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Lei que proíbe o consumo' de
álcool nas ruas será avaliada
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Diretoria afitma que
não há contratação
Até agora nenhum nome foi
confirmado no Juventus. Danilo Bueno
é um dos cotados. Disputa pelo acesso

à Divisão Principal inicia em junho.
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_ Aprovada no ano passado pela-antiga administração, a lei ção da lei pela Prefeitura. Um dos entraves apontados pelo
que proíbe. o consumo de bebidas alcoólicas não tem data procurador do município, Valmir Elói, é a dificuldade em

para começar a ser aplicada em Jaraguá do Sul. E, só depois fiscalizar. Em Guaramirim, lei semelhante vigora desde ja-
-,

de uma análise mais criteriosa será definida a regulamenta- neiro de 2008. Até hoje apenas uma pessoa foi multada.
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.. ESPERANDO CANDIDATOS
EDITAL ABERTO PElA PREFEITURA DESTINA RS 400 Mil-PARA A ÁREA, MAS AINDA NÃO RECEBEU NENHUM PROJETO. PRAZO VAI ATÉ O DIA 4.
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Pesquisadores norte-americanos su

gerem que filhos podem levar estres
se e insatisfação ao casamento. Um,

..
levantamento realizado durante oito
anos por especialistas das universi
dades de Denver e do Texasmostrou

� que 90%de um total de 218 casais
investiggdos passaram a se sentir
insatisfeitos com o casamento opôs o

nascimento do primeiro filho .
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FAMEG

(41) 3373·9800
www.fameg.edu.br
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CHARGE

AQUI TEM UM
DESMA TAMENTOI

E ISSO É
CRIME AMBIENTAL

GRAVÍSSIMO!!!

I·

. PONTO DE VISTA

Aposentadoria poderá ter novas regras
CARLOS RODRIGO THIEME, INTEGRANTE 0(1

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
NA CASSIJU ADVOGADOS.

previdenciário, passando a valer apenas
urna média aritmética simples que consi
dera as últimas 36 contribuições.

O Governo critica dois pontos do projeto.
O primeiro é a média curta para o cálculo do
benefício. Isso significa que uma pessoa po
deria se aposentar com o teto (R$ 3.218,90)
contribuindo apenas nos últimos três anos

com valores proporcionais a esse benefício.
O segundo é o fato de que o projeto de Pain

permite que mulheres se aposentem COIl). 46

anos e homens aos 51 anos. Para o Gover
no, a solução seria uma proposta ínterme

. diária, de autoria do deputado Pepe Vargas,
que contém uma fórmula chamada 85/95,
onde a soma entre a idade dó trabalhador
e o tempo de contribuição deve resultar
nestes dois índices, sendo 8.5 para mulhe
res e 95 para homens. Com isso, mulheres

de 51 anos que iniciaram a contribuir com
.

o INSS desde seus 16 anos, terão direito a

aposentadoria, pois somando (35 anos de

contribuição) + (51 anos de idade) alcança
rão o índice 86. Da mesma forma homens
de 56 anos que iniciaram a contribuír desde
os 16 anos, terão o mesmo direito (40 anos

de contribuição) + 56 (anos de idade) =

índice 96. Verifica-se, porém; que na nova.

proposta há um aumento na Idade mínima

para obtenção da aposentadoria em relação
ao que foi proposto inicialmente através do
PL 3.299/08. Por outro lado, há também um

aumento no tempo de contribuição .

Assim, mais uma vez há Um jogo de

"queda de braço" onde se encontram de um

lado o Governo tentando arrecadar mais e .

mais, e de outro lado os Contribuintes 'bus
cando seus direitos sociais.

Desde março de 2008 vem sendo discuti
'do no Congresso o Projeto de Lei n° 3.299/08,
de iniciativa do Senador Paulo Pain, que visa

- pôr fim ao fator prevídencíário.
O fator previdenciário é uma fórmula

aritmética que leva em consideração a ida
de, a expectativa de sobrevida e o tempo de

contribuição 'do segurado ao se aposentar.
Sua finalidade é de reduzir o valor dos be
nefícios previdenciários, no momento de
sua concessão, de maneira inversamente
proporcional à idade- de aposentadoria do

segurado. Ou seja, quanto menor a idade
de aposentadoria, maior o redutor e conse

qüentemente; menor o valor do benefício:
A proposta de Pain é de eliminar o fator

DO LEITOR

o trabalho
de cada um

Tenho 76 anos e/moro na Rua Venân
cio da Silva Porto há mais de 50 anos. Li
em algum lugar do jornaL "O Correio do
Povo" que cada um deveria limpar a frente
de sua casa, capinar o mato junto ao meio
fio. Eu concordo plenamente, uma vez

que como cidadã tenho feito isto nos úl
timos 50 anos, desde os tempos em que
na Venâncio no lugar da calçada tinha
um valetão de quase dois metros de pro
fundidade para escoar junto as águas da
chuva e as águas servidas. Valetão que a

gente também limpava sozinho.
Quando hoje em dia eu faço isto, lim

par em frente a minha casa as pessoas
que me conhecem e passam p_or aí per
guntam se eu estou trabalhando na Pre
feitura (quase gozando de mim), e eu res

pondo que não preciso ser funcionário
da Prefeitura para exercer minha cidada
nia. Eu faço porque gosto de viver numa

cidade limpa!
Já aos políticos eu mando o seguinte

recado: parem de brigar por tão pouco.
Por favor, o derrotado nas urnas que se

toque e que vá cuidar de sua vida, e os

eleitos que tratem de trabalhar e esquecer
o que o outro deixou para trás. O tempo
que' eles perdem brigando e se questio

.

namento mutuamente, faz com que eles
deixem de atender aqueles que os colo
caram lá com seu voto (de confiança).
Aquele que já saiu que deixe ou outro
trabalhar. Se não fica no ar a pergunta:
se não for por dinheiro, parqué será que
eles se degladiam? .. Poder?

CEcíLIA ZATELLI, APOSENTADA

Os textos para esta coluna deverão ter no múximo 2.000 caracteres e podem ser

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi' CEP 89256·500 • CP 19. É obrigatório
Informar nome completo. profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados) .

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira

Editara: Patrícia Moraes

• Fones: (47) 2106.1919
• Fax: 3276.3258
• Assinaturas: 3055-7575

_ • Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Camercial: .

8835.1872 " 9158.7991 .

• Circulação: 2106:1919." 8841.9790
.

(Final de Semana: 3376.1085
" 9902.1380 " 9191.3729)
circulacao@ocorreiodopovo.com.br

• www.ocorreiodopovo.com.br
• diretoria@ocorreiodopovo.com.br
• redacao@ocorreiodopovo.com.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br
• vendas4@ocorreiodopovo.com.br
Horário de atendimento: 8h às 17h30

Av. Prefeito Waldemar·Grubba. 1400
" Baependi" CEP 89256-500

.

" CP 19 " Jaraguá do Sul " SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-----------pOLíTICA o CORREIO DO POVO lOQUARTA·FEIRA. 15 DE ABRIL DE 2009

FALA Aí!
,

Salários mais justos
Um soldado do Polícia Militar do Distrito Federol, atualmente tem salário inl
ciol de RS 4.056,59. Os salários pagos aos agentes de segurança público do
DF são, em gero I, mais altos que nos 27 estados do Federação porque são
custeados pelo União e mantêm certo equivol,êncio com os que são p'ógl!s aos

policiais federais, que chegam o ganhar cerco de RS 20 mil em fim de car

reiro. PO'r isso, o Comissão de Constituição, Justiço e Cidadania do Câmara
dos Deputados aprovou Proposto de Emendo à Constituição do deputado

/

Arnoldo Faria de Sá (PTB.-SP), que fixo o remuneração des bombeiros e po
liciais militares do Distrito Federal como piso poro essas corporações nos

estados'. Resumindo, o ideio é melhorar substancialmente os salários des
tas categorias em todo o país. Sem necessidade de mendigarem direitos
como ocorre hoje em Santo Catarina com o não cumprimento no íntegro
do Lei 254/03. A proposto será analisado, em sequidn, por uma comissão

especícl e depois votado em dois turnos pelo Plenário.

" Uma mulher
apanha em casa a

'.

cada 15 segundos. "
, VANESSA RIBEIRO MATEUS,

JuíZA DE SÃO PAULO,
citendn estatísticas sobre a violência

física contra a mulher.

"Vice niío manda
nada, mas pede
com empenho."

JOSÉ ALENCAR (PRB-M6),
VICE-PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, dizendo se sentir

culpado por nõo ter feito nada

pela saúde nestes mais de '

seis anos de mandato.

MÃOS ATADAS
Este assunto .já foi alvo de comentários
do coluna. A Policio Civil de Joroguá, que
também atende ocorrências em Corupá,
segue vivendo um verdadeiro calvário.
Como cobrar um trabalho eficiente do

.

Delegacia Regional que tem três alge-
mas, dois deleglidos, dois computa
dores ultrapassados poro registros de
BOs, algumas viaturas, há anos com

.um quadro de servidores bem aquém
dos necessidades e sem dinheiro até
pern comprar um carimbo?

É PRIORIDADE?
É o mesmo drama enfrentado' pelos
bombeiros voluntários, discriminados
pelo Estado porque não são mllitn-.
res e que vivem batendo de porto em

porto pedindo ajudo do comunidade.
Que já pago muitos impostos poro
que bombeiros e policiais possam tra
balhar com os resultados esperados
pelo população. Quando se falo em

prioridades nestas reuniões regionais
orçamentários, segurança é só poro
constar do ato?

" Doe sangue
aos jogadores. "

DIZERES DE FAIXA colocada pelá
torcida do Fluminense no Estádio das

laranjeiras depois do derrota paro o
'

Flamengo no domingo de Páscoa.

IPTU DOBRADO
Tramito no Câmara de Guoromirim um

projeto mais que polêmico do vereador
C.oubi Pinheiro (POr) criando o chamado

,

IPTU progressivo. Ou seja, proprietários
de terrenos sem edificação passariam
li pagar imposto dobrado' o cpdn ano.

Segundo o vereador, porque especulam
no mercado' imobiliário com superva
lorizoção destas' áreas. E prejudicando

�
o município que enfrento dificuldades

\'i pára encontro terrenos destinados à ha-
� bitoção popular,' diz o vereador. É como
8í
õ: ' cutucar o onça com varo curto.

PARABÉNS PRA MIM
,o PMDB resolveu homenagear militantes do partido que o deputado

,

Rogério Mendonça� autor do proposto, considero como prestadores de
,

relevantes serviços à sociedade cotarinense. Assim, recebem o título
de Cidadão Çatarfnense o ex-senador,,,ex-governador e atual diretor
de Operações do BRD�Cosildo Maldaner; o senador Neuto De Conto,
que assumiu o cadeira no vogo de Leonel Pavan (PSQB) e o deputado ,

federal Mouro Moriani, atual secretário do Deinfra.

MORADIA 1
O déficit habitacional de Santo Catarina é de no mínimo 200 mil
cosas. tt!as o Esto_do teni só 24 mil do programo Minha Coso, Minha
Vida, do governo federal. Desde que faço projetos, concedo incentivos
fisCQis e doê ôs terrenos. No regro dó programo municípios com me-

.

nos de 100 mil- habitantes ,estão descartados. Jaraguá Oco incluído,
o que não quer dizer que terá recursos sem correr atrás. Blumenau,
Chapecó, Criciúmo, Florianópolis, Itojaí, Joinville, Lages, Palhoça e

São José são os outros cidades eetarínenses contemplados.

MORADIA2

·,FERROVIA 2
A ALL arrendou o trajeto catarinense jmíto 00 governo federôl pelo
prazo de trinta anos. E ha exatos trêze anos, quendo passou o cperat
deixou' de fazer o troballio preventivo de, pontes pôr onde trafegam
os cempesíções ferroviários rumo 00 porto �e Sâo FrQncisço-do Sul. E

'isso também sení questionado já que o não conservação, como ccorre

em pontes rodovi�rias, represento risco iminente ,de ocidentes .

BENEFíCID�AMPLlADO
lA isençqo do IPI, que incide sobre Q compro de corros e motos no Brasil e en

'terra prefeituras ern,todo o país, :vai se ampliar. ACómissão Desenvolvi to

,Eco,pômico, Indústria e Cómércioao Câmara dos Deputados apro:vou a i
no cpmpro d� qut9móveis por taxistas e pessoas portadoros de deficiênCia
físifu' poro os veículos fabricados em outros países do MercoSul. Incluindo t

acesSórios de adaptaÇ(ío. A proposto é do governo, acrescido de emendo que
prorrogo o atual benefício poro 2011 e não mais poro dezembro de 2009.

,
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



D o CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA. 15 DE ABRIL DE 2009

·ELEIÇÕES

POLíTICA----------

Gê Neves de olho em 201 O
Ex-vereador quer ser o nome do pp à Assembleia Legislativa
JARAGUÁ DO SUL

o ex-vereador e ex-presi
dente do diretório municipal do
Pp, José Carlos Neves, anuncia a

pretensão de disputar a indica
ção do partido para uma can

didatura a deputado estadual
em 2010. A iniciativa, explica,
é baseada em resultados al

cançados pela sigla na. briga
por vagas à Assembleia Legis
lativa. Em seis eleições que o

PP jaraguaense lançou candi
datos, entre 1970 e 1994, foram
seis vitórias seguidas, quatro
com Octacílio Pedro Ramos e

duas com Udo Wagner.
"Colocamos deputados por

24 anos, um fato inédito e que
não vai se }epetir em- Jaraguá

. do Sul", acredita Gê Neves,
.

que ingressou na carreira po
lítica em 1969, quando se ele

geu vereador pela então Are
na. Na eleição seguinte, em

1973, voltou a disputar uma

das 11 cadeiras do Legislativo
e foi reeleito. Presidiu a Câma
ra por dois anos, período em

que mudou o horário das ses-
.

sões das 18 para as 19 horas,
para permitir a participação
dos vereadores nas reuniões
da Associação Comercial.

Como vereador, ele também
conta que participou ativamente
das negociações para criação da

.

Ferj, atual Unerj, que iniciaram
a partir de uma visita ao então
reitor da Furb, em Blumenau, e

seguiram por oito anos. E teve

a oportunidade de prestigiar a

OUTRO PEDIDO

Delegacia
do mulher

líder do Pp, o deputado Silvio Dreveck
encaminhou ontem pedido à Secretaria

"estadual de Segurança para que implan
te uma Delegacia Regional do Mulher
em Jaraguá do Sul. Argumento que o

munídpíc é um dos que mais cresceu

em termos populacional e econômico
no Estado, e que, com esse crescimento,
aumentam também os índices de violên�
cio, especialmente contra os mulheres.
Há uma semana, o secretário Ronaldo
Benedet descartou, em entrevisto 00 O
Correio, o implantação do delegacia,
segundo ele por falto de recursos poro
pagamento de funcionários.

Progressista destaco que PP conseguiu feito inédito 00 eleger seis vezes deplJtàdos por Jaraguá do Sul

na década de 1960, e até hoje
integra seu conselho. Empre
sário do ramo de artefatos
de madeira por 38 anos, ele
também destaca como contri

buições ao município, que o

credenciariam a ser o candi
dato do partido, as ações por
meio da Fiesc, a qual integrou
por 12 anos. Cita a abertura da
Escola do Senai na cidade, a

construção de nove creches e

. a implantação da Escola Téc
nica Federal, atual Cefet.

Outros oito pré-candidatos
Gê Neves é o oitavo nome no Carlos Chiodini (PMDB), Dieter

região que anuncio pré-disposi- Janssen (PP), Dionei do Silvo
ção o uma candidatura o depu- (PT), Justino do luz (PT), Marcos

ta�o em 2010. Á Assembleia ou
.

Scarpato . (pT),. Felipe Voigt (PP)
à Câmara Federal falam aberta- e Osnildo Konell (PSOl), os dois
mente Carione Pavanello (DEM), .

últimos de Schroeder.

inauguração do primeiro bloco
da faculdade jaraguaense, já
na condição de presidente dos
Bombeiros Voluntários do mu-

nicípio, que ajudou a fundar.
Morador próximo à sede da

corporação, Gê Neves foi bom
beiro voluntário por sete anos, CAROLINA TOMASELLI

CDR

Reunião extra
do Conselho

O COR (Conselho de Desenvolvi
mento Regional) do SDR se reúne hoje
extraordinariamente. poro discutir e

votar projetos requeridos pelos mu

nicípios.
'

Recursos poro construção e

ampliação de postos de saúde são os

principais pedidos dos Prefeituras de
Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul
e Schroeder. Já Massaranduba espera
aprovação de recursos poro' reformo

'5. e construção de novos creches. Outro
g projeto é poro pavimentação do área

�� industrial de Jaraguá, o valor de RS
Pedido do líder do PP foi encaminhado ontem à Secretario de Segurança, 585 mil. A reunião acontece no audi-
com base nos índices populacionais e econômicos de Jaraguá do Sul tório do Unerj, o partir dos 14 horas.

LHS manda
recado a Minc
FLORIANÓPOLIS

O governador Luiz Hen

rique da Silveira repudiou
ontem as declarações do
ministro do Meio Ambiente,
Carlos Mine, que ameaçou
com prisão quem obedecer
ao Código Ambiental Cata
rinense, em detrimento da
lei federal. "A declaração só

poderia ser atribuída aos Mi
nistros do. regime ditatorial,
contra o qual lutei durante
os 25 anos desse período ne

gro do país. Não a um Minis
tro de governo democrático",
declarou LHS, em ofício en

caminhado a Minc e dispo-.
nibilizado à imprensa.

Luiz Henrique também
convidou o ministro a visitar
o Estado para conhecer "a
nossa realidade e os prejuí
zos que a lei federal vem im

ffl pondo à produção agropecu
� ária, bem como a geração de
� 'emprego e renda no campo".
;]i
't! "Vossa Excelência aplaudirá

o nosso Código, que cornpa
tibiliza o desenvolvimento
com a proteção ambiental",
continua.

.

. No ofício, o governador ._

também volta a defender

que a lei não pode ser igual
para todo território brasilei
ro e que a Assembleia Nacio
nal Contribuinte, da qual foi
membro, assegurou à União
e aos Estados a competên
cia para legislar sobre meio
ambiente. "O nosso Estado
tem urna agricultura predo
minantemente familiar e mi

nífundíária, que exige nor

mas como a. do nosso Código
Ambiental", finalizou,

.

a.
CJ
o

iS'
5
o
o:
""

LHS diz que código vai valer
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Artistas dividem opiniões
quando o assunto é o editalEdital fecha prazo

de inscrição dia 4·
Fundo, de R$ 400 mil, nâo recebeu interessados
JARAGUÁ DO SUL

o prazo para a inscrição de
. projetos no edital do fundo de

Cultura de Jaraguá do Sul ter
mina no próximo dia 4 de maio.

Mas, até agora, a organização não
recebeu sugestões de nenhum

possível concorrente. Ao todo,
serão destinados R$ 400 mil ao

programa de incentivo. Ele pre
tende beneficiar artistas nas áre
as de música, literatura, artes cê

nicas, artesanato e artes plásticas,
patrimônio e manifestações.

A demora na apresentação de
ideias, segundo Nelson Borchard,
coordenador geral da Fundação
Cultural, não causa estranheza.
Isto porque o processo costuma
ser lento. E, corno na cidade essa

é a primeira edição da iniciativa,
muitos" acabam esbarrando no

desconhecimento e na inexperi
ência. "Recebemos ligações cons

tantes de pessoas buscando infor

mações, ainda precisamos criar o

hábito de produzir projetos", ex

plica.Nesse sentido, ele comenta

que a maioria dos proponentes
prefere tentar a sorte entregando

.

o produto ou a concepção dele
.

diretamente na entidade na busca
de apoio. No entanto, Borchard dá
um alerta. "O Fundo existe para fi
nanciar isso, temos de profissiona
lizar o trabalho. Não adianta pedir
por fora porque grande parte do

orçamento da Fundação foi dire
cionada a ele", enfatiza.

KELLY ERDMANN

'O importante
é que lançamos'

Cercado de opiniões contra

ditórias, 6 edital do Fundo Mu

nícípál foi lançado no início do
mês e é fruto de anos de discus
sãõ entre poder público e artistas.
Conforme o coordenador geral
da Fundação, Nelson Borchard, o

.

próprio Conselho de Cultura tem

restrições com relação ao proje
to. No entanto, ele acredita que
ajustes futuros possam resolver

problemas diagnosticados na prí
meira edição. "O mais importan
tA é que o lançamos", diz.

JARAGUÁ DO SUL

O orçamento reservado
ao primeiro edital do Fundo
de Cultura vem provocando
discussão entre os artistas

. e produtores de Jaraguá do
Sul. Enquanto alguns se ne

gam a participar devido aos

valores distribuídose outros

dizem encontrar maneiras de

adequar as ideias aos recur

sos disponíveis.
De acordo com o músico

Enéas Raasch, o limite má
ximo de gasto" na área (cerca
de R$ 7 mil) não basta para a

gravação de um trabalho. "No
mínimo são necessários R$ 15

mil", afirma. Além disso, ele
critica o processo de inscrição

e diz que o trâmite para a apro
vação é "burocrático demais".

Já o escritor e" editor Carlos

Henrique Schroeder possui
outro julgamento. "O edital
tem problemas, sim, mas não
é hora de colocarmos defeitos,
mas de fazer projetas", enfati
za. Conforme ele, quem pensa
em lançar algum produto cul
tural com verba acima do esti

pulado pode fazê-lo em partes
e utilizar também o próximo
edital, programado para o se

gundo semestre do ano. Para

publicar um livro de cerca

de 160 páginas, por exemplo,
com o teto de R$ 6 mil dispo
nibilizados seria possível pro-
duzir 500 cópias.

.

Palco do Sesc recebe peças
de teatro todas as noites

Cio. Ceirona, de Blumenau, leva ao palco diferentes formas de volúpitl

JARAGUÁ DO SUL

Quem gosta de teatro pode
ter uma semana movimentada,
desde que procure a plateia
do Sesc (Serviço Social do Co

mércio) de Jaraguá do Sul. A

programação cultural da enti
dade ocupa todos os próximos

. dias com montagens de grupos
catarinenses oferecidas ao pú
blico de forma quase gratuita.
Basta trocar os ingressos por
um quilo de alimento não-pe
recível e se divertir."

Hoje, por exeinplo, será a

vez da Cia. Carona, de" Blu
menau, habitar o palco com

a peça "Volúpia't.Estaé a se

gunda excursão da trupe pela
cidade. Se você não viu o es

petáculo na primeira tempo
rada, saiba que ele entrelaça
histórias criadas a respeito

Área da literatura tem R$ 60 mil para serem transformados em "livros

Como se inscrever no edital
Os condidotos o participar do edital do Fundo de Cultura devem preparar

os projetos conforme indicação do documento disponível no site do Fundação
(www.cultura.joraguadosul.com.br). O programo vai distribuir RS 72 mil à óreo
de músico, RS 60 à literatura, RS 76 mil poro os artes cênicos, 72'mil poro pro
jetas de patrimônio, RS 80 mil às 'manifestaçõe� �ulturois e outros RS 40 mil às
artes plósticos e artesanato. Os proponentes devem residir no cidade por, pelo
menos, três anos. Outras informações pelo telefone 2�06-8719.

do título, como a de um casal
na busca do alargamento dos
limites sexuais para suprir
o amor faltante. A cortina se

abre às 20h e são 65 minutos
. de teatro. A reapresentação

acontece amanhã e sexta-feira
no mesmo horário.

Já no sábado, o Sesc dá es

paço para outras duas sessões.
Uma começa às 16h e tem"
acesso gratuito. A responsa
bilidade de prender a atenção
tios ouvintes é do grupo "Uma
história puxa a outra", de Con-

- córdia. Eles dão vida a perso
nagens da escritora Ana Maria
Machado com direito a reprise

. no domingo. À noite, a partir
das 20h, o foco são os adultos a

partir da montagem "Histórias

que valem uma vida - contos
das mil e uma noites".

.'
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LEI DAS BEBIDAS ALCOÓLICAS

pOLícIA-------�-�

Sem previsão· para sair do papel
Legislação precisà de regulamentação da Prefeitúra para entrarem prática
JARAGUÁ DO SUL

Aprovada em dezembro do
ano passado pelo então prefeito
Moacir Bertoldi, a leí que proí
be o consumo de bebidas alco
ólícas ainda não tem data para
começar ser aplicada porque
não foi regulamentada pela Pre
feitura. De acordo com o procu
rador Valmir Elói, a lei deve ser

avaliada ainda neste semestre.
Um dos itens questionados

pelo procurador é a disponibili
dade de um fiscal da Prefeitura
para realizar as abordagens,
trabalho que contaria com o

acompanhamento de policiais
militares. Se a Prefeitura con

cluir, após a análise, que a le

gislação será benéfica para o

município, será feito um pro
jeto de regulamentação. Caso
contrário, a lei pode ser revoga
da ou alterada através de outra

lei municipal: Segundo Elói, a

legislação pode ser regulamen
tada via decreto ou por votação
na Câmara de Vereadores ..

O objetivo é diminuir os

índices de ocorrência relacio
nadas com o excesso de álcool
e deixar as ruas mais limpas.
QUem for flagrado bebendo
em via pública pode ser mul

tado ou obrigado a pagar ces-·

tas básicas ou a prestar traba
lhos voluntários.

GUARAMIRIM
Em Guaramirim lei seme

lhante vigora desde janeiro
de 2008. O comandante da 2a

Companhia da Polícia Militar,
Márcio Filippi, acredita que a

legislação influenciou na redu

ção de alguns tipos de ocorrên

cia, na comparação entre 2007
e 2008 ''As rixas {brigas envol-

Homem é detido por furto' à
residência em Massoranduba
MASSARANDUBA/GUARAMIRiM

A Polícia Militar de Massa
randuba prendeu em flagrante
um homem de 42 anos, acusado

.

de furtar objetos de uma casa na

Rua Guarani-Açu, em Massaran

duba, na tarde de ontem. Edson
Antônio Veloso invadiu uma re

'sidência e, por volta' das 12h30,
foi flagrado 'por um dos morado
res. A vítima conseguiu trancá-lo
dentro da moradia e acionou a

PM, que o conduziu à Delegacia
de Cuaramirím.

Segundo a Polícia Civil, 'Velo
so estava na companhia de uma

comparsa. Segundo informações,
a mulher o aguardava no carro

enquanto ele furtava a residên
cia. Quando o ladrão· foi flagra-

do :f3elo morador, ela conseguiu
fugir com o automóvel, que não
teve a placa identificada, e vários

objetos das vítimas que estavam
dentro do automóvel. Até o fe
chamento desta edição, a mulher
não havia sido localizada. Entre
os produtos furtados estão mi
cro-ondas, fomo elétrico, panifi.:..
cadora elétrica, TV; aparelbo de
DVD" som, roupa de cama e até
carne.

Veloso seria encaminhado
ao Presídio Regional de Jaraguá
do Sul ainda na noite de ontem,

. depois de prestar depoimento. O

suspeito é natural de Chapecó,
mas mora em Balneário Cambo
riú. Ele tem passagens por furto
emvárias cidades do Estado.

Edson Antônio Veloso tem passagem por furto em vários cidades .do Estado

.

vendo mais de duas pessoas), ti
veram diminuição significativa
de 75%. Já os casos de desacato
e-resistência à prisão reduziram
6,25%", apontou.

Em contrapartida, as ocor

rências de lesão corporal au

mentaram cerca de 40% em

2008. O mesmo ocorreu com

as vias de fato (briga entre duas

pessoas), que cresceram 17%.
Para o. tenente, o crescimento
da cidade e o fato de as pessoas
estarem denunciando mais as

agressões contribuíram para o

aumento dos registros.
Até hoje, apenas uma pes

soa abordada pela PM desobe
deceu a ordem para parar de
beber em via pública. A puni
ção está sendo avaliada pelo
Ministério Público.

DAIANE ZANGHELlNI

(.

Tenente Filippi acredito que lei está auxiliando no redução das ocorrências

Preso acusado' de homi,cídio e, rapto
Antônio Fernandes de Oliveira foi encontrado na casa de' um sobrinho
MASSARANDUBA/GUARAMIRIM

Um lavrador de 53 anos,

acusado de matar a ex-mulher
e o ex-cunhado e de raptar os

dois enteados, foi preso na noi
te de segunda-feira, no Bairro
Primeiro Braço, em Massaran-
duba. Antônio Fernandes de
Oliveira estava na casa de um

sobrinho com as duas crianças
- uma menina de dez anos e

um garoto de nove. O, duplo
homicídio e o rapto aconteceu

na sexta-feira passada, 10, em -

Itajaí. A prisão aconteceu após
denúncia. .

_

. Oliveira teria assassinado
Elvira Vier, 38 anos, e o irmão
dela, Pedro Vier, 35, com gol
pes de facada. Ele foi transfe-
rido para a delegacia de Itajaí.
As crianças foram acompa
nhadas por conselheiros tute
lares. Elvira viveu com o sus

peito durante quatro anos. Em
fevereiro, ela havia registrado
boletim de ocorrência contra
o acusado por ameaçá de mor

te, já que ele não estaria acei

N tando a separação. .Olíveira é

�. natural de' Laranjeiras do Sul
� (PR) e já foi condenado a seis
� .

� anos e seis meses de prisão
por homicídio.

.
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MUDANÇA

Jaco'bi assume a pasta de Obras
Secretário vai continuar o trabalho, mas preocupado com a queda do FPM

.
,

.

SCHROEDER

O prefeito Felipe Voigt, de
Schroeder, passou ao secretário
de Agricultura, Indústria, Co
mércio e Turismo, Leonor Jaco
bi, a administração também da
pasta de Obras.: Isso porque o

ex-administrador .do setor, Ru
bens Fiedler, optou por deixar o

cargo. A nomeação foi oficiali
zada no último dia 6.

Jacobi foi eleito vereador na.

última eleição 'quando alcançou
a segunda posição dos candida
tos mais bem votados no muni

cípio com 374 votos pelo PP. A
carreira política do secretário
deu largada em 2001, ano que
entrou para legislar na Câmara
de Vereadores de Schroeder.
Desde janeiro, a convite do pre
feito, ele responde pela secreta
ria de Indústria.

Agora, no comando da pasta
de Obras, Jacobi vai dar sequ
ência aos projetos e trabalhos

que estavam em andamento.

Segundo o secretário, até a se

gunda semana do mês maio
- prazo estabelecido pela a Fat�
ma e pelo Ibama - as obras de
reconstrução em função dos es-

tragos. causados pelas chuvas,
em novembro passado, nos rios,
encostas e outros pontos da, ci
dade devem ser finalizadas.

Outra meta será entregar a

pavimentação da Rua Rio de
.

Janeiro, no Bairro Schroeder I,
até o final de abril.Tacobi tem

a intenção de urbanizar a cida
de. E, para isso, ele pretende
"abrir a Avenida Beira Rio". Ele
também promete fiscalizar ri

gorosamente os loteamentos e

cobrar a regularização dos ter

renos. Por fim, para combater
. a deficiência de mão-de-obra
no setor, um concurso público
será realizado no mês de junho.
'� ideia é contratar no mínimo
cinco pessoas", completou.

Sobre a queda do repasse
do FPM (Fundo de Participação
.do Município), o secretário diz
estar preocupado. "Esse é o mo

mento de mostrar quem sabe
administrar. Em dois meses

. tivemos uma queda de R$ 300
mil na receita. A fatia que nós
tínhamos para as novas obras
está comprometida", enfatizou.

DAIANA CONSTANTINO

i
o
a::
LU
0::'

Jacóbi: "optei pelO desafio na secretaria porque ten_ho condições de atender o povo e nõo só reivindicar"

Associação estimula profissionalização
Portadores de HansenÍase devem contar com curso de informática gratuito

AFHE promoveu comemoraçõo de Páscoa para os cadastros a entidade

GUARAMIRIM

. As 120 pessoas assistidas pela
. Associação de Apoio às Famí

lias com Hanseníase e Especiais
(AFHE), de Cuaramírím, contam
com a boa ação' de voluntários.
Com o objetivo de encaminhar
os cadastrados ao mercado de
trabalho e estimular outras ati

vidades, o coordenador da enti
dade, Edivaldo Ferreira, apresenta
as empresas de [araguá do Sul e

região e aos outros interessados o

projeto para promover os cursos

de informática gratuitamente.
Para .isso, o coordenador da

AFHE espera a doação de, pelo
menos, dez computadores e das
mobílias necessárias para mon

tar uma sala e dar largada na

capacitação. '� nossa intenção
será realizar as aulas três vezes

por semana", completou. To
dos 9S. interessados em' auxiliar
podem entrar em contato com

os funcionários da associação
através do telefone 3373-3313

ou . pelo e-mail grupoafheép
yahoo.com.br, O atendimento
acontece das 8h às 17h, no en

dereço Rua Atanásio Rosa, 122,
no Centro. '

Na segunda-feira, os respon
sáveis pela AFHE promoveram
um evento de Páscoa para as

pessoas cadastradas. "Nós re

alizamos essas comemorações

.

para os integrantes da nossa as

sociação e principalmente para
atender. as pessoas carentes.

Nessa- sexta-feira vamos entre

gar uma cadeira de rodas para
uma criança especial", contou.
Toda a última segunda-feira do
mês a associação promove. pales
tras e entrega cestas básicas aos

cadastrados carentes.

ED.ITAL

Replstro de lmóvei-; da Comarca de Jaraguá do Sul I SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do' Sul/ SC, lama público pelo presente
edital, que CONSTRUREAL EMPREENDIMENTOS E

_ INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa juridica de direito privado,
CI\IPJ n' 09A12.443/0001-64, estabelecida na Rua Reinoldo
Rau n" 60, sala 403, Centro, nesta cidade, requer com base no

ar t . 18 da Lei n" 6.766i79, o REGISTRO DE
DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 839-Sizino Garcia.
Bairro Três .Rios do Norte, perímetro urbano de Jaraguá do'
Sul/Se. abaixo caracterizado, aprovado peja Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme certidão n" 338/2008,
expedida em 02.10.2008, assinando como responsável técnico,
a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA n" 63864-5, ART n"
2646877·8.
O desmembramento é de caráter residencial possui a área total de 9.283,39mz, sendo constitufdo de
12(doze) parcelas. sistema viário e remanescente. '.

O prazo de impugnação por terceiros é de ,,15(quínze) dias, contados da data da última publicação do
presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficia!a que subscreve este, no

endereço daServentia:Av. M"rechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC

JARAGuA DO SUL. 13 DE ABRIL DE 2009.

AOFICIALA
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JARAGUÁ É VICE
- /

NO ATLETISMO
o jornal O Correio do Povo de

16 a 22 de abril de 1983 trazia uma

matéria sobre as vitórias de [ara
guá do Sul no Campeonato Esta
dual de Atletismo Juvenil, que foi
realizado em Joinville, na pista da

Associação Atlética Tupy. Os com

petidores lutaram para conquistar
o título para a cidade e consegui
ram o segundo lugar geral.

Todos os atletas eram vin
culados ao Clube Atlético Ba

ependi, recebiam apoio da Di
visão Municipal de Esportes e

da empresa Kohlbach. Como o

esporte na época não era muito

apoiado pela iniciativa priva
da e as verbas municipais não

eram, suficientes, a Kohlbach
adotou vários atletas, ajudan
do-os financeiramente.

Durante o campeonato, os

jaraguaenses conquistaram três
medalhas de ouro" 22 de prata
e três de bronze, totalizando 28

pontos na categoria feminino

(segundo lugar) e 15 pontos no

, masculino (quarto lugar).

DESVENDADO
A foto publicada no Correio do Povo da edição de 8 de abril é do

Comércio da Família Gumz, no Bairro Rio Cerro Il, O proprietário
era Arthur Guilherme Germano Gumz e ali havia um armazém de
Secos e 'Molhados e açougue. Só havia este comércio nas redonde
zas, pois foi através desse estabelecimento comercial que o bairro se

desenvolveu, e havia poucas famílias residindo lá. Hoje em seu lugar,
existe a fábrica da Choco Leite, o Supermercado Gumz e Comércio de
materiais de construção. Na foto estavam o senhor Arthur, sua esposa
Edeltraut Bauer Gumz, suas filhas Lilian Gumz Utech e Rosely Gumz

Lazzaris, sua mãe Anna Sell Gumz e a babá Elfina Hamburg Mayer.
Foto tirada na década de 50. Agradecimentos à leitora e filha do se

nhor Arthur, Eliana Gumz da Costa, que enviou descrição completa e

aos demais leitores: Ivanir Schwanz, Lautia Gielow Ittner, Rose Rusi
le Kott, Tekla Gumz Fruet, Edla Maaes Kaestner.

, 1983 PELO MUNDO
'., Tomam posse os primeiros governadores

eleitos diretamente cipós o golpe militar'
de 1964 no Brasil (15 de mcrço)

• Adolfo Bloch funda a Rede Manchete de
Televisão (5 de junho)

• Xuxo Meneghel faz sua estreia como

apresentadora infantil no,extinto
.

programa Clube da Criança na extinta
TV Manchete (3 de julho) (1)

• Salvador Dali conclui o seu último

quadro, The Swallow's Tail

• Nasce a atriz brasileira, Príscílc Fantin
(18 de fevereiro) (2)

a.
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ÇLASSIFICAÇÃO DO ESTADUAL JUVENIL
FEMININO

1 ° Inst. Est. de Educação
2° Baependi
3° Timbó

,

MAScUllNo
1° Insf. Est. de Educação
2° Tupy
3° nc Blumenau
4° Baependi

/

GERAL

1° Inst. Est. de Educação
2° Baependi
3° uc Blumenau

VOCÊ SA-BIA?
A Rua Quintino Bocaiúva é uma das ruas mais

antigas da cidade e primeiramente ela recebeu o

nome de Rua 9 de Outubro. Em 1939 pela lei muni

cipal13 de 1939 ela passou a ser chamada de Rua

Quintino Bocaiúva. Quintino Antônio Ferreira de
Sousa Bocaiúva (Itaguaí, 4 de dezembro de t8�6

- Rio de Janeiro, 11 de junho de 1912) foi um jor
nalista e político brasileiro, conhecido por sua atu

ação no processo da Proclamação da República.
Como político, foi o primeiro ministro das relações
exteriores da República, de 1889 a 1891, e presi
dente do Estado do Rio de Janeiro, de 1900 a 1903.
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VEíCULOS I IMÓVEIS I PRODUTOS & SERViÇOS ,I ANÚNCIOS DE UNHA
,

,

-··Venha falar com a 'gente.
II

Maican, gerente de vendas

'�.f. Ja
.

.

SEU MELHOR
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PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS

100% FINANCIADAS
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CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

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

-

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Bru�que - (47) 3355-4$00
Rio do Sul- (47) 3522-0686

Fotos para fins llustrativosfampsnha Quem disse que o Verão A"bou - Ofertas Quentlssimas SUasbourg.Peugeot 207 Passion XR 1.4 Flex, OS portas - Ar ccndkionedo - Direção Hidr.iulica - Vidros e t""as eléíricas ""no/Modelo.: 200912009 - Pintur, sólida - Frete Incluso
- Preço à vista a partir de RS 39.990,00.Peugeot206 Sensation.1.4L Hex, 3 portas, pintura metálica Preto Perla Nera,ano/modelo2ooBI2008 e 2008/2009. Preço público sugerido para venda àvísta a partir de RS 27.300,00, todo o Brasil (erceto Zona franca de Manaus) com

. freteíndus« Planode6ú meses sendo: Entrada de R$14.646.4S(53,65%) à vista, mais6ú parcelas mensais totais fixas de RS 299,oocom vencimento dal' (primeira) parcela para 30 dias, Taxa Interna de Retorno (TlR) de 0,99% a.m. e 12,55% a.a, a CH (Custo Efetivo Total)
da operação de arrendamento mercantil é de14.94% a.a e t,17% a.m, com incidência de ISS e TC indusa na CEI (Custo Efetivo Total). Valortotal do veiculo a prazo de RS 32586,45. Sujeito à aprovação de crédito. Ascondiçiíes acima poderão ser elteradas se houver alterações
significativas no mercado.financeiro, sem aviso prévio.Taxa de 0,99%a.m. de juros para a linha Peugeo! 307 HB Presense e 307 HB Presente Park, Ano/Modelo.: 2008/2009, modalidade Leasing pelo PSA finance Arrendamento Mercantil 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 Sfrasbourg. Peugeot 207 ESCAPADE 1.6 flex - 5 portas - Ano/Modelo.:2009/2oo9 - Ar condicionado Dlgltal- Direção Hidráulica - Vidros e travas

elétricas- Computador de Bordo - Sensor de chuva - Bancos Esportivos - Retrovisores elétricos - Acendimento Automático dos Faróis - Pintura sólida - Frete Incluso - Preço à vista a partir de RS 46.600,OO.Estoque nas ConcessionáridS Strasbouig.:Peugeot 207 Passlon
XR 1.4L Flex - 5 portas, ano/modelo 2009/2009- 15 unidades; Peugeot 206 Sensation I.4L flex-3 portas- pintura sólida-ano/modelo 200812008 e 2008/2009 - 03 unidades; Peugeot 307 HB Presence Pack 10 unidades; Peugeot207 Escapade 1.6 flex-5 portas- ano/modelo
2009/2009 -1.0 unidades. linha de utilitários estoque contonne disponibilidade das concessionárias Str�sbourg.Pralo de vigência da promoção de 03/04/2009 à 3.0/04/2009, ou enquanto durarem os estoques. Fotos somente para fins ilustrativos. Não rumulativa para outras

promoções. Para mais informações sobre preços e condições especais, consulte a Rede de Concesslonárlas.Strasbourg ou ligue para 08.o0-70324240u acesse; www.peugeot.<om.br.

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 17h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

II BANCO PEUGEOT
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CERTIFICADO
DERECOMPRA
.GARANTIDA

CELTA 1.0 LIFE
2009---

a partirde

ASTRA 2.0 ADVANTACiE
2009�

Taxa de 0,99% a.m, - a partir de
...

: ·Rs·24.990
à

vista
"",""_A •• __ .�_ � � � Ar-condicionado, OH,

conjunto elétrico. 4 portas

"

faDA LINHA CORSA 1.4

2009�
com desconto de

PRISMA2009
� apartirde

.

;:�R$2.500
.!', " ..

_""�""'->o_-....._.,,.,.,...�,,

E:êIt> 1.0 life Aexpower, 2 portas, R6A. anoIfábricaçãolOOB.ano/modeIo 2009. com preço promocional à vista a partirde RS 23.490,oo.Prisrna 1.0 JO)' FIexpower, R6N,
anOlfabricaçào2009,àno!modeIo2009.compreçopromocional à vista a partirdeR$ 26.990,oo.Corsa Hatchl.4Econo.Rex09/09.modeIoR6J• preço público suqerido

.802,00, com desconto deR$ 25OO,oo,preço promodonalà vista a partir de R$ 32302.00. Corsa Hatch 1.4 EconoFlex09/09. modelo 116M preço público su-

108,OO,çom desax;rto deRS 2500,00. preçopromocional à vista a partir de R$ 35.608,00. Corsa Hatch 1.4 Econo.Aex09/09. modelo R6P, preço pú
<IlIio>sugerídci de RS 39335,00, com desconto de R$ 2500,00, preço promocional à vista a partir de R$ 36.835,OOAstra 2.0 Advantaqe R""fl<>M'f, 4p, R6A,

2009,ano/modelo2009,com""eçopromodonalàvistaapartirdeR$43.990,ooetaxapromodcinaldeO,99%am.el2.55%a.a.oomentradade
ladoerti 12 presta�mensais.TCCe IOf não inclusos, CET 13,17%a.aARecompra Garantida sob Condições éválida apenas para oswícu

cala, Cassic; Prisma e Corsa diSPoníveis no estoque das concessionárias partidpantes na data da aquisíçáo e finandados pelo Banco
ões.otXe� prornOção,'consu1teum dos vendeoores Chevroiet

.
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c

EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE'E
LIMPEZA E MATERIAL PARA ESCRITÓR�O

Atendemos: Supermercados, Lanchonetes,
bares, restaurantes, Padarias,

Agropecuárias, Lojas em geral e Industrias.

� .'

comerciat®tropicalembalagens.com. br
Celular: 9991-5209 ou 8427-21J8

,(plantão finais desemana e-feríadosj

v-

ITl!ElfE�����D��

Engates· de c��re�a� ,M;"m�
Para todo os modelos

,

,- Pick-U s e Automóveis

.'Caixa THULE
Para todo os modelos

As Thule são bem planeiaeJas para
'solucionar muitos problemas de lrunspolfe,
com capacidade de 3601ts de bagagem.

Conforme lei federal n° 9503- eIS, resotução-197.

IC*"ICCJI
PaixSo pela avsntul8 IHUII® VOLPATO

CAPOTAS
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CLASSIMAIS----------�

t CHEVROLET
A10 - vende-se, 89, 6cc, álcool. Tr:
3371-9157 cl Fábio

Especializada em Multimarcas:

�®� aDBII
E-mail: mecanicabehling@uol.com.br
Rua Roberto Ziemann, 640 - Czerniewicz (Depois da Garagem da Canarinho)

, ,

(47) 3275-3105

branco, ótimo estado, Tr: 9177-3927
cl Artur,

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

CORSA - compra-se, sedan, Até R$
17,000,00 a vista, Tr: 3370-7160 cl
Dulce

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

S10-vende-se, Deluxe, GNV, compl.
R$ 21.500,00, Tr: 8402-3048.

t FIAT
ASTRA - Vende-se, Sedam 2.0, 02, ,4
pts, completo + GNV, quitado. Tr: FIORINO - vende-se, 06. Tr:. 3370-

9101-8302. 7144

ASTRA - vende-se, Hatch Elegance, PUNTO - vende-se, HLX, 1,8, preto,
4 p,05, 2.0 Flex, preto, compl. Tr:, air bag, comp, R$ 40.000,00, Tr: 49

8823-8479 após 18h. 9954-5800

CELTA - vende-se ou troca-se, 03,
1.0, branco, R$19,500,OO, Tr: 3370-
8171 ou 9914-3313

UNO - Vende-se, 93 Branco. R$
3,500,00 + 32x de R$ 280,00"
Aceito moto, 9188-6774,

CORSA - Vende-se, 2 pts, 97" UNO - Vende,se 99, azul marínho, 2°

dono, R$12,000,00, Tr: 9931 � 1880.

.FORD
ECOSPORT - vende-se, XLT, 1,6
completa, preta, 05. Único dono,
52.000krn. R$ 39.000,00Tr: 3055-0537

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

KA - Vende-se, 08/09, semi-novo,
branco, 9,000 km, AR, TE, AL R$
20.000,00 assumir mais 52 x de R$
350,00 fixas. Tr: 9135-8601.

PAMPA -: vende-se, 96, cl 50,000
Km originais, segundo dono. R$
15,000,00. Tr9112-3138

VERONA - vende-se, GLX, 94, GNV.
R$ 3,500,00 + 35x R4 360,00, Tr:
9135-7740

,

• OUTROS .

PICASSO - vende-se; 06, preta, couro,
automática, Exclusive, Linda e perfeita.

'

Tr: 3372-2430,ou 8405-9447.

GOL - Vende-se, 05, 1.0, 4 pts, AR,
Lp, quitado, Tr: 91 01-8302.

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

limpador traseiro. Tr: 9101-8302.

GOL - Vende-se, 99, ótimo estado, 2°
dono, R$ 14.200,00, Tr: 3376-39.78
(após 13h),

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

GOL - vende-se, G4, 07/07, supêr
inteiro, R$19,500,00. Tr: 9112-3138

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

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

KOMBI - vede-se, 75 relíquia para
colecionador em perfeito
estado,revisada e documentada. Tr:
:9904-9138

KOMBI - vende-se, 73, para
restaurar. R$2.000,00 Tr: :9988-
0428
POlO - Vende-se, 00, ótimo estado,
compl. R$ 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 cl Sandro

SAVEIRO - vende-se, 2.0 MI, GIII, 01,
prata, gasolinaJGNV, compl. R$
21,000,00, Tr: 3055-2537,

• RENAULT
CLlO - vende-se, privilégio, 1.0, 16v,
prata, 4p, compl. Aceita carro,
terreno ou dinheiro.'Tr: 3371-8238 ou

8837-08�

CLlO - vende-se, Hatch, 1.0, 16v,
08,14 mil km, AR, TR, AL, COR
METÁL. Impecável! R$ 30.000,00,
Tr: 9991-3390

MEGANE - Vende-se, Grantur 08,
completo, revisado com 40,000km,
Tr: 9186-5783,

Filial: Shopping Center Breilhaupl- 2' Piso

• MOTOS
BIZ - Vende-se, 04, 100c, verde. Tr:
8417-5184 ou 3276-3321

BIZ - 'vende-se, 125, 07, preta, si
partida. R$ 4,500,00. Tr: 3275-3538

CG TODAY - vende-se, 93,
documentada. R$ 1,800,00. Tr:
3374-2023 após 18h

MXR-150 - vende-se, ESD, 07,
preta, R$ 6.600,00. Te 3376-5)47

SUZUKI - vende-se, 06, 125, baixa
Km, único dono, R$ 3,200,00, Tr:
8839-9678 cl Gilmar

TITAN - vende-se, 125, toda revisada
e documentada, R$ 2.400,00
negociáveis. Tr: 3376-1338.

t PEUGEOT

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

PEGEOUT - vende-se, 307, Presence,
prata; compl, 07/08, Tr: 9914-1800,
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MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCQl..liA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

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

28/12/1999 - Registro nO 4480

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

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
.

- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

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

E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
.

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

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC
JARMiUÁ 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;

Illustrato;
Solidworks -básico;

Operações de Cobrança;
Recrutamento e Seleção;
Auxiliar Administrativo.
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VepífCenter

PELOS ENCRAVADOS

o QUE SÁO? POR QUE OCORREM?

Pack 1 : perna inteira'+ axila + virilha -z _ _._ .. _._•••R$ 28.00
Pack 2: meia pj)rna + axiía + virilha _ .. _ _ _ _ . ..R$ 25,00
Pack 3 : perna inteira + axila + virilha + ânus + buço, _ .. _ .. _ _ .. _ .. _ R$ 45,00
Pack 4 : meia perna + axila + virilha + ânus + buço _ R$ 42,00
Meia pema � _ _ _ _ _ .R$ 10.00
Perna intelra _ , _ �:_ _ _ R$15,OO
Axila - _._ R$ 8,00
Virilha (contcimo) _._ _ _ _ _ .. _ 'R$ 12,00
Púbis completa _ R$ 12,00
Ânus _ _ _. __ R$ 15,00
Buço _ : _ :.... R$ 7,00

Nenhuma cera IJepilatória e tampouco nenhuma depiladora tem o poder de encravar um pelo. O que ocorre na

realidade é que com o passardo tempoe afpJantidade de depilações, os pelos vão naturalmente enfraquecendo, e com isso, fica
.

. diticuHado o poderde " arrebentar" apele para nascer.

Como minimizar a incidência de pelosencravados?
É natural haverem pelos encravados nas pessoas'que depilam-se, e os

.

meios para minimiza-Ios são mecânicos, como por exemplo a utilização
regular da bucha n.,rural no momento do banho e após o banho; ao

enxugar-se recomendamos que a toalha seja friccionada,vigorosamente
nos locais depilados.

LIGUE, FALE CONOSCO,
nRE SUAS DÚVIDAS E MARQUE SEU HORÁRIO!

TABELA DE PREÇOS MASCUUNO
Corpo'lnteiro .: : _ _ _ _ _ .. _ .. _R$ 200.00
Pack 1 : tórax + abdome + ombro + axila + cestas + pernas .. vililha _ .. _ _.R$ 65.00
Pacl< 2·: tórax + abdome -+ ombro + axila + costas __

._._._.,.__ __ _·--.R$ 40,00
Tórax + abdome. c _ ; _._ _._ _. __ ._R$1S,OO
Pernas ( pés inclusos], � .. c _._ .. -- .-. __.. - --_-_.. _.RS 20,00 .

Axilas _

, _ _ _ _ __ _._ _._R$ 8,00
Costas , _ .•.. _ _ __._ •••_ _ _._ _._._ _ R$ 1s.oo
Braço inteiro ( mãos inclusas}. _ _._ __ _ _ _ _._ _ _ RS 20.00
Barba , _ _ _ _ .. _ _ __ .. _._. RS·2O.OO

Yn�!.::::::.�::::=::::::=::�-=::::====:::::::===:=���-=====::.=:-_...._�-:::::�::
Rua João Planinchek 157t- Nova BmS11ia

Fone: 3376-4955
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• VENDE-SE

ADEGA - vende-se, de vinho rústica em FILHOTE - Vende-se, yorkshire e maltês, GELADEIRA - vende-se branca, 280 I, RESTAURANTE/COZINHA IND - vende-
forma de pirâmide de barrils.·

. qualidade garantida. Tr: 3375-:2006 ou cônsul,R$170,00.Tr:3275-1665 se. Tr: 9178-0878
R$3.000,00 Tr:9988-0428 9146-4864.

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

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

-

CAPACETE - vende-se, p/ trilha. R$
160,00. Tr: 3371-8489 ou 8402-9667

FILHOTÉS - vende-se, de Worksheire,
macho e fêmea. Tr: 3376-0179 ou 3276-
0902 c/ Marciana.

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

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

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

.

LOJA' - vende-se, de confecção em

.geral, aceito carro ou material de

construção. Tr: 8813-0934.

• MIi,cAl),A
� (MR[I,ªO CCII PCIirAS � GAm�

, 1ütolõrglclI.Marquvrd:lIJdCl
Rua: Beltnldes de Paula Machado Ribeiro,
nf!! 8G (Piso Inferlort * Guemmlrhn· se <EP: 8921tl..ooIJ

fone/Fax: (4?) 3313...5668
www.,,.arquardt.lnd!tbr

éelulur. (47) 9116.. 100&

. Loiras na casa
LANCHONETE - Vende-se, completa no

Bairro Baependi. Ir: 9613-7754.
SINUCA - vende-se, oficial, em ótimo
estado. R$2.000,00 montada. Tr:
:99049138 Loira Mirella.

18 anos - iniciante *
*

MACA - vende-se, semi-nova, dobrável.
R$ 320,00. Tr: 3376-1742 ou 9975-9672.

Sara Loira
19 ános - SAPECAOFICINA - Vende-se, de bicicleta,

corupa, com todo maquinário e estoque,
uma ólima freguesia, ótimo 'ponto
comercial. Tr: 3375-2798

�

ou 9905-9850.

PADARIA E CONFEITARIA - Vende-se,
com todos os maquinários e clientela
formada. Tr: 3372-1 058.

Rolaine Moren.....19 anos
ANTENA - Compra-se, parabólica
pequena. Tr: 91 94'0580 ou 3273-5183.

Duartos novos na casa *.
Temos motorista que leva e traz

147) 9624-8410
Atendimento 9hOO a 1hOO I Temos locai
f

• DOA-SE
GATOS - Doa-se. Tr: 3,370-5644

�

vConsultório de Psicologia DE

Especaurades:
fi Psicoterapia

'(stress, depressão, pânico, ansiedade, alterações de

comportamento)

fi' Neuropsicologia
(Alteraçoes na Ap'rendizagem, na Memória, Raciocínio, Atenção). .

fi Psicopedagogia
_

(Diagnóstico e Tratamento dos Distúrbios de Aprendizagem)

fi Hipnose
(Auxiliar no Tratamento de Compulsões, Ansiedade,

Transtornos Alimentares, Vícios)
"" '_ (

Clínica Vital,Saúde: Rua João l8ieolli, �1Q, �sg, RejrlOlâo Rau, I5entro_.
+ x' v v

' " " '" fK/

, ;', ��rcã� hor�rio �el�s t:!e�ortes:�38-Z0-� 8fl,fo, ou 88iii� -O����i <
� ,3 \' <

, , �" ,,� �� -y

,
> � > ,_

A
• �

"'. �"" "� >

Montaria em Touros

Futiboi

Mesa da Amargura
Sito "ol� do ltaperlú • se

(47) 3458-0101

�--"''''''---,,-,*, Site: www.ctglj.com:br
e-mail: ctglj@netuno.com.br
Fone: (47) 8846-3432

(47) 3376-3694

Rua Augusto Demarchi,72 - Três Rios do. sul
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, ,

IMPLANTES DENTARIOS

Realidade ao seu alcance!
A Clínica Siebel & Haisi - Centro de Implantes Dentários, sediada há mais de 5 anos em Jaraguá do Sul em conjunto com a

-
' --...., .

Clinica Odontosul 24h, traz sempre o que há de melhor para seus clientes, quando o assunto é tecnologia e qualidade no

atendimento

Dentre as novidades podemos destacar o convênio com o renomado sistema de Implantes Dentários Suiços Straumann,

com tratamento de superfície e cicatrização rápida. Com isso ganha-se tempo no tratamento, não sendo mais necessária a espera de

6 a 4 meses para a instalação da prótese.
Neste sentido também firmamos uma parceria como Hospital das Clínicas em Curitiba, que tornou possível a realização de

cirurgias de enxerto/transplante ósseo, já que a demanda por este tipo de tratamento é elevada naqueles pacientes que

apresentam ausência de estrutura óssea necessária a instalação dos implantes. Sendo assim, você não precisa mais dirigir-se a

outras cidades ou grandes centros procurar por tratamento, pois temos a sua disposição as técnicas mais modernas de reabilitação
oral disponíveis atualmente.

Atécnica mais empregada no momento é aquela onde substituimos a dentadura móvel por uma prótese fixa sobre implantes.
Associada ao planejamento prévio; a prótese é elaborada conjuntamente a cirurgia, sendo que em poucashoras a reabilitação é

concluída.

As vantagens são inúmeras; desde a melhora na qualidade mastiqatória, facilitando o processo digestivo; até as relações

sociais, onde um sorriso é exibido com muito mais segurança, pois não há o risco dos dentes soltarem oU "caírem" ...

A tecnologia está disponível, e ao seu alcance! Através de uma avaliação criteriosa, você saberá de que maneira pode realizar

seu tratamento. Ligue e agende um horário, seu sorriso merece nossa atenção:

A Clinica Siebel & Haisi - Centro de Implantes Dentários, tem fácil localização, situada na Rua Ângelo Schiochet, 173,

inicio da Relnoldo Rau, próximo a ponte do Beira Rio. Tel: 3055 00 24. Atendemos çonvênios com Sindicatos, Issem, Uniodonto,

Bradesco Dental e Plano Leier.

FARMÁCIAS-MANIPUlA.ÇÃO

EKILíBRIO
Farmácia de ManipUlação

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Rua João Picolli, 110 - Centro

Tel. 3371-8298

:�',. INSTITUTO OE BElEZA

([y(7)fNC.
J�ek

�mtíl mmo�'Í)(lIDll
RUA PRESIDENTE EPITAclO PESSOA, 532

•• PILATES
'

SAÚDE BUCAL' ,

' ..

Instituto de Reabí
ENCONTRO CO
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"'

. Fot� meramentt DlI$tratim

a. C__���••-. 'l�l
.

C � •• W .. �(41)ftl""••
3273-6859
R. Reinoldo Rau, 67 - Centro

Ofertas válidas enquanto durarem os estoques, sujeito a alteração sem aviso prévio. ·garantia de 1(um) ano balcão
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_

ReI. 925 - Casa c/600m2
de ares construída, 03

.

dorm. + 01 suíte e

demais dependências,
área de festas c/

churrasqueira, 01 vaga de
garagem. Aceita

propostas de aptos.

Fale com um Corretor Online acesse o site: w.ww.espeditoimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



t CASAS
AMIZADE - Vende-se, prox escola, de
alv, cl 2 quartos, gar cl churrasqueira.
R$ 38.800,00 à vista. Tr: 3371-6069
Creci 1.1831.

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

-VILA RAU - vende-se, próx. Faculdade,
2 casas de alvenaria, 3 qtos R$
90.000,00 aceita carro ou parcela. Tr:
3371-6069 creci 11831

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

VILA NOVA - vende-se, 3 dormitórios,
BWC Social. R$ 115.000,00. Tr: 337.Q-
6370 ou 9965-9934 Creci 9.41 9

• TERRENOS
BARRA DO �IO MOLHA - vende-se, 3
dormitórios, 1 BWC, área'de serviço. R$ AMIZADE - Vende-se, Jaraguá do Sul.

120.000,00. Tr: 3370-6370 ou 9965- . Tr: 3371-6450.
.

9934Creci9.419

. BARRA VELHA - vende-se, no centro,
alvenaria, 4 qtos, garagem pi 3 carros.

R$ 50.000,00. Tr: 3371-6069 Creci
11831 '.

CORUPÁ - Vende-se, sobrado, ótimo
ponto comercial, cl 2 .salas, terreno de

15x40, total de 206m de área
construida, garagem pi· 2 carros,

documentação em

dia. Aceita-se R$ 70.000,00 e restante

financiado. Tr: 47 3375-2798 ou 47
9905-9850.

-

GAROPABA - venoe-se, de ·alv, 2 pisos
cl 210m2 de área construída, piscina.
R$ 48 9912-4944.

PiÇARRAS - Vende-se, nova, 82m2, 3

qtos, sala, coz conjugaoa, bwc,
lavanderia e garagem com cnurr
Terreno cl 3122, murado, prox Candeias
e Bali Hai,c/documentação, pode ser

,

AMIZADE - vende-se terrenos próximo
ao bairro Amizade e próximo ao CTG do
Silo. R$ 40.000,00 e, R$ 45.000,00.
Consulte-
CRECI/SC 2716J - Tr: 3274-8844

BARRA DO RIO CERRO - vende-se, Lo!.
Girola, próx. Posto Km 7. R$ 95.00Ó,00.
Tr: 3370-6370 ou 9965-9934 Cwci
9.419

PiÇARRAS - Vende-se, próximo ao

fórum. Troca-se por imóvel em Jaraguá
do Sul. R$ 95.000,00. Tr: 9975-3092.

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

asfaltada. R$ 5.500,00 de entrada +

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

VILA NOVA - vende-se, terreno, com

301 m2, ótima localização tanto para
comércio quanto para residência,

CLASSIMAI'�-------�-----,-
possui consulta aprovada para
construção de prédio até 07

pavimentos. R$ 135.000,00. CRECI/SC
2716� "':Tr: 3274-8844

TERRENO - vende-se, todo murado,
780m2. R$ 270.000,00. Aceito

proposta. Tr: 3371-6069 Creci 11831

TRES RIOS DO NORTE - vence-se,
terreno de 240m2, cl casa de 42m2. R$
18.0BO,00 + 28x de R$ 300,00 ou R$

.

22.000,00 avo Tr: 9625-8375'ou 3370-
8982.

TRES RIOS DO NORTE - vende-se
terrenos, no loteamento Vicenzi Gadotti,
cada terreno possui área de324 m2. R$
35.000,00 a vista ou R$ 5.000,00 de
entrada + 100x de R$ 465,00, cada
terreno. CRECI/SC 2716J - Tr: 3274-
8844

t CHÁCARAS
GARIBALDI - Vende-se ou troca-se
sítio. Tr: 3055-807,5 na parte da manhã.

RIO CERRO 11- Vende-se, 50mil m2, 2

lagoas, ótima localização, cl
escrítura.Ir: 3376-0726.

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

.

VENDO UMA
CLlNíCA DE

ESTÉTICA
COMPLETA.

TR: 9978-5857

nzas,
-Massas

. .�

.

� Chapea,dos
.. Buffet de frios

ROTA DO AUTOMÓVEL
www.rotadoautomovel.com.j)r

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

ULTI(J()M

- Alarme
- Interfone

� Câmera (C.f. T. VI Digital I'

.

- Controles de Acesso

IôDeuséFiel"

- Portão Eletrônico '.
- Cerca Elétrica

Cleverson 9111-1023 I (411 3213-1226

Rua José Narloch, 1456 - Bairro São Luiz - Jarag uá do Sul - se
E-mail: multicom.jgs@brturbo.com: br

·E"M'NAMOS BAilArAS • IlArOS
CU',NS • FORMIGAS • MOSQUlrOS
AR H

gcp@guarapragas.com.br
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NOVA CARA
Pois é, gente, desde que a cozinha deixou de ser apenas um local de trabalho
para se tornar também um ambiente descontraído de convívio com familiares e

amigos, e até um espaço de lazer para os aficcionados pela arte de cozinhar, a

Berli_m Ambiente intensificou os investimentos.'Aliás, não para. Amanhã, durqnte
coquetel, a empresa lança nova marca, novo show room, novos produtos e novos

padrões para produzir cozinhas ainda mais bonitas, versáteis e ergonômicas.

,

LINGUA DE VELUDO
Nos badalados do urbe sorriso comentam que umasenhora do
nosso sociedade vai ganhar o Troféu de Ungua de Veludo do Ano.
Inconformado com o separação do filho, o ex-genro apaixõnou·se
por outra, elo onda falando cobras e lagartos do empresário gente

,

do bem. E o pior: envolvendo pessoas que não têm nodo o ver com

o "coso". Os comentários já renderam reuniões familiares para
dizer à referido senhora que se acalme e não invente fotos com

pessoas que não têm nodo o ver com o divórcio em questão. Uma
"

saio justo! Para relaxat só pedindo mesmo uma taça bem gelado
do nosso Cave Pericó Brut.

LEITOR FIEl DE -HOJE
O leitor fiel de hoje é o meu amigo e

músico dos bons Benyamin Parham Ford.
Ele também lê a coluna todos os dias
para ficar por dentro de tudo que acen

tece de melhor na nossa sociedade.

NIVER DO AFONSO
Hoje, não ousem esquecê-lo. Por te
vor, liguem para ele. Pois esta quarta
feira é o dia do meu grande amigo e

engenheiro Afonso Piazera Neto bater
as taças e fazer tim timo Parabéns,
Afonsinho!!!!

NAS RODAS
• Agitando sempre nos lugares da
moda, super na deles, o empresário
Amauri Jacobi e sua linda esposa
Emerita. Continuem assim amigos.

, • A casa do craque Falcão e de
sua Tati, no condomínio horizontal

, Jardim Cristina, já está em fa-se de
acabamento. Um luxo só!!

• Comentários elogiosos em todas '

as rodas da ,city sobre o Ribeirão
Grande Eco Resort que faz a diferen
ça no cenário da �otelaria do norte
do estado de Santa càtarina. Quem
passa' por lá, certamente--terá novi
dades das boas para contar.

,

_. No próximo dia 15 de maio,com '

o tema "Uma Noite na índia",
acontece mais uma edição da Ti·
ti-ti. Festa organizada pela Acão
Social, que reúne as mulheres

,

mais antenadas de Jaraguó. Volto
ao assunto.

PEDALA DA FAMOSA
A organização da 10 Pednladn Fa·
mosc, que acontece dia 7 de junho,
está aceitando brindes., Os comer

ciantes que desejarem prestigiar o

evento precisam entrar em contato

pelo e-mail moa@moagoncalves.
eembr Os prêmios serão entregues
para v,ários modalidades. Desde o

mais jovem ciclista até o mais idoso.
Quem fárá a entrega será a própria
pessoa que fizer a doação.

"Assim como o

semente troço o formo
e o destino do árvore,

, os teus próprios
_ desejos é que te

configuram o vida "
EMMANUEL

RODEIO CRIOULO
Nos dias 1, 2 e 3 de maio, acontece,
em Jaraguá do Sul, um dos maiore�
rodeios do Brasil: o 28° Rodeio Criou�
lo Nacional. O evento será relizado
na sede do CrGlaço Jaraguaense dos
patrões Geovane e Ninho Demarchi.
Festa que contará com a presença de
vários conjuntos de renome nade
nal. Como por exemplo: Os Se�ranos.
Agendem!

'

Jonathan Fischer,
Larissa Luz (vocalista

do grupo Araketu) ,

e Pablo Campos, em

Porto Seguro, no Axe
Moi, sábado último

�S'@}f/]í? (.}1{.!7

F;t�H.
Ginástica é moda

,

Com uma proposto inovadora e ousado, os arquitetos Miguel
, Bianchi, Fabiatie Maiochi e Graziela Bordim,da Urbano Arquitetura,

vão participar do Mostro. Morado Coso Show, com o ambientaçõo do

living e jantar. Mostro que começo dia 4 de junho.

No lente do

fotógrafo
linho Vasel,
o bonito
Daniele
Cristina
Gundt

TE CONTEI!
• No próximo dia 27 de maio, no

elegante loja Voilà, tem o preview
do Festa do Champqnhe. Festa do
Champanhe, aliás, que é só poro
os lulus, e acontecerá dia 24 de,
junho.

'

• Vê'se Ilode! Um,bilhetinho
anônimo d,eixado no po.rabrisa do
carro daum c..onhecido emPre
sário e o conlratação de um de
tetive resultou-em flagrante. Ele
comprovou o que di�ja o papel...
que a esposa estavó'"'saindo com

um profissionallilleral também
casado. Uma}riga geral! Em -

JarQguá tudO'se sabel
•

• A turma do arco íris está na '

maior expectativa ptlFO se jogor
!lo Forró Gay que .s�,ró
reaJizadp .�o mês de mofo na

urbe scrrlse, organizado por
um promóter da irmandade. Os

entendid�s mais vatdosos já e:stão
cuidando do produção poro acon-
.t danç,a,F.,oté9,dia!flast��

�do de;�er�iliz.. 'ii

É dia de saborear Q delicioso
xixo no Mr Beef. O deck mais
famoso de Jaraguá do SuL
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CRÔNICA

Ao formular a Teoria da Evolução por meio
da seleção natural, Charles Darwin lançou
as bases da Biologia moderna, colocando em

questionamento os próprios dogmas religiosos
vigentes, centrados na origem da vida descrita
pela Bíblia como verdade absoluta. Os embates
do criacionismo de grandes comunidades reli
giosas, ainda consideram inaceitável a teoria da
evolução das espécies descrita por Darwin no

século 19, impondo a seus fieis a ideia de que
o mundo foi criado em seis dias e que os pri
meiros seres humanos surgiram de acordo com

a narrativa de Adão e Eva, numa interpretação
absolutamente literal dos textos bíblicos. '

Nesse desandar .histórico, as etapas do co

nhecimento científico metodologicamente or

ganizado passaram por processos dramáticos
nestes últimos séculos, desde a condenação de

,

Giordano Bruno por heresia até a humilhante
retratação de Galileu perante a Santa Inquisição.
Não era para menos, em 1650, James Ussher, ar

cebispo de Armagh, na Irlanda, sentou-se a es

tudar a Bíblia para logo somar meticulosamente
todos os fragmentos de informação cronológica.
Adicionou os seis dias da criação e o dia de des
canso aos cento trinta anos da vida de Adão, an

tes de engendrar seu terceiro filho Set, os cento

e cinco anos antes que este engendrara seu filho
Enós, e assim até a época de Cristo. Logo, num

arranque de "inspiração celestial:', o arcebispo
publicou seu descobrimento num livro chama
do 'Anais do Antigo e Novo Testamento", no

qual declarava que o mundo foi criado no ano

4004 a.C.
Seu colega de estudos bíblicos,_o Dr. John

Lightfoot, da Universidade de Cambridge, deu
continuidade aos cálculos de seu amigo, expres
sando que: "céu e terra, centro e circunferência,
foram criados juntos, 'no mesmo instante, com

nuvens cheias de água" e, que no sexto dia da
criação "o homem foi criado pela Trindade o

dia vinte e três de outubro de 4004 a.C., às nove

horas da manha". Durante muito tempo seu ve

redicto foi recebido como definitivo, tanto, que
as datas foram inseridas nas margens da versão
autorizada da Bíblia inglesa. Depois disso, nin

guém se atreveu a argumentar qualquer coisa

que contrariasse considerações tão categóricas.
Parece-nos um pouco grotesco que 'nossos

antepassados tenham aceitado tão passivamen
te a cronologia do arcebispo Ussher. Entretanto,
passaram-se muitos séculos até que alguns se

animassem a duvidar em voz alta. Foi Sigmund
Freud que se encarregou de bater de frente CQm

os dogmas religiosos, ao dizer: "ao longo do tem

po, a humanidade teve de suportar dois grandes
golpes na sua auto-estima. O primeiro foi cons

tatar que a Terra não é o centro do Universo. O

segundo ocorreu quando a Biologia desmentiu,
a natureza especial do homem e o relegou à po
sição de mero descendente animal','

VICTOR DANICH, SOCiÓLOGO

4004 Ae, às nove

horas da manhã

NOVELAS

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1
• Monstros vs Alienlgenos (Dub)
(17h40, 19h30, 21 h20 - qui)
• Velozes e furiosos 4 (leg) (17h, 19h1 0,21 h20 - to
dos os dias) (14h40 - sexo sob, dom, quo)

• Cine Shopping 2
• Um Hotel Bom pro Cachorro (Dub) (17h, 19h, 21 h - qui)

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

• Cíne Shopping 3
• Quem quer ser um Milionário? (leg) (19hl 0, 21 h30

- todos os dias) (16h50 - sex, sob, dom, quo, qui)

• Um Hotel Bom pro Cachorro (Dub) (14h40 - sex,
sob, dom, quo, qui) (16h50 - seg, ter)
• Velozes e furiosos4 (leg) (17h, 19h10, 21h20-qui)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• Um foz de Conto que Acontece (Dub)
(15h - todos os dias)
• Jogo Entre ladrões (leg) (19h, 21 h - todos os diaS)

�. Um Hotel Bom pro Cacholf!l (DubHl7h - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Monstros vs Alienígenas (Dub)

, (14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20-todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Velozes e furiosos 4 (leg)
(14h, 16h15, m; 21h15-todos os dias)

em ações-
o guia passo-a-passo

• Para você fazer seu primeiro
io\'eslimen!� pela interne!

a'EDlçÃO
RevfS!a e Ampliada

MARCELO C. PIAZlA

Ditas para
investimentos

Você já pensou em investir em ações,
mas desistiu só de imaginar a agitação
e o universo da Bolso de Valores? Então
saiba que investir em ações é um proces
so simples, independente e que qualquer
pessoa pode participar. O 'livro, escrito'
para iniciantes, ajudará a compreender
o mecanismo dos investimentos de for
ma fácil e rápida, para que você consiga
comprar e vender ações pela internet.

• Cine
• Velozes e furiosos 4 (leg)
(14hl0, 16h40, 1?h,21h20 - todos os dias)

• Cine Nel1morl(t 3
• PresSóglo (heg)
(14h30, 17b, 19,.lt2b, 21 h50 - todos os diaS)

,,1&

cnel (leg)
l.h�O � todos os dias)

• Cine Neomodt5
• Jogo entre ladrões (leg)
(14h40, 17blD, 19h50, 22hlO - todos os dias)

Mudando
na prisão

Wade Porter mata um ladrão que
entrou em sua casa e é sentenciado' a

passar os próximos três anos em uma

prisão. Forçado a dividir sua cela com um

assassino e submetido a espancamentos
brutais, Wade percebe que terá que enca

rar a luto de sua vida e precisa ser o mais
durão do' prisão.

PARAíso
lé do Correio e Vodinho comenlom o derroto
de Geraldo. Olávio quer saber de quem Aninho

gosto. leco confesso poro Terêncio que sonhou
com Santinho. Podre Bento aconselho Mariano
o não luter cemm os desígnios divinos e dei
xar Mario Rito. Terêncio comento com leco o

pedido que Eleutério lhe fez e deixo o amigo
intrigado. Isidoro repreende Geraldo por ter

apostado tonto dinheiro no jogo e aviso que
iss.o vai afastá-lo cada vez mais de Mario Rosa.
Tobi falo poro Terêncio levar Santinho de volto
à fazendo. '

CARAS E BOCAS
Coco diz o Dafne que só elo poderá salvá-los do
leão. Judith deixa escapar que foi melhor o mãe
não ter ido 00 sofári. Coco oriento os passos de
Dafne, que consegue espantar o leão. Gabriel
conto o Fabiano que está preocupado com o

insistência de loís em casar. lnís finge ter um

ataque histérico e convence o pai o dor o di-
, nheiro poro elo se casar com Gabriel. O grupo é

resgatado e D�fne volta 00 hotel como heroína.

Jacques conto o Dafne que desejo casá-Ia com

Vicente, mos o neto rejeito o ideio.

CAMINHO DAS íNDIAS
César conto poro lIono que Aído abriu o pro
cesso sobre o desconto do pensão. Inês critico o

mãe por não admitir o doença de Tors!rl'vone
e Raul passeiam a camelo por Dubai. Tônio co

mento com Wal que Torso está com depressão.
Movo e Roni estão em um restaurante em Dubai
e Raul e Vvone entram no local. Movo pergunto
o Roni se elo faria qualquer coisa poro salvá-lo.
Moyo diza Indiro que vai à farmácia conlPrar vito
minás, e compra colmonte poro colocar no copo do

sogro. Moyo pede o Rani que faço o exame.

CHAMAS DA VIDA
fausto pressiona Monu e Marreto. Monu choro
e os dois contam o verdade. fausto diz que eles
roubaram do pessoa errado. Fausto foz um trato
com eles, pede que os dois enterrem novamente
9 dinheiro, como se nodo tivesse acontecido e

descubram o esconderijo de Xavier. Vilmo, Mer
cedes e um segurança chegam à praia. Vilmo
mando Rafo e Vivi irem embora com elo. Os dois
se negam, Vilma pego no broço de Rafo. Pedro

seguro Vilmo e o segurança e Pedro brigam. Pe
dro acerta um soco no segurança, que cai.

PROMESSAS DE AMOR
Isabel chamo Grilo poro conversor. Elo diz que
ele podia dor uns conselhos poro Nestor. Isabel

pergunto de Cristina e Grilo disfarço. Meto
Alcebíades entro no corro forte. lino, Droco
e Telê seguem atrás. Bionco, Juno e Gór vão
atrás. Bionco se empolgo com o plano do assal
to. Juno diz que Bianca está sendo um péssimo
exemplo poro elo e aviso que quer ficar longe
desta vida. Bionca diz que não pode se separar
do ,filho e que não tem mais como recomeçar
suo vida. Juno sente peno da mãe e diz que irá
tentar salvá-lo.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoros).
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Hebe se irrita
com sertanejo

.

\ Hebe Camargo não gostou quando Zezé
Di Camargo o comparou à atriz Susana
Vieira, do Globo, ontem, durante o gra
vação dê um especial. "Vamos poro o

cruzeiro conosco. A Susana Vieira foi.
Elo tem alto astral como você", disse
o cantor. A loiro replicou. "Só isso.
Gosto dela, só não gostá dos maridos
que elo arranjo". Wonesso e Zilu não
foram 00 especial que comemoro os

, 18 anos de carreiro do duplo.

Mel Gibson
vai se separar
A esposo de Mel Gibson, Robyn Gibson,
pediu divórcio do ator após 28 anos.
de casamento. Elo alegou "diferenças
irreconciliáveis". O assessor do ator

divulgou à imprenso um comunicado
assinado sobre o divórcio. "Seja no

casamento ou no separação, sempre
lutamos poro manter o privacidade e o

integridade do família e assim vai ser",
diz. Não existe um acordo pré-nupcial
entre Robyn e Gibson.

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 quadrodo de 3x3.

SOLUÇÃO

GI ÁRIES

4.". (20/3 a 20/4)
-

Urano e,marte em

� [ conjunção exata

mexendo com

seu inconsciente mostram a

necessidade de controlar seus

impulsos e de ,destruir todas
as barreiras que impedem seu

livre ir e vir. O momento é de

aprender os limites.

Josivaiposar
para Playboy
Discreto, o ex-BBB Josi não perdeu
tempo e já assinou contrato poro
posar nua. De acordo com o jornal

, Extra, o loiro será o copo de maio do
Revisto Ployboy, desboncondo Mileno
e Priscilo, que ainda estão em nego
ciação com o revisto. "Estou leiloando
minha nudez. üuem pagar mais levo",
disse o loiro. A-ex-BBB afirmou que já
teria recebido uma oferto de RS 600
mil do Ployboy.

-""�r
A'cadelinha fiLassie é muito

,IIamada pelos
i
iseus donos

Vinícius e

Vanessu!

, .

--Z;;;----- ,

Iil Pet Ihop � Vetetillódo ..... 7 I OOA �...

Iil Ba'ftho ti' TO/C! Iil ACUpUIIlulC! Vetcuiftótic! .. ..
,

# :;aU
Iil 'elido de rilhote.t 1illl00pedogelft R. Bafão do Rio Branco. 617

__

.
Novidade: DOG WALHER __

ccu!....mimOl@9ftu•i!.!)OIll
I ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

PREVISÃO DO TEMPO, Fonte: Cirom/Epogri

Uma novo mosso de ar-frio e seco

posso o influenciar o Estado, com

sol e chance de chuva fraco.

Sul a Região

CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

HOJE
MíN: 1]0 C
MÁX: 22° c
Sol

)(
GÊMEOS

.

(21/5 a 20/6)
A vida profissional
volta a incomodar
e a necessidade

de destruir o que incomoda é
grande. Essa fase ainda vai
persistir até que você perceba

-

o que de fato deve ser deixado.
Inevitavelmente muita coisa
será mudada.

L� LEÃO

�..:> (22/7 0·22/8)
.;: ') Procure deixar' •

� u-: claras sueis idéias.
Sua comunicação

passa por uma fase de confusão
e você sente dificuldade em se

expressar. A fase pode indicar
crises emocionais passageiras,
mas importantes para a limpeza
de alguns sentimentos Ílntigos.

.

TOURO
(21/4 a 20/5)

. Inspiração e roman

tismo colaboram
com a boa fase de

clareza mental e comunicação.
Tudo é esclarecido dentro e fora
de você. O tempo, guiado por
Saturno tem se encarregado
de colocar as cartas na mesa.

Tempos de aprendizado.

r-"
CÂNCER

�.� (�1/6 a 21/7)
,-.-;.,_.:;;, Venus, Urano e

',: ; Marte em um

signo compatível
mostram a você a possibilidade
de romper com seu passado
de forma tranqüila e serena.

Você nem vai precisar fazer
muito, deixe que as energias se

acomodem por si só.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Sua seriedade em

tarefas cotidianas
chamará a atenção.

de algum superior importante
em seu processo de .crescimento
profissional. Seja racional, haja
com comedimento e em breve
você poderá ver os resultados de
seus últimos esforços.

QUINTA
MíN: 13° C
MÁX: 24° C
Sol

SEXTA

MíN: 12° C
MÁX: 25°C'
Sol

#LlBRA(23/9 a 22/10)
Fase de introspec
ção continua, ape
sar das exigências

sociais. A vida domestica pede
atenção e cuidado especial
mente no dia de hoje quando os

ânimos estarão mais aflorados.
Tenha paciência e seja comedido
em suas críticas e comentários.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você tem estado
meio preocupado,
pois a vida domesti
ca e mmiliar passa

por algumas transformações.
Procure compreender as mud!ln
ças que já ocorreram, jogue para�
bem longe o que não serve mais'e
assimile o que ainda for produtivo.

SÁBADO
MíN: 14" C
MÁX:.27"C
Sol

SAGITÁRIO
(22/11 a 21�12)
Controle suas

.

finanças. Este é o

maior aprendizado
desta fase. Provável mudança
de com possibilidade de grande
salto financeiro. Procure apren·
der os' limites, o comedimento e

a disciplina que nunca fizeram
parte de suas características.

, CAPRICÓRNIO
.

� (22/12 a 20/1)
� \ Dia em que sua

sensibilidade es

tará à flor da pele.
Por jsso você deve ,manter-se
firme em seus propósitos e não
deve abrir mão de projetos. A
fase profissional é boa no g,eral;

_ portanto, não misture trabalho
. com seus problemas pessoais.

o CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2009

ANIVERSÁRIOS

I
I

DIVIRTA-SE

25/4

Es�apada
•

O niorido chego em coso de viagem
por alguns dias e o suo ciumento
mulher, após checar suas roupas, já
vai perguntando:
- O que significo este cabelo loiro no

seu paletó? De onde ele veio?
E o marido, tentando se safar, respon-
de rapidinho:

, ;
- Significo que você não mondo lavor
meus ternos desde quando pintava
�eus enbeles de loiro, querido.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A fase é ótima

: '

, J para investir em
"

seu intelecto: Via

gens em alta favorecem vida
profissional e ilumina seu novo

caminho. No entanto, os gastos
devem ser moderados e você
continua precisando organizar
muito bem suas finanças.

PEIXES

... (19/2 a 19/3)
•• Nesta fase você

.,-,.., sente como se

.
não tivesse mais'

saída. Tudo deve ser resolvido, já
que você veio adiando decisões
importantes. Agora você não tem
mais tempo para deixar de lado /

coisas que de fato incomodaJ1l o

andamento de sua vida.
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.. MERCADO REGIONAL '

VENDAS DO COMÉRCIO NA PÁSCOA
Em todo o terrltúrlc nocional, foi verificado uma quedo de 3,7%

nos vendas das empresas do comércio no fim de semana do Páscoa,
entre os dias 10 e 12 de abril, no comparação com igual período
do ano passado (entre 2f e 23 de março de 2008). Os dados, que
integram o Indicador Seroso Experion de Atividade do Comércio,
divulgado no segundo-feiro, dia 1�, revelam que o brasileiro não

fez compras de último hora. Mesmo as

sim houve um crescimento nos compras
realizados poro o Páscoa em relação

" 00 ano passado no ordem de 1,3% no

médio no Brasil, segundo o Indicador
Seroso Experion de Atividade do Comér-

.

cio. Mesmo assim, aqui em Joroguá do
Sul parecia o contrário; no sábado de
manhã estava praticamente impossív.el
caminhar no calçadão sem esbarrar cém
outros pessoas carregados de sacolas
de compras.

..

OFICINA DO EM,PREENDEDOR SEBRAE
O Sebrae e o Prefeitura de Jorogu.á do Sul, através do Secretário de Desenvolvimento Econômico, realizam a Oficina do
Empreendedor nos dias 24, 25 e 26 de abril. Haverá palestras, consultorias individuais e coletivas e informações de como

realizar a abertura e administração de um negócio. Trata-se de uma iniciativa poro ajudar os empreendedores da região a

colocar aquele sonho ou ideia em prática com toda a experiência que o Sebrae tem. O patrocínio é do Badesc com apoio da Acijs,
Acrevi, Anhonguera, Apevi e Unerj. Mais informações na Agência Sebrae de Joraguá ou pelo telefone 47 3371 7843.

MENOS DE 40%
ENTREGARAM DECLARAÇÃO
Faltando pouco mais de duas semanas do
prazo final de entrego de lmpesto de Renda
Pessoa Física 2009 (ano base-2008), o Re
ceita Federal do Brasil contabilizava, até a

manhã de ontem, o recebimento de menos

de 40% das declarações previstas. O núme
ro equivale o 9,3 milhões de documentos,
sendo que o total esperado pelo Receita é
de 25 milhões até o encerramento do prazo,
em 30 de abril. É bom lembrar que aqueles

.

que perderem o prazo terão de pagar multa
de, no mínimo, R$165,74 e, no máximo, 20%
do imposto devido. A Receita atenta que, este
ano; as declarações entregues via internet
poderão ser enviados até as 24 horas do dia
39 de abril. No entanto, fica o alerto: ao dei
xar paro a última hora, o contribuinte pode
se deparar com o sistema mais lento e ter
dificuldades na transmissão dos dados. Pen
se nisso e programe-se!

INDICADORES CÂMBIO
LOTERIA /

DESEMPREGO
Apesar dos problemas no ramo metal-me
cônico, o região vem resistindo fortemen
te contra os rumores de crise. É possível
constatar nas placas em frente às empre
sas do ramo de confecção que puxam nes

te momento o economia local, bem como
Cf)

� o comércio e a indústria da construção
� civil, além é cloro; do indústria olimentí

� cio. Estamos em uma região privilegiada,
onde não estamos à mercê de um único

ramo da economia poro mantermos o- crescimento e a pujança.

íNDICE
I BOVESPA

I I

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,193 2,195 .1,15%
2,925 2,934 0,84%

VARIAÇÃO MOEDA
-1,25% Dólar comercial (RS)

�--��____, Euro (em RS)

CONCURSO N° 416

{lj .... 1i2 � {lS - n� .- {lI'
13-·Hi�16-H!-j9
lV··.. · 22 -15 - 24 - 25CONTAS EM DIA

Menos de 40% entregou declaração
Receita Federal recebeu cerca de 9,2 milhões de declarações até ontem

A 17 dias do fim do prazo Neste ano, a Receita Federal

para a entrega da declaração vem alertado os contribuintes
.de Imposto de Renda Pessoa para observarem com atenção
Física 2009, menos de 40% o preenchimento da parte refer
dos contribuintes enviaram ente a pagamentos e doações.
o 'documento à Receita Fed- Ao informar os dados do paga-

. eral. Até a manhã de ontem, o mento,éimportantedemonstrar
órgão havia recebido cerca de também quem foi o responsável
9,2 milhões de declarações, o

.

pela referída despesa.
que representa 36,8% de um São obrigadas a declarar o

total estimado em 25 'milhões Imposto de Renda as pessoas"
para este ano. físicas que receberam, no ano

O prazo de entrega vai até a passado, acima de R$16.473,72
meia-noite (horário de Brasília) em rendimentos tributáveis
de 30 de abril, para quem vai (que pagam impostos). Quem
usar a internet. Nos outros ca- teve rendimentos não-tribu
sos, o contribuinte terá que ob- táveis ou isentos de impostos
servar o horário de atendimento acima de R$ 40 mil no ano pas
das agências bancárias ou dos sado também terá de acertar as

Correios. Quem não enviar os. contas com a Receita.
dados dentro do prazo terá de

pagar multa de R� 165,74. Prazo de entrego da decio ração vai até a meia-noite (horário de Brasília) de 30 de abril pela internetAGÊNCIA ESTADO
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TERMOÉLETRICAS PACOTE CONTINUIDADE

Novas exigências estipuladas
o governo vai passar o exigir que usinas termoelétricas movidos

o óleo e o carvão compensem porte dos donos ambientais causados
00 longo de suo vida útil de funcionamento, em médio 25 anos.

Será publicado no próximo quarto-feira uma instrução normativo
do Ibama exigindo que essas usinas plantem árvores e invistam
em otimização energético e outrns formos de energia limpos.

Ajuda para mais prefeituras
o presidente luiz Inácio lula do Silvo decidiu que o socorro do

governo federal aos municípios atenderá o todos os mais de 5,5 mil

prefeituras e não apenas aquelas que sofreram maiores perdas com

o quedo de arrecadação. O governo aceitou recompor os mesmos

valores repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios, em

2008. Poro 2009, foi garantido uma aludo extra de RS 1 bilhão.

Coreia tem programa nuclear
A Coreia do Norte disse ontem que vê os negociações sobre o fim'

de seu programo de armas nucleares como desnecessários e planejo
retomar o funcionamento de uma fábrica que produz armas com plu
tônio. Os comentários vieram em resposta à condenação pelo Conse
lho de Segurança dos Noções Unidos do lançamento do foguete de

longo alcance do Coreia do Norte há duas semanas.

T d dadora feriádo,·.0 o mun o
T d d dora Volkswagen.
·.0 o mun o a pcsrovocêviaiOl'GUllrronovo.

AIS melhores c:ondiçks de pa1JCl�to

Fox 4 Portas

R$ 29.990,00
COM NOVOS ITENS DE SÉRIE
• Direção hidráulica
• Rodas aro 15"
• Lavado!, fimpador e

-

desembaçador do viclro 1ro,ei(o

Linha Polo a partir de

R$42.890,00
• Ar-condicionado
• Direção hidráulico
• Rodos de aço aro 15"
• Computador de bordo
• Módulo trio elétrico
• Sensor de estacionamento

Mesinha.

tipo avião

SpaceFox Sportline1.6 lMA\_

De�
Por

R$46.290,00
• Ar-condicionado
• Direção hidráulica
• Vidros, alarme; trovas.

e retrovisores elétricos
• Rodos de liga 15"

• Faróis duplos com

máscara negra .

• Faróis e lanterna de
neblina

www.vw.com.brNovoGol1.0VHT(cód.5U11C4).TotaIFlex.MYO�.09.4portas.com·pre<;<l.àvislaapartirdeR$27.320.00.Estoquede5unldades.Fox1.0VliT(cód.SZ11R4).
Total FIex. MY 09,'09 (4 portas), com preço à vlsla a partir de R$ 29.990,00 ou :ínancIado com entrada de 60% (R$ 17.9!>I,00) e saldo em 12. paroeIas lixas mensais de R$ 1,132,11,
Taxas de juros de 0,99% am e 12,55% aa Total da operação: R$ 31.579,27. CET máximo paro esta operaçêO de 26,57% a.a Pacote Trend Cód WFT aerofólio _ro, faróis

duplo, anlena no teto e prepamçâo para som. Estoque de 5 unidades. PoIo HaIch t6 lIHT (cód. 9A32N4), Total FIex, MY 00'09, 4 portas, com preço à vista a partir de RS 42.690,00
.

ou financiado com enfrnda de 60% (RS 25.734,00) e saldo em 12 pan::elas mensais de RS 1.607,56, Taxas de juros de 0,99% amo e 12,55% aa TOOI da operação R$ 45,024,72. TC
não inclusa nessa operação. CEf máximo paro esta operação de 26,18% a.a. Estoque de 2 unidades. Po!o Sedan 1.6 (cód. '9M2N4), �f( �\l9, Total Flex, 4 portas, com preço à vista

a partir de R$ 44.990,00 ou linandado com entrada de 60% (RS 26,9!>I,00) e saldo em 12 pa'l:8las mensais de R$ 1.683,06. Taxas de jUros de 0,99% arn e 12,55% aa Tolal da operação
R$ 47.170n TC não indusa nessa operação. CET máxirro para esta operação de 26,16% a,a. Estoque de 2 unidades. SpaceFox SpoI1!"" 1:6 (cód. SZ63E4), MY �\l9, Total Flex, 4 portas COOl preço á vsta a partir de R$ 46.290,00 ou entrada de 60%

(R$ 27.774,00) e paroeIas em 12 meses de R$ 1.718,11. Taxas de juros de 0,99% am e 12,55% aa ToIaI da 0pe!aÇà0: R$ 46.391,34. CEf máximo para esta operação de 22,51% a.a. Estoque de 5 unidades. IOF e TC índusos ria operllçao e no CEf para
Iodas as modal�ades de financiamentO, exceto pala PoIo Ha1ch 1.6 (cód, 9A32N4) e PoIo Sedan 16 (cód 9M2N4). Todas as modalidades de fina�o eslão sujeilas à apl'O\'aÇllO de cadasiIO pelo Banco VoIkswagen, Para mais infOrmações, consulte 001

Concessionário VoIkswagen autmíz<ldo. Ouvid()fla: 0800 701 2834. Cenlral de Reladooamento: 0800 170 1936, Central de RelaciOnamento aos Portadoras de Defidência Auditiva: 0800 170 1935. Crédio.sujeito a aprovação, Condições SlIjeiIas" alterações
sem aviso p""". OfertEs vélidas para veíctlos bascos, de cor �Kla, sem opdona�. Garantia de fábrica de 3 anos, sem Imie de qu�ome!IaJem para defeitos de fabricaçao e montagem em componenles Internos de moror e IlansmIss80 (exceto Kombi,
Imitada a 80 mi km). É necessário para sua L1iização o ClIl1Jp!inenlo do piar}() de manutenção. A VoIkswagen é a primeita montadora a pmdllzir 100% dos seus motoras J1aCooaís cooi lecnoIogia bicombusHvel. Os veicules VoIl\swagen estão em conformidade
com o PROCONVE (progmma de Controle de Po!uiçào de Ar por'Veículos A_). Fotos meramente üustrativas. Ofertas válidas para as C()ncesslmá!ias participantes alé 1510412009 ou enquanto dumram os estuques, o que ocorrer primeiro.

--

Das Auto.
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Apresentados
Os três reforços que a Molwee emprestou para o Concórdia já se

apresentaram no time do Meio Oeste. Eder. Douglas e Felipe (da es
querdo para o direita na foto) ficam até o fim do ano, em uma parce
ria que teve iniciativa do diretor de futsal Cocá Povanello. Entre os planos
do time está chegar na ügiJ Futsril, foto que pode acontecer já no ano que
vem, pois uma marca esportivo (a mesma que patrocina a Molwee) teria
demonstrado interesse em fazer uma parceria com o Concórdia.

PUNiÇÃO'"
.

.

Os dirigentes do Praia Clube resolveram se pronunciar sobre o lçsão do 010
Pábrio. Ele fraturou a perna esquerdo em um lance com o fixo do Malwee,
Chico, no confronto entre os dois times no sábado. Em entrevisto 00 síte.
do Ligo Futsol, o supervisor mineiro Deo disse que o time pode enéominhar às
imagens do lance para á Comissão Disciplinar "Eles (Molwee) disseram que o
lance foi normal, mas no nossa opinião, () jogador adversário teve um ímpeto
maior na hora da contusão", afirmou. Pábrio foi operado .domingo e ganhou

, alto ontem. Mos deve ficar foro dos quadros por até oito meses.

CONTRATADO OU NÃO?
A Rádio Joroguá afirmou que o Juventus já tem confirmado. o primeiro

. reforço poro o Divisão Especiol- o meio Donilo Bueno, que estava no Re-
, ggina, do Itália. Outros quatro viriam de times paulistas e todos poderiam'

se apresentar no semana que vem. Mos o diretoria preteríu desconversar
00 ser questionado pelo O Correio do Povo sobre estas contratações. O
próprio presidente do Juventus, lido Vargas, disse que "nem sobe quem é
esse tal Donilo". Agora fico o dúvida.

DIVULGACÃO .

.

'
'.

O critério poro divulgar à imprenso sobre o contratação de jogadores sem
pre foi o foto de ter assinado contrato. Pelo menos isso vinho acontecendo
nos últimos anos. Noo questiono o foto �e só um veículo dor o informação.
Méritos do repórter que descobriu e deu o matéria. Mas é estranho o fato
da diretoria não confirmar nado do que foi dito. )

COPA NORTE DE ENDURO .

- Foi confirmada poro este ano a Copó Norte de Eóduro e a primeiro etapa
já será nos dias 2 e 3 de maio em Compo Alegre. Um dos pilotos que está
à frente desta empreitado é o jaroguoense Nilson Teeilla. Segundo ele,
o'objetivo é trazer novos adeptos ao esporte, difundindo ainda mais na
região. A Federação Cotorinense de Motociclismo apoia a ideià e vai ser
parceira no projeto. Joraguá do Sul receberá a 20 Etapa em junHo e Corup'á,
o último em novembro. "

,

• Vejo mais do esporte nos blogs Arquibancada e
Firulo de Salto Alto, no site www.ocorreiodopovo.tom.br

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ESPORTE----------

Diretoria nega que
tenha contratação
Time segue sem definição de patrocínio

JUVENTUS

JARAGUÁ DO SUL
o Moleque Travesso segue

garimpando jogadores para
o plantel que levará o time à

. tão sonhada vaga na Divisão
Principal do Campeonato Ca
tarinense. O que se sabe é que
13 jogadores foram contata
dos, mas até agora nenhum foi
confirmado no time juventino.
Mas já se falou do meia Danilo
Bueno, que já estaria acertado
com o tricolor jaraguaense.

O técnico Biro disse que
este é um bom nome e não
descarta a vinda do atleta para
Jaraguá do Sul. "É um jogador
que acredito que será muito
bem utilizado no time, joga
bem, tem um bom currículo",
disse o treinador. Danilo jogou
na Portuguesa, Vitória, Noro
este e Bragantino, tem 25 anos

e atuava no Reggina, da Itália.
No entanto, quando ques

tionado sobre a contratação,
Biro desconversa: "ele foi son

dado, para contratar só quan
do a diretoria tiver dinheiro".
O diretor de futebol Alcir Pra-

Vargas promete novidades
�

.

Já que o discurso do diretoria
é de contratar mediante a en
trado de dínhetree presidente do
Moleque Tr9vessor lido Vargas, co
mentou sobre o verbo poro o tem
porada 2009. Ele disse que nos

próximas semanas poderá fechar
. o contrato com o opoiodor do

. di tem o mesmo discurso. "Eu'
não sei de nada. A diretoria
ainda não passou os valores
que serão gastos com folha -de
pagamento' para os atletas",
resumiu. A informação, que
veio da Rádio Jaraguá, aponta
ainda que outros quatro joga
dores podem chegar na pró
xima semana, todos vindo de
times paulistas, como Palmei
ras e Santos. '

Na última segunda-feira o

treinador Biro, Falcão e a di
retoria do clube fizeram uma

reunião. Na oportunidade, Biro
comentou sobre os 26 jogado-

lime. Vargas não antecipou nem o
nome do empresa, nem o valor do
patrocínio, apenas declarou que,

,

assim que tiverem recursos, irão
contratar os atletas. "No momen- j

to que definir o patrocínio, vamos
anunciar o contratação dos joga-

'

dores", erpllccu.o dirigente.

res que estão treinando no time
principal e a permanência da
base por pelo menos dois anos.

. Além disso, o treinador comen

tou sobre a contratação de um

'preparador de goleiro e da equi
pe de apoio.

Biro irá testar seus jogado
res' no primeiro amistoso do
Juventus no ano. O time joga
contra o Botafogo, no campo
do adversário no próximo do
mingo (19/4): às 13h30, contra
a equipe aspirante, e às 15h30,
contra os titulares.

GENIELLI RODRIGUES
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----------ESPORTE
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Municipio e Comarca d'e Jaraquá do Sul

Margot Adelía Grubb'a lehmann,
Tabeliã e OfíciaJa Designada

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os lilulos abaixo relacionados. ficando os

devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo lega! (3 díasúteís), alertando-se, desde já,
quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sobpena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de.a(s) pessoais) indicada(s) para aceitar(em), ou

pagar(em) seríem)desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessivel, ou for(em) residente(sl Ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação.no endereço fomecido
peloapresante, tudoem conformidade comas arts. �95, 997 clc·l023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 107862 Sacado: JOLVANI PEREIRA BUENO CPF: 987.673.309·59
Cedente: BV FINANCEIRA S/A-C.F.!. CNPJ: 01.149.953/000
�úmero do Título: 131017343 Espécie: INDICACAO
Apresentante: �ERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 04/07/2008 Vaiar: 345,56
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00·

Protocolo: 107985 Sacado: GALAFASSI E RODRIGUES MEDICAMENTOS CNPJ: 09.126.425íOOO
Cedente: DISTRIBUIDORA F PANARELLO LT CNPJ: 01.206.820/000
Número do Título: 093645001 Espécie: Duplicata de Venda Mercaniil por Indicação
Apresentante: 8RAOESCO Data Vencimento: 23/03/2009 Vaiar: 356,46

�!��ida�:���.ri_:_�_����_�:����2����������_����:�.:_���gê,nci:��..'OO, Edital: RS 10.00

Prolocolo: 108014 Sacado; JULlETAANTUNES TIBES ME CNPJ: 08.660.333/000
I Cedente; DISTRiBUIDORA RIOMANFRENSE DE VEICULOS S/A CNPJ; 85.131.704/000
i Número do Titulo,31050-02 Espécie: Duplicatà de Venda Mercantil por Indicação
i Apresentante: BANCO DO BRASIL S'A Data Vencimento: 14/03/2009 Vaiar: 1.636,00
1 Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 16,00, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 108051 Sacado; ROBSON PAULO LAUERMANN PEREIRA CPF: 075.576.169·36
Cedente: MARA REGINA PEREIRA CPF: <69.722.939·87
Número do Titulo: O4i36 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: MARAREGtNAPEREIRA Data Vencimento: 10/12/2008 Vaiar: 305,00
l.lquídação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 25,16, Diligência: RS 20,Oü<, Edital: RS 10,00

Prolocolo 108071 Sacado: ADS DISTRIDUIDORA'DE GAS LTDA ·ME CNPJ: 07.925.791/000
Cedenle: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CNPJ; 03.237.5831000

.

Número dó Titulo: R278587X Espécie' Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BA�CO DO I;lRASIL SA Data Vencimento: 21/0.312009 Vaiar: 5.753,10
Liquidação após a intimação.: R$10,00, Condução: R$ 18,82, Diligência' RS 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 108072 Sacado: ADS DISTRIDUIDORA DE GAS LTDA ·ME CNPJ: 07.925.791/000
Cedente: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, CNPJ: 03.237.5831000
Número do Tllulo: R278380X Espécie: Duplió:ata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASiL SA Data Vencimento: 19103/2009 \falor: 5:000,00
Liquidação após a intimação; R$ 10,00, Condução: RS 18,82, D�igê,ncia; RS 20,00, Edital: RS1'O,00
�_���'��.'. __ ' __ •. " •• ' '_ •. _'. ._'U"_.,_., ...••• ._ .. . __ . ....... _

Protocolo: 107947 Sacado: CLAUOIMtR DA ROSA CPF: 753.338.309·59
Cedente: IPK CONVERTEDORA G M C LTOA ME CNPJ: 02.544.367/000
Número do Titulo: 850180/1·2 Espécie;' Duplicata de. Venda Mercantil por lndicaçào
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencrnento: 10/03/2009 Vaior: 400,00
Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 108159 Sacado; REGIS TAVARES SCALCO CPF: 066.310.999·00
Cedente: BV FINANCEIRA S/A·C.F.!. CNPJ: 01.149.9531000
Número do Titulo; 131008681 Espécie: INDICACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOGIADOS Data Vencimento: 14/11/2007 Vaiar: 1.066,91
liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 14,60', Diligência; RS 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo; 108161 Sacado: LUIZ CARLOS MOHR CPF; 063.014.829-56
Cedente: BANCO FINASA S/A CNPJ: 57.561.6151000
Número do íitulo; 36.7.247602·Espécie: CONTRATO DE ABERTC.
Apresentante: BANCO FINASASíA Data Vencimento: 15/0.1/2008 Valor: 5.084.78
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 20,23, Diligência; RS 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 108162 Sacado: IVANIR FRANCEZ CPF; 726.086.259·91
Cedente: SV FINANCEIRA SíA·C.F.1. CNPJ: 01.149.953/000
Número do Titulo; 131016362 Espécie: Cédula de Crédito Bancário •

Apresentante: ADVOCACIABELUNATI PEREZ SIC Data Vencimento; 12/0612008 Vaiar: 3.124,28
Liquidação após a intimação: R$10,00. C;ondução; R$16,71, Diligência; RS 20.00, Edital: RS10,00

Protocolo: 107554 Sacado; MARCOS ROBERTO LlNDNER CPF: 033.945.789·99
Cedente: IPK CONVERTEDORA G M C LTOA ME CNPJ: 02.544.3671000
Número do Titulo; 6785/1-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU S.A. . Data Vencimento: 05103/2009 Vaiar: 145,00
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 37,83, Diligência; RS 20,00, Edital: RS10,OO

Protocolo: 107555 Sacado; MARCOS ROBERTO LlNONER CPF: 033.945.789·99
Cedente: IPK CONVERTEDORA G M C LTOA ME CNPJ: 02.544.367/000
Número do Título: agSO/1·2 Espécie: DupliCata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA -Ó, Data Vencimento: 05/03/2009 Vaiar; 150,00
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 37,83, Diligência; RS 20,00, Edital; RS.l0,OO

Protocolo: 107649 Sacado: LA BELLAINDUSTRIAE COMERCIO OEALlMENT CNPJ: OÚ49.854/000
Cedente: COOPERATIVA JURITI LTDA CNPJ: 64.093.137/000
Número do Título; 1155534 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 17/03/2009 Vaiar; 440,00
Liquidação após a intimação; R$ 10,00, Condução: R$16,71, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 107705 Sacado: REBECA JUNKESDA SILVA CPF: 065.055.439-61
Cedente: TRANSJOI TRANSPORTES LTOA
Número do Título: 3369262009 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO' Data Vencimento: 25103/2009 Vaiar; 79,42
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 20,23, Diiigência: RS 20,00, Edilal; RS 10,00
._-----��-------�------

Protocolo: 107497, Sacado: ITACIR CAMILO SCUR . CPF: 296.339.239·72
Cedente; JAVELJARAGUAVEICULOS PECAS SERVICOS LT CNPJ: 79.501.8621000
Número do Título: 0118333 O Espécie; Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 19103/2009 Valor. 330,25
Liquidação após a ínílmação: R$10,OO, Condução: R$,14,60, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 107800 Sacado: JEAN PIERRE DA CRUZ CPF: 070.605.589-69
Cedente: BV FINANCEIRA S/A·C.F.!. CNPJ; 01.149.953/000
Número do Título: 131011275 Espécie: INDICACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 22/01/2008 Valor: 1.132,44
Liquidação após a intimação: R$ 1.0,00, Condução: R$ 25,16, Diligência: RS 20,00, Edital; RS 10,00

Protocolo; 107821 Sacado: VALOEMIRO SCHULZ CPF: 636.204.809·15
Cedente: QUIMITEXTIL IND E COM LTDA CNPJ: 81.024.267/000
Número do Titulo: 28900 Espécie: Duplicata de Venda MercanUl por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ S.A. Data Vencimento,Olíl2/2008 Vaiar: 200,36
Liquidação após a intimação; R$ 10,00, Condução: R$18,82, Diligência: RS 20,00, Edi\al: R$10,OO
."----�---------------------"-----"---"------------------------------------

Protocolo: 10785.1 Sacado: LA BELLAPIZZA E MASSA CNPJ: 08.749.854/000
Cedente: GRANJA SANTA CRUZ
Número do Título: 103564.1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 21/03/2009 Vaiar; 340,20
Uquidaçã(lapós a intimação: RS 10,00, Conduçâo: R$16,71, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,OO

Protocolo: 108012 Sacado: JAIME KOCK CPF: 629.462.699-49
Cedente: ORBHES ESPUMAS E COLCHOES LTDA CNPJ: 05.937.946/000_
Número do TíMo: 15427/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

.

Apresentante; BANCO DO BRASIL SA' Data Vencimento; 31/03/2009 Vaiar: 340,47
Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: R$ .16,71, Diligência: RS 20,00, Edital; RS 10,00

Protocolo: 107836 Sacado: SCHROEDER & OLIVEIRA CONS.EGE CNPJ: 09.570:788/000
Cedente: INVESC FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 04.754.0311000
Número do Título: 000017·? Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BANCO ITAU SA Data Vencimento: 22103/2009 Valbr: 1.600,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,00, Condução: R$ 14,60, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10.00

i Protocolo: 107601 Sacado: ADRIANO RODRIGUES BASTOS CPF: 040.855.989-61

I
Cedente: BV FINANCEIRA S/A·C.F.!. CNPJ: 01.149.9531000
Número do Título: 540162498 Espécie: INDICACAO

I Apn:sen�ante: SERGIO S�HULZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS_ .

Data Vencimento: 29103/2007 Vaiar: 771 ,28

I �!�.���: a Inti�_�_� RS 10.0����':"�.'::.�!_��:�:.::��:r::'.��,70, Editai: RS 10.00

1 Ma'll� Adel��·Grubb�. Lehmann, Tabeliã_�ficiala Designada
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Atletismo em disputa
promovida pelo COB

,

Sete atletas de [araguá estarão na competição
JARAGUÁ DO SUL

o atletismo brasileiro ja
está de olho nas Olimpíadas
de Londres, que acontece em

2012. O COB (Comitê Olím

pico Brasileiro) e a CBAT

(Confederação Brasileira de

Atletismo) começam esta se

mana a projetar os futuros
atletas durante as etapas dos

Campeonatos Estaduais da
[uventude.

Em Santa Catarina, a com

petição envolve apenas atletas
de 15 e 16 anos e acontece
nesta sexta-feira (17/4) na ci
dade de Timbó. Sete atletas
da equipe Jangada/FME repre
sentarão [araguá do Sul: Taís
Chaves (salto com vara), Ro
mário Ochner [lançamento de
dardo e 100m rasos), Jéssica
da Silva (salto em distância e

lançamento de dardo), Kellen
Gnewusch (100m rasos e salto
em distância), Ângela Mertens

(100.e 200m rasos), Rian Ra
mos (salto em distância e tri

plo) e Willian Godoy (2.000m
com obstáculos),

Por ser uma espécie de sele
tiva, as disputas serão rápidas
- apenas um dia. Os primeiros
colocados de cada modalída
de terão vaga garantida no

regional sul, depois, se clas
sificados, competem com os

atletas de todo o Brasil. "É
unia competição ágil, justa
mente para não ser onerosa

e desgastante, com o único

objetivo de descobrir quem
são os novos talentos do atle
tismo brasileiro", explicou o

coordenador da modalidade,
Adriano Moras ..

Romário Ochner ficóu em segundo no lançamento de dardo em 2008

Segundo ele, nesse tipo de

competição sempre aconte
cem surpresas. Mas as maio
res esperanças da equipe' de
[araguá do Sul neste estadual
são Romário, Jéssica e Ânge-

la. "Essa categoria sempre nos

surpreende, mas os três são
nossas promessas para esta

competição", declarou.

GENIELLI RODRIGUES

-�-----------�.-['*';i;i!,niiW,I,-
HOJE
1.9h45 - Palmeiras x Sport
22h -Independiente x São Paulo
22h - Universidad x Grêmio
AMANHÃ
17h15 - Boyacá x Aurora
21h30:" Táchira x Guaraní
23h45 - Américo Cali x Defensor

HOJE
19h30 - Atlético-PR x ABC (jogo de ida 2x2)

20h30 - lcasa x Confiança-SE
20h30 - Vitória x Juventude (jogo de ida 2xl) .

20h30 - Fortaleza x Paraná
21 h50 - Central-PE x Vasco
21 h50 - Guaratinguetá x Atlética-MG
21 h50 - Misto-MS Jt Corinthians
21 h50 - Coritiba x Bahia (jogo de ida 2x2)
21 h50 - Criciúma x Náutiço

ONTEM
Minas x Krono/Joinville *

HOJE
.

19h30 - Álvares x Vasco
20h - Copagril x Praia Clube
20h - Cascavel x Intelli
SEXTA-FEIRA

.

19h - CortianaJUCS x Atlântico
20h - Cascavel x Praia ClubeAMANHÃ

19h30 - Goiás x Brasiliense (jogo de ida lxO)
19h30-Bolafogo x Americano (jogo de ida lx2)
21 h30 - Águia-PA x Fluminense

* Veja o resultado no blog Arquibancada. no

sile de O Correio do Povo.
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BRASILEIROS EM CAMPO ESSA NOITE
.

.

Palmeiras, Sport, Grêmio e São Paulo jogam hoje pelotorneio continental
DA REDAÇÃO

Quatro times brasileiros
entram em campo hoje pela
Copa Libertadores da América.
O Palmeiras recebe o Sport em

casa, às 19h45. O São Paulo já
está em Medellín, na Colôm
bia, onde cumpre. tàbela diante
do Independiente, às 22 horas.
Mesmo horário do jogo entre'
Universidad e Grêmio.

De acordo com os jogadores
do Verdão, a partida de hoje,
será tão ou mais difícil quanto _

o jogo de Recife. Para o jogo, 'o

atacante Willians novamente

desfalcará o, time. Ele voltou a

sentir dores na região do púbis.
No Sport Nelsinho pode

fazer algumas mudanças, mas

ainda segue com dúvidas. O
-volante Hamilton não viajou
para SãO Paulo, pois está com

problemas musculares. Já HiU
lo Baier retorna ao tirrie - ele
foi poupado no Campeonato
Pernambucano.

Sem técnico, o Grêmio en

frenta o Universidad de Chile
com o comando do auxiliar
Marcelo Rospide. O time gaú
cho esta na primeira colocação
do Grupo 7 com dez pontos e.

pode abrir seis de diferença
da equipe chilena, que está
na vice-liderança. O· desfal

que tricolor continua sendo
o volante Makelele. Ele sente

dores no tornozelo e com sua

ausência William Thíego joga
improvisado no setor ..

O São Paulo' encara seu

primeiro desafio sem Rogé
rio Ceni. Apesar do problema
com seu capitão, o time trei
nado por Muricy Ramalho
entra em campo já garantido
nas oitavas-de-final. A vaga
foi conquistada na última
rodada, com a: vitória doe 2x1

sobre o Defensor-. O técnico

Muriêy Ramalho escalará
uma equipe formada basica
mente por reservas. Palmeiras, do meia Diego Souza, teró um confron.to equilibrado com o Sport hoje à noite no Parque Antórtica

Novo Gol1.0 VHT (5U11C4), Total Flex. MY 09/09. 4 portas. com preço à vista a partir de R$ 27.320,00. Cadastro sujeito à analise de crédito. A concessão de qualquer percentual de desconto excluí automaticamente as vanlagens
desta promoção.
Validade desta promoção: 15/04/2009: Caraguá Auto Elite

Uma relação de ccnficnço.
www.autoelite.com.brGrupoAutoElite40anosdecredibilidade·��i! ... I1.1 47 3274 600O
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