor
ma haverá exonerações ou se

todos serão contemplados na

nova estrutura.

Valorização do servidor
o líder de governo Ademar Possa

moi (DEM) entende que o definição do
estruturo administrativo compete so

mente à prefeito. Porém, _defende que
os mudanças passem pelo valorização
do ftJncionário público concursado nã
nomeação poro cargos de confiança. O
primeiro projeto estabeleceu que 30%
dos funções comisslonada$ devem
ser ocupados por servidores efetivos.

mais privada em termos de

gestão", afirma: 'Samae e Is
sem são as outras duas au-

Pedido de funcionários para os

escritórios·regionais da Epagri
JARAGUÁ DO SUL

As Prefeituras da micror- .

região querem mais funcio
nários nos escritórios mu

nicipais da Epagri. Esta foi
a principal reivindicação
manifestada ontem ao pre
sidente da empresa, Luiz

- Adernar Hessmann, _

duran
te audiência com prefeitos
e secretários municipais de
Agricultura, na Secretaria de
Desenvolvimento Regional.

O caso mais urgente é o do

município di Schroeder, que
solicita a contratação de um

auxiliar e de um extensio
nista. Já em Corupá, a neces
sidade é de um engenheiro
agrônomo. Em Massarandu
ba, o prefeito reivindica um

extensionísta e, em Jaraguá
do Sul, a carência é de um

.

engenheiro agrônomo e _de um
técnico agrícola. O presidente
da Epagri se comprometeu em

analisar cada pedido.
Hessmann também infor

mou que o governo pretende
instalar uma estação meteo

rológica da Epagri em [ara
guá do Sul.

tarquias que também serão
reformuladas.

Enquanto a nova estrutura CAROLINA TOMASELLI

Concreto
para morro
GUARAMIRIM

A vereadora Andréa Verbi
nem (DEM) cobrou na tribuna
o atendimento aos moradores
do Morro da Mariquinha, na.
Vila Brümuller, atingido por
deslizamentos de terra que
danificaram o acesso às resi
dências. Segundo ela, há cer

ca de um mês e meio a Pre
feitura iniciou a colocação de
concreto usinado, mas o tra
balho foi interrompido.

Andréa disse que conta

tou o secretário de Obras,
Rodolfo Jahn Neto, e também
o prefeito Nilson Bylàardt
(PMDB), semana passada,
quando ambos prometeram

-

que as obras seriam retoma

das .. "Simplesmente dizem
que é para amanhã, depois
de amanhã, e a coisa não

vai", reclamou a democrata,
.

informando que, por conta

da situação, uma moradora
não consegue sair de casa

para: levar o filho deficiente

para fazer fisioterapia;
Líder degoverno, o vere:

. ador Osni Bylaardt (PMDB)
.

rebateu as : críticas, infor
mando que a obra não foi
concluída por causa do mau

tempo. "Este ano estamos
fechando 100 dias de gover
no, dos quais 60 choveram,
mas vejo que a vereadora em
muitas oportunidades foi
atendida", disse, afirmando
que o mesmo não ocorria
no governo anterior. "Passei
oito anos com o secretário
de Planejamento e de Obras
rirido da minha cara. Jamais
fui atendido", largou, refe
rindo-se ao marido de An

dréa, Valéria Verbinem.
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Ponte é soluçõo, afirmo secretário
Aristides Panstein, do Planejamento, deu esclarecimentos a empresários
JARAGUÁ DO SUL

OS problemas
.

existentes no

trânsito jaraguaense pautaram
uma reunião, ontem, entre os

integrantes do Núcleo das Trans
portadoras da Acijs e o secretário
de Planejamento da Prefeitura,
Aristides Panstein. Os nucleados
pediram informações acerca das
sugestões do governo para resolver
os congestionamentos cada vez

mais frequentes. Além disso, ain
da expuseram opiniões no intuito
de cooperar com os trabalhos.

Como resposta, receberam
dados sobre inúmeros projetos
em fase de análise ou já em anda
mento. Mas, antes de tudo, Pans
tein adiantou que a solução de
grande parte das situações caó
ticas verificadas nas ruas está na

construção de elevados sobre os

rios e na abertura de 'novas estra
das. ''Necessitamos de uma ponte
por ano e, nos últimos 16, apenas
duas foram feitas", resumiu.

No momento, a lista de prio
.

ridades inclui a finalização de

quatro: uma ligando os bairros
Rio Cerro e Rio da Luz, outra entre
oChico dePaulo e o Iaraguá 99, na
VIla Rau e, também, uma dando
acesso aAvenidaWaldemar Grub
ba através da Rua Rinaldo Bago.
Depois, é prováv-el a edificação de
mais uma sobre oRio Itapocu, pró
xim:a â agência da Celesc, na Epi
tácio Pessoa, Centro. Outras ideias

.

abrangem construções na altura
da Prefeitura, entre a Walter Mar

quardt e a João Januário Ayroso,
e na Procópio Gomes de Oliveira
com o Bairro Baependi.

Quanto à abertura de ruas, ou
tro ponto crucial pára melhorar o
trânsito do' município, conforme

.

o secretário, a preferência é pela
instauração de binários e alarga- .

mentos de vias, 'Em alguns casos,
como naAvenida Getúlio Vargas,
há a possibilidade eminente da
retirada de canteiros e instalação
de mão única em laterais que cir
cundam o Shopping Breithaupt

KELLY ERDMANN COlIteiros na Avenida Getúlio Vargas devem do� lugar a pistas contínuas, segundo planejamento da Prefeitura

QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DO TRÂNSITO JARAGUAENSE?

RODRIGO BEZ:
34, TÉCNICO EM
ElETRÔNICA

"Na minha opinião
é o desrespeito
às laixas de

p�destres e a falta
de estacionamento ...

e de sinalização
.

'

nas ruas".

"Eu não vejo
muitos probhimas.
Só o acesso paro a'

. Rua Epitócio Pes
soa, vindo da Ponte
Abdon Batista, é.
um pouco ruim".

MANOEll DE
ANDRADE, 37,
MOTORISTA

"A falta de vias

rópidas, a cidÍlde
cresceu muito e

as ruas não '

acompanharam
esse processo. É

.

preciso mudanças
urgentes no

trânsito".

LUIZ CARLOS
PADILHA,37,
COMERCIANTE

ANDRÉA
GALASTRI, 34,
PSIQUIATRA

"A saída da,
Policlínica para a

Avenida Marechal .

Deodoro da
Fonseca melhorou
um pouco nos

últimos tempos,
mas ainda estó

complicada e me'
incomoda muito".

"A saída da rua

da Policlínica'
com a Avenida

Marechal Deodoro'
da Fonseca é mal

projetada e sempre
gera acidentes.
Outro problema é .

o sinaleiro da Rua

Epitócio 'Pessoa
com a Bernardo

Grubba".

JEHAN MATTER,
29,TÉCNICO EM
ELETRÔNICA

. ,"Jaraguó não tem '

mais vias rópidas,
precisõ de abertura
de novas ruas, de
locais próprios
para a parada
dós ônibus e de

educação de
trânsito nos

escoles".

JUÁREZ
-NUNES; 39,
COMERCIANTE

Cinco rues representam quase
,

.

30% dos acidentes registrados
JARAGUÁ DO SUL e, logo depois, 'na quinta co-

Durante o ano de 2008, a locação,
.

a Avenida Marechal
Polícia Militar de Jaraguá do Deodoro da Fonseca.
Sul registrou 3.377. acidentes . Ainda segundo dados da
de trânsito nas vias do muni- " polícia, a principal causa de
cípio. O número representou problemas nas estradas ja
acréscimo de 12% com rela- raguaenses tem sido a falta
ção a 2007. E, também trouxe de atenção dos envolvidos.

.

uma outra alternação: a ru8_;
. Mais da metade dos regis

mais, violenta da cidade pas- tros a possui como o motivo
sou a ser a Avenida Waldelhar presumível. Os demais são:
Grubba. Antes o título era da desobediência ou falta de
Epitácio Pessoa.

Ao longo dos -12 meses do
ano passado, aquela rua foi
palco de 9,48% das colisões,
ou seja, 320 ocorrências. Já o

segundo lugar ficou com aWal
ter Marquardt, que teve 192

acidentes, seguida da antes

recordista, dessa vez, com 178
batidas. Na quarta posição, o

relatório da PM indicou a Rua
Bernardo Do�nbusch (4,71%)

sinalização, embriagues, ve

locidade incompatível com

as normas, falhas-mecânicas;
ultrapassagem indevida e de
feitos na via.

Conforme o secretário de
Planejamento da Prefeitura,
Aristides Panstein,' Jaraguá do
Sul possui, atualmente, 80 mil
veículos em circulação. Des
ses, algo em torno dos 14 mil .

.rodam sem licenciamento.
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Pássaros silvestres são apreendidos
Celso Fontanive, 49 anos, foi preso por crime ambiental e posse ilegal de arma
JARAGUÁ DO SUL

. A Polícia Civil apreendeu 39

pássaros silvestres, 137 gaiolas
e, seis alçapões (armadilhas para
pegar pássaros) em urna casa na

Rua Adolfo Maba, no Bairro Rio
Molha. A operação aconteceu na
manhã de ontem, a partir deuma
denúncia anôniina, e resultou na
prisão do marceneiro Celso Fon
tanive, 4'9 anos. Na residência
também foram apreendidos três
revólveres calibre 38, urna espin-'
garda calibre 36, cartuchos intac
tos, acessórios para recarga damu
nição e duas armas de uso restrito
da polícia norte-americana,

Entre os 'pássaros apreen
didos havia várias espectes
ameaçadas de extinção, como

pintassilgo, patatíva, bico-de
pimenta e outros. De acordo
com o delegado Bruno Effori,
Fontanive não tinha autoriza

ção do Ibama para criar as aves.
A suspeita é de que ele comer-

cialízava os pássaros, devido a

grande quantidade de gaiolas
encontradas na residência.

O acusado foi preso em fia-.
grante por posse ilegal de arma e

responderá lermo circunstancia-·
do por crime ambiental. Ele seria
encaminhado ao Presídio Regio
nal de Jaraguá do Sul ainda na

noite de ontem. ';.\ Polícia Civil
está atenta ao crime ambiental na

região", garantiu o delegado.
A pena para o crime ambien

tal é a detenção de seis meses a

urn ano e multa. Já a pena para
a posse ilegal de arma é de; pelo
menos, cinco anos de reclusão.A
multa para cada pássaro apreen
dido é de R$ 500, mas o suspeito
pode ser condenado a pagar até'
R$ 5 mil por cada ave ameaçada .

de extinção. Os pássaros serão
encaminhados namanhã de hoje
para o-zoológico de Pomerode.

DAlANE ZANGHEUNI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Municlpio e Comarca de Jaráguá do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
_(lab�liã e Oficiala Designada

Avenida Marechal. Deodoro da Fonseca nO 1589,
Telefone: (47) 3273-2390 H. de Func. 09:00h·às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO

,
,. Apreensão de 39 pássaros, armas e munição foi no Bairro Rio Molha� Algumas.aves eram ameaçados de extinção

.
.

� Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados,ficando os devedores
� intimados a partir da pubíicaçâo deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 díasúfeis), alertando-se, desde já, quanto à .

[ possibí!id<l;d� de oferecimento de resposta escrítano mesmo prazo, sobpsna de, ·em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto!
] correspondeníe.A: presente publicação se deve ao .fato de a(5) pessoaís) indicada{s) para aceitarjern), ou pagar(em)

! G��iJ8�:d�n������i:��,i�����������;e:gi3����iJj��g�::�:���e�� f��������<j��e��eJ:��odf����\�ga���o:��;���r�g���
; conformidade com os arts. 995, 997 cie 1023, lodos doCNCGJ.

.

! Protocolo: 107726 Sacado: AOS DISTRIDUIDORA DE GAS LTOA ·ME CNPJ: 07.925.791/000
; Cedente: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA • CNPJ: 03.237.583/000
.: Número do Titulo: R278175X Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
i Apresentante: BANCO DO BRASil SA' Dala Vencimento: 16/0312009 Vaiar: 250,00
: liquidação após a intimação: RS 10,00. Condução: R$18,82, Diligência: RS 20.00, Edital: R$10,00

\
:

.. " .. _._-;....__ ._._.__._._....._._-�._-_._._•....__.----....._.--------

i Protocolo: 107727· Sacado: AOS DISTRIDUIDORA DE GAS LTDA·ME CNPJ: 07.925:791i000
Cedente: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTOA CNPJ: 03.237.5831000

i Número do Título: R278i59X Espécie: Duplicarei de Venda Mercantil por Indicação
; Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 16103/2009 Valor 3.975,16
,

Liquidação após a intimação: RS10,OO, Condução: RS 18,82, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00

Protoêolo: 107859 Sacado: NOEL! GONCALVES PEtXOTO CPF: 615.744.739-72
Cedente: DELCIO ROZWOD·ME CNPJ: 06.104.1961000
Número do Titulo: M-000Q_50·7 Espécie: Cheque
Apresentanle: DELCIO ROZWOD-ME Data Vencimento: 25/0112009 Valor: 580,00

�������.:�.��:�.��,:��_:���������.�.o�!.�.::�_::����,:_�:�,OO, Ed'al R$10,00
Protocolo: 107663 Sacado: ELBERTANTONIO GRUBERT CPF: 717.832.029--04
Cedente: BV FINANCEIRAS/A·C.F.!. CNPJ: 01.149.9531000
Numero do Tllulo: 540133972 Espécie: INDICACAO

r Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 18/0512006 \!alor: 1.204,48
: Liquidação após a intimação: R$10,oo, Condução: R$.1S,19, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10.00

; Protocolo: 107884 Sacado: EDENILSON JOSE CPF: 891.936.289-00
: Gedent.: VOTORANTIM'CIMENTO BRASil LTDA . CNPJ: 96.824.�94/000
: Número.do Titulo: 000136001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
i Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 11/0112009 Valor: 1.3BO,00.
: Liquidação após a iníimaçâo: RS 10,00, Condução: RS t8,82, DHigência: RS 20,00., Edital: R$10,00

: Protocolo: 107599 Sacado: FABIANO RODRIGUES DA SILVA CPF: 044.667.319·69
; Cedente: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SIA CNPJ: 02.682.287/000
'i Número do Titulo: 32174092 Espécie: Nota Promissória .

i Apresentante: PANAMERICANO ARRENOAMENTO MERCANTIL S/A Data Vencimento: P7/08l2008 Valor: 9.146,00
i Uquidaçã? após a inUmação: R$10,00, Condução: RS al,54, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,OO

.

: p;�t;�;
..

i-ôiâ4Ô-S;·;d�:siõNEI�;ACHAÕÕ'·--
..

·······_·_·-CPF:-ÕâÓ.512.889.12
i-Cedente: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARACON CNPJ: 75.362.1601000
, Número tío TiMo: 594867/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
i Apresentante: SESC Data Vencimento: 2010312009 Valor: 1.987,50
: Liquidação após a intimação:RS 10,00. Condução: RS 21.64, Diligência: R$ 20,00. Edital: RS 10,00
: p����i�;1Õ79Õã--S;;d��JãAÕ-BATiSTÃCOR-ÕEi·RÕ-:-��-·_-_·_-'------'ENPJ: 08.422.291/000
: Cedenle: EQUIMOV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACCNPJ: 05.935.3121000
: Número do Título: 591814 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
i Apresentante: BANCO DO BRASIL SA ,Dala Vencimento: 26103/2009- Valor: 280,40
i Liquidação após a inUmação: RS 10,00, Condução: RS 18,82, Diligência: RS 20.00, Edital: R$10,00
: -�_ .. � .. _"-_:--"_._._-----_._--"---_ .. "._-"_..._----

: Protocolo: 107935 Sacado: KA IND.COM.DE ALIMENTOS LTOA CNPJ: 04.865.5101000
i Cedente: RS RECAPAGENS BLUMENAU LTDAME CNPJ: 07.564.3531000
i Número do Titulo: 2443·2 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
i Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dala Vencímenlo: 10103/2009 Valor: 282,00
i Liquidaçãó após a intimação: R$10,OO, Condução: R$18.82, Diligência: RS 20;00, Edital: RS 10,00
� .-._.__ _. __ . __ ._ .. -_ .. _-----_ _._.. _ .. _--_.---_.__."--------_,--�
. /" .

Margol Adelia Grubba Lehmarin, Tabeliã e Oficiala Designada

Câmeras começam a vigiar as
ruas da cidade até ·fim do mês
JARAGUÁ DO SUL pelos equipamentos em toda a

O comandante do 140 Bata- sua extensão, como a'Marechal
lhão de Polícia Militar, Rogérig Deodoro, Getúlio Vargas, Rei

Kumlehn, prevê que as 20 câme- noldo Rau, Marechal Floriano
ras de monitoramento comecem

. Peixoto; Joãà Picolli e Domin-:
a funcionar até o final do mês. gos da Nova.

Hoje deve ser instalado o CPU no As câmeras têm raio de al

prédio da Central de Operações cance de 1,5 mil metros e ân
da Polícia Militar, onde funcío- gulo de 3600 e permitem que
nará o sistema. O equipamento as placas dos veículos sejam
é responsável pelo arquivamento visualizadas com nitidez até a

e coordenação dos dados e íma- distância- de 250 metros. Isso

gens gerados. possibilita, por exemplo, que al-
O serviço de cabeamento :

guma vítima de acidente possa
aéreo e a instalação dos pos- .

solicitar a imagem da colisão no
tes que sustentarão as câmeras quartel. O sistema de gravação
já foram concluídos. Segundo permite que às imagens fiquem
Kumlehn, a Prefeitura se com- na memória da Central de Mo

prometeu. a fazer a ampliação nitoramento durante 15 dias.
de algumas calçadas nos casos A Polícia Militar também

. em que os postes ficaram mui- aguarda a entrega de quatro
to perto da via, a exemplo do câmeras móveis doadas pela
que aconteceu na Rua Reínol- Acijs (Associação Empresarial

.

do Rau, na esquina com a João de Jaraguá do Sul), que também
Pícolli. Conforme Kumlehn, al- ajudarão a inibir os furtos e o

gumas ruas serão monitoradas
.

tráfico de drogas.

Ex-delegada
dep�edia 13

. ,

Os interrogatórios de Jurema Wulf e de
Anderly Bell, indjciados na Operação Gome
Ovet forom remarcados para a próxima
segunda-feira" 13. As audiências de se

mana passada com os dois acusados
foram suspensas porque a defesa ques- �

tionou uma perícia nos computadores
apreendidos. A ex-delegada regional
eStá detida no 14° Batalhão do PM.

Matrículas
encerram hoje
Encerram hoje as matrículas poro os

selecionados no processo seletivo do cur

sinho pré-vestibular do UFSC. A listo dos
aprovados está no site www.prevestibula[
ufsc.b[ Os aprovados devem comparecer
na Escola Roland Dombusch, no Bairro Rio
Molho, cem.e RG. Menores de idade deve
rão estar acompanhados do responsável. As
aulas começam no próximo segundo-feiro

-

e acontecem no mesmo escola. .
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GUARAMIRIM

"É muito bom ser prefeito de
Guaramirim. A gente consegue
transformar os desejos dos mo

radores em realidade, e se não

podemos, a gente sabe escutar".
Essa é a definição dos primeiros
cem dias do governo de Nilson

Bylaardt, que não perdeu tempo
para colocar em prática'algumas
das ações prometidas durante a

campanha.
.

Por exemplo, a mudança do
, gabinete do perfeito para o an

dar térreo da Prefeitura. Byla
ardt fez questão de citar por
primeiro este ato dentre os seus

trabalhos já encaminhados. O

objetivo, segundo ele, é apro
ximar o poder público da co

munidade. Para isso, o adminis
trador atende os moradores nas

terças-feiras na parte damanhã e

nas quintas-feiras no período da
tarde, por ordem de chegada.

O incremento salarial dos ser
vidores de R$ 465 para R$ 690, a

implantação 'da nova metodolo

gia de ensino na rede municipal,
através do convênio com oGrupo
Positivo, areformaadministrativa
que reduziu de 82 pata 73 o nú
mero de cargos comissionados, o
investimento de. R$ 400 mil na

limpeza da cidade, a pavimenta
ção de ruas, o Sábado Cidadão,
entre outras ações também foram
destacadas pelo prefeito.

DAIANA CONSTANTINO

Trabalhados
I

I iniciados'
Dos trabalhos que estão em

.

andamento, Bylaardt citou: a

doação dos terrenos para as

famílias que perderam suas

.

casas por causa da catástrofe
climática, a entrega de uma
unidade de Saúde e do Cras

(Centro de Referencia de As
sistência Social), na Vila Ami
zade, e a conclusão da cons

trução das 40.casas da Cohab,
no bairro Caixa D'Água. A

inauguração da obra está pre-
,

vista para o dia 15 de julho.

o CORREIO DO POVO IIQUARTA-FEIRA, 8 DE ABRil DE 2009

.

Audiência Pública do PPA
I

. e da LDO em Guaramirim
Ontem, a Prefeitura de

Guaramirim promoveu a Au
diência Pública do PPA (Plano
Pluri Anual 2010/2013) e da
LDO (Lei de Diretrizes Orça
mentárias 2010), na Câmara
de Vereadores. O objetivo foi

apresentar e dialogar �bre as

reivindicações dos muníci-.

pes e as obras prioritárias de
cada localidade. Participaram
do encontro: Clic (Conselho
de Líderes Comunitários de
Guaramirim), representantes
das associações de morado
res, comunidade,' o prefeito
Nilson Bylaardt, entre outros
convidados.

Segundo o presidente do
Clic, Charles Longhi, o PPA é

o planejamento de ações para
os próximos quatros anos,
Com base nas necessidades
dos moradores, "Para cobrar
temos ql.le ter um plano e o

prefeito precisa do projeto de
lei do PPA aprovado para co- .

locar em práticas as reivindi
cações", explicou.

. Bylaardt disse que o PPA

passará por uma avaliação dos
responsáveis pelos setores da
Prefeitura. Depois de analísa-.
do o documento, o Plano será
encaminhado para votação na

Câmara de Vereadores. "Tudo
aquilo que estiver no PPA te

remos que cumprir conforme
a Lei de Diretrizes Orçamentá
rias", completou.

Processo de capacitação na

rede municipàl de ensino
O processo de capacitação

dos professores da rede'mu

nicipal de Guaramirim come

ça hoje, quarta-feira, na sede
do Grupo Uniasselvi Fameg.
(Faculdade Metropolitana de
Guaramirim). O curso será
ministrado por uma equipe de
educadores do Grupo Positi
vo, de Curitiba. Esse trabalho
deve habilitar os docentes
responsáveis pela educação
infantil e do 10 ao 50 ano, nas

disciplinas de língua portu
.guesa, matemática, história e

geografia. Isso acontece por
que a Prefeitura' firmou con

vênio com o Grupo Positivo,
em março.

Nilson Bylaardt: ué muito bom ser prefeito de Guaramirim"

. _-,,,
- .:�;":>

Arrecod.�ção do município

Os cem primeiros
dias de governo
Byláardt falá das primeiras ações como prefeito

O Sistema deEnsinoApren-
de Brasil vai ser a implantado
nas 23 escolas municipais. E,
de acordo com a diretora pe
dagógica, Elaine Dentinha da
LuzBrandt, faz 15 dias que os

aproximados 3.500 estudantes
adotaram a nova metodologia.
A escola municipal Padre Ma
thiasMaria Stein, do Bairro Cai
xa D'Água, deve aplicar o Síste
ma a partir de hoje. Segundo a

diretora pedagógica, isso acon

tece porque a unidade passou
pela interdição da Vigilância
Sanitária na última semana do
mês passado. A próxima etapa
da capacitação está agendada
para o próximo dia 13 ..

PrQfessoreúle Guaramirim passam por capacitação do novo sistema
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,CERTIFICADO
DERECOMPRA
GARANTIDA'

FINANCIE SEU CHEVROLET O KM

COM A GARANTIA DA RECOMPRA
'

PELO MESMO PREÇO QUE
VOCÊ PAGAR NA NOTA FISCAL.
CONSULTE TODAS AS CONDiÇÕES.

"

;

CELTJ\ 1.0 LIFE 2009
�

apartirde RS 23�490
avista

IPI
ASTRA 2.0 ADVANTAGE�2009
�

Ar-condicionado, Df-], conjunto elétrico, 4 portas

.'

TODA LINHA CORSA 1.4 2009
�

PRISMA2009
�

d��oJntode R$ 2.500' apartirde R$ 26!i990
� vista

ARecompraGarantida sobG:oridiçõeséválida apenaspetaos�culosO km das IinhasCel� C1assi�Corsae Prisma disponíveis nosestoquesdas conces.sionáriaspartià-
-

pantes na data da aqusíçácefinendados pelo BancoGMACOvekulcfinandado poderá ser utili2Bdocomo partede pagamento para aquisição. pelo preçocehsta
'PÚblico sugeridQ de outrodkvrolet:zero-quilômetro ("recompra"),demodelo igualou superiore com configumção iguaVequivalente ousuperiorao veírulo a ser
re:oomptado,se reellzada entreo23°eo 25°rnesescontados da emissão da nora fiscal do�culo finandado. A recompraseráfeita pelamesma concessionária em
-que o"vei>:ulá fi""ndaoofoí adqulriçlÓ'e pelo 1r!!SIT1o valor cónstante da nota fiscal original, deduzidos os ecessónos. Esta promoção é pessoal e intransferível

-

válida apenaspara pessoes ffskasenãocurnulativa comnenhuma outra promoção:vigentena época da recompra.Ovelcdoeser recoropradodeceá atender
�'Õ ..

,
•
às coridiçPesestabf:lebdas·no 'lermcde geccrnpraGa!'i:'lntidasobCondições levado.ao conhecimento do consumidorantes daaquisiçâo doveiculo. Este

'" -". - .

easslnadc pela concessionáriaepelo díente no atada primeira compra, deveráserã�tado nomemento da recompra.Esta pro-
ra taxístas, produtores n.Jrais� pessoas jurídicas e vendas diretas.Consulte condições disponíveis nas concessionárias pattidpantes.

válidade2l4J09al9!4)o9,paraveíCl:llosdisponNeisnosestoquesdacon"",�onârias,
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75 ANOS DA COMUNIDADE
EVANGÉLICA

o jornal O Correio do Povo
de 27. de março a 2 de abril de
1982 trazia em sua capa uma

matéria sobre a comemoração
dos 75 anos de fundação da Co
munidade Evangélica Luterana
de Jaraguá do Sul. As festivida
des começaram no dia 23 e se

estenderam até o dia 4 de abril.
.

Além dos cultos, gincanas, pa
lestras, concertos, exposição de
fotos e livros durante esse pe-

. ríodo, a comemoração contou
também com o lançamento do
livro da História da Comunida
de, em português e alemão.

Este livro está dividido em

quatro períodos e foi escrito em

grupo. O primeiro, dos primór
dios até a saída do Pastor Ferdi
nand Schluenzen, contado por
Johannes Breuel. O segundo, de
1935 a 1955, foi escrito por Carl
Otto Enderle, conta a história da

época do Pastor Richard Her
mann (que veio da Alemanha

para as festividades dos 75 anos

da Comunidade. Evangélica).
O terceiro período. relatado por
Heins Ewald Boss traz os princi
pais fatos ocorridos entre 1955 a

1978. O último período, de 1978
a 1981 � contado pelo Pastor Ingo
Piske, que foi o coordenador da
comissão que editou o livro.

A
-

programação começou
com um culto no domingo, jun
tamente com o lançamento do
livro histórico. No segundo dia
houve a inauguração da expo
sição de fotos .e livros antigos
e abertura da gincana cultural.
Nos dias seguintes o públi
co pode prestigiar palestras e

cultos em alemão e português
e participar da gincana. O en

cerramento aconteceu no dia 4 -

.com um culto festivo.

ONDE É, ONDE É?
-

Você sabe onde era esse comércio? Quem era o proprietário e o

que ali era vendido? O que havia nas redondezas? Ou ainda o que
existe hoje em seu lugar? Se você tem essa ou outras informações en
tre em contato com o Arquivo Histórico pelo telefone (47) 3275 1300

ou mande um e-mailparaarquivohistorico@jaraguadosul.t:om.bt.

7SANOS

PEDIDOS!
Você tem fotos de eventos culturais de Jaraguá do Sul em décadas passadas? Pode ser·

teatro, circo, danças, cinema, bailes e festas típicas. Então colabore com o acervo fotográ- .

fico do Arquivo Histórico! As imagens podem ser enviadas para o e-mail arquivohistori
co@jaraguadosul.com.br, ou entregues na Rua Ida Bona Rocha, 111, Centro. O pessoal
do Arquivo .aínda se dispõe a buscar as fotos na sua residência. Mais informações pelo
telefone (47) 3275 1300.

.

VOCÊ SABIA?
A Rua Adão Noroschny foi assim denominada

.

pela LeiMunicipal n° 855 de 1982. Adão chegou ao

Brasil com quatro anos de idade, juntamente com

sua família e desembarcou em Blumenau. Quan-·
do tinha 20 anos, Adão 'veio morar em Jaraguá e

trabalhou na firma d!;l HenriqueMarquardt. Em 13

de setembro de 19HI, Noroschny-se casou corri He-

lena Koch Enke e tiveram cinco filhos. No inicio
da vida de casado adquiriu terras na cidade e deu
inicio a um açougue, o qual ele fechou em 1959

quando se aposentou. AdãoNoroschny foi um dos
sócios fundadores da Sociedade de Tiro ao Alvo
Germânia, fundada em 1906. Tomou-se também.
sócio honorário do Clube Atlético Baependi.
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CRÔNICA

Sempre foi dada à ética, em todas as épo
cas históricas, a tarefa maior de direcionar o

comportamento da sociedade, como se espe
rassem que ela, por si só, produzisse resulta
dos morais incontestáveis. Sigmund Freud di-

,

zia que a ética trata de um problema que pode
ser identificado como sendo o "ponto mais
doloroso de toda civilização". A ética, por
tanto, estaria cumprindo o papel de uma "ten
tativa terapêutica" para controlar as neuroses
do êxito pecuniário, baseadas na 'inclinação
constitutiva dos seres humanos para a agres
sívídade, A sociedade apresenta-se como um

modelo que serve para direcionar esse com

portamento à realização de metas que incor

porem um "status social predominante", não
ímpottando se esse comportamento é margi
nal ou ilícito. Isso indica, sociologicamente,
que indivíduos ou grupos sociais, foram de
feituosa ou parcialmente "socializados", 'de
modo que escapam às malhas da socialização
por um lado, e por outro, por causa dessa
mesma falha/social, exorbitam as metas-éxito

pecuniárias sem qualquer tipo de consciência
ética. Seriam, nas palavras de Freud, "os ini:
migos da civilização".

Este tipo de indivíduos, desde o ponto de
vista das metas que buscam ou anelam, estão
sumamente preparados para alcançá-las. A
sociedade, por esta causa, não se lhes apresen
ta como um meio para conviver socialmente,
senão como meio para a conquista individu
al. Aqueles que conseguiram interiorizar com
intensidade a busca de metas econômicas
estão sempre melhor preparados para serem

triunfadores, do que aqueles que foram socia
lizados para viverem em sociedade.

Por outro lado, a nossa sociedade, cons
truída ideologicamente por meio de perspec
tivas que expressam constantemente o culto
ao êxito individual, são geradoras ativas des
sa neurose por mobilidade social a qualquer
custo, provocando no inconsciente popular,
principalmente das classes médias, o medo
de "ficar para trás",

A mentalidade aquisitiva e de status está

sempre marcada -por "clichês" energéticos e

estimulantes: "aquele que não avança retro

cede", ou, "aquele que fica é passado pelos
outros", ou pior ainda, "porque me. devo pre
ocupar por alguém? Ninguém faz nada por
mim". Estas pautas, além de outras psicoló
gicas, são o alimento para penetrar no tênue

espaço que separa o comportamento imoral
do mundo das normas éticas. A sobrecarga _

de metas materiais termina transformando
o indivíduo em prisioneiro de seu próprio
papel social. Quando, por uma razão ou ou
tra não consegue encaixá-lo na dimensão
do status anelado, parte para recursos que
contornam a legalidade, expressando seus

ressentimentos e sua agressividade, sacrifi
cando desse modo seu maior patrimônio, a

decência e/a dignidade.

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

Prisioneiros do status

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1
• Monslros vs Alienígenas (Dub)
(17h40, 19h30, 21 h20 - todos os dias)
(14h, 15h50 - sex, sob, dom, quo)

• Cine Shopping 2
• Um Holel Bom pro Cachorro (Dub) (17h, 19h, 21 h
-Iodos os dias) (15h - sexo sob, dom, quo)

• Cine Shopping 3
, .

• Velozes e Furiosos 4 (leg) ( 9h1 0, �1 h20
todos os dias) (14h40 - ser, sob; dom, seg, ter, quo)

JOINVllLE
• Cine Cidóde 1
• Um foz de Conlo que Aconlece (Dub)
(15h -Iodos os dias)
• Jogo Enlre ladrões (leg) (19h, 21 h -Iodos os dias)
• Um Hotel Bom pro Cachorro (Dúb)
(17h:_ todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Monstros vs Alienígenas (Du6) �

(1'4h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h?O - todos os diaS)

• Cine Mueller 1
• Monstros vs Alienígenas (Dub) (13h45, 15h45,
17h45, 19h45, 21 h45 - todos os dios)

• Cine Mueller 2
• Quem quer ser um Milionário? (Leg)
(21 h30 - todos os diaS)

Presos no
elevador

Claudio é uma jovem com pressa em

retornar 00 hospital. Tommy um jovem o

cominho poro resgatar o namorado. Karl
é um marido e pai com culpo por segre
dos. Todos os três têm uma necessidade
urgente de chegar o algum lugar. Mos to
dos estõo presos dentro de um elevador,
e poro piorar é feriado.

.

Sonhos com a

Dama de Azul
Em los Angeles, Jennifer Narody

sonho com uma fantasmagórico mulher
vestido de ezul. Jennifer nõo sobe, mos
esse mesmo espírito apareceu, mais de
três séculos antes, poro os chefes de uma

tribo indígena. Ao que tudo indico, o ver

dadeiro responsável por alguns aconteci
inentos foi uma freira espanholo que podia
estar em dois lugares 00 mesmo tempo.

NOVELAS

PARAíso
Rosinha fico arrasado quando Terêncio conto

que Zeca pediu poro ele buscar Santinho. Po
dre Bento pede poro Mariano .nün interferir
nos escolhos de suo filho, Eleutério se lamento
com Zefo pelo que aconteceu com Zeca. Maria
no decide levar Mario Rito até o coso de Zeca.
Eleutério pede poro Norberto avisar o Ricardo e

Otávio que Zeca quer folar com eles assim que
voltarem de viagem. Ricardo teme que Geroldo

faço alguma coisa quando eles chegarem o Po
roíso. Antero vai folar com Zeca.

TRÊS IRMÃS
Eros consegue uma lancho e segue Xonde, Su
zana e Sandro. Gregg e Alma tentam ir atrás
deles. Sandro emparelho suo lancho com o

de Xonde e consegue dominar o vilão. Xonde
o jogo no mor, mos Suzana o g,olpeio e pulo
poro salvar Sandro. Anocleto conto poro Vio
leta sobre o ouro que Wolquírio levou. ligi
nho revelo poro Bento que o gravidez de Doro
é de risco. Dudo incentivo Alma o voltar com

Gregg. Pacífico libero o surfe no Praia Azul. -

Bento pressiono Doro. Violeta diz 0-Anocleto
que voltará poro Coromirim.

CAMINHO DAS íNDIAS
Indiro se desespero e lnksml e Koron repreen
dem Oposh. Torso vai poro o trobolho e Ramiro
reparo que ele está distraído. Ramiro pede que
Goby leve o procuração poro Silvio assinar. Yvo
ne e Raul se preparam poro viajar poro Dubai.
Júlio visito o túmulo de Raul com Silvio e Muri
lo. Codore diz o Silvio que se Ramiro tirar o coso

dela e de Júlio, prefere morar num osilo.lndiro
diz que nunca mais vai comer e ameaço voltar

poro o coso do mãe. Zeca entro no solo do juiz
poro dor seu depoimento como acusado.

CHAMAS DA VIDA
Fausto invade o ferro velho. Marreto diz adeus

poro Mercedes e aperto o gatilho do armo. A
armo era de brinquedo. Todos começam o rir,
menos Mercedes, que fico aliviado. Morrelo

pergunto para Mercedes se é bom se senlir en

gonodo pelos oulros. Morrelo falo que se elo
o denunciar 00 delegado, aí sim, o armo não
será de brinquedo. Fouslo chego e pergunlo o'
que aconteceu. Monu, Beatriz e Morrelo dizem

que Mercedes eslavo ali somenle poro bater um

papo com eles poro pedir desculpo pelo morte
do Anlonio.

PROMESSAS DE AMOR
Sofia fica receoso de dormir com Amodeus.Leo
nor abraça lúcio. Bionco reparo nos olhares de
tino, Droco, Telê e Melo e exige- respeilo com o

filho. Gór sente um enjôo. Juno acaricio a bar

riga de Gór e aviso que elo eslá grávido. Garcia
aproveila uma chance li atiro contru o mutante
Iroficonle. Ele coi morto. Hiromi e Cláudio fi
cam perplexos. Volenle começo o delirar e diz

poro Noti que eles lerõo que se separar. Noti diz

que não quer e choro. Ferraz entre no pousado
escondido e coloco uma máscara de ninjo.

(O resumo dos copílulos é de inleiro respensa-
bilidode dos emissoras).

•
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ApresentadorGugu '

não quercomemorar
Sempre discreto, Gugu liberato
não gosto de fazer alarde quando o

assunto é seu aniversário: Por isso, o
produção dele, no SBI, foi avisado,
nesta semana, poro não cumprimen
tá-lo e nem fazer nenhum tipo de
surpreso. A ordem é deixar passar em
bronco. Gugu foz 50 anos no próximo
dia 10. Neste ano, o apresentador
não vai viajar, como de costume, vai
pessnrcom o fàmília.

Chris Brown
nego agressões
o cantor Chris Brown negou que tenho
agredido e ameaçado o ex-namorado
Rihanria e se declarou "inocente". O juiz
informou que Brown deve comparecer
poro uma novo audiência no dia 29 de,
abril. Se for considerado culpado, ele
pode pegar quatro anos e oito meses

de prisão. Brown é acusado de agredir
Rihanna no dia 8 de fevereiro, elo, foi
levado poro um hospital com o rosto
ferido e marcos de mordidos.

lindsay Lohan
termino namoro
lindsay Lohan e suenàmemde,
Samantha Ronson, se separaram e,
desta vez, o família de Ronson espero
que seja poro sempre. "A família de
Som o fez jurar que o namoro acabou
mesmo," disse uma amigo. Lohan
'falou 00 E! News: "estornos dando um

tempo." Mos em suo página no lwit
ter, Lohan confirmou o separação e

alegou como motivo os infidelidades
e o uso de drogas de Somantha.

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógica muito ,simples e viciante, O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

SOLUçA0

GI ÁRIES

4.'111' (20/3 a 20/4) ,

......., Ultimo di.a de V�nus ,

.\_ � em seu signo amda
faz sofrer com re

visões e angustias necessárias.
Limpeza profunda faz parte da '

vida, doa ii quem doer. Nos pró
ximos dias sentirá certo alívio,
mas não será por muito tempo.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Vênus, seu regente,
termina sua passa
gem por Áries, mas
continua retrograda

até o dia 18no signo de Peixes.
Você até pode sentir certo alívio
nos atrasos e definições, no '

entanto a tranqüilidade está
próxima, mas ainda não é
definitiva.

A leitora
Wanda

Stinghen
enviou foto

da Meg com a

bola quê ela
destruiu!

VariaçOo de nuvens com mais aberturas
de sol e mais nuvens e chuva, .. Fas\)s (Ia lua

'

especialmente no início e fim do dia. CRESCENTE CHEIA MINGUANTE' NOVA

9/4 17/4 25/4

� Jar�guá do Sul e Região

HOJE QUINTA SEXTA SÁBADO
MíN: 19° C MíN: 16° C MíN: 15° C MíN: 12° C
,MÁX: 2]0C"" r MÁX: 27° C MÁX: 26°C MÁX: 26° C
Sol com pancadas Sol

_ SOJ Sol
de chuva

-,

L� LEÃO '

�,.J (22/7 a 22/8)
::. '} ,Cuide muito bem de

� � seu dinheiro e suas

aplicações. Nem
'

arrisque em investimentos que
não sejam seguros, este não é o
momento. Há risco de perdas, por
tanto, fique bem quietinho. A vida
emocional está meio conturbada,
sujeita a crises:

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
A lua passa pelo
seu signo e faz

,

uma oposlçao a

Vênus tornando suas emoções
mais frágeis e trazendo a você
certa sensação de exposição. As

-

mudanças que tem acontecido
colocaram você ,em maior conta
to com o realidade.

X,
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
O astral fica cada
vez mais tenso e as

decisões, se não fo-
rem tomadas conscientemente,
deixarão você em situações sem
saída, portanto, pare para refle
tir sobre o que deve sei" mudado
em sua vida. Seja racional e não
meta os pés pelas mãos.

'

,.,,,
CÂNCER

�.� (21/6 a 21/7)
,-.":.._.;;;, Apesar do peso e

: 'das tensões em suas

parceiras comerciais
e pessoais, o mundo emocional
mais profundo está protegido.
O que você mais precisa neste
momento é cuidar de sua saúde,
pois elo pode se fragilizar diante
de tontos dificuldades.

rrr
VIRGEM '

(23/e o 22/9)
,

O cerco começo o

se fechar e você
-

se vê cada vez

mais pressionado. É importante
que manten�a os pés no chão e

os nervos em seu devido lugar.
Não se precipite em deci,sões
incert,os e nem se deixe levar por
provocações.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
As pressões no
ambiente de
trabalho começam'
a diminuir e você

pode agora parar e perceber o
que é e o que não é possível ser
feito. No amor e relacionamen
tos você pode sentir também,
certa 'facilidade e fluidez.

SAGITÁRIO
, (22/11 a 21/12)

Procure manter-se

(r tranquilo, pois suas
,

, emoções estão
sendo remexidas e você seme
necessidade de vasculhar algum
esp!lÇG que ainda se encontra
desconhecido. Época de colocar
a casa em ordem sempre exige
maior dispêndio de energia.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

"..f.. Vida profissional
em alta pode pas
sar por momentos ,

de instabilidade no dia de hoje,
mas não se preocupe, pois tudo
o que acontecer será passageiro,
não há motivos paro desesp�ro.
Procure dar mais atenção e

carinho paro suo vida familiar.

o CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2009

Comemoração
Sábado à noite o sujeito resolve levar
o mulher puro tomar umas cervejas
num barzinho. Ouando eles estão no

segundo rodado, elo diz, assustado:
.:_ Amor! Você está vendo aquele coro

ali naquela mesa, enchendo o coro de
, ?

'

ursque:
,- Estou, por quê? O que tern?
----: É o meu ex-marido! Eu me separei
dele há sete anos e até hoje ele não

conseguiu,parar de beber!
- Não falo besteiro! - discordo
o marido. - Ninguém consegue
comemerer tonto tempo assim!

'AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Sua vida financeira
continua instável,
cuidado em qual

quer transação que você possa
vir o fazer. Fique atento e não dê
passos que não sejam certos. Fase
de certo crise emocional foz com
que você se 'aprofunde em seus

motivos e necessidades.

PEIXES

111.. '(19/2 019/3)
•• PÍ'oc�re controlar..".".., seus Impulsos, ,

po'is muita água
vai rolar. Nervos 'à flor da pele,
impulsividade e excesso energia
podem fazer com que você co
loque algumas coisas a perder.
Mantenha a calma e faça tudo o

que deve fazer sem adiar.
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Gabriel, 00 lódo d .
-

Ele completou 9
o Irmo Heloísa.

dos dindos �:�ho��:i: :i Pborobénse er.

Bruna Romig completoU 3 anos no dia �
de abril. parabéns e telicidades. dos pais.

Edson e Rose e a irmã Aline Ad'
Completou 10 anos no dia 4nono Tomos Gr fr'

'

é o que dese� ln Rlb�iro. Felicidades10 suo moe Adriano Porobé�s e felicidades o Isobelle Krowulski Minei
que n� dia 1 � completo 11 anos. Quem desejo, commUito connho, são os pois Cor1os e Rosongelo

: '!ndo Camilo Alessondro Siqueira que foi
.. otlzod� .no dia �8 de março. Os padrinhos e

"

todo fomlho deselom muito saúde e felicidades
�

O pequeno Pietro Krouse Guths completou 330 de P
meses no dia

março. oro orgulho dos pois, Fernando e Moicon

A gauchinha
loíse Ribeiro
Itein. que

.

agora viroU

jaraguaense
de coração.
completou 9

anos no dia 4.

felicidades!

No foto o gotinha Elo'
que dia 5 completou 3 ISO. Pongrotz Nienow,
felicidades e um su �",.�h�S. Quem mondo

per ello e o dinho Bruno

Comemorou
idade nova
dia 4. o

gatinho
Marcus
lJinícius

Albus Arrué.
Parabéns dos

pais Edilene
e Silvio

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

o lJinícius de Andrade .

parabéns par,a � pe��:;7. de março completoU sers

S. pereira que no ultl!"°Adriel e Andréia desej�m
meses. Os p.a�s d e saúde ao garotao
muitas tellclda es

A fofuro Rofoello
no dia 30 d

completou 1 aninho
e março Os . _

Ano Carolino e Rob rt' pOIS corujas
e o e todo o fo Tdesejam muitas felicidades

mi 10
Completa 4 anos no d' ,

Henrique Reeck B ..

Ia 11, Bruno
Adriana e dos' av�!OwS e,dobraços do inãe

/ a emar e Marli

Embelezando a coluna, Ana Loura Kekes
segurando a i�mãzinha Maria Helena '.
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V

. VEíCULOS ,I IMÓVEIS', PROD1rfOS & SERViÇOS , ANÚNCIOS DE ti UIA

Não é só turbo. É turbinado.
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PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS

1000/0 FINANCIADAS
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foros para fins ilustrativos.Campanha Quem disse que oVer;oAcabou - Ofertas Quentíssimas Strasbourg.Peugeot 207 Passion XR 1.4 fie" 05 portas, Ar condicionado - Direção Hidráulica -Vidros e travas elétricas- Ano/Modelo.: 2009/2009 - Pintura sólida - Frete Incluso
- Preço à vista a partir de R$l9.990,OO.Peugeot 206 Sensatíon 1.4l flex, 3 portas, pintura metálica Preto Perla Nera, ano/modelo 2008/2008 e 200812009. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 27.300,00, todo o Brasillexceto lona francade Manaus) com
frete induso, Plario de 60 meses sendo: Entrada de R$14.646,45153,65%) à vista, mais 60 parcelas mensais totais fim de RS 299,00 com vencimento da l' Iprimeira) parceta para 30 dias. Taxa Interna de Retomo (TIR) de 0,99% a.m. e 12,55%,a.a, a CE! (Custo Efetivo Total)
da operação de arrendamento mercantil é de 14,94% a.a e 1,17% a.m, com incidência de 155 e TC inclusa na CET (Custo Efetivo Iotal), Valor total do veiculo a prazo de RS 32.586,45. '>ujeito à aprovação de rrédlto, As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações
iigniflCativas no mercadofinanreíre, sem aviso prévio.Taxa de 0,99%'.m. de juros para ã linha Peugeot 307 HB Presensee 307 HB Presente Park, Ano/Modelo.: 200812009, modalidade Leaslng pelo P5A finance Arrendamento Merc�ntíl SA com entrada a partir de 50% e

saldo,em.24 parcelas.Na linha de utilitários Peugeot, para preços e condições, favor consultar uma das Concessionárias Strasbourg. Peugeot 207 ESCAPADE 1.6 fi" - � portas - Ano/Modelo.:2Ó09/loo9 - Ar condicionadoDigital - Direção Hidráulica - Vidros e travas

elétricas - Computador de Bordo - Sensor de chuva - Bancos Esportivos - Retrovisor",! elétricos � Acendimento Automático dos faróis - Pintura sólida - frete Induso - Preço à vista a partir de RS 46.6oo,00.Estoque nas Concessionárias 5trasbourg.:Peugeot 207 Passion
XR 1.4L flex - 5 portas, ano/modelo 2009/2009 -15 unidades; Peugeot206 Sensation l.4L flex-J portas- pintura sólida-ano/modelo 2008/2008 e 2008/2009 - 03 unidades; Peugeot 107 HB Presence Park 10 unidades; Peuqeot 207 êscapade 1.6 flex-5 portas - ano/modelo
2009/2009- 10 un.idades.unha de utilitários estoque conforme disponibilidade das concessionárias Strasbourg.Prázo de vigência da promoçâo de 03/04/2009 à 30/0412009, ou enquanto durarem os estoques. Fotos somente para fins ilustrativos. Nãocurnulativa para outras

promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede deCo"cessio"árias 5trasbourg ou ligue para 0800-7032424 ou acesse: www.peugeot.com.br.

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

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

Jaraguã do Sul - (47) 3274-190.0
Rua _Reinoldo Rau, 414'

BANCO l'EUGEOT

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

Peugeot usa e recomenda lubrificantesTOTAL

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

DIRIJA ESSE PRAZER
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II O. CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2009 CLASSIMAIS��-----�-_______,_

·laltllud..._ ......QB
... ".)rIp" tal .. r.(4))Bft..".

TABELA DE PREÇOS FEMININO

Pack 1 : perna inteira + axila + virilha , , R$ 28,00
Pack 2 : meia perna + axila + virilha... . R$ 25,00
Pack 3 . perna inteira + axila + virilha + ânus + buço R$ 45,00
flack 4 : meia perna + axila + virilha + ânus + buço . RS 42',00

. Meia perna....... . .. .R$ 10,00
Perna intéira......... . R$ 15,00
Axila ,... . R$ 8,00
Virilha (contorno)........ . R$12,00
Púbis completa. . R$ 12,00
Ânus...... .. . R$ 15,00
Buço., . R$ 7,00

TABELA DE P,REÇOS MASCULINO

Corpo ínteiro �.. .. R$·200,00
Pack 1 : tórax + abdome + ombro + axila + costas + pernas + virilha. . R$ 65,00 .

Pack 2 : tórax + abdome + ombro + axila+ costas . R$ 40,00
Tórax + abdome... . . R$ 15,00
Pernas ( pés inclusos)....................

.

R$ 20,00
Axilas............................................... . R$ 8,00
Costas , R$ 15,00
Braço inteiro ( mãos inclusas).... . : .. R$ 20,00
Barba.............. . . R$ 20,00
Virilha.... ..R$ {O,OO

......................... ..R$ 35,00

Rua João Planinchek 1571� Nova Brasília

Fone: 33'16-4955

3273-6859
R. Reinoldo Rau, 67 - Centro

Ofertas válidas enquanto durarem os estoques, sujeito a alteração s.em aviso prévio. 'garantia de 1(um) ano balcão

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------------CLASSIMAIS

ReI. 926 - Casa cl 02
dom. + 01 suíte e demais

-

dependências, área de
festas cl churrasqueira,
02 vagas de garagem.

Aceita propostas de casas

ou aptos de menor valor e
financia pela CAIXA.

I fale com um Corretor Online acesse o site: www.espedifoimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IO o CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2009

t CASAS
AMIZADE - Vende-se, prox escola, de
alv, c/2 quartos, gar cl churrasqueira..
R$ 38.800,00 aceita carro. Tr: 3371-
6069 Creci 11.831.

AMIZADE - vende-se, no amizade, de
alvenaria, cl 2 qtos e garagem. R$
40.000,00 a vista. Tr: 9137-5573

AGUAVERDE - Vende-se, de a1v, com laje,
piso, 168m, 4 qtos, gar pi 3 carros, churr
Aceita troca por casa de menor valor R$
135.000,00. Tr. 91375573 creci 11831.

CORUPÁ - Vende-se, sobrado, ótimo
ponto comercial, c/2 salas, terreno de
15x40, total de 206m de área
construída, garagem pi 2 carros,
documentação em dia. Aceita-se R$
70.000,00 e restanteflnanclado. Tr: 47
3375-2798 ou 47 9905-9850.

GAROPABA-Vende-se, de alv, 2 pisos cl
210m2 de área construída, piscina. R$
4899,12-4944.

PiÇARRAS - Vende-se, nova, 82m2, 3
qtos, sala, coz conjugada, bwc,
tavandería e garagem com churr.
Terreno cl 3122, murado, prox
Candeias e Bali Hai,c/documentação,
pode ser financiada. Tr: 8443-2506 ou

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza
�-2876

3370-5338.

PiÇARRAS - vende-se, nova. R$
250.000,00, aceito carro ou outro
imóvel. Tr: 9914-1800

. UBATUBA-vende-se ou troca-se, c/3
qtos, si, coz, a 700m da praia. Aceita
se terreno em Schroeder. Tr: 3374-
0649 ou 9962-3664.

APTO - precisa-se de rapaz para
dividir no centro. Tr: 3055-2979 ou

3275-2979.

Af'TO - vende-se, 2 qtos, sacada cl
churrasqueira. Aceito carro ou outro
imóvel. Tr: 9914-1800.

.

COMPRA-SE - Apto até R$ 95.000,00
à vista, de preferência próximo
Angeloni. Tr: 9993-41 00.

• TERRENOS
AMIZADE -vende-se, Jaraguá do Sul.
Tr: 3371-6450.

PiÇARRAS - Vende-se, próximo ao

fórum. Troca-se por imóvel em

Jaraguá do Sul. R$ 95.000;00. Tr:.
9975-3092.

TRES RIOS DO NORTE - Vende-se,
terreno de 240m2, cl casa de 42m2.
R$18.000,00 + 28x de R$ 300,00 ou

R$ 22.000,00 avo Tr: 9625-837.5 ou

3370-8982.

SANTO ANTONIO - Vende-se, 400m,
perto de colégio, cl água, luz, e rua

asfaltada. R$ 5.500,00 de entrada +

parcelas de um salário mlnimo. Tr:
3371-6069 creci 11831.

CLASSIMAI----------------

Empleiteira
Fruíucensfrl

especializada em

acabamentos.

Tr: (47) 9974-2138
(47) 9185-002'3

CENTRO - vende-se, 718m2, todo
murado. R$ 260.000,00. Tr: 9603-
0331

TERRENO - vende-se, todo murado,
780m2. R$ 270.000,00. Aceito
proposta. Tr: 3371-6069 Creci ·11831

• GALPÕES
SÃÓ LUIZ - Vende-se, indu'strial cl
400m, escritório, 2 banheiros.' R$
185.000,00. Tr: 9137 -5573.

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

RIO CERRO 11-Vende-se, 50mil m2, 2
lagoas, ótima· localização, cl
eséritura.Tr: 3376-0726.

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

Pizzas,
·Massas
• Cha'peados
•Buffel de frios

r--_

; rpROAt�jóJ
I RO�íZio ,de Domingo - r

a Qumta-feira II R$S99 II "

.>

ROTA DO AUTOMÓVEL
www.rotadoautomovel.com.br

Procurando um automóvel? Acesse: www.rotadoautomovel.com.br
Classificados On-Line!

ULTI(J()M

- Alarme - Câmera (C.F.T.VJ Digi�al"Deus é Fiel"

- Interfoile - Controles de Acesso
- Portão Eletrônico - Cerca Elétrica

-Cleverson 9111-1023 I (41) 3213-1226
Rua José Narloch, 1456 - Bairro São Luiz - Jaraguá do Sul - se

E-mail: multicom.jgs@brturbo.com.br .,

ELIMINAMOS BAlArAS • RAros
CUPINS • FORMIGAS • .MOSOUlr08
ARANHAS • Irc...

LIMPEZAS, DE
RESE""JaJ'Ó.'OS" •

DE ÁGUA 1IWr

3373-5'6'
gcp@guarapragas.com.br
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IMPLANTES DENTAIS
Você já pensounlsso?

parafusada, entre outras coisas).

É importante que o profissional mostre ao paciente
qual a melhor indicação de tratamento ao seu caso, e se há
ou não outra opção, demonstrando o que são os implantes
dentais de maneira clara, e também, .que o paciente
explique ao profissional sua expectativa em relação à
reabilitação bucal para se poder ter sucesso nesse tipo de
tratamento.

Desde os primórdios da humanidade, o ser humano
busca a reposição de perdas dentais através de diversos
materiais, mas a lmplantodontla sempre esbarrava na

.

dificuldade do, organismo em "aceitar" um material
estranho ao nosso meio.

-

. Faça-nos urna visita para tirar suas duvidas.

HOje, sabe-se que a utilização de implantes dentais,
feitos com materiais a base de tltãníosâo bem tolerados e

fazem corrique haja uma integração do osso com o material

utilizado (Osseointegração), e assim·a irnptantodontia
deixou.de ser uma esperança para se tornar uma realidade

biologicamente aceitável, com prognósticos de sucesso de
94% nos casos de implantes maxilares e de 97% nos casos

de implantes mandlbulares.

A cirurgia de lmptantação dentária é delicada para
o cirurgião, porém.. para o paciente ela não traz maiores
dificuldades. É executada sob .anestesia local, em

consultório, com os cuidados normais de uma pequena
cirurgia bucal. A dor é facilmente controlada com

analgésicos, tornando o pós-operatório bastante cômodo ..

Consultório Odontológico
Ora Andreza Cristina Sgrott

CROSC8677

Especialista em Implantes Dentais
Clínica Geral'
OrtodontiaEntre os materiais utilizados na confecção das

próteses, temos as porcelanas e os materiais resinosos. O
. tipo de material pode variar de caso a caso (como o número
de dentes perdidos, a quantidade de implantes cotocados,
seu posicionamento ou se a prótese é' cimentada ou

Atendimento; Particular, ISSEM, Bradesco Dental,

R: João Marcatto, 62 - Centro. Jaraguá do Sul
Fone: (47) 3371-5827/8424-7027
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t CHEVROLET
ASTRA- Vende-se, Sedam 2.0, 02, 4
pts, completo + GNV, quitado. Tr:
9101-8302.

ASTRA - vende-se, Hatch Elegance,
4 p,05, 2.0 Flex, preto, compl. Tr:

8823-84Z9 após 18h.

CELTA - vende-se ou troca-se, 03,
1.0, branco. R$19.50o,00. Tr: 3370-
81710u9914-3313

CORSA- Vende-se, 2 pts, 97, branco,'
-

ótimo estado. Ir: 9177-3927 c/Artur.

CORSA - Vende-se, Sedan, 01,

.

Especializada em Multimarcas:

... @. c:;I aDSO
E-mail: mecanicabehling@uol.com.br
Rua Roberto Ziemann, 640 - Czerniewicz (Depois da Garagem da Canarinho)

(47) 3275.::3105

branco, AL, TE, DE, AR, IPVA pago.
Ir: 9607-2022

,

CORSA - vende-se, 1000, 97, com
vidro, TR, AL, ótimo estado. R$
11.900,00. Tr: 9102-2008.

CORSA - vende-se, super, 1.0,
branco, 2p, 96/96, AO, LTD, AI,
gasolina, MP FI. R$11.ooo,00 1.r:
9912-4012 ou 3274-8326 c/Gisele

CORSA - vende-se, wind, 94, preto,
c/ aro de liga leve. R$ 8,000,00 +

1 ox R$ 300,00 Tr: 3370-1161

OMEGA-vende-se, GLS, 2.0, 93/93,
cornpl. R$13.2oo,00. Tr: �97.4-8603
OPALA - Vende-se, comodoro 83,
azul, 2 pts. Ir: 9188-2814.

.

t FIAT

FIORINO - vende-se, 06 .. Ir: 3370-
7144

SIENA - vende-se, HL, 1.6, 16v,
97/98 cornpl. R$ 15.000,00. Tr:
3374-1747

UNO - Vende-se, 93 Branco. R$
3.500,00 + 32x de' R$ 280,00.
Aceito moto. 9188-6774.

UNO - Vende,se 99, azul marinho, 2° .

dono. R$12.ooo,00. Tr: 9931-1880

UNO - vende-se, mille, 98/99, azul,
placa final. R$ 8.000,00 entr + 24x
R$ 353,00. Tr: 3273-7946.

tFORD
F-1000 - Vende-se, 93, diesel,
cabine simples (modelo novo) motor
mwm em ótimo estado. R$
29.000,00 nego Tr: 9973 5052

F 1000 - vende-se, 81, branca,
carroceria de madeira, linda. R$
21.000,00. Tr: 9104-0938 Ou 3373-
0779 (comercial)

KA - Vende-se, 08/09, semi-novo,
branco, 9.000 km, AR, TE, AL. R$
20.000,00 assumir mais 52 x de R$
35o,00fixas. Tr: 9135-8601.

VERONA - vende-se, 94, GNV. R$
3.500,00 + 35 x R$ 360,00. Tr:
9135-7740

7 SO ALLURE 2.0AUT AR OH VTE RE RO FN ABS A.BAG PP W AUTO 2007
ot�ESÉl'iêE PAÇK'!l��111{� LOr.A.BAG o_uP �BoaQP�l\lfít:;.�QO(3:-:

307 SO PRES PACK 4P AR OH LOT VTE BORDO FN RD RE W PP 200S 49000

.
mYOTA AElDER 1.8 AUTD� AB OH VTE A;BJl.G OUP ABS COUROW pp", .4lJ(l6,. 48600

GOLF FLASH 1.6FlEX AR OH VTE lDT COURO RE RD W PP 2007 43900

SCENIC PRMlEG 1.6F '6,� OH VTE LOT A.BAG ABSW pP RO FN)W"" '2006 40900

307 RALLYE 2.0 AUT AR OH VTE LOT CD AIR BAG ABS FN RD PPW 2005 39900

PAUO WK ADV 1.8F!.E)(', :-;i\1iA!'l PI:! VTE LOT A.BAG RD FNW pp .?POli.... 36900

FOX 1.6 AP AR OH VTE LOT PPW
.
2005 31700

STRAoA_lRf,'K CB F!-E>ÇiR1 ªI:I'�)N 30900
BLAZER EXEC 4.3 AUT AR OH VTE LOT ABS COURO RO FN RE GN\( 1999 27900 25900

:êtri;Zj�""Itl._ml'PGJ;u;j.m.Ro.ÇÓLlBº.AaS-GNMf*2::�;';};f�;ír;i1;t,'n(lQÍlL",.
GLS 2.2

. AR OH VTE OT RO REW PP 2001 27500

sQl:!ESZ:jl!g��rRm:MLP1L _7,1:11f1l!'1l!'1l!'1ifil!ID'ij't=fI'(24iiôó:;t;tl;

I_STRASBOURG!I • • I
l, _ .. __ .. __ �_)

I
I
I
!

Malriz: BR 280 km 69 (Em frente Posto Marcolla) Filial, Shopping Center Breilhaupl- 2' Piso

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

GOL - Vende-se, 1.0, 05, 4 pts,
quitado, ar-quente, desembaçador e
limpador traseiro. Ir: 91 01-8302.

GOL - Vende-se, 99, ótimo estado, 2" dono.
R$14.2oo,00.Tr:3376-3978 (após 13h).

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

GOL - vende-se, 1000, 99. R$
6.000,00 de ent. 25 x R$ 396,17. Ir:
9102-9254

GOlF - Vende-se, 01, 1.6, completo.
Tr: 9993-0794.

GOlF - Vende-se, 02, 1.6, preto, compl,
+ banco de couro. Tr: 3370-7242.

lOGUS - vernde-se, 93, GLS, verde.
-

R$ 8.500,00 aceita-se carro de
menor valor. Ir: 3370-1161

POlO - Vende-se, 00, ótimo estado,

cornpl. R$ 20.500,00 ou R$
16.000,00 de entrada + 12x de R$
652,00. Tr: 3376-3978 (após-13h)

,-

SAVEIRO - vende-se, super surf, 04,
cornpl, menos ar, DH, TER, couro,
único dono, 41.000 Km. IPVA 2009

quitado. Tr: 9914-4669 c/ Sandro -

três edições

-VOYAGE - vende-se, 90/91, 1.8, GL,
qasolínae GNV, revisado. Ir: 9191-
5939 c/Aurelio

t PEUGEOT

PEUGEOT - Vende-se, 07, 206 SW
Flex, compl, único dono. Tr: 9158-
7991.

PEGEOUT - vende-se, 307,
Presence, prata, compl, 07/08. Tr:
9914-1800

� MOTOS

BIZ - Vende-se, 04, 1 ooc, verde. Tr:
8417-5184 ou 3276-3321.

SUZUKI - vende-se, 06, 125, baixa
Km, único dono. R$ 3.200,00. Tr:
8839-9678 G/ Gilmar

• RENAULT
MEGANE - Vende-se, Grantur 08,
completo, revisado com

40.oo0km. Tr: 9186-5783.

• OUTROS
CITRON - vende-se, C3 GLX, 1.4,
03/04, Grafite. Compl. Tr: 9914-1800

PICASSO - vende-se, 06, preta, couro,
automática, Exclusive. Linda e perfeita.
Tr: 3372-2430 ou 8405-9447.

• CAMINHÕES
MERCEOES BENS - vende-se, 1114,
truck c/ baú, 87. R$ 61.000,00. Tr:
·9102-9254

MERCEDES BENS - vende-se, 608,
c/ baú, 84. R$ 32.000,00. Tr: 9102-
9254

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



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

.

CARRINHO - vende-se, de pizza
expresso. Tr: 3376-0179/3276-
0902/9918-7210 c/ Marciana ou

Roberto.

CERCA C/ PORTÃO - vende-se,
completo. De ferro, novo. Tr: 3273-
2347 ou 8853-9716 a partir das 14h.

COMPUTADOR - Vende-se, 127ram
Intel + CD + Impressora Epson. R$
500,00. Tr: 9111-0825.

COMPUTADOR - vende-se,
completo com impressora. Tr: 3055-
8280'

•

FilHOTE - Vende-se, yorkshire e

maltês, qualidade garantida. Tr:
3375-2006 ou 9146-4864.

FILHOTES - Vende-se, 4 collies,
puros. R$ 200,00 cada. Tr: 3374-
0508.

,

FILHOTE$ - vende-se, de

DE

CLASSIMAIS����������-

Worksheire, macho e fêmea. Tr:
.

pagamento a vista. Tr: 96187300/
3376-0179 ou 3276-0902 c/ 32737018 c/ Sergio

.

Marciana.
TV - Compra-se: 14', colorida. Tr:

FILHOTES - vende-se, 2 fêmeas, 3376-3441
Golden Retriver. Excelente qualidade.
R$ 750,00 cada. Tr: 9655-1751

.

v

FREEZER - vende-se, 180 L, cônsul,
4 gavetas, vertical. R$ 250,00. Tr:
3275-1665

LANCHONETE - Vende-se, completa
no Bairro Baependi. Tr: 9613�7754.

LOJA - vende-se, de confecção em

geral, aceító carro ou material de

construção. Tr: 8813-0934.

MINIMERCADO - vende-se, próx
Rodoviária, no Bapendi, completo
com casa. R$ 270.000,00. Aceito

proposta. Tr: 9137-5573

OFICINA - Vende-se, de bicicleta,'
corupa, com todo maquinário e

estoque, uma ótima freguesia, ótimo
ponto comercial. Tr: 3375-2798
ou 9905-9850.

PADAR1A E CONFEITARIA - Vende
se, com todos os rnaculnários e

clientela formada. Tr: 3372-1 058.

PEIXARIA - vende-se, e mercearia,
em funcionamento, boa clientela. Tr:
3370-1142 c/ Leia ou Guto

ANTENA - Compra-se, parabólica
pequena. Tr: 9194-0580 ou 3273-
5183.

CARRO - Compra-se carros,

• DOA-SE
CACHORRO - doa-se, pequeno,
macho, dócil. Tr: 3376-1255 ou

3370-5949

Curso de Barterider
com estágio
remunerado e

encaminhamento

para emprego.
Início: 13/04.
Informações
3371-0072

Consultório de Psicologia

• Hipnose
(Auxiliar no Tratamento de Compulsões, 'Ansiedad�,

'lranstornos AI imentares, Vícios)
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U.P.D Supreme Premium(M) Modelo MID2232DEX
Processador Intel Dual Core E2200 (2.20Ghz), M�moria DDRII 2.0
Hd 320Gb SATA,. Placa mãe PW:945GCX, Dvdrw 20X, Lei.tor de ca
Mouse optico, Teclado multimidia, 5.0. Linux,
Monitor W70065 17.4" Supreme Lcd Multimidia (PR/PT)

, U.P.D Supreme Premium(M) Modelo MIC7274DEX
Proc. Intel Core 2 Duo E7300 (2.53), Memoria DDRII 4.0Gb.
Hd 750Gb SATA, Placa mãe PW-945GCX; Dvdrw 20X, Leitor de cartõ
Mouse optico, Teclado multimidia 5.0. Linux,
Monitor 19" Supreme Lcd multimídia

Especialidades:
• Psicoterapia

(stress, depressão, pânico, ansieeaoe, alterações de

comportamento)

• .Ne�ropsicologia
(Alterações na Aprendizagem, na Memória, Raciocínio, Atenção)

IIJ Psicopedagogia
(Diagnóstico e Tratamento dos Distúrbios de Aprendizagem)

I

U.P.D Supreme Premium(M) Modeló MICE4561DEX-'
roc. Intel CeI. D 450 (2�20Ghz), Memoria DDRII 1.0Gb, Hd 160Gb
eitor de cartões, Placa mãe 'PW-945GCX, Dvdrw 20X, mouse optico
clado multimidia, 5.0. linux
onitor (W5006L) 15.4" Supreme Lcd Multimídia

U.P.D Intel Pentium Dual Core E5200
Proc. Intel Dual Core E5200 (2.50Ghz), Memoria DDRII 2.0Gb
D 160Gb SATA, Placa mãe PW-945GCX, Dvdrw 20X, Leitor de
artões, tvlouse optlco, Teclado multimidia, Cx Som 5.0. Linux
Monitor LG 17" Widescreen
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LASSIMAIS

MATRíCULAS ABERTAS:

FAÇAA SUA ESCOLHA!
E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLADE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUA DO SUUSC
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

Mai$ informações: 47 - 3275-4125
Rua João Mcàrcatto, 156 centro - Jaraguá do Sul - se '

E-mail: jaragua.ciem.sahh@terra.com.br
Site:.www.massoterapia.estética.ciemsahb.com.br

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC

JARAGUA DO SUL

Inscrições abertas!!!!

Técnico em Alimentos;
Pós-Graduação Gerenciamento de Projetos;
Pós-Graduação Moda: Gestão e Marketing;

Cisco - módulo I
,

Designer Têxtil;
.

Editor Eletrônico;
lllustrato:

Solidworks -básico;
Operações de Cobrança;
Recrutamento e Seleção:
Auxiliar Administrativo.
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PILATES

� SAÚDE BUCAL

Odontologia 24 h

Clínica Geral
..' I I Périodantia"",- j j

JJ'..#,_ J
,

Implantes denta
.......,.J Pr6teses Dentais

AngetoSchlochet, 173, Centro, Jafaguá do Sul

I ""'''mo ao Beira Rio) fone, 3055-0024

CLASSIMAIS,-------'----�--

FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

'EKILíBRIO EKILÍBRIO

Farmácia de ManipuLação
Farmácia dp Manipulação

Ml'dicarnl'ntos l'm gml
Manipulação QP formulas medicas

FitotNápicos P

Cosmeticos manipuladosVocê que sofre com intestino preso; fica dias sem conseguir ir ao
banheiro, conheça a mais nova alternativa que vai mudar sua vida!

.

Veetal .

Prisão de ventre um mal que assola milhões de
'

pessoas!!!

Prisão de ventre .ou obstipação intestinal é a

retenção prolongada das fezes no intestino, que
apresenta dificuldades em expulsá-Ias por
estarem duras e ressecadas, Os sintomas da

.

constipação são: aumento ou inchaço da

barriga, fezes duras e a sensação contínua de
vontade de evacuar, mesmo após tê-lo feito,

Quando o intestino não funciona bem, ocorre
um mal estar. A pele fica feia e opaca e a

barriga incha por causa do acúmulo dos gases
e das fezes.

Inúmeras péssoas reclamam de intestino preso
e as mulheres são as mais afetadas.

.

Podemos classificar o intestino preso em duas
etapas: a primeira ocorre quando a pessoa tem
um numero reduzide de evacuações por dia e a

segunda quando tem dificuldade em eliminar as
fezes.

O uso constante de laxantes pode ser
considerado uma das causas mais

significativas do surgimento do problema,
pois tal atitude pode levar a uma diminuição da

resposta do intestino que, portanto, com o

passar do tempo precisará de quantidades de
laxantes cada vez maiores para poder
funcionar. Pode haver até mesmo lesão do
intestino, fazendo com que este funcione mal
mesmo com grandes quantidades de laxantes.

Instituto "de Reabi
ENCONTRO COM

Rua João Picolli, 110 - Cpntro

Tl'l. 3371-8298

Mudar freqüentemente de laxantes para tentar
aliviar os sintomas, só piora o quadro.

delgado e diminuem os níveis de glicose após
alimentação; reduzem o colesterol total e o LDL
colesterol;

Veetal - Esta é a primeira fibra solúvel já
produzida. A substância, que é inodora,
transparente e não tem gosto, ajuda a regular
as funções intestinais do organismo, sem
provocar o surgimento de efeitos laxativos, de
cólicas e de sintomas de hipoglicemia.
As fibras são um grupo de moléculas que
formam um composto químico complexo que ao

,

passarem pelo corpo desempenham funções
importantes, entre elas de auxiliar a assimilação
de outros nutrientes e facilitar o funcionamento
do intestino, agindo como verdadeiras
"vassouras". As fibras não alimentam, mas são
de vital importância para a nossa alimentação.

Veetal é parcialmente fermentado no intestino

grosso, não é digerida nem absorvida no intestino
delgado e em sua maior parte é excretada pelas
fezes. Como fermenta no intestino grosso, aumenta
o volume da massa fecal acarretando na redução
do tempo de trânsito, suavizando e abaixando o pH
do bolo fecal, não deixando assim que as fezes
acumulem no intestino.

A farmácia Ekilíbrio disponibiliza VEETAL em

cápsulas e sachê!
-

-

Faça uma mudança, em sua vida, use VEETAL, a
fibra 'que vai revolucionar.seu corpo!!!!

PROPRIEDADES:
Previne a constipação intestinal;
Protege contra a diverticulite e a

diverticulose (infecção no intestino

grosso;
Evita a formação de hemorróida;
Previne problemas cardiovasculares;
Quimiopreventivo em relação ao cólon;
Fácil de ingerir;
Ajudam na absorção do cálcio;

Conheça também nosso composto
emaqrecedor - Caralluma frimbriata (inibidor de
apetite), Faseolamina ( bloqueador de
carboidratos), Citrus Aurantium( acelerador de
Metabolismo ).

A farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que tem
de melhor para seu bem estar!

EFEITOS FISIOLÓGICOS DO VEETAL: .

Retardam 6 'esvaziamento gástrico; aumentam
o bolo fecal e a freqüência dos movimentos
do intestino; regulam o trânsito intestinal;
diminuem a absorção de glicose no intestino

Farmacêuticas Rep.
Maria Mattelli Milan:
Suélen Kuhn
Viviane Machado
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---------SOCIAL,

DE VOLTA-
Pois é gente, o mundo dá voltas. Depois de alguns meses separodos, um em

presário, cujo nome me reservo de falar, e sua bonita amada, dona-de-casa
de mão cheia, voltarom às bo'as e estão juntos novamente. Sábado passado,
estavam em uma festa super entrosados e discretos. Pode ser considerada a

recaída do ano. E viva o amor!

BORBULHOS
Pelo meu e-mail, fiquei sabendo que
um antenado vereador da região "fi
cou" com a gata Mariza Saraiva, no

show do Alexandre Pires, no fim de
semana, em Joinville. Os dois estavam
no mnler love e cheios de energia.
Mas, como o rapaz é casado o clima'
pode, esquentar feito "Pimenta do
QUintal de Casa".

LEITORA FIEL,
A leitora fiel de hoje é Vera lenzi. Ela
também lê a coluna todos os dias para
ficar antenado no que acontece de me-

lhor ria sociedade.
'

" lembre-se, hoje
é o dia de amanhá'

que tonto lhe.
preocupava ontem. "

DALE CARNEGIE

NAS RODAS
• Hoje à noite,na licoreria, tem
muito MPB, com excelente cantor
Pablo Varella. Paro acompanhar a

boa música, canapés de frutos do
mar. Vale conferir.

'

• A minha querida sobnnhn, Ra
quelSinara Gonçalves, está, prepa
rando os quítutes para comemorar,
no próximo dia 15, a idade nova.

• Beto· Fiscal, idealizador da
, Stmssentes, em Jaraguá, anuncia
q'ue o babado aconterá em junho.
A musicalidade poderá ficar por
conta do grupo "Os Chefll.s", ídolos
do nosso ca�ique Décio Silva.

'

• No sábado, dia 11. de abril, no lon
don, está de volta a famosa festa TIp
tronic. A promoção é do promoterOei
ton em parceria com Chico Piermann.

VAIDADE
Recebi um torpedaço. Tem uma

funcionária comissionada, fiel ao

patrão, brigando de frente com a

diretoria de um orgão subordinan
do hierarquicamente a essa Secre
taria. O clima é tão tenso, que esse

diretor não é nem mais recebido
paro despachar com o alto escalão
dessa Secretaria. Haja vaidades...
A fogueira arde! Para esfriar só to-

. mondo mesmo uma taça bem gela
.

dinha da minha Cave Pericó Brut.

LOVE
Dizem os fofoqueiros de plóntão:
o diretor do .Seeretorln de Esporte
e Turismo, Marcelo Müller , te-

. ria sido flechado pelo cupido. Ele
nega, mas tem gente que garante
que elo é loiro, bonito e tem so

brenome sonoro. Outra, ele é visto
constantemente saboreando uma

pizza com a futura dono do seu co

roção numa pizzaria da cidade.

Amando Correio, '

filho de Reinaldo
e Deise Corr�ia,

. festejou seus

15 aninhos, dia
três, com big
festa poro os

amiguinhos no

Armalwee

Ivandro

Glasenapp
festejo, hoje,

. 25 anos.

Mil vivos!
. A Churrascaria Deep,

durante todo o mês de abril,
vai servir espeto corrido.

'

..

o Industrial Ãotídio
Aleixo Lunelli,
o secretório do
Cultura do Estado
Gilmar Knasel

, e o secretório

Regional Lio
Tironi em recente

confraternizaçõo
em Corupó. Knasel
foi presenteado

.

.

com o livro nA

Forço do Sangue
Lunelli" que conto
o história. dos
antepassados do
família Lunelli.
A obro literória
seró lançado,
oficialmente, ainda
no primeiro
semestre e

,

o CORREIO DO POVO WQUARTA·FEIRA. 8 DE ABRIL DE 2009

TE CONTEI!

B'ABADO
O bem lançado Paulo Rincão, o popular
Vanusa, garçom do Choperia Escondi
dtnhe, no fim de semana teve que as-

. sinar, perante aos Amigos do "Bife", o
"Atestado de Froco". Numa brincadeira
de perguntas, onde o participante que

.

errasse teria que tomar um copo de
cerveja, Vanusa foi o campeão. Errou
todas! Consequência: além de ganhar
o prêmio, literalmente, foi ao chão.
Ficou o final de semana no soro,
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SA,PATO C,OM ABRIDOR DE GARRAFA
Já tinha lido na internet sobre o lançamento do referido sapato na 'feira Couromoda em janeiro, mas como é uma feira,
muitas vezes são lançados produtos conceituais e que não acabam' chegando ao grande público. Mas, me surpreendi nesta
semana com propaganda em Jaraguá do Sul da venda desses sapatos. A coluna sempre sugere criatividade nas ações e

nos produtos, mas particularmente, neste caso, acredito que se trata de um tipo de produto, senão de gosto duvidoso, de'
intenção duvidosa. Em época de várias campanhas contra o uso abusivo do álceel. a fabricação de um calçado com abridor
de garrafa para um público que já é bombardeado com várias campanhas de cervejas e outrostipos de bebidas, torna-se
impróprio. Por mais que a empresa coloque na campanha uma garrafa de água e que os defensores aleguem que não ,sera
o abridor que vai despertar a vontade de beber nos jovens, não ajuda em nada. E, também não adianta colocar a frase "se
beber não dirija, caminhe", 'por que continuo com o mesmo pensamento, a intenção é duvidosa.

UFSCAQUI
.Ouando foi realizada a campanha para
trazer a UFSC para o Vale do Itapocu foi
oferecido gratuitamente, por um empre
sário da região, um terreno em Guara
mirim Caso tivesse sido aceito, prov'avel
mente os prédios já estariam em estágio ,

avançado de construção:Em Joinville, no
terreno escolhido às margens da BR101,

.

e que o Ministério Público Federal (MPF)
consldem a compra superfaturada, so

mente foi colocado placas avisando da

instalação, mas nenhum tijolo foi ergui
do. Agora o MPF entrou com ação que
provavelmente paralisará o vestibular já
agendado. É mais um capítulo no imbró
glio que se tornou a instalação da UFSC
na curva do arroz em Joinville.

BALANÇO'

CÂMBIO
MOEDA f'

Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

COMPRA
.

VENDA VARIAÇÃO
2,216 2,218 -0,05%
2,938 2;941 -1,15%

CONCURSO N° 415

01 .- íJ3 - iH·- í�·- I
U�14� f-H1
l' - Zil-l1 .. ····25

Indústria -fatura" mas ainda demite
Dados apontam leve melhora no faturamento; nível de emprego tem queda
SÃO PAULO

O faturamento da indús
tria brasileira registrou leve
melhora em fevereíro, mas o

setor continua reduzindo ()
nível de emprego, segundo
dados divulgados ontem, pela
CNI (Confederação Nacional
da Indústria). Os ganhos da
indústria cresceram 0,7% no

mês ante janeiro. Na compã
ração com fevereiro. de 2008,
porém, o índice registrou que
da de 10%. No acumulado do

primeiro bimestre deste ano,
o faturamento recuou '10,9%
na comparação com o, mesmo

período de 2008.
O indicador de emprego

caiu 1,'1% frente a janeiro e

1,5% comparado ao mesmo

mês .dé 2008. Segundo a CNI,

tanto a queda na comparação
com o mês anterior, quanto

.

a redução com o mesmo mês
do ano passado são recordes'
da série histórica iniciada em

2003. Além disso; a redução
do mercado de trabalho em

fevereiro, na comparação
com o mês anterior, é á quarta
consecutiva para esse tipo de

comparação.
Outro importante indica

dor .da atividade, as horas
trabalhadas, .também reg
istraram queda de 8,4% na

comparação com fevereiro
do ano passado, mas tiveram
pequena alta de 0,2% em

comparação com janeiro.
Para a CNI, o fato de algumas
variáveis registrarem peque
nos aumentos em 'relação a

janeiro não são um sinal con
sistente de recuperação. Para
a entidade, esses aumentos

devem-se mais à fraca base
de comparação, que é o mês
de janeiro.

A CNI também detectou

que o Nuci (Nível de Utiliza
ção da Capacidade Instalada)
manteve-se' estável em' fever
eiro em 77,8%, o mesmo pa
tamar de janeiro. Em relação
a fevereiro. do ano passado,
porém, o indicador teve im

portante queda já que naquele
. mês, o Nuci foi de 83,1%. A
massa salarial paga pela in
dústria teve ligeiro aumento,
de .0,4%, em fevereiro ante fe
vereiro de 2008.

.Ocupação caiu 1.1% frente a janeiro e 1,5% comparado ao mesmomês de 2008
�

AGÊNCIA ESTADO
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POLíTICA EXTERNA
I

Obama faz visita surpresa ao Iraque
Presidente americano vai se reunir com comandantes.e líderes iraquianos
BAGDÁ.
o presidente dos Estados

Unidos, Barack Obama, de
sembarcou no Iraque ontem,
durante uma visita surpresa
ao país após o giro de uma se

mana pela Europa .:É a primei
ra vez que Obama vai ao país
desde, tomar posse, há três
meses, marcando um novo

capítulo em sua estratégia de
'trocar o foco militar dos EUA
dá impopular guerra no Ira

que para o conflito no Afega
nistão. Ao chegar ao Iraque,
Obama afirmou esperar que
sua viagem possa ajudar fac
ções rivais iraquianas a al
cançar soluções "equitativas,

.

justas'; para problemas que
possam surgir antes das elei

ções deste ano..
.

Durante sua breve esta
da no Iraque, Obama visitará

soldados americanos e se reu

nir com o general Raymond
Odiemo, comandante das for

ças dos EUA no país.

. CONFIRMAÇÃO
Mais cedo, a Casa Branca

afirmou que Obama não po
deria se encontrar com líderes

iraquianos porque mau tempo
impedia a decolagem de seu

helicóptero. Porém, foi confir
mado que o presidente ameri
cano vai se receber o' primei
ro-ministro iraquiano, Nouri

al-Maliki, na base militar ame
ricana. Questionado sobre a

razão da visita,' Gibbs disse

que "há várias razões impor
tantes", sendo Uma delas "ver
e passar algum tempo com os

homens e mulheres que estão
servindo ao nosso país com

muita honra aqui". É a primeira vez que o presidente Barack Obama vai ao país lIesde tomar posse, há três meses

150 pessoas são retiradas com Lula solicita ajuda aos mais afetados
vida' de escombros na Itália União, estados e municípios vão ter que reduzir despesas, diz presidente

As equipes de resgate usa

ram pás mecânicas e suas pró
prias mãos para buscar durante
a madrugada de ontem sobre
viventes do pior terremoto na

Itália em três décadas, que dei-'
xou até o momento um saldo
de. no mínimo 207 mortos. De
acordo com o premier italiano, .

Silvio Berlusconi, as equipes de
socorro retiraram com vida 150

.

pessoas dos escombros, mas'
autoridades de Proteção Civil
disseram que as esperanças de
encontrar com vida quem ainda
está desaparecido se reduzem
cada vez mais.

Funcionários da defesa civil

disseram que há ao menos 34 de"

saparecidos e 1.500 feridos. Eles
acrescentaram que o número de

pessoas sem teto é de ao menos
17 mil, muito menos que as 50
mil estimadas na segunda-feira.

Os tremores começaram por
volta' das 22h30 (17h30 pelo
horário de Brasília), embora a,
maioria tenha permanecido em

suas casas até o abalo mais for
te, registrado em torno das 3h30
de segunda-feira (22h30 de Bra

sília). O Instituto Geológico dos
Estados Unidos informou que
o terremoto teve epicentro a 95

quilômetros de Roma, a uma pro
fundidade dé 10 quilômetros.

'Funcionários da defesa civil disseram que há ao menos 34 desaparecidos

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva disse, diante de

governadores e prefeitos, que o

governo está fechando uma pro
posta de ajuda aos municípios
e até aos estados mais afetados

pela queda de arrecadação.
Mesmo assim, Lula disse que a

União, estados e municípios te�
rão que reduzir despes_as.

"Enquanto estava viajando
pedi para estudarem uma saída

para as prefeituras e possivel
mente para os estados 'que es

tão mais no sufoco", disse Lula,
no discurso da inauguração da
usina de biodiesel de Montes
Claros - que está em funciona
mento desde janeiro. "Mesmo
assim-todos nós vamos ter que
apertar os cintos, mas nenhum
de nós vai morrer na seca como

alguns municípios já morreram
durante tanto tempo. E sempre Presidente pede economia, mas afirma que "ninguém vai morrer na seca"
torcendo para que a economia.
esteja dando sinais de recu

peração", disse Lula fazendo
uma comparação entre a que
da de arrecadação e a quan
tidade de comida na casa do
trabalhador: "é como se a nos

sa mãe tivesse colocado feijão
para cinco pessoas e de repen
te aparecem dez".
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Medina pode pamr no Santos
Jogador agenciado por Falcão tem proposta para deixar Avaí
FLORIANÓPOLIS

Em 2006 ele vestia a cami
sa do Juventus. Foi campeão
estadual juvenil e até ganhou
chances no time profissional.
Mas parou no Avaí, Foi um ,

dos destaques do time da Ca

pital Catarinense no vice-cam
peonato da Taça São Paulo de
Futebol Júnior. Depois disso,
ganhou urna chance com Si
las e hoje é titular absoluto na

'lateral-direita. Agora ele pode
trocar a Ressacada' pela Vila
Belmiro. E ele tem apenas 18

anos. Tudo parece acontecer
cedo na carreira do jaraguaen
se Medina.

Ontem à tarde, Silas con

firmou que o jogador tem

proposta do Santos. E o trei- ,

- nadar se mostrou feliz com

as oportunidades que o ga
roto começa a ter. "Fico feliz
demais. Você vê corno é o fu
tebol. O menino até dois me

ses atrás estava disputando a

Copa São Paulo e agora pode
ter urna chance de defender

um grande clube, de ter seu

salário aumentado, 20, 30 ve
zes", declarou o comandante
avaiano.

, Silas não vê problemas no

assédio -

em cima da jovem
promessa. Segundo ele, isso
é normal e não vai atrapalhar
o rendimento dele nessa reta
final de campeonato. "Não
muda nada porque isso já faz

parte do mundo dos jogadores
de futebol. Nossa vida é o tem

po todo isso", disse. ''Você tem
que ter o estômago muito for
te, a cabeça muito forte e o co

ração forte pra poder aguentar
. crítica, elogio. Ternos que estar
preparados pra tudo isso, pra
que isso não venha atrapalhar
o rendimento, principalmente
nestaTeta final", concluiu ain
da Silas.

Medina é. empresariado
pelo craque Falcão, que par
ticipou ontem à noite de urna

reunião com Vagner Ribeiro,
emprésário de jogadores corno
Rabinho e Kaká.

Falcão confirma negociação
o craque do Malwee disse que acordo e ver se eles. aceitam",

entre o jogador e o Santos está afirmou Falcão. "O Medina não

praticamente tudo certo. Só falto está nem participando dos nego-
definir os detalhes com o time do clnções. Jó falamos poro ele que
capital. "Fizemos uma proposto nós resolveremos isso é ele tem de
poro o�Avaí que não aceitou. Hoje continuar concentrado no Avaí",
(ontem}vou conversor. com o Vag- emendoo 'ainda o camisa 12 do
ner (Ribeiro) pára fazer um novo Malwee.

Medina é um dos destaques do Avaí e está próximo do futebol paulista

Futsal sub-15
lidero chove
JARAGUÁ DO SUL

O time sub-15 do CEJ/Mar
lan/Afort/FME estreou bem
dentro de casa pela Chave I
'co Campeonato Estadual de
Futsal Sub-15. A equipe ven

ceu os- três jogos que dispu
tou no Ginásio da Arsepurn.
O primeiro confronto o time

goleou o Balneário Piçarras
por 6xO. No clássico contra -

o Joinville placar apertado:
, lxO para os jaraguaenses.· O
último jogo da etapa também
foi equilibrado e Jaraguá do
Sul venceu por 6x5 o time de
Camboriú.

Com os resultados o CEJ/
Marlan/Afort/FME está na li-

, derança do grupo, com nove

pontos. Joinville terminou'
em segundo com seis, Cam
boriú está com três e Piçar
ras não pontuou na primeira
etapa. Agora o time sub-15
aguarda as datas e a tabela
do .returno da competição,
que ainda não foram divul
gados pela Federação Catarí-
nense de Futsal.

'

-

Time está 100% no Estadual
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BADMINTON ATLETISMO

1 a etópa i�icia hoje
o Circuito Interescolar de Notação -12° Troféu Erilani Volpi

Coitinho tem suo primeiro etapa hoje, no Sociedade Acaraí, o

partir das 14 horas. A éompetição terá 173 alunos com idade de
oito o 14 anos. Eles competem no pré-mirim, mirim 1, mirim 2,
petiz e infantil. No total o competição tem três etapas. As outros
duas etapas acontecem nos dias 27 de agosto e 24 de outuhrn..

Atletas trazem ouro
o soldo do equipe jaraguaense de Badminton no Sul-Bra

sileiro do modalidade foi positivo. Eles voltaram do capital
paranaense com um ouro e um bronze. Jean Pereira e Mateus
Mueller subiram no lugar móis alto dn. pódio no duplo mas

-culina sub-15 e Gabriel Engster e Victor Klemann ficaram com

bronze no dupl� masculino sub-13.·

Destaque na estreia
os atletas jaroguaenses voltarom de Timbó, onde participarom

do Campeonato Estadual Adulto de Atletismo, carregados de meda
lhas. A equipe Faculdade Jangado/FME obteve o terceiro lugar ge
rol no feminino e o quinto lugar no masculino. Entre os mulheres
o destaque foi Mirielly dos Santos, que além do ouro no 100m com

barreirá conquistou o índice poro participar do Troféu Brosil.

R$29.990,OO
COM NOVOS ITENS DE SÊRli
• Dírecêo hidrqt.)licó
-Rodá!; (Ir
�X
iii

• Ar-condicionado
• Direção hidráulico
• Rodas de oco -ere 15"
C()mpvf('Ir!lQf de bordo

Mesinha
tipó ovióo

• Ar-condi<:ionado
·Direçãohidráulka
• "'dros, alarme, ln:WItlS
e J:etto\liSOf&S elétricos

• R:Q�$ de. liga 15"

• Faróis duplos com
más(ora negro _

• I'tIróis 1!J lanternQ de
nebllnq

...._

www.vwcom.br NovoGolto yHT(cód. 5UílC4), ToIaI Flex, MYGaI09, 4 portas, com pr€llOà vislaàpartirde R$ 27.320,00. Estoquede5 unidades. Fax 1.0 VHT (cód 5Z1íR4), Totai
Rex, MY 09/09 (4portas), com peçoà vstaa par1írdeRS29.990,ooou financiado com entradade60% iR$17.994,00)esaldoem 12paÍ'celastixasmensaísdeR$1.132,11. Taxas dejuros
de 0,99% am, e 12,55%aa Talai daopemçã<i. R$ 31.579,27. CETmáximo para esta operaçêo de 26:57% a.a Pacote Trend CódWFT aerofólio traseiro, faróis duplo, antena no teto e
prepataçilo para som. Estoque de 5 undades, Palo Hafch 1.6 VHT (côd, 9A32N4), Total Fiex, MY 09109,4 portas,com preço à visla a par1írde R$42.890,oooo financiado com en�ada
de60% (R$ 25.734,00) e saldo em 12 pamelasmensaisdeR$ 1.607,56. Taxas de juros de 0,$9% am e 12,55% aa Tolalda operaçilo RS 45.024,72. TC nãoinc!usa nassaoperaçilo.

CET máximo para esta operação de 26,18% aa Estoquede2 unidades. Pob Sedan 1.6 (cód 9A42N4), MY 09109, Tolal Flex, 4portas, com JY€ÇO à vista a Paror de R$44.990,oo 00
nnanciado com entrada de 60% (RS 26,994,00) esaldoelÍ112 parcelasmensais de R$1.683,06. TaxES de jurosdeQ,99% am e 12,55% aa Totat{jaoperação RS 47.170.72. TC não

iflClusa nessaoperação.CETmáximoparaestaoperaçilode26,18%aa, Estoquede 2unidades. SpaceFoxSpprtline í .6(cód. 5Z63E4), MY 09109,Total FIex, 4portascom preçoà vistaa parttlleR$46.290,ooouentradede60% (R$27.774,00)e parcelas
em 12meses deR$ t.718, 11. 'Taxas de juros deO,99%arn e 12,55% aa Total da Oparação: R$ 46.391 ,34. CETmáximo para esta oparaçãode22,51% aa Estoque de5 unidades. IOF eTC iflClusos na operaçilo e no CET para todas as modalidades
de finaflClamento, exoetopara PoIoHalcI1·1.6 (cód. 9A32N4) e PoIoSedan 1.6 (cód. 9M2N4). Todas asmodalidades defl'lanciamentoestão sujeitas à aprovação decades�opeloBanoo Valkswagen. Paramais irifOf1\'1açÕeS. consutteumConcessionário
Volkswagen auiOlizado. Ouvidoria: 0800 701 2834. Centralde Relacionamento: 0800 770 1936. Centralde Relacionamento aos Portadares de DeficiênciaAuditiva: iJ800 770 1935. Crédrto s(.ojeito a aprovaçilo. Condições suj€ítas a aliera;ães sem aviso

pre�o. Ofertas válidas para veiculos básicos, de oorsótida, sem opcionais. Garantia delábtic;l de 3 anos, sem limite de quilometragem para defeitos de fabricação emon�em emComponentes intemos demotor e transmissão (exceto Kombl, limitada a
80 mil km). E necessário para sua uMzaçilo o,cumprimentom plano demanutenção.AVolkswagen é a primeiramontadora a produzir 100% dos seus motares nsdonas com tecncJogia bicombustivel. Os veiculos V.oIkswagen estilo em conformidade

,

.oom o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar por Veiculas Automotores). Fotos meramente ilustrativas. Ofertas válidas para as concessionárias participantes até 0810412009 00 ooquanlo durarem os estoques. o·que OCOIJ€( primeiro.

Das Auto�
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Má fase
Foram disputadas até agora cinco rodadas da Taça Pomerode e

os times jaraguaenses ainda não conseguiram se firmar na com

petição_ O Flamengo sequer pontuou a,inda e esta má fase vem

tirando o sono dos dirigentes rubro-negros. O time do Garibaldf
já reforçou a cemlssüo técnica e espera mais motivação dos jo
gadores. Já o Vitória tem apenas três pontos, mns percebe-se que
o time do RIo da Lui dá mais ênfase para a Copa Norte. Aliás, o
auriverde entra em campo ,boje às '20h15, em jogo antecipado da
6° Rodada, contra o Tupi em Gaspar.

ESPORTE---��-��--
CONVOCAÇÃO NO HANDEBOL

Jefferson Maestri na
°Seleção Brasileira
Jaraguaense estará no Pan-AmericanoJúnior

Jefferson, : que é armador
direito, disse que o fato de

jogar com a mão esquerda o

ajudou na convocação. "São

poucos .os atletas que jogam
com a esquerda em todas as

modalidades e no handebol é .Jettersen Maestri já defendeu a S�leção Brasileira na categoria cadete'
mais difícil ainda", disse.

O único atleta catarinense
convocado espera atenciosa
mente pelo confronto Brasil' e

Argentina. Ao lado da seleção
verde e amarela os hermanos
são' os favoritos para a con

quista da competição interna
cional. "Estamos todos espe- ,

rando uma final entre Brasil e
Argentina, será uma experíên- ,

cia em tanto", finalizou.

JARAGUÁ DO SUJ.
O, jaraguaense Jefferson Ma

estri, 19 anos, embarca hoje para
São Caetano (SP), onde se apre
senta na Seleção Brasileira de
Handebol Júnior. Ele participará
'de 14'a 18 de abril do Campeona
to .Pan-Amerícano, que acontece
na Argentina.

Para Jefferson a convocação é
um marco na carreira e seu ob-:
jetivo é conseguir uma vaga no

Campeonato Mundial da moda- '

lidade. "É bastante importante,
, espero sair bem e conseguir esta
vaga", comentou, explicando
que as três melhores seleções do
Pau-Americano garantem vaga
para a competição, que acon

tece .errr agosto, no Egito. Até

chegar à seleção não, foi fácil. O'
jaraguaense, que há dez anos se

dedica, ao handebol, passou por
três seletivas, com, cerca de 60
candidatos para 16 vagas. Uma

,

seletiva aconteceu na cidade de
Blumenau, ainda em 2008, outra
em São Paulo, em janeiro, e outra
em.São Bernardo do Canipo, em
março. '�gente sempre vai com

confiança para dar 0_ melhor' e
conseguir a vaga", relatou o joga
dor sobre as seletivas.

GENIELLI RODRIGUES

Ser canhoto'
é diferencial
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LIBERTADORES

Raposa quer a classificação
Verdão precisa da vitória, mas enfrenta o invicto Sport .

DA REDAÇÃO
Dois jogos, hoje às 21h50,

colocam times. 'brasileiros
na disputa da Libertadores

da, América. Se a partida em

La Plata, entre Estudientes e

Cruzeiro é fundamental para
o time brasileiro conseguir
a classificação antecipada, o

jogo entre Sport e Palmeiras,
na Ilha do-Retiro, promete co

locar fogo na Chave 1.
Para se garantir na segunda

fase, o Cruzeiro viajou para a

Argentina determinado a con

quistar os três pontos dian
te do Estudiantes. "Se Deus

.quiser vamos sair de Já com a

vitória", disse o confiante Ra
mires. A_ exemplo da última

partida" caberá a, ele fazer a

função de elemento surpresa
no ataque adversário, já que
o atacante Kléber ficará nova
mente de fora, cumprindo a

segunda partida de suspensão
pela expulsão. Como outros
seis atletas se encontram no

departamento médico; o téc
nico Adilson Batista teve di
ficuldades para relacionar 18

jogadores para a viagem. Os

lateral-esquerdo Sorín é outra
ausência.

Com duas derrotas na Li
bertadores, o Palmeiras en-.

frentará um Sport que está
100% na competição' e segue
invicto na temporada, com 20

vitórias e dois empates em 22

partidas no ano. O Porco é o

lanterna, sem nenhum. pon
to. Por isso a partida de hoje
é encarada como uma decisão

pelo Palmeiras. "Todos vão
se dedicar ao máximo, mas a

vida do Palmeiras não acabará
na quarta-feira", disse o trei
nador Vanderlei Luxemburgo
antes de embarcar para a capi
tal pernambucana.

O técnico Nelsinho Baptis-
. ta faz mistério na escalação do
Sport para o jogo desta quar
ta-feira. O maior motivo do

segredo está no ataque. Nel
sinho Baptista tem três joga
dores para duas vagas; Vandi
nho, Wilson e Ciro. O, capitão
Durval tem retorno garantido
na zaga do Sport. O time que
ainda não perdeu em 2009:
são 22 jogos, com 20 vitórias e

dois empates.' Cáberá (I Ramires (foto) surpreender o Estudientes, já que Kleber está fora

Criciúma nõ� quer deixar o
Avaí se distanciar na ponta
CRICIÚMA

Criciúma eAvaí abremhoje,
no Estádio Heriberto Hülse, a

quarta rodada do quadrangu
lar semifinal do Campeonato
Catarínense da Divisão Princi
pal. O Tigre, que vem de der
rota por 2xl para o Leão, no
último sábado, espera' vencer
para, não deixar o rival da Ca

pital se distanciar ainda mais
na liderança. O Avaí tem hoje
oito pontos, contra cinco da
Chapecoense, três do Criciú
ma e um do [oínville,

Para tentar vencer, o téc-,
nico Leandro Machado vai

� manter a mesma escalação do
!:i último sábado. Mesmo com
o.

g a volta do lateral-direito Mi-

,� chel, que cumpriu suspensão,
� Thiago Matos continua no

� time titular, Já na esquerda"
� Cris permanece improvisado
� e Lima segue na reserva. Já

Lima (E). do Avaí, espera um time bastante ofensivo no jogo desta noite Josemar, que saiu machucado

-c

do último jogo, se recuperou e

continua no time.
Para o Avaí, o jogo pode va

ler a classificação antecipada
para a final do Estadual, com
duas rodadas,de antecedên
cia. A dúvida está no ataque.
Evando deixou o campo, no'

sábado, com dores e febre e a

situação piorou na segunda
feira. Ele vem sendo medica
do, mas ainda não sabe se en

trará em campo .

.

Uma das novidades de on
tem foi o possível interesse'
do Santos no lateral-direito
Medina. Já o atacante Lima'
espera que o time seja ofensi
vo hoje em Criciúma. "É lógi
co. que o Silas vai adotar seu
método de trabalho, a forma
ção que ele quiser. Ele 'é o

treinador, é ele quem decide
isso. Mas se eu fosse optar,
com certeza, escolheria dóis
atacantes"; afirmou.

o CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2009
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UBEIlTADORES
HOJE

_

19h30 - SanLuis x San Lorenzo
20h50 - Universidad Chile x Boyacá
21 h50 - Sport x Palmeiras
21 h50 - Estudiantes x Cruzeiro

AMANItÃ
17h - LDU x Colo Colo
19h15 - São Paulo x Defensor
21 h30 - Boca Juniors x Guaraní

HOJE
19h30 - Americano x Botafogo
20h30 - ABC x Atlético·PR '

20h30 - Brasiliense x Goiás
21.h50 - Juventude x Vitória
21 h50 - CSA x Santos
21 h50 - Remo x F.lamengo
21 h50 - Guarani x Internácional

AMANHÃ
21 h30 - Figueirense x Ponte Preta
21 h30 - Bahia x Coritiba

4° RODADA QUADRANGULAR
HOJE
20h45 - Criciúma x Avaí

AMANHÃ
20b - Joinville x Chapecoense

:;;;
LIGA flJ1SAl

� AMANHA .

� 19h - C!lrlos Barbosa x São Caetano
,� /Corinthians
«

�

� SEXTA-FEIRA'
11 h - Álvares x São Paulo

Dois empates
-na Europa

Na abertura das quartas-de
final da Liga dos Campeões da
Europa, ontem, ninguém ga
nhou.Mesmo jogando em casa,
o Manchester United empatou
com o Porto por 2x2. Enquan
to isso, o Villarreal recebeu o

Arsenal e ficou no lxl. Assim,
nenhum dos quatro times abriu
grande vantagem para os jogos
de volta, na próxima semana.

A emoção no Estádio Old
Trafford, em Manchester, o

Porto abriu o placar com Cris
tian Rodriguez. Rooney em

patou 14 minutos. No segun
do tempo, oManchester virou
com.Tevez, Mas a festa durou
pouco. Aos 43, Mariano ga
rantiu o empate do Porto.

No outro duelo, o Víllarre
al, saiu na frente com Marcos
Senna. O Arsenal' conseguiu
empatar no segundo tempo:
aos 23, comAdebayor. Agora, a-

decisão da vaga será no dia 15

,

de abril, em Londres.
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POMERODE SE ENFEITA
PARA A PÁSCOA

POMERODE

A Páscoa é só no próximo domin
go, mas em Pomerode o clima de uma

das comemorações mais importantes
do ano já tomou conta de ruas, casas,

praças e escolas. A cidade mais ale
mã do país se enfeita e oferece uma

.

. intensa programação para celebrar a

Páscoa. Tudo-com o intuito de resga
tar os costumes dos imigrantes mais

antigos e divertir os visitantes que
passam pela região.

A Osterfest iniciou no último dia 21
e vai até o próximo dia 12. A Praça Jorge
Lacerda é o palco da festa que tem como

atrações a Feira de Artesanato, com

venda de produtos alusivos à Páscoa; a
Casa do Coelho, com decoração temáti
ca e' coelhinhos de verdade; a Casa de
Curiosidades, onde são apresentadas as

tradições alemãs referentes à Páscoa e a

Oficina de Artesanato, com técnicas de
decoupage, craquelê e pátina .

Quem ainda não conferiu a progra
mação ainda está em tempo. Nos próxi
mos dias 10,11 e 12 de abril a festa con
tinua. O evento acontece das 10 às 17h, .

na Praça Jorge Lacerda, no Centro.

DEBORA VOLPI

Árvore de
Páscoa é
uma dos

tradições '
.

deixados
pelos
imigrantes
alemães

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.

EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO
Atendemos: SUpermercados, Lanchonetes,

bares, restaurantes, Padarias,
Agropecuárias, Lojas em geral e Industrias.

INAUGURAÇÃO DA LOJA NESTE SÁBADO 11 DE ABRIL

AGORA EM NOVO ENDEREÇO
Rua 28 de Agósto� 439 - Sala 02 - Guaramirim

Fone: 3370-1263

comercial@tropicalembalagens.com.br
Celular: 99,91-5209 ou 8427-2718

(plantão finais de semana e feriados)

4732746000
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