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A ditadura chileno
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Sobe aquela nono riquinho?
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Saúde estuda nova proposta
para contratação de médicos

-

Segundo o Secretário da Saúde Irineu Pasold, uma das al- de ao invés de se oferecer salários mais altos que aqueles pa-
ternativas que serão levadas à análise do Ministério Público, .

gos hoje. O projeto, conforme Pasold, só depende do balanço
com quem o município assinou Termo de Ajuste de Conduta definitivo do orçamento disponível na Prefeitura. O cálculo
há três anos é a de gratificar os profissionais por produtivida- será concluído, possivelmente, até o final de maio..
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DEPOIS DA TRAGEDIA
, "QUANDO A PREFEITURA ME LIGOU, HÁ UM MÊS E MEIO, DIZENDO QUE' EU GÀNHEI UMA CASA E UM TERRENO, QUASE NÃO ACREDITEI",

DISSE, EMOCIONADA, VERA LÚCIA DE OLIVEIRA, 44 ANOS, QUE CONTA OS DIAS PARA COMEÇAR UMA VIDA NOVA NA TIFA MARTINS.
,
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Visite o apartamento decorado

Ecologia ganho
espaço sábado

.

Schroeder e Corupá oferecem
alternativos de caminhado e .

pedalado neste final de semana. -
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A prático de puxar o soco do chefe
pode prejudicar os empresas. Num
ambiente de bajulação, subordinados
podem elogiar decisões equivocados de
um chefe e evitar folar com franqueza ou

tronsmitir más noticias, afirmo Jennifer
Chotmon, professoro de comportamento
organizacional no Universidade do Cali
fórnia em Berkele\t "Manter puxa-socos

. pode ser prejudicial poro o empreso".

FAMfG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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CHARGE

'VIDA DE DEPUTADO
NÃO É FÁCIL!
VIAJAR PARA

NOVA IORQUE
SÓ COM SACRIFÍCIO!!

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Verdades históricas
o professor e Sociólogo Victor Alberto Danich, du

rante uma aula na Escola de Governo da AMVALI ,

redesenhou a História Política, Social e Econômica de
forma sucinta, porém esclarecedora, fundamentada nos

desafios impostos pelo Capitalismo à população mun
dial. Citou pensadores importantes como Marx e Max
Weber. Aula que deveria ser assistida por pessoas que
alimentam a ilusão de quevivemos uma nova era, com

políticas públicas justas, que estão na luta diária pela
sobrevivência, acreditando no bem estar comum pro
metido pelos que detêm o poder e pelas promessas de

valorização do trabalho. O povo precisa de informações
como as colocadas pelo professor, para .perceber que as

mudanças que ocorrem na sociedade privilegiam pou
cos mantendo as margens os que realmente deveriam
ser assistidos. Porém, é possível detectar nas atuais po
líticas púbicas quê os nossos governantes e os controla
dores do sistema capitalista são capazes de colocar em

prática políticas de valorização humana, quando o de
sejarem, mas não o fazem, porque contraria a política da

alienação. É mais fácil manipular com assistencialismo
do que travar uma batalha com indivíduos politízados,

MaxWeber, em '1\Ética Protestante e o Espírito do Capi
talismo" esclarece que "O capitalismo atual, que veio para
dominar a vida econômica, educa e seleciona os sujeitos
de quem precisa, mediante o processo de sobrevivência
econômica do mais apto", ou seja, o indivíduô é forçado a'
se conformar, a aceitar as regras de comportamento capi
talistas, pois se fizer oposição será afastado desse cenário
econômico. É refém dos interesses estritos domercado de
trabalho, sempre pautado sobre conjunturas mercantis,
em função da sustentação do sistema capitalista, traduzido
em Globalização, Neoliberalismo, Pós-modernidade.

O redesenho proporcionado pelo professor Victor
nos colocou diante da trajetória do sistema capitalista
e dos sistemas de governo com um cenário de acertos

e desmandos. Despertou em cada participante politi
zado o entendimento e visualização da dimensão do

processovigente, conduzindo a uma reflexão sobre as

condições. sociais, políticas, econômicas e educacio
nais em que estamos inseridos.

CLEMIR TERESINHA DOS SANTOS, ALUNA 1.)A ESCOLA

!:lI: GOVERNO DA AM\lAlJ

Os textos para esta coluna deverão ter no móximo 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 serõo publicados).

Trabalho provisório no exterior é regido por normas brasileiras

JANAíNA ELIAS

CHIARADIA,
INTEGRANTE DO
INS-nTUTO CASSUI.!

. E PROFESSORA
UN!VERSITÁR!A.

tiça do Trabalho, entre outros itens,
a aplicação das normas previstas em

acordos coletivos e na legislação brasi
leira também durante o período em que
esteve fora do país.

O juiz da Vara do Trabalho que'
analisou o caso entendeu corretos
os argumentos do empregado quan
to a esse ponto, porém, o Tribunal

Regional do Trabalho 'da ga Região
(TR;T) aceitou a tese do empregador
de que a transferência foi definitiva,
e que deveriam prevalecer as normas

trabalhistas do país em que foi exerci-
do o trabalho.

.

No caso, o TRT considerou a Súmu
la n? 207 do TST, que estabelece que a

relação jurídica trabalhista é regida pe
las leis vigentes no país da prestação de

serviço, e não por aquelas do local da
contratação.

No TST, o empregado insistiu que
a aplicação da súmula ao processo não
era adequada, já que a transferência ti
nha caráter provisório. O relator, minis
tro Renato de Lacerda Paiva, lembrou

que o princípio da territorialidade não
é absoluto, porque supõe que o traba-

-

lho se realize de modo permanente em

determinado país..
Desse modo, prevaleceu o entendi-

..

menta de que a aplicação das normas

nacionais e acordos coletivos da cate

goria ao contrato de trabalho do empre
gado deverão prevalecer quando o tra
balho realizado em outro país se der em

caráter temporário. (fonte http://www.
tst.gov.br)
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Os acordos coletivos (firmados entre

sindicatos de trabalhadores e patrões)
e as normas da' CLT· (Consolidação
das Leis do Trabalho) são aplicáveis
a empregado no exterior, desde que a

prestação do serviço fora do território
brasileiro tenha caráter provisório,
conclusão essa' expressada pela Se

gunda Turma do Tribunal Superior do
Trabalho (TST).

Em determinada ação trabalhista,
um ex-funcíonário reivindicou na: Jus-
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FALA Aí!

" Não podemos·
aceitar dinheiro

público tão mal
cuidado. "

LUIZA HELENA TRAJANO, DONA
DO MAGAZINE LuíZA,·

sobre gostos de deputados
com passagens aéreos extensivo

o familiares.

"É O pior
momento que

já vivi no Senado. "
HERÁCLITO FORTES (DEM-PI),

SENADOR, sobre escândalos
com dinhei�o público envolvendo ..

aquela Coso.

" Os equívocos
são 10,15 casos

entre 513 deputàdos
e 81 senadores."

MICHEL TEMER (PMDB-SP),
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, em defeso dos porlo-·
mentores nos gostos com viagens.

·l\I1ototaxistas
.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado faz amanhãau
diência pública para debater o projeto de lei que regulamenta o exercício
das atividades dos prºfissionais que utilizam a motocicleta em transportes

. de passageiros (mototaxistas) ou em entrega de mercadorias e em serviço
de rua (motoboys). Em SC há milhares deles esperando por isso. O número
crescente de acidentes com motos é reconhecido e citado como um dos
motivos para a necessidade de regulamentação da profissão 'de motota
xisto e motoboy. Entre as exigências para o exercício da atividade estão a

idade mínlmn' de 2,1 anos para ser condutor, habilitação na categoria "1('
por pelo menos dois anos e a realização de curso de formação especial.
Hoje, a formação se resume a giros em torno de cenes em área fechada. Se
for para sair às ruas, as entidades representativas dos Centros de Forma

ção (ex-auto escolas) já avisaram que o custe da CNH será bem maior. Do
mesmo jeito que a exig�ncia de mais.aulas práticas para motoristas.

CÓDIGO·
Qual o vereador de Jaraguá que já teve
acesso ao novo Código Ambiental de
Santa Catarina? Quem deles já leu e in
terpretou o documento a ponto de apro
vá-lo sem restrições? Qliais os vereadores

.

que o compararam ao código ambiental
federal pum atestá-lo, .

sem vacilar,
como legislação .ideal para se garantir
a preservação do meio ambiente? Pois a

Câmara de Jaraguá já anuncia o envio
de uma moção de apoio ao governo do
Estado. Olhando, pelo visto, apenas pelo
ângulo político, jó que o minifúndio é'
uma característica catarinense e da re

gião também. Resumindo, não há outra

intenção que não a de agradar eleitores
agricultores. É, em primeiro lugar; o que
de fato interessa.

CARTÓRIOS
Depois de 100 anos (é lsse mesmo!)
novos cartórios estão autorizados a

funcionar·em Joinville, seis no total,
_

inclusive com concursos públicos. já
realizados. O que porá fim a um certo

monopólio, como em todo IlIgar acon

tece. A informação é do deputado Dar:
ci de Mattos (DEM). Para Jaraguá do
Sul há uma promessa formal de mais
de quatro anos feita por desembarga-

�
dor do Tribunal de Justiça ao vereador

ãl Jaime Negherbon (PMDB). Que ainda

� não teve o prazer de vê-Ia cumprida e

� muito menos os usuórios.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do MunidpioeComarcadeJaraguâ do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Iebetlã e OOciala De-signada

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

EDITAL DE IN TI MAÇÃ_O
Saibamtodos que 'virem O presente edital, que foram apresentados nesta serventia os titulas abaixo relacionados.ficando os devedores
intim���s a partir da publicação deste edital � os aceitar ou pag�r no tríduo legal J3 diasúteis] alertando-se, desde já quanto a
POSsibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sobpena de, em nao o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente.A presente pubhc8.9ão se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitartem), ou pagar(em)
ser(em)desconhecidas: sua lo�alizaça.o incerta, ig�orada �lI i�acessivel, ou �o�em) �sidentejs) ou domiciliada(s) fora da Circunscnção
�oe�������ddeac������S��9�1���'c)�«'��,t�nJl��edo êN�dJ�s � receber a intimação no en ereço fornecido pelo apresente, tudo em

Protocolo: 1 08057 Sacado: CANDIDO RODERTO C.FIGUEREDO GOMES CPF: 037.109.259-08
Cedente: CASASDAAGUAMATERIAIS PARACON CNPJ: 75.362.160/000
Número do Titulo: 149632/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 15/0312009 Valo, 110,00
Liquideçâc epós a intimação: R$10,00, Condução: R$18,82, Diligência: R$ 20,00. Edital: R$10,00

Protocolo: 108286 Sacado: D &D IND.COM DE CON.lTDAME CNPJ: 08.179.348/000
Cedente: J KTECIDOSLTDA CNPJ: 01.490.822/000

������lT!�l��g'§gtg�Rf�fLé��: Duplicata de Ve��������lfn�����i�����09 Valor 867,10
Liquidação após a intimação: R$1 0,00, Condução: RS 21,64, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 108266 Sacado:D&D IND. COMDECONf LTDAME CNPJ: 08.179.348/000
Cedente: J K TECIDOSLTDA CNPJ: 01.490.822/000

��:����������gb4 Espécie: Duplicata d����:��:��I: ���6��g8:oValor: 867, 1 O
Liquidação após a intimação.: R$10,00, Condução: RS21.64, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 108405- Sacado: MARCELO EICHENBERG CPF: 04i.o45.969-06
Cedente: WMK COM DE CELUlARES E PARABOLlCAS CNPJ: 72.449.168/000

I ���:::':T!t'WM9�g��-gE ��\'_t'll����upARABOLl CAS Data Vencimento: 10/10/2006 Valo, 109,80
Liquidação após a intimação: R$1 0,00, Condução: RSI6, 71, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 1 08656 Sacado: MAQUINASISENSEELTDA CNPJ: 82.986.175/000
Cedente: ANAP E COMERCIO D E CORREIAS LTDA EPP CNP J: 01.005.048/000

���:��T�t�����g�IR!�fLé�� Duplicata de Ven�:t������I���I��f8��09 Valo, 1. 720,00
Liquidaçãoapósa intimação: R$10,00, Condução: R$13,89, Diligência: RS 20,00, Edital: RSl 0,00

Protocolo: 108812 Sacado: CVI COMUNICACOESVlSUAUNTELlGENTELTDA CNPJ: 09.123.307/000
Cedente: \(ERSATlL IND E COM DE TINTAS LTDA CNPJ: 07.986.147/000
Número do Título: 06975-A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAlXAECONOMCA FEDERAL ' DataVencimento: 03/0412009 Valo,302,4O
Liquidação após a intimação: R$1 0,00, Condução: R$ 23,04, Diligência: R$ 20,00, Edital: RS10,00

Protocolo: 107968 Sacado:ABC,wMNISTRADORADEBENSLTDA CNPJ: 02.395.573/000
Cedente: MARCELO TEIXEIRA CPF: 671.476.749'87
Número do Titulo: 010328-4 Espécie: Cheque
Apresentante: MARCELO TEIXEIRP.. DataVe"cimento:.26/08/2008 Valoe 50.000.00
Liquidaçãoapósa intimação: R$10,00, Condução: RS4,74, Diligência: RS 20,00, Edital: R$.1 0,00

Protocolo: 108392 Sacado:ARQUIFER MEtALURGICALTDAME CNPJ: 81.627.861/000
Cedente: WMK COM DE CELULARES E PARABOLl CAS CNPJ: 72. 449.168/000

.

�����r:n�h(�l����-gE��l'.tl:l���r�ARABOLlCAS ' DataVencimento 15/01l?008 Valo, 191,00
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: RS4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital: RS10,00

Protocolo: 108402' Sacado:OSMl\RINARODRIGUESDEMORAES CPF: 355.571.259-49
Cedente: WMK CPM DE CELUlARES EPARABOLlCAS CNPJ: 72.449.168/000

-

���:::,�onT��':%1����gE ��l'_tcll����upARABOLlCAS Data Vencimento 19/10/2006 Valo, 310,00
Liquidação após a intimação: RS1 0,00, Condução: RS 32,90, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$1 0,00

Protocolo; 1 08440 Sacado:ADSDISTRIDUID.ORADE GAS LTDA·ME CNPJo07.925.791/000
Cedente: COPAGAZ DISTRIBUIDORADE GAS LTDA CNPJ: 03.237.583/000

���:��T�t��J69Ó63:RA�rE��e Duplicata de Ve����J:�i�i��f�l�g!g��009 Valor. 4 027,90
Liquidaçãoapósa intimação: R$10,00, Condução: R$18.82, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 108451 Sacado:ADSDISTRIDUIDORADEGASLTDA-ME CNPJ 07.925.7911000
Cedente: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA CNPJ: 03.237.583/000
Número do Titulo: R279069X ESEécie: Duplicata de Venda Mercantil porlndica�ão \

i .����:��aon��Ó�:;�i����:��Sj O,��, Condução' R$1 f���iii���ci�t�l���50���;ta;vr!$'i &8g9,80
Protocolo: 108453 sacado:ADSDISTRIDUIDORADE GAS LTDA-ME CNPJ 07.925.791/000
Cedente: COPAGAZ·DfSTRIBUIDORADE GAS LTDA CNPJ: 03.237.583/000

����������J�88g9:RA�rE��e: Duplicata de VeO�t���i�i��f�/2�;g��009 ValÓr. 1,308,90
Liquidaçãoapósa intimação: R$10,00, Condução: R$18.82, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 168497 Sacado: PRIMACASAMOVEIS E DECORACOESLTDAE CNPJ: 05.646.4441000
<Cedente: UNICAINDUSTRIADEMOVEIS.SA CNPJ: 90.441.>160/000

Número do Título: 865598/1 Espécie: Duplicata de Vehda Mercantil por Indicação •

Apresentante; BMlCODOBRASILSA' ;. Detavenôimehto: 0210<112009 Valoe 90,77
Liquidação após a intimação: R$'1 O,OO.·Condução: RS 8,96, Diligênqia:�$ 20M, Edital: R$I'O,OO

Protocolo: 108569 5acado'DEBORAIN'D réOMDO 'lESTUARIO CNPJ: 07.908.929/000
Cedente: LPH S.AINDÚSTRIA·E C0MERCIO CNPJ: 32.464.646/000

��:�������Eb�T�Z�lfspécie: Duplicata deD���t������t�:P1o���i�gõ�o Valor: 651,48
Liquidação após a intimaçáo; R$.10,00, Condução: RS8.96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

P��t�-��i�1-õã6õ7--s-�;;;d�:iiÃi.-�iiiAõos-s:;iTõs--·---·----------CPP817.360. 709-59
Cedente: ELFECAR COMERCIO DE PECAS PARAVEICULOS LTDA·MCNPJ: 07.082.545/000
Número do Titulo: 1/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: ELFECAR COMERCIO DEPECAS PARAVEICUlOS LTDA-WiJata Vencimento: 25/03/2009 Valor 2.122,00
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: RS 4,74, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$1 0,00

Protocolo: 1 08630 Sacado: MOACIR VI ECK CPF: 180.840.799-72
Cedente: VENTUSPNEUS IMPORTADORA EDISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/000

��:���������o Espécie: Duplicata de VD��t������t�������g�� Valor: 483,47
Liquidação apósa intimação: 1>$1 0,00, Condução: RS21,64, Diligência: R$ 20,00, Edital: RSl 0,00

Protocolo: 1 08669 Sacado;SOAR ES MONTAGEMINDLLTDA CNPJ: 08.794.132/000
Cedente: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO EIMPORTACAO SA CNPJ: 92.664.028/000

������onT�h����6����sTE��ie Duplicata de VD�:if.';,';i���r�rJ6m�i809 Valo, 219,00
Liquidação após a intimação: R$10,OO, qondução:'RS16,00, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,OO

Protocolo: 108697 SacaBo:ANDERSON LARADIAS CPF:054.984.639-62
Cedente: VALDOCIR HAAS ME CNPJ 03.986.145/000
Numero do Titulo: 19085-4 Espécie. Duplicatade V,enda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAlXAECONOMCA FEDERAL Data Vencimento: 02/0412009 Valor 600.00
Liquidação após a intimação: R$1 0,00, Condução: RS 13,89, Diligência: RS 20,00, Edital: R$1 0,00
-------------------------------------------------------------------_-_-

Protocolo: 1 08797 Sacado: P.MRTBENERCIAMENTOiEXrEIS LTDA CNPJ: 07.675.419/000
Cedente: EQUIMOV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACCNPJ: 05.935.312/000
Número do Título: 652413 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil porlndicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 06/04/2009 Valo, 1.160,66
Liquidação após a intimação: R$1O,00, Conduçâo.Râ 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo,108837 Sacado: MAMAE E BEBE COMERCIO ROUPAS LT CNPJ: 09.193.718/000
. Cedente: HSBC BANKBRASILS/ABANCO MULTIPLO

I ��;����,T�t��Jb9JÃ%� B�Ailr� �u�������i:���rcanti���ç���r;�nto 09/0412009 Valor 407,14

I Li�i��ç�����_._I�t:�������_��:�_0�c.�����:���S_8�:�:?'����:i��_�_�_��_�: Edital R$10,00

Protocolo: 108394 Sacado: JOAOCARLOSDASILVA CPF: 418.668.949-00
Cedente: WMKCOMDECELULARES EPARABOLlCAS CNPJ: 72.449.168/000
Número do Titulo: 000893-1 Espécie: Cheque
Apresentante: WMK COMDE CELULARES EPARABOLlCAS Data Vencimento: 06/05/2004 Valo,208,00
Liquidação após a intimação: R$1 0.00, Condução: RS23,04, Diliqência; R$ 20,00, Edital: R$1 0,00
------------------------------------------------------------------------------- �

Protocolo: 108723 Sacado:ARIOVALDO J.D.QUADROS CPF: �94.267.299-68
Cedente: REGINAGREUEL CPF: 036.636.469-39
Número do Titulo: 25 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: REGINAGREUEL Data Vencimento: 10/0112009 Valo,500,00
Liquidação após a inlimaçâo: R$10,00, Condução: RS 20,23, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

p�cl.;;;�i�1-õã:,96-s-�;�d�:N-ÉüsÃSiLVEIRAM-FRÃNCÃ-------------CPP951.691. 809-34
Cedente: LENZI & "ILHOS LTDA CNPJ: 80.126.840/000

! Num� do Título: 0177004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil porlndicação
Ap..sentante: BANCODOBRASILSA DataVencimento: 0510412009 Valo, 177,00
Liquidação após a intimação: R$1 0,.00, Condução: RSI3.89. Diligência R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 108829 Sacada: ELlSANGELAAPARECIDAVICENTE DE LlMAME
.

CNPJ: 08.882.2·74/000
Cedente: INO E COMDECONFECCOES DALAIS LTDAME CNPJ: 86.731395/000
Número do Titulo: 10295/311 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BANCO REAL

.

Data Vencimento: '0410412009 Valor. 502,72
_

.1 Liquidação após a intimação: RS10,00, Condução: R$8,96, Diligência: R$ 20.00, Edital: R$10,OO
-----------------------------------------------�-------_-----------------_------

II /"

Margot Adelia Gnlb_ba Lehmann, Tabeliã e Oficlala Designada

GERAl----------

Saúde deve passar
por mais um ajuste
Secretário só aguarda definição doorçamento.
JARAGUÁ DO SUL

Quase três -anos se passa- ,

ram desde a assinatura do Ter
mo de Ajuste de Conduta que
pretendia resolver parte dos

problemas relacionados à saú
de no município, Mas, o TAC

.

continua gerando dor de cabe
ça aos responsáveis pela pasta
jaraguaense. Com ele, médicos
e, dentistas deveriam respeitar
os horários para os quais foram
contràtados a partir de cartão

ponto.eletrônico. Caso centrá
rio, os profissionais seriam pe
nalizados.

No entanto, pouco mudou
até agora. E, o assunto voltou
para a mesa do secretário. Se

gundo Irineu ,Pasold; uma pro
posta para ajustar a situação da
cidade frente ao Ministério PÚ
blico de Santa Catarina deve ser

finalizada em breve. Nela, tanto
a questão salarial dos médicos,
quanto o cumprimento dos servi

ços e a ínstauraçãç de novos pro
gramas serão reavaliados. Segun
do Pasold, umal das alkternatívas
seria grastífícar os profissionais
por produtívídade ao invés de se

. oferecer salários mais altos que
aqueles pagos hoje "Não é difícil

ATENDIMENTO

plica. O saldo da Saúde em 2009
alcança os R$ 53 milhões, só que
já foi preciso fazer um aporte de
R$ 3,5 milhões para garantir a

-

fuIic;ionalidade do setor até o fim
do ano.

Hoje, faltam dez clinicos para
que todas as unidades atendam'
com capacidade total, Nas espe
cialidades, as filas mais preocu-:
pantes estão na ortopedia, car

diologiae ginecologia.

Intuito de novo ajuste de conduta é melhorar o atendimento nos postos

guida, bateu contra o abrigo de
passageiro de ônibus. Com o im

pacto, o ponto de ônibus acabou
se desprendendo e parou cerca

de 20 metros de distância. O car
ro era emprestado, a motorista,
de 'nome não diovulgado.: não
tinha Carteira de Habilitação e ,

para completar, segundo a PM,
estava embriagada.Segundo in-

fazê-los cumprir, porém, existem

compensações que precisam ser

analisadas", comenta.
Por-conta da: queda na arreca

dação, o projeto só depende do
balanço definitivo do orçamento'
disponível na Prefeitura., o que
deve acontecer até maio. "Se ti
véssemos dinheiro, poderíamos
aumentar salários, disponibilizar
mais remédios na rede pública e

aderir a outros p�ogramílS:'t'e?<:i):

formações dos policiais, o bafô
metro indicou 0,77 miligramas
de álcool por litro de sangue,
quando o penrrritido é apenas
0,1. A condutora foi presa em

flagrante, junto com o proprie
tário do automóvel. Outros dois.
acidentes foram registrados na

noite de segunda-feira. Por volta
.das 23h, na Rua Procópio Gomes
de Oliveira, Centro, um Fiesta de
Frei Rogério colidiu em uma Sa-

-

veiro de Joinville. O teste de alco
olemia do motorista do primeiro
registrou 1,48 ml/l e ele teve de
dar explicações à Polícia Civil.

Um pouco antes, na Rua Fri-

.

da Krüger, Barra do Rio Cerro,
outro Fiesta, este de Jaraguá do
Sul, bateu errrum Vectra de Péro
la do Oeste. O condutor do Ford
foi pego pelo bafômetro e levado

.

para a Delegacia.

Embriagados provocam três acidentes
Colisões entre segunda-feira e terça-feira envolveram motoristas bêbados
.JARAGUÁ DO SUL

O feriado foi marcado por um
.

acidente de trânsito que causou

espanto em quem .transitou pela
Rua Carlos Oeschler, Bairro ilha
da Figueira, ao longo do dia. Du
rante a madrugada, uma mulher
dirigindo um veículo Crossfox,
com placas de Jaraguá do Sul,
invadiu o acostamento. Em S8-
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MORRO PELADO

Caminhada ecológico
e educoção ambiental
Sábado é dia de se andar pela floresta'

SCHROEDER

A primeira caminha ecológi
ca da 4a edição do Ecoturismo,
promovido pela administração
pública de Schroeder, está mar

cada para sábado (25). Os par
ticipantes devem chegar à sede
da prefeitura às 7h40. No local,
um

. ônibus estará disponível
para levar os' integrantes até
o ponto de partida do passeio
pelo Morro Pelado, no bairro

_ Schroeder III. Ao todo, 2,lkm
vão ser percorridos, com dura
ção prevista de 40 minutos para
ir e mais 40,minutos para voltar.
O grau de dificuldade é leve.

De acordo com o assessor da

pastade Turismo, lvânio Laube
Dalton, o objetivo é oferecer ati

vidades de esporte e lazer para
aos moradores, além de pro-.
mover os pontos turísticos da
região e a educação ambiental.
O evento não é: competitivo e

",_' deve atender a.todas as pessoas,
por isso, o roteiro está dividido
em grau de dificuldade: leve,
moderado e difícil.

Os interessados podem se

inscrever até hoje, na secretaria
de Agricúltura, Indústria, Co
mércio, Turismo e Obras, com o

assessor Ivânio Laube Dalton.

DAIANA CONSTANTINO

Caminhado ecológico pelo Bracinho em,Schroeder no ano de'2006

Vagas limitadas para o passeio
,

o valor da inscrição é de RS
'5 e as vogas são limitados o 30
pessoas. Poro participar, o pes
soa deve ter no mínimo 15' anos
e apresentar o, autorização do

responsável. Mais informações
, pelo telefone (47) 3374-1191 ou

através do e-mail ivaniol@schro
eder.sc.gov.br ou no si te www.

schroeder.sc.gov.br.

Ecoturismo ·e aventura com

28 quilômetros de pedaladas
CORUPÃ Zeininger, a intenção é valo

A exemplo do município rizar os pontos turísticos de
de Schroeder, Corupá pro- Corupá, além de oferecer aos

move neste sábado (25) um
. participantes lazer, esporte e

passeio ciclístico contornan- educação ambiental. O 'lança
do o Rio Pedra de Amolar. O menta desse projeto foi no úl
percurso será de 28 km. A � timo dia 28, com a expedição
pedalada acontece através do pela rota do Rio da Bruaca.

- projeto '1\s 12 Rotas do Turis- Parapartícipar do Circuito
mo Ecológico e de1\ventura", 2009 de Ecoturismo e Aventu
promovido pela Prefeitura. Os ras, basta fazer a.ínscríção 15

principais atrativos são: estra- dias antes da data do evento.
da panorâmica, mirantes, vida Os interessados devem entrar
silvestre, Prainha da Orna, Ca- -em contrato através do telefo
choeira do FaxinaI, Vale dos ne (47)3375-6505 ou pelo e

Búfalos, Morro do Garrafão. mail turismo@corupa.sc.gov.
De acordo com o Chefe da br ou no site www.cor.upa.

Divisão de Turismo, Roberto bsc.gov, r.

MP e Hospital Santo,Antônio
debatem o Termo de Ajuste
GUARAMIRIM sem realizados somente pelo

Hoje, o Ministério Públi- SUS" Isso porque a promoto
co vai apresentar o TAC (Ter- ria constatou irregularidades
mo de Ajuste de 'Conduta) do na autarquia.' Por exemplo,
Hospital Municipal Santo An- a maior parte das cirurgias e

tônio. A reunião será realizada consultas vinham sendo feitas

� no Fór�� de �uaramirim c�m pelo sistema particular e com

=: a administração da autarquia, médicos contratados sem con-

� 'Prefeitura, advogados e .pro-> curso públíco. .

'

motores. Segundo a gestora da - Mas, ft<;>. último dia.B 'o MP
unidade e secretária de Saúde, avaliou a.deeisão e abriu uma

Aline Mainardi, a expectativa exceção para atender os 40

.:»

é de qu� a promotoria �ceite pacientes que estavam com

o atend�mento aos pa�Ientes cirurgias agendadas. Já as

credenciados ao SUS (SIstema escalas de sobreaviso, anes

Unico de Saúde), conveniados tesia e obstetrícia, foram re

particulares e privados.
'-

tomadas até o dia 30 de abril
- No começo deste mês, à

.

com o serviço de raio-X tam
MP solicitou à direção do Hos- bém normalizado na unidade
pitaI que todos os serviços fos- hospitalar.

Rodeio Country
Montaria, em Touros

Futiboi

RO'DEI'O
CRIOULO
NACIONAL

Sorteio de duas TV' s 21',
'

para ingressos compradós
para o rodeio

.2.

i
a.o·"olo do lt.p.rlli � ae .g

o

(47) 3458-0101 �
.�
o
'C
�

I
�
;-

Site: www.ctglj.com.br i
e-mail: ctglj@netuno.com.br E

:i:

Fone: (47) 8846-3432 .j
, '., .(47) 3376-3694 �
________�� ·e .

�

INGRESSOS ANTECIPADOS
PARA OS BAILES

Postos dê Vendas:

• Posto Marechal
• càsa cameeíra
• Posto Marcolla
• Gauchita
• Smurf's Lanches

Entrada do Rodeio:
R$ 5,00

Sexta: R$ 15,00
Sábado:

__
R$ 18,00

Domingo: Elas Grátis
-Eles R$ 5,00

Estacionamento:
-R$ 5,00

Rua Augusto Demarchi, 72. - Três Rios do sul
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Incêndio destruiu área do polco

Curupira vai
"reabrir dia 8
JARAGUÁ DO SUL

A reabertura do Curupi
ra Rock Club, após reforma
provocada por um-incêndio
ocorrido no final do mês pas
sado, já tem data marcada.
No próximo dia 8 de maio,
sexta-feira, cinco bandas da
região sobem ao palco para
inaugurar a nova estrutura
do reduto guaramirense.

Às 22h, a vez é do punk
e hard core da Arrogantes,
de Jaraguá do Sul. Em segui
da, Los Murrachos assumem

os microfones e, uma hora
depois, cedem- espaço para
a The Tripper. Madrugada
adentro, o público vai ou

vir ainda 9 heavy metal da
Marisco de Cultivo, de São
Francisco do Sul, e o rock'n
ro11 da Cadeiras Quebradas.
Os ingressos custam R$ 5.

No sábado, a agenda de
shows continua com outras

quatro bandasBattalíon (Ita
jaí), Em Ruínas (São Paulo),
Headtrashers (Cascavel) e Ar
senal (Itajaí). A casa abre às
zoh e o acesso vale R$ 10.

'

Festival de rock
terá ofidnas

Estão abertas as inseri
ções para quem quiser par
ticipar da terceira edição do
Baú do Rock Festival, mar

cado para-acontecer nos dias'
10, 11 e 12-julho no CTG
Laço Jaraguaense. A ideia'
é abrir espaço para os mú
sicos que têm interesse em

'

ministrar oficinas durante o

evento. Outras informações
devem ser solicitadas pelo
e-mail baudorockfestival@
gmail.com ou através do te
]pfnne 8402-9408.

CINCO MESES DEPOIS

GE�l--------------------

o início de uma vida nova
Casas pré-fabricadas começam a serentregues em 15 dias
JARAGUÁ DO SUL

A atendente de guichê, Vera
Lúcia de Oliveira, 44 anos, con

ta os dias para começar uma

vida nova. Ela vai receber uma

das 30 casas pré-fabricadas que
estão em construção através do
'Projeto Ressoar no município.
O primeiro lote de casas, no

Bairro Tua Martins, vai abrigar
sete famílias e deve ser entre
gue dentro de 15 dias, segundo
a Secretaria de Habitação.

"Quando a Prefeitura me

ligou, há um mês e meio, di
zendo que eu ganhei uma casa

e um terreno, quase não acre

ditei", relembrou Vera. Ela, o

marido e as três filhas - duas
adolescentes, de 16 e 14 anos

e uma menina de um ano e

quatro meses - moram em

uma' área de risco no Bairro
Estrada Nova.

Há dois anos á família es

tava inscrita no programa de
financiamento de moradias

populares da Prefeitura. Mas
o desejo de deixar a área de
risco ficou mais forte depois
da enxurrada de novembro,
quando a casa de madeira da
fãmília começou a ceder. ''A
Defesa Civil orientou a gente
a sair da casa, mas a gente não
tinha para onde ir: Teve uma

noite que choveu tão forte que
a gente foi dormir na casa de
um vizinho", comentou.

Assim como Vera, outras

,29 famílias esperam pelo dia
da mudança para a casa nova.

As residências são de ma

'deira, têm 36 mZ e estão sendo
,

"-

construídas pela empresa Mata
Viva Casas, de Agronômica
(Alto Vale do Itajaí). Conforme
Maristela, as obras da parte elé
trica e hidráulica, instalação de
fossa e filtro, pintura e piso se

rão bancadas pela Prefeitura.
A Administração Muni

cipal também pleiteia outras

125 casas .através da Cohab'
(Companhia de Habitação de
Santa Catarina].

'Quinze dos famílias atingidos pelo� chuvas de novembro .lião morai' em cosas novos no bairro 'Tifo Martins

JARAGUÁ DO SUL

Depois de comemorar o Dia
Nacional do Livro, na semana

passada, Jaraguá do Sul tam
bém tem uma programação
especial para a versão mundial
da data. Amanhã, entre as 9h e

'17h, o Centro Histórico da cida
de vai ser transformado em um

ponto de encontro para quem
_ gosta de literatura.

'

� Tanto na Biblioteca' Pública
� Rui Barbosa, quanto nos arredo
� res, o público terá a chance de

participar de sorteios de publica-

ções e palestras com os escritores
Gil Salomon e Loreno Hagedom. '

Além disso,' ainda estão marca
das sessões de contação de-histó
rias e apresentações de peças de
teatro. O acesso é gratuito.

Em seguida, acontece mais
uma edição do Círculo de Lei
tura. Dessa vez, os convidados
são Joyce de Oliveira e Cláudio
Guimarães. O casal lançou "Ter
ra Sem Fronteiras - Do Sul do
Brasil ao Alasca" em outubro
de 2008 e irá falar a respeito da
viagem que deu origem ao livro.

Segundo a diretora de habita
ção, Maristela Menel, todas as

moradias serão, entregues no

dentro de 60 dias. Os terrenos

estão localizados nos bairros
'São Luís, Tifa Martins, Barra
do Rio Cerro, Estrada Nova e

Rio Cerro II. DAIANE ZANGHELlNI

Programação comemoro Dia do Livro.
Centro Histórico vira ponto de encontro de quem se interessa por literatura

Acesso do público é gratuito

Elespassaram por 17 países até o

chegar ao Círculo Polar Ártico e,
no retomo, contaram a aventura
em 392'páginas e 50 fotografias.
Ao todo foram 252 dias vividos

por estradas da Argentina, Chile,
Peru, Equador, Panamá, ilhas Ga

lápagos, Costa Rica, Nicarágua,
Honduras, Guatemàla, México
e Estados Unidos. O Círculo de

,

Leitura começa às 17h na Grafi
pel Megastore. A participação é
aberta ao público e_ sem custos.

KELLY ERDMA.NN
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-----0 AN'O É
. CONFRONTO ENTRE

IMPRENSA E BANCÁRIOS
- A edição de 18 à 24 de abril.

de 1981 do jornal O Correio do
Povo trazia em sua famosa co

luna "Confira a História", escri
ta pelo Barão de Itapocu, um

pequeno texto relatando um

evento da sociedade que datava
30 anos atrás: um jogo benefi
ciente entre a Rádio Imprensa
(Rádio Jaraguá, o programa de

esportes P-9 e a equipe do Cor
reio do Povo) contra os Bancá- _

rios {na época o Banco Inca e o

Banco Nacional do Comércio).
O Jogo aconteceu no dia 22

1 de abril de 1951, no estádio do

Clube Atlético Baependi. Esse
confronto só aconteceu com a

finalidade específica de partici
par de uma campanha da épo
ca, feita pelo Dr. Napoleão Ro

drigues Laureano, para ajudar
pessoas com câncer, área espe
cífica do renomado médico.

_Até os próprios jogadores
acataram a ideia no ato das

inscrições. Cada um pagava o.

valor único de cinco cruzeiros

para ajudar.a campanha. O pú
blico também colaborou com-'
parecendo em massa ao estádio
do Baependi.

ONDE É, ONDE É?
Essa foto é de uma grande empresa da cidade. Você sabe em que

ano ela. foi tirada? Ou o que acontecia no dia dessa foto? Detalhes so

bre com era e empresa naquela época? Se você tem essa, ou outras in

formações relevantes, entre em contato com o arquivo Histórico pelo
telefone (47) 3275 1300 ou mande um e-mail para arquivohistorico@
jaraguadosul.com.br.

EDITAL ",,!,""

Registro de I móveis da Comarca de Jaraquá do Sul I SC
.

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá dó Sul I se. torna público pelo presente
edital, que INGWALDO RAMTHUN, CI n" 3.522.686-9-SSp;ISP. CPF n"
483.652.388-53, aposentado. casado com LOURDES TOPAL

�.,RAMTHUN, CI n' 4.588.993-4-SSPISP, CPF n' 086.144.858-83, do lar, !;;
brasileiros, casados pelo regime da comunhão, universal de bens, �
anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua
278-HenriQue �anssen n" 100, Bairro Nova Brasilía, nesta cidade; (o' ___:<II
WALDEMAR RAMTHUN, CI n' 15IR-162.337-SESPISC, CPF n'
055.076.859-91, aposentado, casado com ElFRIDA DRAGER '--__-"-......>--.!'--"-_.___.

RAMTHUN, CI n'3.641.291-SSPISC, CPF n'040 455.0B9-4?,
aposentada, brasileiros, casados pelo regime da comunhão universal de bens, anterior a vigência da lei
6.515m, residentes e domiciliados na Rua 37-João Planincheck s/n", Bairro Nova Brasília, nesta cidade,
requereram com base no art 18 da Lei n" 6.766179, o .REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas

ruas Rua 37�João Planinchecke 278-HenriqueJanssen, Bairro Nova Brasilia, perímetro urbano deJaraguá
do suUSC, abaixo, caracterizado, aprovado pela prefeitura Municipal de Jaraguá do SuUSC, conforme
certidão n" 3991200.8,. expedida em 09.12.2008, assinando como responsável técnico, a arquiteta e

urbanista Rafaela Hass Bonatti. CREA n" 063864-5, ART n" 2748661-9. O desmembramento é de caráter
residencial possui a área total de 1 0.438,32m', sendo constituído de 5(cinco) parcela e remanesCente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação do
presente edital, e devera ser apresentada por escrito perante a Oficiala quesubscreve este, no endereço da
Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do SullSC '

JARAGUÁ DO SUL, 14 DE ABRIL DE2.Q09.
AOFICIALA

VOCÊ SABIA?
A rua dessa semana é a Domingos Rosa,

a que sobe para o Morro da Boa Vista. A

biografia de Domingos Rosa está intima
mente ligada ao fundador Emílio Carlos'
[ourdan. Domingos era o filho mais velho
de João Estevão de Oliveira Rosa e casou

se com Rita Veríssima da Conceição e tive
ram oito filhos. Do seu segundo casamento,
com Arminda Ramos Rosa, teve três filhos,
Do terceiro e último casamento nasceram
mais oito crianças. Domingos trabalhava no

Estabelecimento Jaraguá, de [ourdan. Em
dezembro de 1893, os trabalhadores desse
comércio tiveram que desocupar o engenho
que foi tomado pelas tropas federalistas de
Gumercindo Saraiva. Durante esse período
de invasão, Domingos Rosa atuou em prol.
da sociedade Jaraguaense, indo em busca de
melhorias. Mas sua maior dedicação, duran
te toda a vida, foi a fabricação de açúcar e a

farinha de mandioca. Domingos faleceu no

dia 9 de maio de 1946 com 80 anos ..

�.

• Uma companhia de Chicago fez a primeira
experiência de transmissões de TV por pay-per
view. Osfilmes eram enviados para 300 famílias
uscndo a rede telefônica (l de janeiro)

• A 22° Emenda da Constituição dos EUA é
ratificada, limitando o mandato presidencial a

dois mandatos de quatro anos (27 de fevereiro)
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SAÚDE

VALE A PENA
INVEST.IR EM

SI MESMO
,Emagrecer com bom

humor é o 'melhor remédio'
,

para a silhueta perfeita
'

Manter o peso ideal faz possam ser usados, mas sim
bem ao ego, afinal quem não que precisam de acompanha
gosta de usar toda e qualquer menta individual e frequente.
modelagem de roupa e, assim, A recomendação é que tais
estar sempre na moda. remédios sejam usados nos

,

É preciso reconhecer tam- casos mais graves de obesida-
bém que esta não é uma tarefa de, nos quais a reeducação ali
fácil uma vez que os proble- mentar não basta. De um modo
mas com o excesso de peso já geral, o melhor método ainda é
são observados nas crianças, mudar os hábitos na hora das
situação que preocupa pedia- refeições. Outra tarefa difícil,
tras e educadores. não somente porque é difícil

Algumas dietas e medica- abolir certas guloseiinas do car

mentos prometem verdadeiros dápio diário como também por
milagres, ou seja, perda de peso que a maioria das pessoas come

em pouco tempo, mas os re- fora de casa e aí entram vários

sultados satisfatórios, às vezes, fatores como a falta de tempo
,;.- ,

custam prejuízo à saúde e à be- 'para sentar-se a mesa e comer

leza. O cha:mado "efeito sanfo- direitinho, falta de dinheiro
na" (emagrecer,engordai, ema- para uma refeição completa to

grecer.•. ), entre outros, deixa a dos os dias e também o próprio ..

pele flácida e- pode até causar hábito de optat pelo salgadi
rugas precoces no rosto. nho, sorvete, doce etc. E assim,

Os remédios para emagre- a geração de obesos vai fazendo
cer devem ser usados com .os seus adeptos.
critério" e sempre sob a orien- .O hábito de comer coisas

tação de um médico especia- erradas ainda é o maior vilão
lista. Todo cuidado deve se ter nesta história, afinal um pas
com aquelas fórmulas que são tel de queijo (daqueles gr�n
receitadas para todas as pesso- des!) frito na hora, acompa
as, sem levar em consideração nhado de um refrigerante' bem
às condições individuais. Fuja gelado, é muito mais atrativo
disso mesmo que tenha sido do que qualquer outra opção
receitada pelo médico porque, mais natureba. É preciso de
infelizmente, existe muita "pi- terminação e força de vontade

caretagem" no mercado; pro- até o organismo acostumar-se

cure sempre um profissional 'com a nova rotina.

idôneo, cuja competência seja ,Outro erro frequente é dei-

comprovada. xar de comer imaginando que
Geralmente os medicamen- assim vai emagrecer. Puro en

tos, que auxiliam no processo' 'gano, o que vai acontecer é
de emagrecimento, contêm ini- que o cérebro entenderá a fal

bidores de apetite, queimadores ta de comida como um sinal
de calorias, hormônios tíreoí- de alarme tornando o metabo
díanos, controladores da sa- lismo lento a fim de armazenar

ciedade, laxantes e diuréticos, a energia (as' gorduras!!!) que
calmantes e antidepressivos-e estão no corpo. Não vai emagre
todos eles têm efeitos colaterais cer. Assim, é preciso fracionar
e podem até causar, dependên-

"

as refeições e manter o aparelho
da, isto não quer dizer que não digestivo em funcionamento.

VARIEDADES----�----

o

§:.
':3
�
o
(/)

�

DICAS VALIOSAS
Aqui vão algumas dicas que ajudarão a começar a

mudar seus hábitos, mas o bom mesmo é pedir ajuda ao

médico nutricionista:
• mude tudo o que for possível para a versão light,

desnatados e gordura 0%;
• todos os dias tome café da manhã antes de sair de

casa, leite desnnmdo, pão integral com requeijão light,
aveia e fruta.

• leve na bolsa barrinha de cereais ou palitos üe ce

noura crua e come-os no intervàlo entre o café d� manhã
e o meio-dia.

• na hora do almoço, coma primeiro a salada, encha o

,

-

prato de folhas verdes, tomate e legumes; depois não dis
pense o arroz e feijão (pois esta é a melhor, combinação
que existe), carne grelhada e não ceda à tentação de comer

frituras e alimentos ricos em gorduras.
'

• À tarde, invista novamente na barrinha de cereais ou

palitos de cenoura.
• Na honido jantar, vale a sugestão do almoço.

'

TENHA PACIÊNCIA E 'ERSISTÊNCIA .

Vá com calina quonto o esto sua-nova opção, procu
re não ,ficor oflito e neurótico com o ossunto "comido",
oprenda o combinor os olimentos e, principolmente.
pense ria horo de encher o proto, preferindo sempre os

opções noturois. Não precisa deixo r de sair com os

amigos; em coso forre o estomogo com solaito e fru-
- t!lS assim você não sentirá aquela fome louco e nem

vai se encher de pino, uma fatio vai bostõr; você
ainda poderá pedir um filé grelhado e nem ligar
para o turma do deixo-disso, porque é bom lemb!or
que nõo faltarão pessoas paro fazerem você mudar
de ideia.leve tudo no melerbom humor, mos nõo
perco o seu foco, ou seja, "menos peso, já!"
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PROMOçAo
DE CARROS E MOTOS

1 �O% FINANCIADAS
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St b Jaraguá do Sul - (47) 3274 .. 1900 Blumenau - (47) 3331-4500 Brusque - (47) 3355-4500
.

ras OUrg Rua Reinaldo Rau, ,414 Itajaí - (47) 334,4-7000 Rio do Sui - (47) 3522-0686
Fotos para fins ilustrativos,Eampanha Quem disse que o Verão Acabou - Ofertas Quentíssimas Str�SboUf9. Peugeot 207 XR l.4l flex, 3 portas, pintura sólida, anolmodelo 08/09 e 09/09, equipado de 1Me com ar-condlclonado, direção hidráulica, vidros elétricos ,Siíanteiros e travas elétricas nas

portas e porta-malas «nn ennada + parcelas de 399,00. Promoção válida para quem financiar mm o Banco Peuqeor, com entrada de 56,189% conforme simulação a seguir. Simulação. modalidade leasing pelo PSA Flnence Arrendamento Mercantil S.A., considerando o veículo Peugeot-207 XR
l.4l flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo09/09. Pr�o público sll9€rido para venda à vista a partir de RS 35.990,00 para todo Br�sil com frete induso. Plano de 60 meses, sendo: entrada de RS 20.222.41 (56,189%) à vista + 60 parcelas mensais totais fixas de RS 399,00, com vencimento da .

'1' (pomeira) parcela para 30 dia< Ta.. Interna de Retorno (TIR) de 16,6269% a.a. e 1,29% a.m. O CET (Custo Efetivo Total) da operação de arrendamento mercantil é de 19,3499% a.a, e 1A85'16 a.m., com inddênda de ISS e TC indusa no CETValor total do veículo a prazo: de RS 44.162,42. Sujeito
a aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio.Peugeot 207 Passion XR l.4l Hex, 4 portas, pintura s'ólidit, ano/modelo 08/09, frete incluso. Preço público sugerido para venda à vista: a partir de RS
39,490,OO,$omente para quem �naru:iar com o Banco Peugeot, com entrada de 54,805%«lnforme simulação a seguir. Simulação, modalidade lea'sing pelo PSA Finance Arrendamento Mertanti! S.A., considerando o veírulo Peugeot 207 Passlcn XR l.4l flex. 4 portas. 08/09, pintura sólida. Preço
publico sugerido para venda à vista: a partir de RS 39,490,00 para todo o Brasil; com frete índuso. Planode60 meses, sendo: entradõ de R$ 21.642,49 (54,'805%) ii vista + 60 parcelas mensais totais fixas de RS 449,00, com vendmento da 1a (prtmeira)-parcela para 30 dias, riR de 16,6269% a.a.

BANCO PEUGEOT e 1/29% a.m. O CH da 0Pfração de arrendamento mercantil é d.e 19,0306% a.a. e 1,4623% am., com inddenda de ISS e TC lndusa na CEI. Valor total do veículo a prazo: RS 48.582,49. Sujeito ii aprovação de crédito. As condjçõe� adma poderão ser alteradas se houver alterações significativas no

mercado financeiro, sem aviw prévio.Peugeot 206 Sensation 1.4l flex, 3 portas,pintura metálica Preto Perla Nera, ano/modelo 2008/2008 e 200812009_ Preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 27:300,00, todo o Brasil (ex(eto Zona franca de Manaus} com frete incluso. Taxa de
0,99% �.m. de juros para a linha Peugeat 307 HB Presense e 307 HB Presence Pock, Ano/Modelo.: 2008/2009, modalidade leMing 'pelo PSA Finance ArrendamenW Mercantil SA com entrada a partir de�O% e saldo em 24 parcelas.Peugeot 207 ESCAPAOE 16 Fi", - 5 portas -

Ano/Modelo.:2009/2009 _ Ar condicionado Oigital-- .Direção Hidráulica - Vidros e travas elétricas - Computador de Bordo - Sensor de chuva - Bancos Esportivos - Retrovisores elétricos - Acendimento Aurom�tjco dos farôis - Pintura sólida _ Frete Incluso - Preço à vista ii partir de RS
46.6oo,00.Es1oque nas (oncessionárias StrasboiJl9.:pelKJeot 207 HB XR lAl fi" - 3 portas, ano/modelo 2009/2009 - 02 unidades; Peuqeot 207 Passion XR lAl fi" - 5 portas, ano/modelo 200812009 -10 unidades; PelKJeot 206 Sensotion 1.4l flex·3 pertas- pintura sólida-ano/modelo
200812009 - 10 unidades; Peugeat l07 HB Presence Paei< 10 unidades; Peugeat 207 Escapadel ,6 Rex • 5 portas - ano/modelo 200911009 - 10 unidades,Prazo de vigência da promoçâo de 18/04/2009 à 30/04/2009, ou enquanto durarem o, estoques. fotos somente para fins ilustrativos. Nâo
cumulativa para outras promoções. P�ra mais informações sobre preços e{ondiçôeresP.edais, «msulte a R�e de Concessionárias Strasbourg ou ligue para 0800-7031424 ou acesse: wwwpeuqeot.cem.br,
De Segunda à Sexta das 8h às· 19h Sábados até às 17h. - www.strasbourg.com.br

'

DIRIJA, ESSE PRAZER
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Pmc.1nte1 Pemium Dual Con! nua

Remiria 4GB I HD :25068

�,; DJD-IlW I leia 14.1"
.

' Yhbr.am integrada
5siema linux

.

kt� �iQ (tom ele, "'1111
.. � W��.�1�1l1hll.

" I

EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

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

Agropecuárias, Lojas em geral e Industrías.

AGORA- EM NOVO ENDEREÇO
'Rua 28 de Agosto, 439 - Sala 02 - Guaramirim

Fone: 3370-1263

comercial®tropicalembalagens.com.br -:

Celular: 9991-5209 ou 8427-2718
(plantão finais de semana e feriados)

DeJ/>.f\OS
III. Notebookli

3273-6859
RJ' Reinoldo Rau, 67 • Centro

Ofertas válidas enquanto durarem os estoques, sujeito a alteração sem aviso i>révio. 'garantia de 1(um) ano balcão
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Auto Mecânica

• CHEVROLET
ASTRA - Vende-se, Sedam 2.0, 02, 4

pts, completo + GNV, quitado. Ir:
9101-8302.

ASTRA - Vende-se, ou troca-se,
hatch, compl, documentos até 2010
ok. Tr: 3273-7Q07 ou 9136-3683.

CORSA - Vende-se, azul, 06, ótimo
est. R$11.000,00. Tr: 3370-0983

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

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

aD1iT11

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

(47) 3275-3105

9607-2022

KADETT - Vende-se, 91, 1.8, azul,
bom estado. R$ 5.800,00. Tr: 9182-
3510

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

• FIAT .

FIORINO - Vende-se, 06. Tr: 3370-
7144

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

UNO - vende.se 99, azul marinho, 2°
dono. R$12.000,OO. Tr: 9931-1880

• FORD .'

COURRIER - Vende-se, 99, 1.3,
branca, AR, OH, TE, AL, capota,
emplacada. R$ 16.000,00. Tr: 9124-
6460.

FIESTA 1.0 - Vende-se, GNV (1997):-
4 Portas, Trava, Alarme, CD PJayer c/
MP3 + Par 6,9", LDT, Todo Revisado;

4 Pneus Novos, cor Vermelho. Ótimo
Estado! Entr.: R$ 5.000,00 + 36x de
R$ 300,00 - NEGOCIÁVEL. Tratar no

(47) 3371-5468 ou 9117-5672 (c/
Wilmar).

F-1000 - Vende-se, 93, diesel, cabine

simples (modelo novo) motor mwm

em ótimo estado. R$ 29.000,00 nego
Tr: 9973 5052

KÁ - 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.

KA - Vende-se, 1.0 (2000) - Trava, CD
Player c/ MP3, LDT, Todo Revisado,

-

Super Econômico, Seguro pago até
08/2009, Emplacamento pago até
08/2010, cor Dourado. Ótimo Estado!
Entr.: R$ 3.000,00 + 50x de R$
386,00 - NEGOCIÁVEL. Tratar no (47)
3371-5468 ou 9117-5,672 (c/ '

Wilmar).

PAMPA - Vende-se, 90, gás. R$
7.800,00. Tr: 3371-6968.

.IH]. 'fil#!tdn.
GOL - Vende-se, 05, 1.0, 4 pts, AR, Lp,

quitado. Tr: 9101-8302.

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

limpador traseiro. Tr: 9101-8302. '

GOL - Vende-se, 99, ótimo estado, 2°
dono. R$ 14.200,00. Tr:.3376-3978
(após 13h).

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

GOlF - Vende-se, 02, 1.6, único,
dono. Tr: 3372-2419.

GOlF - Vende-se, 94, GTI, GNV,
compl, em ótimo, estado. R$
13.800,00 Tr: 9102-,1701.

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

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

SAVEIRO - Vende-se, 94, em bom est.
R$ 8.500,00. Tr: 3275-3736

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)

Filial: Shopping Cenler BreHhaupt . 2° Piso

t RENAULT • OUTROS

CUO - (e"nde-se, Hatch 1.0, 07, 16V,
preto, 5pts. R$ 8.000,00 +- 30
parcelas de R$ 580,00. Tr: 3275-0764
com Flávio.

'

PICASSO i
- vende-se, 06, preta,

couro, automática, Exclusive. Linda e

perfeita. Tr: 3372-2430 ou 8405-
9447.

MEGANE' - Vende-se, Grantur 08,
completo, revisado, com 40.000km .

Tr: 9186-5783.
• MOTOS

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

I

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

SHADOW - Vende-se, 600 VT, 01, 2°
dono, .em 'ótimo estado. Tr: 9993-
3937.

AUTOMECÂNICA
'DA BARRA'LTDA.
Vertha conferir nossos. seraiçosl

(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC
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7_t<Pt de ��Transporte e Turismo

(47) 3370-9457 I (47) 9929-5885
Rua julio Pedn, 131 . Vila Nova

Jaraguá do Sul

Roberto.

.

COMPUTADOR - vende-se, 127ram
Intel + CD + Impressora Epson. R$
500,00. Tr: 911170825.

clientela formada. Tr: 3372-1058.

PEIXARIA E MERCEARIA - Vende
se, em funcionamento, ótima
clientela .: Tr: 3370-1142 c/ Leia ou

Guto ..

QUADRIClíCULO - Vende-se, 94,
200 cc. R$ 7.500,00. Tr: 3370-0402.

TELEVISÃO - Vende-se 20',
Sansung, c/ controle. R$ 240,00. Tr:
3370-0983

ANTENA - Compra-se, parabólica
pequena. Tr: 9194-0560 ou 3273-
5183.

t DOA .. SE
BOXER - Doa-se, adulto, c/ 5 anos,
fêmea. Tr: 2106-8009 ou 9901-0710
c/ Liliane

• VENDE-SE

MAQUINA - Aluga-se, de costura. Tr: GATOS - Doa-se. Tr: 3370-5644
3371-1305 ou 9962-7720 .

. MEMÓRIA RAM DDR1 - Vende-se, de
512 rnb para computador. Tr: 9973-

BARRA PARALELA - Vende-se, de 9503.
alumínio. Tr: 8843-2125.

BICICLETA - Vende-se, aro 16,
bordo, pra criança. R$ 100,00. Tr:
3275-1665.

BICICLETA ERGOMETRICA - Vende
se. Tr: 3276-0167.

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

ESTEIRA ELETRICA - Vende-se, Tr:
3276-0167.

FILHOTE - Vende-se, yorkshire e

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

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

FILHOTES - vende-se, de
Worksheire, macho e fêmea. Tr: '

3376-0179 ou 3276-0902 c/
Marciana.

.

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

LOJA - vende-se, de contecçãô' em

geral, aceito carro ou material de
construção. Tr: 8813-0934.

MERCEARIA - Vende-se, Chico de
Paula. Tr: 9112-3947.

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

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

PADARIA E CONFEITARIA - Vende
se, com todos os maquinários e

Loiras na casa

Loira Mirella
18 anos - iniciante

Sara Loira
19' anos , SAPECA

Rolaine Moren�19 anos

Duartos DaVaS na casa *
Temos motorista que leva e traz

(47) 9624-8410

CONTRATA - SE
EMPRESA: Maxxi Fischer Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.
Endereço: Rua Max Heiden; 125 - Abita Garibaldi
Responsável: Jean

.

Telefone: (47) 8804-3800 - E-mail: j�ancker@maxxifischer.com.br

Atividade a ser desenvolvida:
* Vendedor(a) Externo para atuar em jaraguã do Sul e região

. Remuneração
Valor: Salário Fixo +- Comissão + Premiações I .'

Informações Complementares
Residir em Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder possuir veículo próprio disponibilidade para atuar em tempo.

integral de segunda a sexta. -

* Promotor (a) para atuar em Jaraguá do sul, e região
Remuneração

Valor: Salário Fixo + Ajuda de Custo
Informações Complementares

Residir em Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder possuir veículo próprio (moto) disponibilidade para atuar em
tempo integral de segunda a sexta.

INTERESSADOS MANDAR CURRICULUM VIA EMAIL

*
*
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• llAIKA!)A • (AÇNiI� CAVACO
.. CMRltAHO COtlHORTAH GAVffl .. !,WUMA PRt�A (USlttA!)A)

DESiOPADEIRA.PNEUMÁJlCA PRENSA EtlfARliAOElRA H!ORÁUUCA

I,
K
I

�!!jlialjIIfiU'mJ
. Metalúrgico MOFquQrdHtda

Rua: Beltbldes de Paulo M.ochado Ribeiro,
nO 110 (PIso lmenor) � Guttromlrim • se (EP: 89270.000
_as@iMrqi:li:lfdt.illli.llr

. Fone/Fax: (47) 3373-5668
www.ma.ind.br .

Celular: (47) 9'176..1008

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC
JARAGUÁ DO SUL

Inscrições abertast!ll

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

Cisco - módulo I
..

-

Designer Têxtil;
Editor Eletrônico;

Illustrato;
Solídworks -básico;

Operações de Cobrança;
Recrutamento e Seleção;
Auxiliar Administrativo.
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A. ,

A DEPENDENCIA, QUIMICA
NOS DIAS DE HOJE

Atualmente o que vimos diariamente
,

divulgados na mídia talvez não nos deixe mais
tão perplexos em virtude da continuidade de
fatos criminosos relacionados ao tráfico, uso

de drogas ou uso abusivo de álcool.
r

Mas tais falos, de certa forma estão
. diretamente ou indiretamente ligados a nós,
pois de uma forma ou de outra acabam nos,

atingindo.

O mundo de toda pessoaé primeiramente
constituído pela família, mas esta, muitas
vezes, se encontra desestruturada ou em

tormentosa crise de identidade. Por muitas
vezes tornamo-nos cegos em não perceber as

escolhas que as pessoas ao nosso. redor
fazem, muitas delas sem consciência estão
buscando a autodestruição.

Como a guerra contra o tráfico, distribuição de
drogas e consumo desenfreado de álcool não
está sob nosso controle, cabe ao menos a nós
"famllla" a conscientização, prevenção e

tratamento daqueles que sofrem com este mal.

Reconhecidamente o dependénte químico

necessita de tratamento, pois todas as áreas
de sua vida estão afetadas e ele certamente

sem ajuda não conseguirá.

O acesso ao tratamento por muitas vezes é
diffcil devido a inúmeros fatores que vão
desde a desinformação até a falta de

condições financeiras.

Mas, pensando bem, quanto não gasta um

dependente químico enquanto esta em uso,
não seria mais em conta tratar sua doença ao

invés do seu' vício? Esta pergunta deve soar

para todos, desde aquele que dá, esmola no

sinal, aquele que tem sua casa roubada ou

aquele que diariamente financia a morte do
seu familiar.

.
I

Devemos pensar claramente sobre este

problema e buscar ajuda o quanto antes, pois
ela está sim ao seu alcance .. � ..

,

I
.

.

Instituto de ReabilitaçâoEncontro com a Vida

(47) 3376-2682/9947-7593
-

�-� FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

EKJLíBRIO
Farmácia dp Manipulação

Mpdicampntos em gml
Manipulação dp fórmulas médicas

Fitotprápicos p

Cosméticos manipulados

Rua Jóãó Picolli, 110 - Cpntro

Tl'l. 3371-8298

, INSTITUTO DE BElEZA

.�Ne,
J�et.

,4ut61J9' fiJBfNJ#/I'

�(ij)mi'íl �O®líl�'Íi(!lOOj
RUA PRESIDENTE EPITÀCIO PESSOA, 532 .

:. SAÚDE BUCAL "

.

. '.

Instituto de Reabi
ENCONTRO COM·
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02 pavimentos com 37 saras comerciais;
EsI

Fale com um Corretor Online acesse o site: www.espeditoimoveis.com.br
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• CASAS
AMIZADE - Vende-se, prox escola, de
alv, cf2 quartos, gar cf churrasqueira:
R$ 38.800,00 à vista. Tr: 3371-6069
Crecl] 1831.

BARRA VELHA - Vende-se, no centro,
alvenaria, 4 qtos, garagem pf3éarros.
R$ 50.000,00. Tr: 3371-6069 Creci
11831

CORUPÁ - Vende-se, sobrado, ótimo

ponto comercial, cf2 salas, terreno de
15x40, total de 206m de área
construída, garagem pf 2 carros,
documentação em dia. Aceita-se R$
70.000,00 e restante financiado. Tr:
\473375-2798 ou 47 9905-9850.

,

GAROPABA - vence-se, de alv, 2

pisos cf 210m2 de área construída,
piscina. R$ 48 9912-4944.

JARAGUA 99 - Vende-se, mista com

2 dormitarias. R$ 68.000,00. Tr:.
3370-6370.

TIFA MARTINS - Vende-se, com 3
dorm, Loteamento Residencial Firense.
R$85.000,00. Tr: 3370,-6370.

CZERNIEWICZ - Vende-se, 240m2,
toda murada. Tr: 3376-4534.

PiÇARRAS - Vende-se, nova, 82m2, 3

qtos, sala, coz conjugada, bwc,
. lavanderia e garagem com churr.

Terreno cf 3122, murado, prox
Candeias e Bali Haí.c/documentação,
pode ser financiada. Tr: 8443-2506 ou

3370-5338.

,

PiÇARRAS - Vende-se, prox ao

fórum, ou troca-se por imóvel em

Jaraguá do Sul. Tr: 9975-3090 ou

·337(1243cfCésar.
-

11®;j tct®1 Ui {1ft
COMPRA-SE - Apto até R$ 95.000,00
à vista, de preferência próximo
Angeloni. Tr: 9993-4100.

PRÉDIO COMERCIAL - Vende-se,
contendo empresa, )10 ramo

alimentício, coz industrial e

restaurante. Tr: 9178-0878.

• TERRENOS
AMIZADE - Vende-se, no loteamento
ao lado do salão Amizade em Jaraguá
do Sul. Tr: 3371-6450.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
com 432m2. R$95.000,00. Tr: 3370-
6370.

CENTRO - Vende-se, na rua Dona
Antonia, cf 750m2 e 550m de

construção para acabar. R$
235.000,00. Tr: 3275-3736

JOAO PE�SOA - Vende-se,
60.000,00. Tr: 9122-0998.

NOVA BRASILlA- Vende-se, 667,5m.
R$160.000,00. Tr: 3373-5427.

NOVA BRASILIA - Vende-se, 728m.

CLASSIMAI,�-------______:---
cf galpão, prox ào calçadão. R$
270.000,00 nego Tr: 9137-5573 Creci
11831.

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,
150.000m2. Tr: 3276-0055 ou 8856-
.1_?66.

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

asfaltada. R$ 5.500,00 de entrada +

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

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

TRES RIOS DO-NORTE - Vende-se,
240m2, cf casa de madeira, terreno
plano. R$ 25.000,00 ou R4 18.000,00
+ 45x de R$ 31 0,00. Tr: 9625-8375

t CHÁCARAS
GARIBALDI - Vende-se' ou troca-se
sitio. Tr: 3055-8075 na parte da
manhã.

RIO CERRO II - Vende-se, 50mil m2, 2
lagoas, ótima localização, cf esclitura.R$
120.000,00. Tr: 3376-0726.

RIO DA LUZ - Vende-se, 1 Omil m2, casa,
rancho, lagoa. R$ 75.000,00. Aceita
carro nego Tr: 3371-6069 creci11831.

• LOCA ÕES
TIFA MARTINS - Aluga-se,
quitinete. Tr: 9107-8382.

• Pizzas,
-Massas
·Chapeados
• B,uffet de frios -

PizzaM 30em R$ 13,00 I

ROTA DO AUTOMÓVEL
www.rotadoàutomove·l.com.br

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

Segurança Eletrônica

- Alarme
- Interfone

- Câmera (C.F.T. VI Digital
- - Controles de Acesso

tlDeus é PieI"

- Portão Eletrônico - Cerca Elétrica

Cleverson 9111-1023 I (411 3213-1226

Rua José Narloch, 1456 - Bairro São Luiz - Jaraguá do Sul - se
.

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

'LIMINAMOS BARArAS • "ArOS
,CUPINS • 'ORMIGAS • MOSQUlrOS
AI • Ere•••

gcp@guarapragas.com.br
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SOFÁ RETRÁTIL - 2,20 m

Ji$ 1.399,00
preço à vista em 1 +2

�u 1+9 R···· 169,00
ÀÇfMD(C!ONAf$

L12Ev9�...�m
R$ 1.990,00 ,

preço à vista em 1+2
ou 1+9 R$ 229,00
TECiDOS PROMOCIONAiS

es
íkJ�vek �.RerRÁ3'II.,

.190,00
preço à vista em -1'+2
ou 1+9 RS' 259,00
TECIDOS PROMOCJONAIS

-=.,.......os e condições imperdíveis .

. JOINVILLE SC R. DR. JOÃO COLIN, 1766, AMÉRICA, 47 3435.2080/3025.7280
JARAGUÁ DO SUL se R. BARÃO DO RtO BRANCO, 340iCENTRO, 47 3275.2055
oasagera1do@netuno.com.br I www.casageraldo;com
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"

DE,MODE
Sobe aquela nono riquinho, que moro numa belo coso e que odoro es

banjar poder e gostar o dinheiro do seu esposo??? Pois é! Elo errou de
endereço no feriadão. Comprou um pacote em um famoso resort no litro
rol catariense que estava lotado de jaraguaense, mos levou no suo mola,
roupas de festa ... A cada aparição no piscina do hotel era alvo de olhares
e comentários dos seus conterrâneos. A combinação chapéu e vestidinho
com brilho em pleno luz do dia virou atração do hotel. Seu guardo roupa,
no quesito 'exagero, só perdeu poro os moços que animavam os banhos
de piscina ... Falo sério!!!

FELIZ DA VIDA
Sem medo de ser feliz! A competente Marilene Dias
Freire vive momento "Felcmenso": rindo à toa. Flechada "

pelo cupido, sem barreira do idioma, está afinadíssima
com o seu amor, o simpático alemão Klaus Kziuk e está
cada dia mais linda e jovem. O amor realmente faz bem

'

e rejuvenesce. Um brinde com Cave Pericó Brut!!!

GREEN BEATS
A festa Green Beats, realizado
no último sábado, no Sociedade
Diana, em Guaramirim, simples
mente lotou. Cerco de quatro mil
pessoas balançaram o esqueleto
00 som do boa músico do Supla
sertanejo Nicholas & Matheus,
Garotado Fandangueiro e dos DJs
Marcelo Luiz e Fernando's. Show
de bolo.

NIVER
O grande aniversariamnte de hoje,
é o meu amigo Felipe Voigt, pre
feito de Schroeder. Ele vai come

morar o doto entre seus amigos e

familiares. Parabéns e que sejas
plenamente feliz.

NAS RODAS
• Não ousem esquecê-lo. Hoje,
quem comemoro idade, novo é
Henry Muller. liguem! Ele vai
odorar.

• Sábado às 20h30min, no

Scar, tem show com o pianista
Arthur Moreira limo.

!' No sexto-feiro, o Circulo
Italiano de jaroguá, promove
no sede do clube, o seu tradi
cional Jantar Mensal.

• O amigo Raul Gresser deu
.resante no fim de semana em

Joraguá' do Sul. Veio mondar
os saudadesdos amigos e do
família.

DO LEITOR
Olá Amigo, Moo gostaria de parabenizá-

'

lo pelo iniciativa de organizar o 10 Peda
lado Famoso; pois, além 'de fazer enorme
bem à nosso saúde, comemorar o sema
na do Meio Ambiente, vai colaborar com
o Corpo de Bombeiros Voluntários de
Jaraguá do Sul. ODIRLEI JUNKES

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é boa gente Ro
gério Toamazelli, vice presidente do
Federação Catarinense de Futebol. Ele
lê o coluna todos os dias poro hiper bi
podo nos melhores notícias do cidade.

KANTAN'
O dia dos namorados esse ano cai numa
sexto-feiro. Fantástico, pois o brinde 00

amor pode ser bem aproveitado no noite do
dia 12 de junho. E o Kantan, está elaboran
do uma programação imperdível, trazendo
poro mil novidados para o ocasião.

LEVE
O haed Banger Ari José de SOuza, depois
de uma fase de recolhimento, reapareceu
cheio de 'charme, em formo, feliz e fazen
do acontecer nos bolados modernos do
urbe. Ari está levando o sério o malhação
no academia, caminhando bastante e está
cada vez mais elegante e esbelto. Dizem os _

amigos mais próximos que o razão de tudo
isso é que o amor bateu à suo porto. ,

DICA DE HOJE
Curtir as delícias da

Choperia Scondidinho.

mSPORT .err
&>r;:>�<J11..!7

Troféus e Medalhas
3275-4044

O CORREIO DO POVO iiiQUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2009

TE CONTEI!
• O meu dbraç&ije hoje, cReiô
de energias positivos, vai poro o

casal simpático ltndrini êl:Marle�
ne, que foi perfeito anfitriãó, no

;�omingª(\em sUOJesidêQeia.
/""'_'.'f ,-

• Hoje Marcelq,Peters bote os

Jaças e foz tim tlm, pOis é nesta

quarto-feiro o dia dele comemo

r·-fâr o idade novo.

RosriHo Reis e-Carlos Rafael
ogundes é outro cosolsinho que

desfilo,nos bolad:os do mpdo.
;,o-

__ -o' >""''' '@y _- z

�i

• No próximo dia 15 de maio
tem Encontro festivo no Recrea- "

tivo Duas Rodos. A promQção é do
�I'€entro de Cultura Alemã. O grupo

TolI's Buom animará o festa.

• Rosane Rutz e Bernado Farias
Filho trocam alianças no .mão ,

direito no sábado.

• Com essa, fui!
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CRÔNICA

Os bastidores do
liberalismo econômico

VICTOR DANICH, SOCiÓLOGO

Quando Friedrich' Hayek, urn dos ideólogos
do liberalismo econômico da ESC0la de Chicago,
visitou o Chile em 1981, ficou maravilhado com a

política neoliberal implantada por Augusto Pino-
, chet naquele país. Ao regressar à terra de Ronald

Reagan, imediatamente sentou-se a escrever urna'
carta para sua amiga Margareth Thatcher, primei
ra ministra da Inglaterra. Nela sugeria que deveria
usar como modelo a ditadura chilena para trans
formar a economia de bem-estar britânica. Deve
mos lembrar que Thatcher e Pinochet mantive
ram durante muito tempo urna sólida amizade,
principalmente quando este se encontrava sob
arresto domiciliar na Inglaterra, acusado de geno
cídio, tortura e terrorismo de estado.

A "dama de ferro" estava profundamente con

vencida com o "êxito fantástico da economia chile
na" acrescentando publicamente que: "tal política
era um impactante exemplo de reforma econômi
ca da qual se poderia tirar bons exemplos". Como
de costume, nos bastidores da política as coisas
são bem diferentes. Apesar da admiração que a

Thatcher tinha por Pinochet, quando Hayek su

geriu que fosse aplicada a mesma metodologia de
política econômica imposta no Chile, a ministra
teve que, dar urna freada a tais pretensões. Em
fevereiro de 1982, a Thatcher respondeu sem ro

deios ao seu interlocutor monetarista nurna carta

privada: "Tenho certeza que o senhor entenderá
que, na Inglaterra, de acordo eoní'nossas institui

ções democráticas, além da necessidade de urn '

alto nível de consenso, algumas das medidas ado
tadas no Chile são totalmente inaceitáveis. Nossas
reformas devem ser adotadas conforme as tradi-

. ções e a Constituição do nosso país"
", A conclusão da primeira ministra era que,
numa democracia como o Reino Unido, seria im

possível executar urna política econômica ao es

tilo da preconizada pela Escola de Chicago. Para

Hayek e seu comparsa Milton Friedman, aquele
balde de água fria foi urna decepção. As políticas

, econômicas desenvolvidas e apoiadas pelas díta-:
duras militares no Cone Sul, tiveram como resul
tado ganâncias exuberantes para alguns pequenos
grupos, dando oportunidade para a abertura de
novas "fronteiras a serem manufaturadas" pelas
empresas transnacionais, na procura incessante
de transferir os ativos e recursos públicos para
mãos privadas.

,

Numa coisa o economista Milton Friedman
acertou de cheio, sem perceber quão proféti
cas seriam suas palavras: "Só urna crise - real
ou percebida como tal - produz urna verda
deira mudança. Quando ocorrem estas crises,
as ações que se empreendem dependem das
ideias existentes naquele momento" E parece
ser verdade mesmo, o modelo neoliberal de
livre mercado está sendo remodelado através'
de uma nova configuração mundial, baseado,
talvez, no restabelecimento de alternativas eCQ
nômicas democráticas e solidárias.

/

NOVELAS

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 3
• Quem quer Ser um Milionário? (Lég)(19hl O, 21 h30-
todos os dias) (16h50-sex) (16h40-50b, dom, tet quo, qui)
• Monstros vs Alienígenas (Dub)(14h30 - todos os

dias) (19hl O - qui)

JOINVlllE
• Cine Cidade t.
• Um foz de Conto que Acontece (Dub)
(15h -todos os dias) _

• Jogo Enlre ladrões (leg) (18h, 21 h -Iodos os dias)
• Um Hotel Bom pra Cachorro (Dub)
(17h -Iodos os dias)

• qne Cidade 2
• Monstros vs Alienígenas (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30,

• Cine Mueller 1
• Velozes e Furisos 4 fleg)
(14h, 16h15, 19h, 21h15 -to

• Cine Mueller 2
• Gron Torino (leg) (22h - todos os dias)
• Monstros vs Alienígenas (Dub)
(13h45, 15h45, 17h45, 19H45-;:,todososdios)

A ORIGEM DAS ESPÉCIES

�; J
__

-

A Origem
das espécies

Um dos cientistas mels revolucio
nários que já existiu, Darwin lançou
poro o mundo os bases do Teoria do
Evolução pelo Seleção Natural, com o

conceito do desenvolvimento de to
dos os formos de vida por meio de
um processo de seleção, no qual os

mais fortes sobrevivem. fste livro
reúne o relato dessa pesqulsu, consi- i

derodo uma dos mais revolucionários
do ciência.

Probabilidade
para vencer

Ben Compbell é um aluno do M.I.T.
que, preciso pagar pelos estudos e en

contro o resposta nos cortas. Ele é recru

tado poro ingressar em um grupo com os

alunos mais brilhantes do faculdade que '

seguem o Los Vegas munidos de identi
dades falsos e hobilidde poro reverter os

probabilidades do jogo o seu favor.

PARAíso
Mario Rosa pergunta por Marcos e Otávio se

incomodo. Eleutério mondo Terêncio, Zé Camilo
e Tobi buscarem o touro que derrubou Zeca. Ani
nho, Nino e Cleusinho estranham que Edith nôo
esteja preocupado com Jociro. Podre Bento co

mento com Norberto. Jaciro insiste com Marcos
poro ir até a suo coso. Antero ameaço internar
Mario Rito se elo continuar com suo penitência:
Norberto avisa que vai convidar alguns políticos
pam a inauguroçôo do rádio, deixando Otávio,
Ricardo e Mario Rosa irritados.

CARAS E BOCAS
Dafne enfrento Judith, mos sai derrotado. Ni
cholos se depara com Dafne. Dafne chego à

galeria e comunico o Cássio e Totiono que eles

perderam o patrocínio. Denis tento falar o

verdade sobre os quadros o Simone. Gabriel
diz à môe que Bionco nôo pode ser suo filha.
Simone conto o- Dafne que Denis é um artista
genial e pode tirá-los da má fase. Anita che
go 00 restaurante com Ado eJosefo e pede

_ paro' agradecer André. Josefa cumpre seu

combinado com Anselmo e evito que o garçom
seja apresentado.

CAMINHO DAS íNDIAS
Yvone chego 00 Brasil. Castanho ligo poro Tor
so. Dario apresento Bohuon a Ramiro, como

o profissional do Indiamed que irá cuidar do
área de informático. Goby sugere que o reuniôo
seja feito no coso de Ramiro, mas o empresário
invenlo uma desculpo. César recebe voz de pri
sôo. Silvio conta o Yvone que sente saudades de
Raul. Amithob comento com o pai sobre o reti
rado de uma grande quantia do conto do loja e

Opash desconverso. Mayo atende à chamado de
Dudo no celular de Raj.

CHAMAS DA VIDA
Fausto pergunto se Monu e Marreto sobem de
Telmo. Eles dizem que nôo. Marreto pergunto
sobre Gostôo. Fausto diz que o políCia vai con-

, seguir pegá-los. Arlete diz que jornais vai perdoar
COrolino por elo ter dado suo porte do GG poro
Vilmo. Tomás pergunto poro Vilmo se elo vai motor

. Arlete. Vilmo nôo responde. Alguns presos se apro
ximam de lipe, lincon e Xavier Começo uma brigo.
·Xaviet lincon e lipe tentam se defender Tiros sõo

disparados no pátio e quando o tumulto acabo, um

corpo está no chôo.

PROMESSAS DE AMOR
Armando diz que se interesso por cavalos. Tonho
percebe o interesse de Armando por Amadeus.
Perpétuo nôo reage e Cléo ligo poro pedir aju
do. Cléo percebe que Carvalho ficou bastante
abalado por causa de Perpétuo e fico descon
fiado. Vová pergunto se Ângelo quer ser suo na

morado. Ângelo nôo aceita e' Vová diz poro elo
confessor que gosto dele. Jane diz paro Sionco
e Gór que nôo vale o peno brigar por causa de
lino. Melquior diz que está muito feliz por po
der estar 00 lodo de ísis todos os dias.

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

I·
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Uma relação
.de amor

O namoro do jazz com o músico bra:
sileira continuo. A cantora canadense
Diana Kralllançou o álbum "Ouiet
nights" que traz no encarte uma

foto do Rio de Janeiro. Elo reproduz
composições de nomes consagrados
do jazz, do bossa-novo e do MPB,
como Frank Sinatra e Tom Jobim. Elo
homenageou os 50 anos do gênero -

musical e gravou um DVD intitulado
"Live in Rio", previsto poro maio.

,

Bastidores' do
<,

Novo disco
de Caetano
"Zii e Zie" é o título do novo disco
de Caetano Veloso. A"os 66 anos,
ele lanço o álbum no companhia
de uma bando com integrantes
jovens, Pedro Sá, Ricardo Dias

, Gomes e Marcelo Callado, o que
o cantor cónsidera um elemento
positivo. A obro traz 13 faixas que
têm como principal inspiração
o paisagem chuvoso do Rio de
_Janeiro.

'

Flight 666 ,I,
'

os integrantes do Iron Maiden:
Adrian Smith, Nicko McBrain, Bruce
Dickinson e Janick Gears, estavam
no pré-estreio do documeíltário
"Flight 666", em Londres. O filme
que mostro os bastidores do turnê
"Somewhere back in time" incluí
imagens do Brasil. A primeiro
exibição público foi feito no Rio de
Janeiro, durante o último passagem
do grupo pelo país.

SUDOKU /

SOBRE O J060
É. um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1. o 9 sem

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

, lfl! ,ÁRIES, '

'4,tlll' (20/3 a 20/4)
., Com a entmda de

� [ marte e lua em seu

signo, você'pode se

prepargr pam uma injeção de
novas energias e assertividade.
Controle apenas sua agressivida
de, pois depois de uma fase quase
passiva, sua destrutividade pode
estar à ftor da pele.

'

Cadelinha dos

leitores Gabriela

Leoni e Rodrigo
"Rosto".

PREVISÃO DO TEMPO fonte: Ciram/Epagri
,

Nuvens continuam se

deslocando no Estado, trazendo
possibilidades de chuva.

� fases da lua

CRESCENTE CHEIA

� Jaraguá do Sul eRegi.âo

ª�:�mp�cadas I ���i� �:E:Ls
,)( r:��S20/6) � �� a 22/8)

A vida profissional :: ') Sua religião e fé
que passou por � u..-: serão profunda-
uma ótima fase mente questio-

juntamente com a melhoria de sua nadas nesta fase. O momento

imagem publica agom péde que é ótimo para viagens espe-
você se envolw com projetos em . i:ialmente ao exterior, pois o

equipe. Tudo o que for realizado - contato com culturas diferen-
em grupo tem gmnde chance de tes pode ser especialmente
dar muito certo. positivo a você.

#'
UBRA
(23/9 a 22/10)
Você começa a

partir de hoje uma

fase de mais asser

tividade. Você precisa controlar
sua agressividade e transformá
lo em algo construtivo, coso

contrário você vai sair por aí
atirando antes de perguntar
sequer o nome.

TOURO
(2114 a 20/5)
Com li entrado de
morte e lua em

Áries sua energia
pode baixar um pouco. Mas não
se assuste com isso, apenas
procure manter-se tranqüilo,
fazer tudo de forma mais leve.e
moderada. Não gaste à toa seus

, recursos energéticos.

,,""
CÂNCER

. �.� (2116 a 21�� _

r.,;.·_·::;, Uma nova IDleçaO de
: ; energia é dado em

suo vida profissio�
nal, porque agom não cabem

'

mais adiamentos ou indecisões.
Seu espírito quer ver resultados
e você não ,estará nenhum pouco
interessado em desculpas e pouco
tolemnte com incompetência.

or
VIRGEM'
(23/8 o 22/9)
Você começa o

entmr em uma fase
em que muitos de

súas emoções passarão por um

processo de proftnidas mudanças
e limpeza. Haverá um gmnde '

interesse de suo parte por temos
esotéricos e ocultos, como astrolo
gia e espiritualidade.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Você estará mais
disposto e cheio de

energia espe
cialmente ao seu

desempenho profissional em seu

,dia o dia. Exercícios físicos são
recomendados nesta fase, alertan-
110 pam úm cuidado redobmdo:
controlando excessos.

.. I �".
NOVA

SÁBADO
MIN: 14° C
MÁX: 26° C

I Sol com nuvens

"

, SAGITARIO
(22/11 o 21/12)

,

'

. Você está. cheio
de energia
positivo e o suo

, fase está ótimo poro o amor.
. A sa6de também preciso de

atenção, portanto, trote de
exercitar. Romances e vida
amoroso continuam em uma

ótimo fase.

CAPRiCÓRNIO
(22/12 o 20/1)

� Controle seus'

impulsos e cui
dado com brigas

e discussões desnecessários
em seu ambiente doméstico.
Nesta fase·de mudanças todo
cuidado é pouco, pois você não
sobe nem de longe o que quer
de suo vida.

o CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA. 22 DE ABRIL DE 2009

DIVIRTA-SE

25/4

o discurso
o podre, 00 fazer um discurso em

praça público, com milhões de pes
soas assistindo, começo o dizer:
-Ele é o maior dos maiores. Ele está
em vossos cosas, sempre 00 vosso

Iodo. Ele é o melhor dos melhores...

, ele é o máximo dos máximos...

E, de repente, uma voz vindo do
, platéia interrompe o podre:

- Obrigado podre, já chego de elogios.
E o podre responde: .

'

- Eu não estava falando de você, Bill
Gates.

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Seus pensamentos
e seus proeessos
mentais sofre-

rão com uma cargo o mais de
energia. Você deve nesta fase
controlar a ansiedade, buscar o

controle de suo mente através
de exercícios específicos e

meditação.

PEIXES
� (19/2019/3),

-

AI"=-- S
-

uasemoçoes
estão mais
aflorados, mos

o impulsividade já dá ores de '

melhoras. Agora seu controle
deve estar novamente voltado
poro suas finanças, que podem

, sofrer alguns reveses, caso você
não tome os devidoslcuidados.
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CERTIFICADO
DE RECOMPRA.
GARANTIDA

(iAONSULTE TODASS CONDICÕES.

TODA LINHA CORSA 1.42009
DESCONTO DE �

R$2.500
CLASSIC 1.0 LIFE 2009

�.

;$24.990
Com ar quente + protetor de cárter à vista

Corsa Hatch 1 .4Eronoflex09/1)9, modeIoR6J, preço público sugeridodeRS 34.002,00, com desconto de RS 2.soo.00, preçopromocional àvistaapartir
de RS 32302,00. Corsa Hatch 1.4 EconofIex09/09, modelo R6M, preço público sUgeridó de RS 38.108,00, com desconto de RS 2500,00, preço pro
madonal à vistaa partir de RS 35.608,00. Corsa Hatch 1,4 EconofIex 09/09, modelo R6P, {.eço público sugerido de RS 39.335,00,com desconto de

RS 2.SOO,00, preço promocional à vista a partir de RS 36.835,oo.Oassic 1.0 ure Flexpower, ano/fabricação 2009, anc>'modelo 2009, R6R. com preço

promocional à vista a partir de RS 24.990,00_A Recompra Garántida sob Condições é válida apenas para os ...,;culás das linhas Celta, Gassk;
> Prisma e Corsa disponíveis no estoque das concessionárias partidpantes na data da aquisição e financiados pelo Banco GMJ\Crvlais informa-

çôessobre a promoção, consulte um dos \EI'1CIedores Chevrolet
•

I
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DINHEIRO PREVIDÊNCIA SOCIAL

Juros menores
Os estados que pegarem financiamentos do linho, emergencial

. de RS 4 bilhões autorizado pel9 Conselho Monetório Nocional terão,
em médio, juros menores que o dos empresas que contraem emprés
timos do' BNDES. Enquanto os estados e o Distrito Federol terão de
pagar 9,25% 00 ano, os pequenos e médios empresas atualmente
pagam juros médios de 12% 00 ano,

Arrecod_ação recorde
A arrecadação do Previdência Social foi recorde em março, com

aumento de 10,6% em relação 00 mesmo mês do ano passado, com

arrecadação líquido de RS 39,498 bilhões No trimestre, o resultado
foi negativo em RS 12,093 bilhões, com aumento de 16,3% compa
rado o igual período de 2008, O impacto do reajuste do mínimo poro
RS 506 deve ser de RS 7,2 bilhões.

Redução para 16 anos
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar hoje o

redução do idade penal poro 16 anos. Menos poro jovens que come

terem crimes hediondos. Outro projeto o ser votado é o substitutivo
à proposto que fixo limite poro os despesas dás câmaras municipais.
No Plenório dó Senado, aguardo votação o MP que perdoo dívidas de
até RS 10 mil. com o Receito Federol.

linha Polo a partir de

R$ '2..890,00
• Ar-condicionado
• Direção hidráulico
• Rodas de 0<;:0 aro 15"
• Computador .de bordo
• lo el$frico

www,vw.oom.br Novo GoIl.0 VHT (cód. 5Ul1C4), TOlaI flex, MY 09J09, 4 portas, com preço ii vista a paI!ír de RS ?7.320,00. EsIoQue de 5 unidades. Fax 1,0 VHT (cód. SZ11R4), Total FIex,
MY 09J09, 4 portas, com preço à vista a partir de RS 29.900,00 ou TInailClado com entrada de 50% (RS 14.995,00) e saldo em 24 palte!as mensais de RS 744,89. Taxas de Juros de 0,99% a.m,

e 12,55% aa Toi!ll da Operação RS 32,972,40 CET máximo de 18,91% aa Pacole Trend Cód, WFT aerol6iío traseiro, farois duplo, anlena 110 leio e preparação pam som. l<ít I Cód. WC2
(ár-coodiOOnado, módu!o trio elétrioo e alanne �eYIess) por R$ 3.950,00. Estoque de 5 un�ades, !'oIo Hatch 1.6 VHT (cód. 9A32N4), Total fie><, MY 09100, 4 portas, com preço à vista a partir de
1.<$42890,00 ou linanciadocom entrada de 50% (R$ 21-445,00) e saldo em 24 parrelas rrersasoe RS 1.052,97, Taxas de juros de O,99%a.m. e 12,55%8.a. Total da oparação R$46.71Íl,39. Ct"T
máximo para esta aparação de 17,52% aa Estoque de 2 unidades. Palo Sedan 1.6 (cód. 9A42N4), MY 09J09, Total Rex, 4 portas, com preço à vista a pa.rtirde R$44.990,00 ou !nailClado com

enlrada de 50% (RS 22.495,00) e sa� em 24 paroeIas meosas de R$.1.103,13. Taxas de juros da 0,99% am e 12,55% aa. ToIal da operação RS 48,970,06. CET máximo pam ésta operação
de 17,36% a.a. Es:oque de 2 ur;idades. SpaoeFax Sportline 16 (cód. 5Z63E4), Total FIex, MY 00109, 4 �, com preço promocional à vista de RS 46.290,00 ou financiado com en�ada de 60'1. (RS 27.774,00) e saldo em 12 paroaIas mensais de RS1.718,11. Taxas
de juros de 0,99% amo e 12,55% •.a. ToIêI da aparação RS 48.391,34. CET máximo de 22,22% ao. Estoque de 5 �nidades. IOF e TC inClusos na oPeraçãO e no CET pam todas as modalidades de linandamenlo que �sujeilas à aprovÍlçao de cadastro pelo Banco

\!oIl<swagen Para mas informações, consulle um Conc\'lSSíonário VoIkswagen aUloliZado, Ouvldorla: 0000 701 2834 CelllJaI de RelaciOilaInen!o; 0000 770 1936. Cenlral de Relacíonamenlo aos Portadores de DefICiência Audl1va; 0800 770 1935. Cré<,lito sujeito a

a�, Cordições SIJjeitas a aIIllraÇões sem � prévio. Ofertas llálidas pam veíetJios bésicos, da ciJr ��, sem op<;Í()!1aÍ$. Gararfu da fábrica de 3 anos, sem Imite dequ� para def.ias de fabricação e montagem em componentes intemos de motor e

transmissão (excaIo Kombi, limitada a 80 mil km). E _rio para sua I!i!zaçáo o cumprimer.to do plano de man� A VoIl<sw8!)en é a primeim montadora a produzir 100% dos seus motores naciooaís com 1ecooIogia trioombustivel. Os veículos VoIkswagen �
'l'" confomidade com o PROCONVE (f'm,jrama de Controle de PoluiÇão de {J[ por Veícc!os Au!oo1o!ores), Foles merameota ilustlafulas. Ofe$s válidas para as concesslonárias participantes atê 2210412009 ou enquanto durarem os estoques, o que 00<lIref primeiro.

��DE�CArAmNA �======z==- ..

--

Das Auto.
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,
.

Seró ���!.����, �up���!!!�e p��p�e �,���!!!enle
discordo e o grande maioria do população também. Façamos os contos, quanto que custo um terreno regularizado? Bem

.

mais que os RS 5.000,00. E como o pobre pode. comprar? Provavelmente ele vai poupar poro' dor o entrodo e f.inoncior o diferenço.
O problema não são os aplicações de grandes valores no poupança fugindo dos impostos e taxas, mos sim o alto cargo tributário
que todos estamos sujeitos poro manter um governo perdulário. Está no hora de um pacto de morolidode e corte dos gostos, prin-

.

cipolmente nos construções faraônicos, cartões corporativos e viagens descabidos, clém de tontos outros'gostonçosdesnecessários
por conto com o erário público. Assim não seriam necesSários tonto impostos cobrodos do população:

.

.

PLANO PLURIANUAL
2010-2013
No dia 23 de abril, os 19hOOmin no Arena
Joroguá, o Prefeitura Municipal de Jarn-

.

guá do Sul, organizará II .oudiêncio público
referente 00 PPA .; Plano Plurianual 2010-
2013. A realização desta audiência atende
o disposto no Parágrafo Úníco do artigo 48
do lei complementar Nr.o 101/2000 - lei
de Responsabilidade Fiscal, que prevê o

participação popular n.o elaboração do
Plano de Governo. Segundo o convite enca

minhado pelo atual Administração, tele-se
Prefeita Cecília Konell, busco-se aplicar
n9. âmbito do município o "Gestão Compar
tilhado"; 'como propósito de' planejar os

ações governamentais do "Plano Plurianu
al - PPA 2010 - 2013" juntamente com o

Plano de Governo.

LOTERIA /

CONCURSO N° 419

I}l - - 05 - {/n - 01
14- ·-U-H-l!J
1@ - 2í :-11- 2S - 24RANKING

Santa Catarina é destaque negativo
Estado é o segundo commaior número de acidente nas estradas federais

o estado de Santa Catarina
está com a segunda' posição de
maior número de acidentes em

estradas federais. De acordo com

os dados da PRF (Polícia Rodovi
ária Federal), Minas Gerais lidera
o ranking nacional com 21.903
acasos e 1.102 mortos' no ano

passado. Em seguida, vem o es

tado catarinense com 15.208 aci
dentes e 523 mortos.

Entretanto, esses dados se

referem aos números absolutos,
já que Minas Gerais tem 10.270
quilômetros de estradas federais,
4,5 vezes mais que Santa Catari
na;

. que tem. 2.248 quilômetros.
Proporcionalmente, consideran
do o número, de acidentes e a

quilometragem das rodovias fe
derais, Santa Catarina ultrapassa
Minas Gerias em três vezes.

. Segundo o Núcleo de Registro
de Acidentes e Medicina da Polí
cia Rodoviária, entre os aciden
tes. com condutores estrangeiros

.

registrados em estradas federais
de Santa Catarina, mais de 60%
envolvem motoristas argentinos.

, REPERCUSSÃO
OS portais dos, dois princi

pais jornais argentinos traziam
manchetes intituladas de "tra

gédia no Brasil" em suas pági
nas na internet. O Clarin relem
brou outros casos de acidentes
envolvendo argentinos nas'

estradas brasileiras, como. o

de 2000, que deixou 40 argen
tinos mortos. Já o La Nación
informava que os familiares'
das vítimas viajariam até o 10- .

cal da tragédia. se: 15.208 acidentes e 523 mortos coloca o Estado em evidência no cenário do massacre em rodovias federais

• I
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Zagueiro Miranda, do São Paulo, disse que é·hora de esquecer a eliminação para vencer o América de Cali no Morumbi

LIBERTADORES

Buscando vantagens
para pró,xima fase.
São Paulo e Sport entram em campo hoje
DA REDAÇÃO

Dois times brasileiros en

tram em campo nesta noite,
pela Taça Libertadores da Amé
rica. São Paulo e Sport têm ob

jetivos em comum - conquistar
a melhor posição possível na

.

classificação para ter a vanta

gem de jogar em casa nas par
tidas eliminatórias da. próxima
fase. Mas cada equipe vive um

momento diferente.
O São Paulo foi eliminado

do Campeonato Paulista, em

pleno Morumbi, no último do

mingo. E nada melhor do que
um jogo decisivo. para esquecer
um resultado ruim. O tricolor

paulista enfrenta o América de
Cali, em casa, às 21h50. "Nos
so pensamento é a vitória, para
nos colocar entre os primeiros
na próxima fase' da Libertado-

.

res'', disse o zagueiro Miranda.

'� derrota não aumenta nossa

responsabilidade. Temos que
consertar os erros e vencer o

próximo jogo", completou.
Se empatar, o time de Mu

ricy Ramalho já garante o pri
meiro lugar do grupo, mas eles
querem ir mais longe. Na Liber
tadores, a vantagem será sempre
do time que tiver maior número

.

de pontos, independente da co

locação no grupo. _O São Paulo
tem dez pontos e pode chegar
somente a 13. Os times com

melhor campanha, até agora,
são o Grêmio (13 pontos e mais
um jogo) e @ Boca Juniors (12
pontos e mais dois jogos).

Já o Sport chega ainda mais
motivado, depois de conquistar
o tetracampeonato pernambuca
no no fim de semana. E o técnico
Nelsínho Baptista tem dois pro
blemas para o jogo contra o Colo

Colo, às 21h50 na ilha do Retiro.
O primeiro é quem jogará no lu
gar do atacante Wilson, expulso
no empate. contra o Palmeiras,
pela última rodada da competi-

. ção. Tudo leva a crer que o jovem
Ciro seja o substituto.

Outro problema é ó volan
te Hamilton. Na jogo contra o

Náutico, domingo; ele voltou
a sentir um problema muscu

lar na coxa direita e é dúvida
para o jogo de hoje. '� princí
pio, Hamilton não entra. Ele fez
um exame de imagem e apre-

.

sentou edema na musculatura
da região adutora. Isso provoca
muita dor e vamos esperar até
o momento antes do jogo para
definir a situação do atleta" ,

comentou o médico do Spoit,
Stemberg Vasconcelos. Se o vo

lante não puder jogar, Nelsinho
deverá optar por Andrade.

--------------------------�411I1I�,I�ij�,f�j�ij�'!�,11'il�iU�"�HI....,-·--------------------------
HOJE
19h30 - Deportivo Cueca x Boca Juniors
21 h50 - Sport.x Colo Colo
21 h50 - Defensor x Independiente Medellín
21 h50 - São Paulo x América de Cali

AMANHÃ
19h45 - Nacional (PAR) x River Plote
22h - Cruzeiro x Deportivo Quito
22h - Sucre x Estudiantes

(Resultado do primeiro jogo entre parênteses)
HOJE
19h30 - Atlética�PR x ABC (2x2)

.

19h30 - Ponte Preta x Figueirense (2x2)
20h30 - Confiança x Icasa (OxO)

-

21 h50 - Santos x CSA (OXO) .

21h50 - Paroná x Fortaléza (1x2)
•

21 h50 -Internacional x Guaroni (2xl)
AMANHÃ
19h30 - Atlético-MG x Guarotinguetá (2x2)
19h30 - Fluminense x Águia'(l x2)
21h30 - Náutico x Criciúma (2x2) .

LIGA HJiSAL
HOJE
16h - Minas x Cascavel
19h - São Paulo x Cortianll/llCS
19h30 - Praia Clube x Intelli
19h30 - Petrópolis x Álvares
19h45 - Krona/Joinville x Copagril
20h - �ão Caetano/Corinthians x Colegial
201i - Atlântico x Unisul

.

20h15 - Malwee x Garça
SEXTA-FEIRA
20h30 - Umuaroma x Vasca

o CORREIO Du rUfO DdQUARTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2009

A���!�S.�d�! ��,�!Ld'T'� Bro'l
Sub-15 de Futsal Masculino. E Jaraguá do Sul será representado pelo
CEJ/Marlan Malhas'AforVFME. A competiçõo será disputado em sete

regiões diferentes, onde o campeõo de cada uma destas choves se

garante no fase final, em Goiânia. Os jaraguaenses estõo no Grupo 1,
que será em Getúlio Vargas (RS). Os adversários serõo o Palestro de
Erechim, o Cepe de Canoas e o Princesa dos Campos do Paraná.
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MALWEE TENTA. MANTER REGULARIDADE
Time jaraguaense recebe o Garça em busca da quarta vitória consecutiva

JARAGUÁ DO SUL Para tentar surpreen-
Três vitórias em três jo- der o adversário, o técnico

gos. A Malwee comemora o Fernando Ferretti passou, o
bom começo na Liga Futsal vídeo do jogo entre Krona/
20D9 e espera manter esta Joinville e Garça, realizado

regularidade até o final. Para na segunda-feira com vi
confirmar a boa fase, o time tória catarinense por 4x3:

jaraguaense espera. vencer "Teoricamente eles têm um

o Garça hoje, às .2oh15 na plantel mais fraco do que
Arena Jaraguá. Claro que o ano passado. Mas isso não

respeito sempre imperará deve influenciar na maneira

quando se falar de qualquer deles jogarem, .já que o Tuca
adversário. Mas pontuar em (técnicà) conhece bem nos

casa está nas contas da equi- so estilo e sempre arma bem

pe paraterminar a fase com a
-

suas equipes", comentou o

, primeira colocação." treinador jaraguaense.
,

'

Além disso, a Malwee já
pensa lá em junho, quando
,haverá nova convocação da SE�VIÇO:
Seleção Brasileira. "Quanto' O QUE: Malwee e Garça
mais ganharmos pontos agora,' QUANDO: Quarta-feira (22/4) às 20h15
mais poderemos nos poupar ONDE: Are�a Jaraguó
no futuro; -como neste caso", QUANTO: RS 1 0,00 (superior),
exemplificou o pivô Lenísio, RS 5 (meia) e RS 15 (inferior).
um dos artilheiros da Liga Fut- ANTECIPADOS: Rede de Postos Mime,
sal com seis gols, ao lado de Falcão Sports, Girolla Imóveis e

Bebeto da Cortiana/UCS. Academia Vitta. Jogadores do Malwee viram o vídeo do jogo entre Garço e Joinville poro analisar os jogados do, adversário

Novo Gol 1.0 VHT (5U11C4), Total Ftex, MY 09/09, 4 portas, com preço à vista a partir de R$�7 .320,00. Cadastro sujeito a analise de crédito. A concessão de qualquer percentual de desconto exclui automaticamente as vantagens
desta promoção.validade desta promoção:2�/04/2009.·

.'
•

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

www.autoelit8.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade: - ��.�II. 47 3274 6000
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