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Crianças no foco
"da Feira do Livro "

Comissão avaliará
Parque de Eventos
Arquitetos e engenheiros do Prefeitura
vão levantar o que preciso ser reformado.
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Pensando em formar um público fiel,
organizadores negociam atrações.

Página 9

Defesa consegue suspender
depoimentos mais uma vez

Advogados conseguiram suspender os" interro- previsto para acontecer hoje. Ele está em prisão do

gatórios da ex-delegada Jurema Wulf, que estava miciliar- devido a problemas de saúde. Uma nova

marcado para ontem, e do bicheiro José Wodzinski, data será marcada pela juíza Patricia Nolli.
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O CRAQUE FALCÃO OFICIALIZOU ONTEM O N'OME" DA STARKE ENGENHARIÀ eOMO PÁTROéINA'DOR
DO' JUVENTUS. CONTRATO TEM VALIDADE DE UM ANO E MEIO, MAS OS VALORES NÃO FORAM DIVULGADOS.
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Visite o apartamento decor�dO 1
8EStRUTURA I
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COL elege a

diretoria hoje
Vanderlei Pasold assumirá o cargo no

lugar de João Batista Vieira, que foz
balanço positivo do suo gestão.
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Pesquiso realliada por cientistas nor

te-americanosaponto que o fluxo de
águo no bacia do Rio São Francisco,
que nasce em Minas Gerais e deságuo
no nordeste do Brasíl, cáiu 35% no

último meio século. O estudo foi feito
. por pesquisadores do National Center
forAtmospheric Research (NCAR). Eles
Malisaram dados coletados entre os

"

anos de 1948 e 2004 nos 925 maiores
rios do planeta� e concluíram que Vq
rios rios de algumas dos regiões mais
populosos estão perdendo água.

FAMEG

. (47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Estamos mais próximos do fim dà'prisão especial no'Brasil!

CHARGE

vocÊ NÃO ESTÁ
COM MEDO, MALUF?

você É QUEM DEVIA
ESTAR COM MEDO,

SEU INCOMPETENTE!

PONTO DE VISTA

THIAGO MARKlEWIcz,
ADVOGAOOCOM ATUAÇÃO
NO DEPARTAMENTO cÍVEl
E EMPRESARIAl.. DA
CASSULI ADVOGADOS

rior, religiosos e cidadãos condecorados com
aOrdemNacional doMérito poderão perder
o direito àprisão especial, segundo projeto de
lei aprovado pelo Senado.

A proposta, porém, mantém o benefício
. para autoridades como ministros, governa
dores, prefeitos, promotores, juízes e delega
dos. A justificativa do projeto é que, "nesses
casos, a medida é necessária por questão de
segurança". Como ocorre atualmente, a pri
são especial continuará valendo até o transito
em julgado do processo. Depois disso, o con
denado deverá ser transferido para uma cela
comum. fula lei em vigor, a prisão especial
prevê o recolhimento do suspeito' em um

prédio que não seja a prisão comum, quan-
.

do disponível. Se não houver um estabeleci
mento específico para o preso especial, o que
ãcontece na grande maioria dos 'presídios do

nosso País, ele será colocado em uma cela se
parada na prisão comum..

A Lei Federal na 10.258, de 2001, define
que a cela especial poderá serum alojamento
coletivo, com "aeração, insolação e condi-

o cionamento térmico adequados à existência
humana".

o.projeto de lei foi aprovado pelo Senado
no dia 01 de abril de 2009. Como o projeto
original foi alterado no Senado, deverá voltar
para a Câmara dos Deputados. Para entrar

em vigor, terá ainda que ser sancionado pelo
presidente da República. O projeto de lei
foi enviado ao Congresso em 2001, pelo en
tão presidente Fernando Henrique Cardoso.
Ele é fruto de propostas elaboradas por uma
comissão de especialistas composta por no
mes como Ada Fellegríní Grinover, Antônio
Scarance Fernandes eMiguel Reale Júnior.

Privilégio de uma minoria dentre os

detentos brasileiros, a prisão especial ca
minha. para a sua extinção. Regulamenta
da pelo Decreto na 38.016 de 1955, a prisão
especial é um direito concedido a um grupo .

restrito de pessoas, comoministros, governa
dores, parlamentares, prefeitos,membros das
Forças ATInadas, .integrantes do Ministério
Publico e tribunais de contas, além de cida
dãos com ensino superior ou que já tiveram
exercido efetivamente a função de jurado.

Os portadores de 'diploma de nível supe-

DO LEITOR

Como é desgastante
produzir e divulgo'r

No mês demarço participei em São Paulo da 7a Feira Bra
sileira de Ciências e Engenharia (7a FEBRACE) como profes
sor orientador de um projeto de uma escola pública de [a
raguá do Sul. Quero primeiramente exaltar a qualidade dos.
264 projetos mostrados na feira e a aprendizagem decorrente
da experiência de participar pela primeira vez do evento. É
nesses eventos que podemos observar o quanto é criativa a

mente humana e quantos talentos, futuros cientistas, nascem
nesses espaços. Nas idas' e vindas pelos corredores da feira,
observei que, tal quais as minhas dificuldades, é o desafio
de conseguir patrocínio público para participarem com seus

. projetos de eventos tão importantes para o desenvolvimento
científico, como este. Fico indignado com o descaso do poder
público com a educação emnosso país. Onde está o apoio para o
riesenvolvímento científico tanto cobradonas escolas?Desenvol
vem-se vários projetos na escola com precariedade demateriais,
laboratõrios que muitas vezes nem existem, quase sem recursos

financeiros e, quando mesmo assim, tem-se um projeto que se

destaca e é convidado a participar corno finalista de uma feira
reconhecida internacionalmente como a FEBRACE, o que se

escuta dos nossos governantes é que não há verbas para pa
trocinar a viagem e as despesas dos participantes.

Onde será que se aplicam os 25% do orçamento destina
do a educação? Será que apenas em obras aparentes para que
a população possa visualizar com maior facilidade, e assim,
conquistar "votos" para um próximo pleito eleitoral.

.

Nossa equipe só conseguiu participar deste evento graças
à generosidade de empresas particulares de nossomunicípio,
que eu em nome daescola e de meus alunos muitíssimo.

,

Quero continuar com a paixão de produzir ciência. Não
quero perder o prazer em ver um aluno construir conheci
mento através da pesquisa, da curiosidade e da investigação.
Mas gostaria muito que num próximo evento eu, meus alu
nos e meus colegas professores ql}e tem esta mesma paixão
pelo Brasil afora, não precisem se humilhar para consegui
rem recursos, que nós possamos nos sentir valorizados pelo
espaço conquistado e trabalhorealizado e não, muitas vezes,
ridicularizados e chamados de "bobos", por acreditarmos ain
da na educação científica neste país .

. "JEAN MARY FACCHINI, BiÓlOGO E PROFESSOR DA REDE MUNiCipAL DE
ENSINO DE JARAGUÁ DO SUL E PROFESSOR DA FACULDADE JANGADA
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----------POLÍllCA

FALA Aí!
"A regro'
anterior nõo

impunha restrição. "
EUGÊNIO RABElO (PP-CE),

DEPUTADO FEDERAL,
que cusfeou viagens do Ceará
no Brosileirão de 2007 com

passagens do Câmara.

" Cada um tem que,

mostrar o suo' coro."
SíLVIO COSTA (PMN-PE),
DEPUTADO FEDERAL;

defendendo votação nominal dos
.

novos regras poro uso �e passagens
.
aéreos no Câmara.

'

" As "ruas" -

influíram no aceitação
dos medidos
moralizadoras. "

MICHEt TEMER (PMDB-SP),
,PRESIDENTE DA CÂMARA, ,

admitindo que o pressão popular
mudou o uso dos passagens aéreos.

,

'Fundo do poço.'
"E preciso 'desmordomizar' o Congresso, o Judiciário, o Executivo e o setor

privado. Aqui no Congresso, temos de aprovar com rapidez leis que mudem o

vida do povo brasileiro. Nossos projetos levam anos, anos, anos e, quando são
aprovados, o povo nem lembro que foi feito aqui." O apelo é do senador
Cristovam Buarque (PDT-DF) e que representam o que ainda há de sério n9
Congresso Nacionaí. Ele defende uma mudança radical de cómportamento
do classe político, de modo o sintonizá-lo com os necessidades do país.
No entender do senador, o corrupção, o gosto equivocado dos recursos pú
blicos e o omissão dos governantes, aí incluídos os três Poderes, levaram
o divorciá-los do p.ovo. Ele próprio vivenciou exemplo: Em um aeroporto
observou uma mulher que lia reportagem do Revisto Vejo cujo copo suge
'rio que, o população desse descargo (de privado) nos políticos. Eu não o

. escutei falar, mos dentro do minha cabeça o que eu ouvi, sem elo dizer, foi:
"são todos ladrões". Sem tirar nem pôr, é-esse mesmo o conceito vigente.

DEU ROLO
Aderrubado de árvores no escola Municipal
Ministro Pedro Aleixo, em Massomnduba, e
o destino dado o elos foi pomr no Câmam
de Vereadores. Que aprovou, por unani
midade, um pedido de informações do
vereador Mouro Bramorski (DEM), que
quer saber quem autorizou e o porquê.
A 'execução' dos árvores até passaria
despercebido, não fosse o rivalidade
político entre o prefeito Mário Reinke
(PSDB) e o anterior Dávio leu (DEM),
de quem foi v.ice por duas vezes.

PRAZO
Termino amanhã o prazo poro que pro
prietários de imóveis cendenedes pelo
Defeso Civil de Jaraguá, por couso dos
chuvas de novembro do ano passado,
se inscrevam no ·Diretoria de Habita
ção do Prefeitura no processo de se

leção poro construção de 125 cosas

em parceria com o Cohab. Carteiro
de identidade, CPF, de trabalho, título
de eleitor, comprovante de rendo, de
residência, laudo do Defeso Civil são
documentos indispensáveis.

ONTEM E HOJE
"O governo gosto pe.lo menos RS 150 milhões anuais
com os Secretnrles de Desenvolvimento Regionais, e

, isso só com custeio, já que não têm autonomia finan
ceiro e nem recursos poro investimentos. Esperam o

que é liberado por Florianópolis, não passando de
simples atravessadoras de papéis". O discurso, do

� deputado Silvio Dreveck (PP), apoiando o candida
� tura do deputado Ângelo Amin o governadora, não
� inovo no que jó é sabido. Também nõo ·somo poro� elo. Foi o marido, Esperidiõo Amin (PP),quem criou
gJ •

� o primeiro modelo de descentralização administro-
� tiva. Com os chamados escritórios regionais, cujo
z

� função prático era o mesmo dos SDRs.
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CALÇADASl'
"

'

Do leitor Raphael Simão Morcellino. "Tenho por hábito voltar caminhando
do meu trabalho até minha casa algumas vezes por semana e isso re$ulta
em seis quilômetros de caminhados pelos principais ruas do cidade. E
que dificuldade é. C(mo o nosso cidade está feio e abandonado. Sim, por
vezes culpamos o Prefeitura por descasos e não somos injustos em fazê
lo, mos até onde eu sei o responsabilidade pelos calçados em frente às .

residências e aos comércips é do proprietário.
'

CALÇA�AS2 '

Sõ,o' poucos os cosas que mantém s,uas calçados preservados, a. grande
lodo é um entulho. Em frente lios comércios, o desrespeito é ain

,
io.r. Em muitos casos o pátio. é'de brita,e o calçado inexiste

disso., você não sobe onde é o calçado e ende é o estacionamento.
,

trajeto que eu faço, o único porte p1ana e sem rachaduras, degraus o,u' !

o.bstáculos, é o tão criticado e recém recapeada ciclovia, o resto é compa
ráyel a uma prova de Off Road, de tão irregular.

tALÇADAS 3
,J

•

Cola.co-me, então, no lugar de uma pe�a que possua alguma limita
a ou um cadeirante. A dife

'

Itura de uma calçada"'po
rda, não se temu' p�drõo.. Deveria,te
e fiscalização., uma parte da Prefeitura.
atrás foi realizado' as voltado paro áreas ce

s. Epquanto isso, seguimos tr
açOs."

•

. 9de CUmprimento de Co
'i'da Silveiro (PMDB) no.

a Prefeitum dê Blullle
o�" pQra a .construção de co

novembro de 2008. Jaraguá am e promessa de parceria
Cohab para a construção de 125 unidades. �or enquanto, só promessa.

LÁECÁ
Em oito meses deve estar pronto o pro.jeto que definirá as obras de dupli
cação dos primeiros 74 quilômetros da BR-470, entre Indaial e Navegan
tes. Estatísticas da Polícia Rodoviária Federal mostram que nos últimos 10
anos a rodovia registrou mais de 22 mil acidentes. ForQm 14 mil pessoas

as e quase mil mortos �o trech� semJncluir óbitos ocorrido�
spitais. Já a ,duplicação da BR-2-80, entre São Francisco· do Sul e

rainirim, um sonho dê vinte anos, não �á sinais de que efetivamente
começar em 2010.

IN MEMORIAN
Aliás, está programado para dia 11 de julho, junto ao posto da Polícia
Rodoviária Federal de Guaramirim, um culto ecumênico para lembrar das
32 mortes ocorridas em acidentes npquelé trecho da rodovia, além de
centenas de vítimas com sequelas parâ o resto da vida. O evento é inicia-

.

<�iva �o Conselho de lideranças Comunitárias do município.

,

politica@ocorreiodopovo.com.br
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Acordo foi proposto no dia 15

Projeto está
na Câmara
o projeto que autoriza' o

. município a firmar transação
mediante concessões mútuas
tramita na Câmara há urna se

mana e terá mais 20 para ser
votado emplenário, por ter sido
enviado em regime de urgên
cia. A proposta, que está sendo
analisada pelas comissões per
manentes, divide a opinião dos
vereadores, conforme mostrou
O Correio em reportagem pu-

o

blícada no último dia 16.
Ela autoriza a Prefeitura a

firmar transação judicial e/ou
extrajudicial com a Salvita [So-

.

ciedade Assistencial ao Lavra
dor do Vale do Itapocu), para

.

por fim ao' processo judicial
que a entidade move contra
o município através de uma

ação de desapropriação indi-"
reta. O projeto também auto
riza ii compra do imóvel da
Rua Walter Marquardt e suas

benfeitorias por R$ 1 milhão.
Mas o acordo inclui outros

valores, como horários advo
catícios; estimados em R$ 2

milhões, e débitos da Salvita

para com o município.
"O acordo, se frutífero, im

portará em. vantajosidade para
o município, porque os valores
a serem dispendidos serão sig
nífícatívamente inferiores ao

valor da avaliação e da con

denação", justificou a prefeita
Cecília Konell (DEM) na men- _

sagem que acompanha o pro
jeto. Nela também consta que
Q valor do imóvel atualizado
em 12 de novembro de 2007
era superior a R$ 4,6 milhões,
segundo o Tribunal de Justi
ça. E que, acrescido de juros
e honorários advocatícios,
chegou-se, na mesma data, a

quase R$17 milhões.

o CORREIO ERROU:
A estação de transbordo do lixo fica

no Bairro Nereu Ramos, não em João
Pessoa, como informado em reporta
gem nesta pógina na última edição.

PARQUE DE EVENTOS

POLÍlICA------,------------,--

Comissão avalio estruturo
JARAGUÁ DO SUL

Enquanto na Câmara os

vereadores analisam o projeto
que autoriza o município a fir
mar transação com a Salvita,
na Prefeitura a ordem é fazer
um levantamento detalhado
de toda a estrutura do Parque
de Eventos. Uma comissão
de arquitetos e engenheiros,
cinco ao todo, foi constituída
para a missão, da: alçada da
Secretaria de Planejamento.

"Vamos' levantar tudo o

que existe, saber o que está de

pé e o que dá para aproveitar
ou não"; resumiu o secretá
rio Aristides Painstein, Ele
adianta que, em princípio, as

construções baixas devem ser

demolidas. Já os quatro pavi
lhões, um erguido na década'
de 1960 e três no final dos
anos 80i além do estande de.

,

tiro, aos fundos do parque,
vão permanecer e serão res

taurados.

Segundo ele, a prefeita não

. estipulou prazo para concluir
o relatório, "mas é, tudo para
ontem". A intenção de Cení-
.lia Konell (DEM)� manífestà
da ainda durante a campanha
eleítçral, é fazer

_

com que a

Schützenfest volte' a acontecer
no espaço chamado por mui
tos anos de Agropecuário.

Com o levantamento em

mãos, a próxima etapa será
fazer o projeto das reformas
e colocá-lo em prática. Se o

Prefeitura quer saber o que pode ou não ser reformado

Secretário adianta que construções baixas devem ser demolidas, e pavilhões e estandes de tiro reformados

Busca de recursos
Para conseguir iniciar e con.cluir

os obras a tempo, o município, que
1)��içJn�� conta como rubrica no er

"çamento�specífiça p�ia esta fina
lidade, deve buscar retúrsos' junto

espaço para a Festa dos Atira
dores ficar aquém do necessá

rio, a ideia é complementar a

estrutura com .tendas, E, para
.

as próximas edições, executar

à iniciativa privada, e também no

governo estadual. O secretório de
Turismo, Cultura e Esporte, Gilmar
Knoesel, jó teria sinalizado positiva
mente neste sentido.

novos projetos de ampliação.
"Vai ter que correr tudo rápi
do. Não temos mais tempo do
que até o final de setembro",
continuou Painstein.

O secretário acredita que
na próxima semana deve ter
o montante necessário para
as obras que, acredita, pode
superar os custos para o imó
.vel retornar ao patrimônio
do município. "O valor é
alto, pode-se pensar em um

milhão ou mais", disse, lem
brando que, em

�

função do
áesusó, a estrufura do Parque
de Eventos ficou âínda mais

comprometida.

CAROLINA TOMASELLI

Arrecadação do IPTU chega a RS 95 mi
Valor divulgado ontem pelo Secretário inclui taxa de lixo e representa 58% do total

Papp cita fim da taxa de limpeza

JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura arrecadou R$
. 9.509.164,28 como IP1U (Impos
to Predial e Territorial Urbano) e
taxa da coleta de lixo, somando
os pagamentos à vista e de pri
meira parcela contabilizados até
o último dia 14. O secretário inte
rino daFazenda, JoséOlívioPapp,
informou ontem que o.montante

corresponde a 58,8% do valor to-
_ taldeR$16.183.575,31,lançados
� para cobrança em 40.991 carnês

�. emitidos este ano.

� Segundo ele, houve urn in-
cremento de 1,11% na arreca-

dação inicial em relação a 2008,
quando o município recebeu R$
9.1:1:02.838,23, 61% do total pre
visto. Ele atribui à diferença pe- _
quena em função da extinção da
taxa de limpeza de vias públicas,
resultado de urn Termo de Ajuste
de Conduta requerido pelo Mi
nistério Público.

"Com isso, deixamos de lan

çar quase R$ 1,1 milhão no exer

cicio de 2009, o que poderia ter
resultado em cerca de R$ 750
mil a mais na arrecadação ini
cial, considerando-se a incidên-

. ciado reajuste de 7,2% para este

ano", calcula Papp. Em 2008, o

recolhimento da taxa somou R$
696.555,12.

O IP11J representa 5% da

arrecadação do município, e é a

principal fonte de recursos para
manutenção da estrutura da'
Prefeitura, incluindo salários e',
material de expediente. A maior

dependência é da Secretaria de'
Obras, que tem 80% de suas

atividades realizadas com re

cursos municipais. A legislação
também determina que 25% do
arrecadado deve ser destinado à

Educação e 15% para aSaúd=

---=========��- �
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Interrogatório é suspenso outra vez
Justiça vai remarcar audiências da ex-delegada Jurema e do-bicheiro Zeca
JARAGUÁ DO SUL , nau uma perícia realizada nos

O interrogatórió da ex-dele- , computadores apreendidos. De
gada regional Jurema wUÍf, que acordo com o advogado Osmar '

deveria ter acontecido na manhã Graciola, 'o interrogatório deve
de ontem, foi suspenso a pedido -ser agendado, possivelmente,
dos advogados de defesa. A [usti- para a semana que vem. Jurema
ça vai rerp.arcar as datas das audi- é acusada de acobertar o esque
ências, O requerimento foi rece- ma de jogos de azar na região.
bido pela juíza da Vara Criminal Outro interrogatório que
de Jaraguá do Sul, Patrícia Nolli, deve ser 'suspenso é o do bi
na noite de segunda-feira. cheiro José Wodzinski, o Zeca,

Conforme um' dos advoga- que deveria acontecer hoje. De
dos de Jurema Wulf, Osmar acordo com o advogado dele,
Graciola, a solicitação partiu Cláudio Gastão da Rosa Filho,
dos defensores Hélio Rubens 'Zeca está em prisão domiciliar
Brasil e Marcelo Galli Santana, desde quarta-feira passada' por
que trabalham em Florianópo- problemas de saúde. Com o be
liso Graciola disse que soube do nefício, ele só pode sair de casa

pedido de adiamento do inter- no caso de emergência. "Se ele

rogatório na manhã de ontem e precisar ir ao hospital, será con
que desconhecia os argumentos duzido pelo Samu ou os bom
contidos na petição de suspen- beiras", explicou.
são. A reportagem procurou os Em relação ao cancelamen

advogados Hélio e Marcelo e to da audiência, Gastão afirmou
foi informada que eles estavam que pediu mais tempo à Justiça
participando de uma audiência

-

porque algumas testemunhas
em Porto Alegre (RS). de defesa arroladas não foram

Esta é a segunda vez que o ouvidas. Para amanhã está pre
depoimento da ex-delegada é visto o interrogatório da escrivã
transferido. No início do mês, aposentada Dilva Dolzan.
a justiça suspendeu a audiên-

'

_

cia porque a defesa questio- DAIANE ZANGHELlNI Juremo (no alto) está detida no 14° BPM e Zeca está em prisão domiciliar"

Assinatura do TAC reuniu prefeitos do Vale do Itapocu e Ministério Público

Ciclista em

estado grave
Acidente entre COITO é bicicleta deixou

menta básico é necessária não
um ciclista de 38 anos em estado grave na

só na,' microrregião, mas em manhã de ontem. A colisão aconteceu portodo o Estado. "Dos 293 muni-
, volta das 7h30, na Rua João Januário Ay

cípíos de Santa Catarina, ape- roso, no Jaraguá Esquerdo (perto da PontenaiZ2 têm serviço de esgoto da Argi). Ele foi atendido pelos Bombeiros'
sanitário", destacou. Voluntários e apresentava afundamento de

.

O promotor domeio ambien- crânio, e hemorragia interna. Até o fecha
te de Jaraguá do Sul, Alexandre menta desta edição, ele permanecia inter
Schmitt dos Santos, cofnentou nado na un do Hospital SãoJosé.
que, com exceção de Jaraguá do
Sul- que tem em torno de 40%
de cobertura de esgoto - o tra
tamento nas demais cidades da
região é feito, em suamaioria,
através de fossas individuais,
que não recebem amanutenção
adequada e, por consequência,
perdem a eficácia.

'

. Além da multa, o municí

pio que não cumprir as metas
será alvo de Ação Civil Públi
ca impetrada pelo Ministério
Público. Os prefeitos também
mostraram interesse emmelho
rar a estrutura das Vigilâncias
Sanitárias.

'

Prefeitos se comprom�tem a

ampUar o saneamento básico"
JAR.AGUÁ DO SUL

Ministério Público e prefei
tos do Vale do Itapocu assina- ,

ram ontem o TAC (Termo de

Ajuste de Conduta) Saneamen
to, comprometendo-se a am

pliar os serviços de saneamento
básico na região, com a implan
tação de fossas sépticas e a ca

nalização de esgoto doméstico.
Os municípios que desobede
cerem ao acordo estão sujeitós
à multa de R$ 100 para cada 10
mil habitantes por dia de metas
não cumpridas. As medidas es

tabelecidas pelo TAC valem a

partir de hoje em toda a região.
No caso de Jaraguá do Sul, que
tem cerca de 130 mil morado
res, a multa pode chegar a R$
1,3 mil diários, se descumprido

13 o acordo.
� Conforme o promotor do
� Meio" Ambiente de Guarami
,� rim, André Braga de Araújo, a
melhoria do serviço de saneá-

Isso não foi

investigação, foi
uma devasso
CLÁUDIO GASTÃO DA ROSA

FILHO, ADVOGADO DE DEFESA

Defesa sustenta

ilegalidóde
O advogado do bicheiro Zeca,

Cláudio Gastão do Rosa Filho,
sustento a ilegalidade da Opera
ção Gome Over, deflagrado pelo
Ministério Público em novembro
de 2008. "O que aconteceu não
foi uma investigação, foi uma

devassa. t um processo que "tem
� por base escutas telefônicas quez

� extrapolam o tempo previsto na

,� legislação, que é de 15 dias pror-
o

ã:- rogados por mais 15. Mas o que15
§; aconteceu foram meses e meses

� de escutas telefônicas, que por
;:; .

isso não têm validade jurídicag
5: nenhuma", afirma.

GUARAMIRIM

Jovem agredida
pelo marido'

Uma jovem de 16 anos foi agredida
pelo companheiro no estacionamento do
Hospital Santo Antônio, em Guaramirim, na
madrugada de ontem. O casal foi levado à

delegacia, onde a jovem confirmou o fato à

polícia, mas não registrou boletim de otor
rência enão quis que o agressor fosse preso
em flagrante pela lei Maria da Penha. Di
ante do pedido da adolescente, o acusado
de agressão foi liberado. '-
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JOGOS ESCOLARES
REGIONAIS

.

o jornal o Correio do POVO'
de 25 de abril alo de maio de
1981 trazia lima grande repor
tagem sobre .0 primeiro cam

peonato dos Jogos Escolares
Regionais em Jaraguá do Sul.
Os jogos eram organizados pela
DIFID (Divisão de Educação Fí
sica e Desportos) e a 19a UCRE

(Unidade de Coordenação Re

gional): Podiam participar do
.

evento os' alunos de segundo
grau, na categoria masculino
os nascidos em 1965 e no fe
minino as nascidas em 1963.
As duas categorias disputadas
no campeonato eram voleibol e
handebol.

.

No dia 22 de abril houve a

reunião, na sede da UCRE, para

definir as modalidades, as esco

las participantes e a tabela dê jo
gos que seriam disputados no Gi
násio de Esportes ArturMüller.

- Os colégios Abdon Batista e

São Luís participaram das duas
modalidades. O CE General
Rondon disputou o handebol
masculino e voleibol masculi
no e feminino; O Tereza ramos

apenas do voleibol masculino.
Os' alunos da Escola Su

perior de Educação Física e
.

Desportos de Joinville ficaram

responsáveis pela arbitragem
dos jogos, Após a finalização
do campeonato, houve uma

seleção dos melhores jogadores
para disputar IX Jogos Escola
res Catarinenses, em Lages"

DESVENDADO
A foto da última publicação era a empresa Malwee Malhas, no

Bairro Barra do Rio Cerro. A imagem traz a vista da ponte Bertha
Weege e parte da empresa Indústria e ComércioWolfgangWeege SIA
(mais tarde WolfgangWeege & Cia Ltda) fundada em 1906 como em

presa de laticínios (queijo, manteiga) e comércio, que em 1968 pas
sou a serMalwee Malhas. Agradecimentos ao leitor Francisco Carlos
Erschinger que enviou as informações.

Empresa Malwee antes e atualmente

VARIEDADES-------------,-

o colégio Abdon Batista
participou dos jogos em

todos· os modalidades

VOCÊ SABIA?
ARuaDomingo Rodrigues daNova Júnior rece

beu essa nomeação em 20 demaio de 1938 pela Lei
.

Municipal nO 5. Antes de ser denominada pela lei a
rua era conhecida como Ricardo Gruenwaldt. Do

mingos Rodrigues da Nova Júnior nasceu em Sal"
vador, no dia 13 de junho de 1861. Em 1889 casou-

.

se com Corina Xavier da Silveira e tiveram nove

filhos. Domingos era formado pela Escola Naval e

no curso de matemática. Veio a Jaraguá na qualida
de de procurador da Pecher & Cia. Logo que obteve
a concessão da empresa, Domingos iniciou a refor
ma do prédio da Prefeitura, amando de Emílio Car
los Jourdan. Em 1905 ajudou a organizar aEmpresa
Ioínvilense de Eletricidade. Domingos também foi
o primeiro do Estado a possuir um aparelho de rá
dio. Faleceu no dia 12 de julho de 1928.

.

1981 PELO MlJNDO
"

• Ronald Reagan toma-se o 40° presidente dos Estados Unidos
da América; substituindo [ímmy Carter (2Q de janeiro) (1)

• O Vaivém Espacial norte-americano Columbia 'faz seu
10 vôo (12 de.abril)

• O Papa João Paulo n sofre atentado, atingido por duas balas
disparadas com uma pistola nove milímetrospelo terrorista turco
Mehmet AliAgca (13 de maio) (2)

I

• Rondônia deixa de ser um território e vira Estado do Brasil

• Nasce a atrizMariana Ximenes (26 de abril)
.• Morre c atriz americana NatalieWood (29 de novembro)

<
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LITERATURA

Feira do Livro com

novidades em 2009
· Evento acontece entre 9 e 19 de julho
JARAGUÁ DO SUL

Ainda falta pouco mais de
dois meses para a terceira edi

ção da Feira do Livro de Jaraguá
do Sul. Mas, enquanto escrito
res e leitores não se encontram,
a organização trabalha e prome
te novidades na programação
desse ano.

Segundo o coordenador,
Carlos Henrique Schroeder, a

primeira delas é o fato de a Fun

dação Cultural do município
ter assumido a realização dei
evento. A entidade substitui o
Instituto Feira do Livro, que ha
via planejado as duas versões

anteriores, em 2007 e 2008.
Outra diferença diz respei

. to ao público-alvo. A partir de

agora, a lista de convidados será
focada nas crianças e nos adoles-

·

centes. "Queremos construiruma
cidade de leitores e, para isso,
precisamos fazer com que os jo

.

vens se sintam à vontade com as

publicações", enfatiza, deixando
claro que a Praça Ângelo Piazera,
local escolhido para abrigar a fei
ra, será visitado por, pelo menos,
três importantes nomes da litera
tura infantil e juvenil brasileira.
No entanto, o organizador ainda
prefere não divulgar quem são os
autores escolhidos.

KELLY ERDMANN

Progmmapam
todas idades.

Apesar de ter direcionado o

foco para a plateia jovem, a Fei
ra do Livro de 2009 não excluiu
os adultos. Conforme Schroeder,
nos estandes haverá publicações
à venda para todas as idades com

preços a partir de R$ 1. Além dis-
·

so, a programação ainda 'conta

com exibições noturnas de filmes
na Mostra de Cinema Brasileiro,
sessões de. contação de histórias
e com a Maratona de Contos do
Sesc (Serviço Social do Comér
cio). .Para completar, a estrutura
também vai sofrer modificações.
''Vamos montar G Café e Leitura,
um espaço específico para lan
ches", explica � coordenador.

Crianças e adolescentes vão ter ainda mais espaço no 30 edição do feiro'

o CORREIO DO POVO ri'II
QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2009 ..

Festival transforma ruas e

praças em palcos de teatro
JOINVILLE

Se você gostá de ver e ou:
vir boas histórias contadas por
atores sobre palcos, prepare a

agenda porque, entre 5 e 9 de
maio, poderá ser submetido a

uma verdadeira maratona.

Com tablados espalhados
por diversos pontes da ci
dade -de Joinville, o 14° Fes
tival Catarinense de Teatro

.

abre espaço a 12 grupos ra

dicados no Estado.
A programação desse ano

inclui quatro peças produzi
das por companhias de Itajaí,
três de Florianópolis, duas do

município que serve de sede
ao evento e outras de Rio do
Sul, Criciúma e Blumenau,
Durante os cinco dias de espe
táculos, as plateias vão se con

centrar nos principais pontos
populares da cidade.

No sábado, 8; por exemplo,

os expectadores têm à chance
de assistir à montagem "Tete
- A história do cara", da Ma

ginguelado, na Praça Nereu
Ramos. Em seguida, é a vez do

.

"Incrível ladrão de calcinhas",
da Trip, às 20h, no Juarez Ma
chado. E, para finalizar ainda
tem "Volúpia", da Cia Carona,
às 22, no Galpão da Ajote (As
sociação de Teatrol.

. Quem quiser conferir qual
quer uma das encenações nos

espaços fechados, deve com

prar os ingressos nas bilhete
rias uma hora antes de cada

apresentação. Eles custam R$
10. A agenda e a lista comple
ta dos participantes podem.
ser consultadas no site www.

fecate.org.br. O festival é orga-
. nizado pela Federação Catari
nense de Teatro em parceria
com a Fundação Cultural e a

Prefeitura de Joinville.
.

EvenJó teve 36 grupos de Santo Catarina inscritos, mos selecionou 12

Dia d� Dança é comemorado
com 'apresentações gratuitas

�
;jl
o::

o
o::
UJ
s;

� JARAGUÁ DO SUL,
.

� O Dia Internacional da
� Dança, comemorado hoje, vai
ganhar uma programação es-.
pecial em Jaraguá do Sul. In

tegrada à agenda da Associa

ção dos Profissionais de Santa
Catarina, ela é responsável
por oferecer diversas 'apresen
tações gratuitas ao longo desta

quarta-feira no anfiteatro do
Centro Histórico, na Avenida
Getúlio Vargas.

A atividade envolve o pro-

jeto Dentro da Dança e as es

colas Scar e Garra. Por isso,' o
público verá coreografias de
balé clássico conjunto, solos
e pax-de-deux e, ainda, de
acrobacias. Elas são feitas por
crianças e jovens de seis a 16
anos de idade. Além disso,

.

cerca de 150 dançarinos tam

bém devem integrar grupos de

pesquisa acerca do assunto.

O intuito' é descobrir Gomo o

tema tem sido explorado no

Brasil ao longo dos anos.
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C8ÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOC!óU:.mo

O·dia em que
.

a. terra parou
Nestes dias assisti à refílmagem do clássico

de ficção científica "O dia em que a Terra Parou",
é voltei minhas lembranças àquela produção
que chegou aos cinemas na década de 50. Eram
os primeiros anos de pós-guerra, e o mundo es

tava consternado frente, ao temor de uma con

tenda nuclear entre duas 'potências mundiais
que polarizavam as consciências em ideologias
rivais. A chamada "Guerra Fria" entre os. Esta
dos Unidos e a União Soviética, que reproduzia
a toda hora o perigo latente da devastação total,
era, no fundo, um sinal claro do processo que a

humanidade sofre na sua luta entre, o Eros e o

instinto da morte. Naquela época, como agora, o

desejo inconsciente do homem em duelar com
seus semelhantes continua a mesma, e, ao mes
mo tempo, sem muita hesitação, investe num

franco apelo pacifista para díssímulár sua agres
sividade. Os anos cinquenta erani uma mistura
de triunfalismo e tragédias. O interesse pelo des
conhecido, pelos ataques extraterrestres e pelo
temor de serem abduzidos por raças alienígenas,
levou aos grandes estúdios de cinema a fazerem
filmes de ficção Científica, de modo a sublimar e
direcionar o pânico dos espectadores paramun
dos longe da terra.

Nessa história de cinemateca, o filme tra
ta sobre um alienígena que, acompanhado de
urn robô gigante, viaja milhões de anos luz

para encontrar-se com os líderes mundiais, de
modo a alertá-los sobre as consequências do
mau comportamento dos terráqueõs. É claro,
que a nave espacial com forma de esfera trans
portando o vingador estelar; desce no Central
Park de Nova Iorque. As outras, de menor im
portância, de modo a hierarquizar competên
cias, .se espalham no resto do mundo. Como
todo cinéfilo deveria esperar, nosso amigo es-'

pacial é recebido a tiros .. O Robô decide defen
der o chefe, e a guerra está declarada.

Na verdade, a analogia entre o processo .civi
lizatórío e o caminha do desenvolvimento indi
vidual é indicada através do superego modelado
pela comunidade. Sempr-e há, no final de todo
questionamento ético, a existência de um indi
víduo notável, identificado através de 'uma .es

magadora força de espírito, no qual seu impulso
humano (nosso viajante é igualzinho a nós) en
contra sua expressão mais pura na ação unilate
ral. Em todos os casos, a analogia vai mais além,
no fato de que, quase sempre, tal figura é escar

necida e maltratada pelos outros e, até mesmo,
liquidada de maneira cruel. Nosso amigo volta

.

para seu planeta, apesar de tudo, convencido
que os maldosos terráqueos merecem mais urna
chance de sobreviverem. Desse modo, o supere
go cultural desenvolve seus ideais e estabelece
suas exigências. Sempre, em toda circunstâhcia
ética, sóum ser supranatural é capaz de colocar
em ordem a natureza desregrada do ser humano,
seja através da religião o de qualquer civilização
do outro lado do universo.

NOVELAS

VARIEDADES---------

. Jorna�a pela
bela Austrália

o filme conto o história de uma aris
tocrata inglesa que viajo à Austrália,
onde conhece um hõmem rude. Apesar
de hesitante, ela concordo em unir forças
o ele poro salvar o propriedade que her
dou. Juntos, eles emborcam numa jorno- '

do, atravessando quilômetros de um 'dos
terrenos mais belos do mundo.

Primeira história
do herói Batman .

Esta edição foz porte de uma coleção
com o objetivo de resgatar os primeiros
histórias em quedrtahes do Botmon no

exato ordem em que foram publicados
nos Estados Unidos, permitindo que os

leitores e colecionadores tenham contato
com o material original do personagem
que veio o ganhar. o mundo com suo po-,
puloridode.

'

PARAíso'
Rosinha procuro por lefo. Otóvio discute com

Ricardo por ter colocado Aninho poro folar no

ródio: Eleutério mondo Terêncio e lé Camilo
irem otrós de lefo. leco se emociono 00 consta
tar que Santinho fez um milagre. Rosinha conto·

poro leco que lefo foi embora. Mariano e Ante
ro brigam por causo de Mario Ritei. Aninho con

verso com Dos Dores sobre seu suposto emprego
· no ródio. Terêncio e lé Camilo repreendem Tobi.
Aninho acredito que Ricardo. e Otóvio este iam
discutindo por couso de Mario Rosa.

·

CARAS E BOCÁS
Gabriel decide fazer o teste de DNA. Loís e

loruide comemoram. Dofne·é Vicente che
gam 00 restaurante e se deparam com Léo
e frederleo. Os dois conversam 'e Frederico
comento que Dafne mentiu poro Gabriel. Ju
dith demonstro interesse em ajudar Dafne e

Totiono revelo que o galeria vai lonçeu um

novo pintor. Benjamin conto que estó triste

por não poder ficor com
-

Totiono e Esther
aviso o Mendel que iró encontrar uma esposo
judio poro o filho. Dafne se despede de Vicente.
Gabriel vai embora do coso de Loís.

CAMINHO DAS íNDIAS
Dudo e Moyo chorõm 00 ver seus filhos. Rovi
conto '0 Oposh que Kochi levou Moyo poro o

Vila de suo família' poro fazer um ritual. Vvone
ligo poro Silvio e fico sabendo que Júlio estó
em Dubai. Kochi pego o bebê de Moyo de, seus
bróços e elo grito pelo filho. Torso não encontro
o remédio. Inês alerto o mãe poro devolver os
remédios de Torso. Dudo e Chioro conversam

sobre o nome que elo doró 00 seu filho. Monu e

Roj chegam iJ Vila e ele pergunto por seu filho.
Moyo fico sem saber o que dizer.

PODER PARALElO
Tony poro no ímpeto de motor Tucci. logo não

consegue olhar. Tony ergue o armo e atiro poro
cimo. Tony diz que o assassino é o pessoa 'que

· deu o ordem poro motor o família dele. Copo
.

pergunto por que Tony não o matou. Tony diz

poro Copo que tem os melhores contatos de
mercadorias vindos do Colômbia. Copo pergun
to se Tony é infiltrado do polícia norte-america
no e diz que Tony pode trabalhar poro ele. Tony
diz que ele fez uma besteiro em tentar motor
um agente do polícia. Tony diz poro o Copo tirar
o móscoro.

PROMESSAS DE AMOR
Noti ameaço atacar Valente e Millinho. Valente
crio um escudo de energia. Noti tento se apro
ximar, mos levo um choque. Elo foge, Miltinho
expliCO poro Valente que Noti foi ferido por
um lobisomem. Armando chego sedutora

poro Amadeus e o convido poro sair. Ele diz
que estó esperondo Sofia. Armando folo.que
ele pode continuar com Sofia e ficar cóm elo
00 mesmo tempo. Amodeus se irrito e sai.

· lonho ouve o converso e decide ajUdar. Ubol
do chego iJ pousado e mostro poro Tonho os

fotos de Sofia com Nestor.

(O resúmo dos'copítulos é de 'inteiro responsa
bilidade dos emissoras):

..
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PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS
100% FINANCIADAS
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à vista sem troca a partir de RS .38.990,00 para todo o Brnsit comfrete.índnsc. Plano de 60 meses, sendo.entrada de RS 23.221,00 (59,S56296%) à vista -+ 60 parcelas mensais totais fixas de RS 399,00. cem vencimento da li (primeira) parcela para 30 dia�. Taxa de 1,29% ame 16,626% e.a .. Valarrotal do veiculo a prazo: de
BANCO PEUGEOT RS 47.161,00. Sujeito a aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem avim prévio.Peugeot 206 Sensatíon 14l Flex, 3 porras, pintura metálica Preto Pena Nera, ano/modelo.: 200812009. Preço públko sugerido para venda à vista a partir de RS

,

.27300,00. todo o 8rasil (exceto Zona Franca de Manaus) com frete induso. Plano de 60 meses sendo: Entrada de RS ·14.646,45 (53.65%) à vista,mais 60 parcelas mensais totais fixas de RS 299,00 com vencimento da 13 (primeira) paf"(eta para 30dias. Taxa lntema de Retomo mR) de 0,99% a.m. e 12,55% a.a, a CEr «(ustO
efetivo Total) da operaÇão de arrendamentomercantil é de 14,94% a.a e 1,17% a.m'ccm incidência de 155 eTCindusa na CU ((usto Efetivo Iotaíl, Valor total do veículo a prazo de RS 32.586,45. Sujeito à aprovação de crédito. As tondj�Ôt'sacima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro,
sem aviso prévio.Peugeot 307 HS Presente Park. 1.6l Flex.,. S portas; pintura sólida, ano/modelo 08/09, equipado de série com Tetosolar, Freios ARS, Air bag duplo, redes de liga··leve, ar-condicionado, direção hidrdulka, vidros elétricos etlava elétricas nas portas e Preço sugerido para venda à vista a partir de RS 54.990,00
sem troca cem bônus de RS 3.000.00 incluso - preço público base tabela a partir de RS 57.990,OO.E5toque nasConcmionârias Srrasbourg.:Peugeot 207 HB XR tAL flex - 3 portas, ano/modelo 200812009 - 04 unidades; Peuqeot 207 Passlen XR 1.41. Hex � 5 pertas, ano/modelo 200812009 -·1 O unídades; Peúgeot 206 Seusauon
1.41. Ftex· 3 pertas- pintura sélida-anc/mcdelo 200812009 - 03 unidade; Peugeot307 HB Presente Pa{k � 1S unidades.Pra7.o de vjgénüa da promoção de 24 à 30 de A.bril de 2009, ou enquanto durarem os estoques. Fntos somente para fins ilustrativos. Não (umulativa para outras promO{ÕeS. Para mais informações sobre
p�05 e condi�ôes especiais, consulte a Redeile (oncesslanãnas Strasbourg ou ligue para 0800·703242.4 ou acessewww.peugeot.com.br.

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 13h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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TODA LINHACORSA1.42009
DESCONTQ DE .�

R$2.5DO
CELTA 1.0 LIFE 2P 2009

.�

R;24.500
- à vista

II O CORREIO DO POVO
: QUARTA-FEIRA. 29 DE ABRIL DE 2009 CLASSIMAIS-----------

CERTIFICADO
DERECOMPRA
GARANTIDA

. ""rsaH"tm 1.4EconoFl",09J09,modelo Il6J, preço públicosugeridode R$ 34.8(2)JO;com descontodeRS2500,00,preçopromocional a vlstaapartir
deR$ 32302,00. CoISa Hatch 1.4 Econo.Flex09J09,modelo R6M, preço público sugerido de RS 38.1 08,00, com desconto de RS 2.500,00, preço pro
modonalà vista a partirde RS35.608,00.Corsa Hatch 1.4 Eéono.Aex 09109,modelo R6P. Preço público sugerido de RS 39.335,00, com desconte de

, RS 2,o'OO,OO,preço prcrrooorelà vista. partirde R$ 36.835,00.CeIta 1.0Ufe,Flexpower, R6Aano/fabriaoção2005,ano/modelo2009, a partírde RS
22.990,oo.àVista ou entrada de R$ .13.909,00 (60,SOOÁl) e saldo financiado em 60 prestações mensais de RS 249,46 com taxa de 1,59% am. e

22,85%a.à, totalizando RS28.044,95.reCe IOF nao indusos.CIT23,15%aaARecompra Garantida sobCondiçõesé válida apenas para os vei-
'€i. \:u!osdas-linhasCeltajGassk; Prisma eCorsa d�p:x1íveisnoestcquedas concessionáriaspartidpantes na data daaquisição efinanciadospelo

Ban120GMAC.Maís{nformaçõe5 sobrea promoção,consulte um dos vendedoresChevrolet.
'

.
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l:i1!Elrnl!mllTfI1m,ffi!)��D��

Engates de carr!!��M\i%m�

Aceitamos cartões:

I�I
Ccixe THULE

Para todo os modelos
- Pick-U s e Automóveis

Para todo os modelos

o CORREIO DO POVO -IIQUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2009

Sorteio de duas TV's 21'

para ingressos comprados
para o rodeio

.

.g

Realização:

j
Slo Joio do ".perfil • se .g

Q

(47) 3458-0101 _�-
.

.�
i
E
8
;
'"

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

Q

Fone: (47) 8846-3432 �
(47) 3376-3694 �

------------ -*
�
�
ª

INGRESSOS ANTECIPADOS
PARA OS BAILES

Postos de Vendas:

.; Posto Marett:al
• Casa Campeira
• Posto Marcolla
• Gauchita
• Smurf's Lanches

Entrada do Rodeio:
R$ 5,00

Sexta: R$ 15,00
Sábàdó: R$ 18,00
Domingo-:--Elas Grátis

, - ---:---Eles R$ 5,00

Estacionamento:
R$ 5,00

----------------_----- �
Rua Augusto Demarchi,72 - Três Rio� do sul- �

As tbufe são bem planeiados pora
-

solucionarmuitos problemas de transporte,
com capacidade de 360lfs de bagagem.

Conforme lei fedefal rio �503- CTB , resoíução-tsr.

Pa;x§C? pela aventura
.

THUIE® VOLPATO
CAPOTAS
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D � CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2009

UNO - Vende,se 99, azul marinho,
2° dono. R$ 12.000,00. Tr: 9931-
1880

CLASSIMAIS--------------;c----

Auto Mecânica

Especializada em Multimarcas:

® c:;J 9111411

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

(47) 3275-3105

-

Loiras na casa

Loira Mirella
18 anos - iniciante

Sara Loira
19 anos - SAPECA

Rolaine Moren*19 anos

Ouartos novos na casa *
Temos motoristà' que leva e traz

'47'-9624·8410

*
*

• CHEVROLET

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

CHEVETE - Vende-se, 85, preto,
motor e lataria nova, todo revisado.
Tr: 3373-8244.

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.
Financio em até 48X. Tr: 9607-2022

CORSA - Vende-se, 94, preta, aro _

de liga. H$ 10.000,00. Tr: 3370-
1161.

IPANEMA - Vende-se, SLE, 90,
compl, couro e parachoque
personalizado. R$ 8.500,00. Tr:
8405-9689

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

MONZA - Vende-se, 94/95, 2.0,'
2pts, compl-ar. R$ 11.000,00. Tr:
3376-2607.

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

VECTRA - Vende-se, 97, G18,
2.0, GNV, cornpl, Air Bag, ABS,
Inspeção Gás válida até 04/2010,
MP3 + Par 6,9", Cinza. Entrada de
R$ 12.000,00 + 36x de R$

420,00. Tr: 3371-54Q8 ou 9117-
5672.

• FIAT .

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

FIORINO - vende-se, 89, pickup,:
álcool. R$ 6.000,00. Tr: 3370-
1161.

PALIO - Vende-se, 03, excele-nte
preço. Tr: 9977-8001.

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

UNO - vence.se 99, azul marinho,
2° dono. R$ 12.000,00. Tr: 9931-
1880

UNO - Vende-se, mile, smart, 01,
2° dono, TE, AL, impecavel. Tr:
3376-1496.

.

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

FIORINO - Vende-se, 89, pickup,
álcool. R$ 6.000,00. Tr: 3370-
1161.'

.

PALIO - Vende-se, 03, excelente

preço. Tr: 9977-8001.

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

UNO - Vende-se, mile, smart, 01,
.

2° dono, TE, AL, impecavel. Tr:
3376-1496.

t PEUGEOT· .

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

PEUGEOT -.Vende-se, 02, 206
Soleil, 4p, 1.0, Prata, air bag duplo,
roda de liga leve, AR, DH, VE. R$
19,800,00.Tr: 9975-0078.

PEUGEOT .: Vende-se, 08, 20.6,
1.4, Flex, comp. Tr: 8826-8217.

t MOTOS

DIZ - vende-se, 03, 100ce, sem

partida elétrica, preta, oferta, R$
3.300,00. Brinde capacete. Tr:
33702060 ou 9948-9644.

DIZ - Vende-se, 04, rooc, verde.
Tr: 8417-5184 ou 3276-3321

DIZ - Vende-se, 06, 125, ES, prata,
ótimo estado. R$ 4.600,00. Tr:
9967-6330.

DIZ-Vende-se, 125, 07, s/partida.
R$4.300,00. Tr3275-3538.

SHADOW - Vende-se, 600 VT, 01,
2° dono, em ótimo estado. Tr:
9993-3937.
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LASSIMAIS
• MOTOS
CG _ vende-se, 84, 125, azul. R$
2.000,00. Tr: 9984-8059. .

YAMAHAVIRAGO - Vende-se 250
.

01. R$1 0.500,00. Tr: 9911-9045�
'-

FUSCA _ Vende-se, 75, 1300,
branco. Impecável. Tr: 9143-8468.

FUSCA _ Vende-se, 77, branco,
motor 1300. R$ 3.200,00 aceita
material de construção. Tr: 9147-
0188.

GOL- Vende-se, 03, mp3, Al, TE,
aro de liga leve 14, documentação
paga, pneus novos e em ótimo
estado. R$ 15.500,00. Tr: 9918-
7733 ou 3372-6054.

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

.

G�l _ Vende-se, 1.0, 05, 4 pts,
quitado, ar-quente, desembaçador
e limpador traseiro. Tr: 9101-8302.

GOL _ Vende-se, 97, MI, 8v. R$
11.500,00. Tr: 8835-4039.

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

GOL _ Vende-se, special 02, zpts,
ótimo estado. Tr: 9188�2814 cf
Antonio.

FUNÇÃO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
SEM EXPERIÊNCIA - SEXO: M•• F.

EXTRUSOR
IMPRESSOR COM EXPERI�NCIA
REBOBINADOR

GERAL i
10er i

I
1°, r, 3° I
.

I
INTERESSADOS COMPARECER NA EMPRESA EM HoRÁmo COMERCIAL I
BR 470 N° 955 km 38 - Margem Esquerda i
Ga�.��_� ��_ - Fone: 47 3281-8181 - rh@sacoplas.com.br I

________ ._ ...
__ . ..1

..

Rua Bernardo Dornbusch, 2054
Vila Lalau - Jaraguá do Sul

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

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

sedan, compl. R$ 14.900,00. Tr:
8835-4039.

• RENAULT

GOlF _ Vende-se, 94, GTI, GNV,
compl, ótimo. estado. R$
13.500,00. Tr: 91 02-1701. .

MEGANE _ Vende-se, Grantur 08,
.

completo, revisado com

40.000km. Tr: 9186-5783.

3275-1690

Revestimento
Comercial 20x30

'A partir de R$ 7,99

Piso Pel 5
Comercial
A partir de
R$10,90

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)

t·OUTROS

Piso Comercial
33x33

A partir de
'R$ 9,90

Piso Extra
30x30

A partir de
R$12,90

POlO _ Vende-se, 98, classic,

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

8405-9447.
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Proc. Intel Pentium Dual Core nno

Memória 4GB I ND 250GB
Grav. DVD-RW I Tela 14.1"

Webcam íntegrada
Sistema tinuI

fotos mtl'3Jllfnte ilustrativas
,-

� €cM'_ ,.... Gomet .' "'1111
Centre ..�• Sql ..- (41) UJI ..Ica '

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

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

"

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

Fone: 3370-1263

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

Gomere:ial@trópicalembalqgens.com.br
Celular: 9991-5209 ou 8427-2718

(plantão finais de semana e feriados)
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t TERRENOS

PiÇARRAS - Vende-se, próximo ao

fórum. Troca-se por imõvet em

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

VILA NOVA - Vende-se, c/
301,95m2, com aprovação p/
construir prédio até 07
pavimentos. ótima-localização. R$
135.000,00. CRECI/SC 2716-J. Tr:
3274-8844.

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

.

GARIBALDE - Vende-se, 30rnil m2,
2 lagoas, R$ 80.000,00. Tr: 3055-
8262.

RIO CERRO " - Vende-se, 50mil
m2, 2lagoas, ótima localização, c/
eseritura.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 ereei11831.

t LOCA ÕES
ANA PAULA III - Aluga-se, quitinete
pf casal. Tr: 91 07 -83,82.
JARAGUA 84 - Aluga-se., 2 qtps, coz
conjugada, murada, prox colégio. R$

270,00. Tr: 9147-0188.

VILA NOVA - Aluga-se, mobiliado, 2
qtos, cf sacada, sala, coz, salão de
festas cl churt Tr: 9164-3636.

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

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

Roberto.
.

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

FILHOTE - Vende-se, yorkshire e

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

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

FILHOTES - vende-se, de

CLASSIMAIS.-----------�--�-----,--,----==-.� -

Worksheire, macho e fêmea. Tr:

3376-0179. pu 3276-0902 c/
Marciana.

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

LOJA - vende-se, de confecção em
geral, aceito carro ou material de

construção. Tr: 8813-0934.

OFICINA - Vende-se, de bicicleta,
eorupa, 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 clientela formada .

Tr: 3372-1 058.

QUADRIClíCULO - Vende-se, 94,
Emplacado .. Tr: 3370-0402.

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

t DOA-SE

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

ROUPAS - Aceita-se, doação de
diversas roupas usadas. Tr: 9961-
3269.

Aços Jaraguá Ltda., empresa distribuidora de produtos siderúrgicos (chapas de
aço, tubos, perfis laminados, peças oxicortadas ou cortadas a plasma, etc ... )

contrata:
/

VENDEDOR{A) INTERNO (Televendas)
É indispensável experiência anterior na função, preferencialmente no setor
metalmecânico. Remuneração adequada com a experiencia do candidato.

Os interessados deverão.enviar curriculum para o e-mail

rose@acosiaragua.com.br ou entrar em contato com Rose,
pelo telefone 3273 6227, para agendamerito de entrevista

EXCURSÃO PARA O
RIO DE JANEIRO

Para assistir ao jogo da
.

·final do carioca entre
flamengo e botafogo.
R$ 350,00 (ingresso

+ passagem).
Tr: 3275-2565

.

3372-1100
9655-6772.

-
"

.

Ligue e anunciei 2106-1919
" \

Centro Sul-Brasileiro de Pesquisa
Extensão e Pós-Graduação

FAFIPA - 'FACULDADE ESlADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAí
RECONHECIDA PEL� GOVi'RNO FEDERAL (MEC). CONFORME DECRETO N° 69.599 DE 23/11/1971.

'PÓS-GRADUAÇÃO
GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Objetivo Geral: Proporcionar aos participantes o conhecimento e a

qualificação para atuação em gerenciamento de, projetos segundo as

diretrizes do PMBOK® (Project Management Body of Knowledge)
desenvolvidas pelo -PMI® (Project Management Institute), de forma a.

-

contribuir para o sucesso no desenvolvimento e implementação de

projetos nas organizações,
Início: 19 de Junho de 2009

Encontros quinzenais: 6a feira das 1.8h30 as 22h30
Sábados das 8h às 12h e das 13h às 17h

PÓS�GRADUAÇÃO
MODA: GÉSTÃO E MARKETING

Objetivo Geral: Formar especialistas na criação, planejamento e

gestão de estratégias de marketing e' moda tanto no âmbito da
indústria do vestuário como da indústria têxtil, qualificando'

empresários e empreendedores que desejam atuar neste segmento,
a partir de uma-formação teórica e prática sobre os princípios da
Moda, do Planejamento e Gestão do Marketing dentro de um

mercado cada vez mais competitivo.
Início: 19 de'Junho de 2009

Encontros quinzenais: 6a feira das 18h30 às 22h30
Sábados das 8h, às 12h e das 13h às 17h
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CLASSIMAIS------.------------

nna co

Quarta-feira 18h às 22h

Quinta e Sexta-feira 15h às 22h
Sábado 10h às 22h

Domingo tüh às 19h

Local: Arena .Jaragué - R.ua 'Gustavo Hagedorn, 636 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul/Se

Realização e Organização:

Informações:
, 473371-6757 ou 47 8844-4772

evento$@epistemeeventos.com_.br
FUNTURISMO SECRmmm DUSlADO DETUíIlSMO.

CULTURA E ESPORTE
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Im o CORREIO DO POVO
QUARTA·FEIRA, 29 ,DE ABRIL DE 2009

t CASAS
AMIZADE -Vende-se, prox escola,
de alv, c/ 2 quartos, gar c/
churrasqueira. R$ 38.800,00 à _

vista. Tr: 3371-6069.Greei 11831.

BARRA VELHA - Vende-se, no

centro, alvenaria, 4 qtos, garagem
p/ 3 carros. R$ 60.000,00. Tr:

.

3371-6069 Creei 11831

CORUPÁ - Vende-se, sobrado,
ótimo ponto comercial, e/2 salas,
terreno de 15x40, total de 206m de

, áreã construída, garagem p/ 2
carros, documentação
em dia. Aceita-se R$ 70.000,00 e

restante financiado. Tr: 473375-
2798 ou 479905-9850.

CZERNIEWICZ - Vende-se, 2'

pisos, 240m2, toda munida, aceita
financiamento da caixa, prox ao

pama. Tr: 3376-4534.

FIRENZI - Vende-se, Sobrado
. geminado novo" com 03 quartos,
garagem, área de festas e demais
dependeneias. R$ 120.000,00.

. CRECI/SC 2716J. Tr: 3274-8844.

GAROPABA ..:. Vende-se, de alv, 2
pisos c/ 210m2 de área construída,
piscina. R$ 48 9912-4944.

PiÇARRAS - Vende-se, nova,
82m2, 3 qtos, sala, cozconiuqada,
bwe, lavanderia e garagem com

ehurr. Terreno c/ 3122, murado,
prqx Candeias e Bali Hai,
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

3371-1243 c/ César.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se,
de alv, c/170m2 de área construída
e terreno c/499m2. c/.04 qtos,
garagem e demais dep. R$
168.000,00. CRECI/SC 2716-J. Tr:
3274-8844.

TRES RIOS DO NORTE - Vende-se,
248m2, c/ casa de madeira, terreno
plano. R$ 25.000,00 ou R4

. 18.000,00 + 45x de R$ 31 0,00. Tr:
9625-8375

t1 2d;1mmnU'fl
CENTRO - Vende-se, �d.
Maximum Center, suíte + 02 qtos,
garagem, dep de empregada e

demais dependeneias.R$
210.000,00. CRECI/SC 2716-J. Tr:
3274-8844.

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

'-

CLASSIMA,I----------------;----�-

t TERRENOS

AMIZADE - Vende-se, no
. loteamento ao lado do salão

_
Amizade em Jaraguá do Sul. Tr:
3371�6450.

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

construção para acabar. R$
235.000,00. Tr: 3275-3736 3
vezes

JARAGUA 99 - Vende-se, c/
300m, c/ casa de madeira 6x8. R$
35.000,00. Tr: 9962-6427 ou

3376-4287.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
escriturado, com 474m2,
localizado próximo ao condomínio
Azaléia. R$ 73.000,00. CRECI/SC
2716 J. Tr: 3274-8844.

JOAO PESSOA - Vende-se, lot
Marajoara. R$ 57,000,00. Tr:
9903-9625.

·NEREU - Vende-se, 420m. pronto
pra construir. R$ 18.500,00. Tr:

.

3371-6069.CRECI11831

,NOVA BRASILlA - Vende-se,
728m. c/ galpão, prox ao calçadão.
R$ 270.000,00 nego Tr: 9137 -5573
Creei 11831.

SANTO ANTONIO - Vende-se,
400m, perto de colégio, c/ água,
luz, e rua asfaltada. R$ 5.500,00 de
entrada + parcelas de um salário
mínimo. Tr: 3371 �6069 ereei
11831.

.

Imperdível!!!
Grande promoção

Fraldas geriátricas com preço arrasador:
Pacote com 8 unidades a R$ 8,99
Disponível nos tamanhos M e G.

Administra - Distribuidor de Produtos t.tda ..
Fone: (47) 3376-5028 I e...mail: aiortiz@ig.com.br

ULTIC:UM

- Alarme
- Interfone

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

HDeuséFiel"

- Portão Eletrônico - Cerca Elétrica

-Cleverson 9111-1023 (4113213-122&

Rua José Narloch, 1.456 - Bairro São Luiz - Jaraguá do Sul - se
E·mail: multicom.jgs@brturbo.com.br

"'M'NAMOS BARArAS • RArOS
- .

.

CUPINS • 'ORMIGAS • MOSQUlrOS
'/AI H • E

gcp@guarapragas.com.br

-��---------
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ReI. 165 - CZERNIEWICZ - Apto. em
construção no residencial Itatiaia, el
entrega prevista pi setembro de

.

.2009. CI suíte + 02 dorm. sala de
estar e jantar eonj. Cozinha, 01·

banheiro social, área de servo sacada
el ehurr. e garagem.

08S: Jánelas e porta da sacada em

vidros temperados, piso cerâmico,
aeab. em gesso no teto. Prédio el

. Hall de entrada, Portão Eletrônico,
sistema de gás central
Valor R$ 125.000,00.

Ref. 181 • OPORTUNIDADE - Centro -Ed. Maximum
Center - Apartàmento em excelente iocalização centrai -

Ao lado do Colégio Bom Jesus - Possui 112,64m2 de área
útil e 161 ,73m2 de área comum. Contém 01 suíte + 02
quartos, 01 banheiro social + 01 banheiro na dep. de
empregada, sala de estar e jantar conjugada, sacada,

cozinha, área de serviço, saião de festas cf 02
churrasqueiras e garagem. Valor R$ 210.000,00.

-ReI. 198 - SÃO F,RANCISCO DO SUL/SC
Bairro Paula:s - Casa de alv. cl 105m2 de
área construída e terreno cf 357m2, com
02 dormitórios, sala, cozinha, 01 bwc, área
de serviço e garagem. Valor R$ 95.000,00.

Aceita troca por casa em Jaraguá,
Guaramirim e Schroeder.

Rel.197 - AV. WALDEMAR GRUBA

Baependi - Sobrado cf ótimo terreno de
1 080m2 e área construída cf 300m2, 05 .

dorm. 04 salas, cozinha, 02 bwc, área de
servo área de festas cf churr. varanda e

garagem pi 04 carros. Valor R$ 450.000,00.

Rei. 140 - VILA LENZI- Casa de
alv. el 156m2 de área construída e

terreno el 495m2. CI 04 dorm. área
de festas, garagem e demais

dependêncías. Valor R$ 155.000,QO.

Excelente Investimento - Prédio el
08 aptos., cada um el 02 dorm., sala
e cozinha eonj., 01 bwe, área de servo

e 01 vaga de estacionamento. Valor
R$ 420.000,00.

ReI. 171 - TRÊS RIOS DO NORTE
- Casa de alv. eJ 83m2 de área
construída e terreno el 400m2, el
02 dorm , sala, cozinha, 01 bwe,
área de serviço e garagem. Valor

R$ 105.000,00

alv. cf suíte + 02 dorm. 02 salas,
copa, cozinha,. 01 banheiro social,

área de servo área de festas e

garagem. Valor R$ 200.000,00.
.

Negociável.

Rei. 184 - CZERNIEWICZ
Sobrado em ótima localização, cf
340m2 de área construída e

580m2 de terreno. Cf suíte + 02

dorm., área de festa sei ehurr.
edícula, garagem e demais dep.

Valor R$ 370.000,00.

Rei. 182 - RAU - Casa de alv. cf
128m2 de área construída e terreno cf

432,60, cl 03 dorm., 02 salas,
cozinha, 01 bwe, área de servo dep. de

empregada cf bwe, garagem.
Valor R$ 190.000,00.

ReI. 178 - AMIZADE - Casa de alv.
cf 187m2 dé área construída e

. terreno cf 447m2, cf suíte + 02
dorm., área de festas cf piscina e .

churr., garagem e demais dep. Valor
R$ 249.000,00.

Ref.. 1 Si - mÊs RIOS 00
NORTE � Ierrenos no

Loteamento Vícenzi Gadottí,
cada: terreno cf 324m2. Valor

. R$ 35.000,00 a vista ou R$
5.000,00 de. entrada + 100
parcelas de R$ 465,00, cada

terreno.

lmobll iáría CRECI: 2716J

Sonhol
ln-vista em seu-Sonho!'

3274-8844
PLANTÃO

(47) 9929-8265
(47) 9973-3581
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c.

c/

:JOINVIUE se R. DR. JOÃO COlIN" 1756,�MÉRICA, 47 3435.2080 I 3025.7280
JARAGUÁ DO SUL se R. BARÃO 00 RIO BRANCO, 340,CENTRO, 47 3275.2055

. }easagera�do@netuno.éom.br I www.casageraldo.com
'

•
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Iran Malfitano
nega romance
lran Malfitano não estó gostando da
associação de seu nome ao de Michele '

Costa, participante do BBB 9. O ato,
contou que não procede a notícia de
que teria um 'caso com a moço. "Qué
mentlrel Quer dizer que nenhum ator'
pode ficar amigo ou sair com um parti
cipante do Big Brothet sem que isso se

transforme em romance?", desabafou.
Iran ginda garantiu que, com a ex-BBB,
só tem amizade.

Mãe de Eminem
em- estado grave
Debbie Mathers, mãe do rapper '

Eminem, sofreu recentemente uma ope
ração cardíaca e teme não se reconciliar
com o filho, antes de morrer. O estado
de saúde de Debbie é delicado e ela
quer convencer Eminem a se reconciliat
depois de anos de brigas. A avó Betty
Kresin, confirmou que o estado é grave.
"Minha filha Debbie estó bastante do-

,

ente. Seu maior desejo é fazer as pazes,
com o filho e ver a neta", disse.

Christiane Torloni .

nega discriminaçã.�
A atriz Christiane Torloni, de "Cami
nho das índias", levou advertência
da Globo, depois que uma camareira
negra, chamada Fótima, a acusou de
ser trotada de forma discriminatória e

procurou o departamento de recursos

humanos pnm fazer reclamação
formal. O desentendimento entre as

duas foi presenciado por gente da
produção da Globo e pela atriz Letícia
Sabatella. A atriz nega o. acusação.

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógiCO muito simples e vicionle. O objelivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

repelir números em codo' linho e codo coluno. Tombém
nõo se pode repelir números em codo quodrodo de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Predomínio de sol de manhã. Entre a tarde
e noite, uma frente fria se aproxima do
Estado, favorecendo o aumento de nuvens

,

e pancadas isoladas de chuva.

� Jaraguâ do Sul e liP.lIf1:;O
214

CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

QUINTA
MíN: 16° C
MÁX: 27° C » r ,

Sol com pancadas
de chuva

SEXTA

MiN: 15° C
MÁX: 24° C "" ,

Sol com pancadas
de chuva

HOJE

MíN: 16° C
MÁX: 28° C '

Sol

"G� ÁRIES

"� (20/3 a 20/4)

I� l' Nada muda muito no

.\. � astral. As energias .

continuam voltadas

para as aquisições materiais e
manutenção de finanças. Ainda é
arriscado dar passos mais largos
nesse sentido. Os re!acionamentos
também continuam na mesma

,
energia.

)('
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Nada de muito novo

acontecendo. O
Universo continua

pedindo atenção e cuidado no

setor doméstico, que pede um

pouco mais de sua presença e

carinho. Cuidado com gastos
excessivos durante o dia seja
comedido.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você consegue
vislumbrar algumas

, mudanças que deve
, fazer, especialmente no setor
amoroso da vida. Hoje especial
mente sua imagem social ou algo
'em sua carreira pode passar por
alguma instabilidade, mas não
fique preso nisso.

L� LEÃO

�,.J (22/7 a 22/8)
:. ') )\ busca por cami- ,

� u.-. nhos religiosos está
�da vez maior. Você

começa a entender a importância
que existe em se dedicar a algo
que transcende seus desejos. Os
relacionamentos e amimdes em

geral passam por um processo de
, espiritualimção.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Masculino e feminino
unem-sé em uma

bela dança em seu

signo. Razão e emoção, ego e

instinto. As energias continuam
ótimas para você. Os relaciona-

, ment�s e sua 'maneira de dar e re
ceber amor estão sendo colocados
em cheque por você.

� �- CÂNCER'
'�::""� (21/6 a 21m
;��!� O dia segue
: ; tenso com algumas

mudanças. Suas
emoções podem passar por uma
prova de fogo, mas você deve
tentar manter ii calma. Caso,algo
não dê muito certo, espere passar
o dia de hoje. Amanhã o astral
estará bem mais tranquilo.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O sol em seu setor
dos relaciona
mentos recebe
a influencia de

dois planetas muito poderosos,
podendo trazer a você e sua vida

algumas mudanças decisivas.
Certamente algo será testado e

colocado em cheque.'

nr
VIRGEM' _

(23/8 a 22/9)
Esta é uma fase de
responsabilidade

'

cumpridá. Fase
final depois de uma série de

mudanças que você foi obrigado
a fazer. Perdas e faltas foram
as marcas dos últimos tempos.
Agora você está próximo à fase
de recomposição.

.
'

SÁBADO
MíN: 16° C
MÁX: 26° C
Sol

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
Os divertimentos

,

( ,continuam sendo
apreciados como

parte importante em sua vida,
depois de uma longa fase de
cumprimento de obrigações. Você
meroce Sagitário, pode aproveitar
sem nenhuma culpa. Prepare-se
para mudanças.
-

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1 )

At{. Procu!e controlar
, seus Impetos e

, agressividade,
pois as energias que estão
chegando até você podem ser

boas ou más, só depende de
como você lida com elas. Você
pode-usá-Ias para construir ou

. destruir, você escolhe.

o CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA. 29 DE ABRIL DE 2009

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

Bíblias'
Um padre estava distrlbuindo Bíblias
para as pessoas venderem. Chega um

gago oferecendo-ajuda:
- Pa ...pa ...padre, eu go .. go...gosta .

taria de aju ...ju ...da ...dar a ve ...ve .

nder bi...bi...bíblias!
, Comovido, o padre deu um lote de
Bíblias para o gago.
Depois o pa_dre ia perguntando:
- Você, quanto vendeu?
- Vendi dilas.
- E você?
- Uma.
- E você? - perguntou para o gago.

" • Eu va ...ve ...ndi tu ...·tudo.
- Tudo?
- É ••• eu cha chegava pa .. pra pe;.
pessoa e pe pe ... perguntava: o se...

senhor va .. vai ca .. comprar a bi..bíblia
ou ...quer que ...que eu leia?

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Nesta �se c_uidado
para nao cair

,

em armadilhas
mentais. Não se deixe levar
por pensamentos negativos e
destrutivos. Há uma ótima energia
entrando em contato com você e

é a ela que você precisa se unir.
Nada de baixo astral.

PEIXES

til.. (19/2 01913)
.

... C0'!l o astral ����-I'F mais leve voce Ia
_

consegue fazer al�
guns planos para seu futuro. Não
se deixe levar por Pensamentos
confusos. Deixe sempre tudo às
claras, o que disser e o que ouvir,
especialmente no que diz respeito
aos seus relacionamentos•
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As companheiras do Rotary Club Jaraguá do Sul-Vale do Itapocu
comemoram a viagem da jaraguaense Adriana Zardo esse mês à

Holanda, onde participa do programa IGE (Intercâmbio de Grupo de
.. Estudos), patrocinado pela Fundação Rotário do Rotary Internacional

Jonas e

Adriana completaram 2 anos e
.

9 meses de namoro no dia 16.
Felicidades ao casal!

Par.abéns para Walter e Elfi que no dia 24 cememorarnm 55 anos

de união matrimonial. E no dia 30, a vovó completará idade nova.

F.elicidades são os votos de seus filhos, netos e bisnetos.

Felicidades para Marco Aurélio,
que dia 24 comemorou idade
nova. A esposa Dorilda e os

filhos Gabriel e Gustavo
mandam os parabéns.

Parabéns para Charlene Vargas,
que ontem completou 17 anos. As

amigas Natalia, Carol, Kamila e

Deby desejam felicidades.

Na foto formandos da 1 a turma de

Engénharia de Alimentos - Unerj.
Na foto Daniela Rudolf Pereira, que co.lou

grau em Engenharia de Alimentos, no dia 24.

Na foto, Ivanio e Jordana que no

dia 26 completaram mais um ano

de namoro. Muitas felicidades ao

c-asal .:

Familiares. parabenizam João
Paulo é Carolina, que no dia 30
de abril irão noivar. E também

felicida�es aJoão Paulo, pela
passagem de seu aniversário

no dia 10. de maio.

Parabéns para Suzana Beatriz
Cardoso, que dia 30 comemora

idade nov.a. Felicidades!

VÓ Hilda e a tia Vara desejam muitas felicidades para os irmãos Carlos
. Roberto Blank, que colou grau dia 24 em .Engenharia Elétrica, e Carla

Roberto Blank, que colou grau em 10 lugar em Pedagogia.
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DE BICO
Tem amigos meus que são gaúchos que

,

não vão gostar. Mos, infelizmente foi
descoberto, certamente por um coloro
do, tchê, em uma dos múltiplos cone

xões entre palavras feitos 'pelo Google,
que 00 digitar o palavra goy aparece
como palavra conexo Grêmio. Essa
poderoso descoberto já é motivo su

ficiente poro alguns gaúchos estarem

"pê" do vida com o endereço de busco
.virtual. Tato Bronco não dorme há uns

três dias. Os mais entendidos dizem
que não é manipulação dos colorados,
"mania do algarismo". Então tá!

LEITORA FIEL
A leitora fiel de hoje é a

bonitona Fabiola Deretti.
Ela também me confessou

\

que lê a coluna todos os dias

para ficar antenado no que
eccntece de melhor
na sociedade.

INAUGURAÇÃO
Hoje às 20 horas, os meus amigos,
os irmãos Marcelo e Cesor Arenhort,
inauguram no Ruo Domingos do Npvo,
o Art Creps & Cio. Troto-se de uma cre- ,

perio que vai agregar muitos novida
des. Bolo bronco.

NICOLAS & MATHEUS

Os atores Reynaldo Gianecchini e Camilo Morgado, emoldurando,
Toni Pavanello, durante almoço no Churrascaria Pavanello PALESTRA

No dia 7 de maio, quinto-feiro próxi-
'mo, o Revisto Nosso e Coso Geraldo·
promovem uma palestra com Morce
la Felmonos. O evento ainda brindo o

lânçomento do novo Revisto de De
coração do Nosso. O objetivo é reunir
os arquitetos 'badalados do região
poro momentos agradáveis e troco
de muitos ideias.

NIVER " O campo da derrota
não está povoado de
fracassos, mas de

homens que tombaram
antes de vencer. "ABRAHAM LINCOLN

Hoje, o meu querido amigo, o vere"'
odor Jaime Negherbon, com certeza .

será o aniversariante mais festejado
do dia. Gente!! Por favor, liguem! Ele

, vai odorar

No próximo dia 3 de maio; domingo,
'

DE VOLTAno Estação do Tempo, tem sertanejo ,IH

de qualidade com o duplo Nicolas & 'Os namorados Juliano Morins do

Matheus e o som de um dos DJs mais Silvo e Rubens Mário de Mello, de- .

tocados do região: Fernondo's. E o que pois de um leve "abalo" no nomo-

é melhor, mulheres free até às 22 ho-
.

ro, está de novo firme e forte, indo
ros e muitos rodados de champanhe. 'bem demais e sempre juntinho.
Vale conferir. Nodo, nem ninguém, pode mais

atrapalhar esse belo romance..

PÉROLA DO GARIBA
Recentemente, durante uma home
nagem 00 Goribo, depois de uma

partido de tutebel. o locutor chamou
o folclórico amigo paro dor algumas
palavras de agradecimento pelo mi
crofone. Goribo, como sempre, aten
deu 00 pedido. Em seguido o comuni
cador perguntou: Como você está se

,

sentido, Goribo ? Ele de pronto res

pondeu!! "Coro tê sentido o tendão,
uma dor no virilha e o ponturrilho tá g
fisgando muito. Tê moído, meu!". O �
locutor buxixou. "Não, Goribo, não é �
isso. Eu quero saber do coração, dos ,�
suas emoções". Pode gente! Com o �
Goribo, tudo pode! 1S

AGITADO
Nos rodos de bar, ns comadres não falam em outro coisa o não ser do
momento freezer que está vivendo um conhecido casal do nosso socie
dade que casou muito cedo. Dizem os mais chegados que ambos não se

aguentam mais... Um deles até já tirou o aliança. Sugiro 00 casal um

taça bem geladinho do nosso Cave Pericó Brut poro relaxar.

O i�dustrial
Antídio Aleixo
Lunelli, o
médico Vicente

Caropreso,
Ricardo Ziemath,
Marcia Alberton,

\l-",.......1ioI secretário de
Estado Gilmar
Knaesel eo
secretário
Regional Lio
Tironi durante

....... encontro social

TE CONTEI!
.irA minha querido amigo Eliane
lorenzzetti foi visto trocando figu
rinhas com bonito ':guopo", num
lanche desses do madrugado .

. • Todos já podem retirar no Cor-'
po de Bombeiros os suas fitos e o

mapa do trajeto do 1° Pedalado
famoso, que acontecerá dia 7

�deWnh9. Mos não esqueço, leve
pelq m�nos um real poro contri
buir com o entidade. A promoçõo
é do site www.moogoncolves.com.
br e tem apOio do Secretario de
Turismo, Esporte e lazer e Fujamo.

• Dia 30 de maio, no Igreja
Rainha do Paz, o 2°feijoodo do
lions Clube Cidade Industrial. A
rendo será revertido poro dooç�es

,

. dle exames de visão e óculos gro
.luitps pô'ro os crianças carentes

, ;do reg ião.
.

� Dia 9 de maio, no london,
tem o festa Sunset Chompogne.
Começo às 15 horas e nõo tem
hem poro terminar. O babado vai
rolar muito sertanejo e pagode.
A iniciativa é do amigo Eduardo
Fogaça e Chico Piermonn.

• Hoje à noite vou dor uma
esticodinho até o Confraria do

,

Churrasco. Ambiente climatizado
e bom atendimento e, o que é
melhor, todo dia tem novidade no

pedaço.

• O medo de perder tiro o

vqntade de ganhar. Wanderley
.l�l�mbutgo

'

• Com essa fui!

Curtir a Choperia Scondidinho.
lugar excelente com o

atendimento das garçonétes
mais bonitas do pedaço.
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WEG AUTOMAÇAo S.A.
GRUPOWEG
COMPANHIA FECHADA
CNPJ sob n" 08520.338/0001-86
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.000 �BlocoD - Fundos
CEP 89256-900 - Vila Lalau
Jaraguá do Sul- Estado de Santa Catarina
NIRE n" 4230003136-4

ATADA REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO N° 46

Aos quinze dias do mês de janeiro de 2009, reuniram-se na sua sede
social, por convocação do Presidente, Sr. Décio da Silva, os membros
do Conselho deAdministração, que deliberaram na forma da letra í..
do artigo 20, do Estatuto Social: 1. Autorizara Diretoria EXecutiva da
WEG Automação s.A., a firmar o Contrato ·de Colaboração
Financeira, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, de acordo com a decisão DIR

lO_57/2008-BNDES, de 09/12/2008, e demais condições
estabelecidas da operação, com as seguintes características:
Financiamento de R$ 50.459.00Ó,00, dividido em 02 sub-créditos,
conforme abaixo: I - Subcrédito ''1'l.' : R$ 8.537.000,0[J, para
financiamento da necessidade de capital de giro vinculado ao

projeto citado no sub-crédítorB". Encargos: Dólar 1'-1,35 % a.a. +

variação da cesta' Carência: 18 meses. Amortização: 50 meses. II

Subcrédíto "B": R$ 51.822.000,0.0, para amodernização do conjunto
industrial da Beneficiária e construção de umnovo prédio destinado
à montagem de componentes eletrônicos, em Jaraguá do Sul (SC).

.

Encargos: TJLP + 1,35 % a.a. Carência: 18 meses. Amortização: 50
meses. 2. A garantia será através de fiança, a ser prestada pela
Controladora do Grupo WEG - WEG S.A. ii. Autorizar a Diretoria
Executiva a assinar contratos, prestar toda e qualquer garantia e

tornar todas as providências para a obtenção do financiamento. Nada
mais havendo a tratar, 'após agradecer a presença de todos, o Senhor
Presidente encerrou a reunião. [araguá do Sul(SC)1 15 de janeiro de
2009. A presente ata, está lavrada à página 59 no livro de Atas do
Conselho de Admínístração-n'' 01, registrado na JUCESC sob na

.

07/110481-0 em 17/04j2007. Décio da Silva. Presidente do Conselho
de Administração. Gerd Edgar Baumer. Vice-Presidente. -Miriam .

Voigt Schwartz. Martin Werninghaus. Membros. DÉCIÓ DA SILVA
Presidente do Conselho de Admínístração. ]UCESC sob na
20090195370 em 25/01!2009.

PUBLICAÇÕESLEGAIS--------
WEG EQUlPAlVIENTOS ELETRICOS S.Á.
GRUPO\\1EG
COMPAN'HIA FECHADA
CNPJ sob n" 07.175.725/0001-60
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300 - 10 andar

CEI' 89256-500 - Vila Lalau
- Jaraguá do Sul- Estado de Santa Catarina

NIRE N' 423 000 3000 7

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO N° 106

Aos deze'sseis dias do mês de fevereiro de 2009,
reuniram-se na sua sede social, por convocação do
Presidente, Sr" Décio da Silva, os membros do
Conselho de Administração, que deliberaram aprovar a
minuta do contrato de constituição de consórcio com a

construtora GRANTEL ENGENHARIA LIDA., cujo
objeto será 0- fornecimento ao cliente COPEL -

COMPANHIA PARANAENDE DE ENERGIA ELÉTRICA
S.A, relativo à Concorrência n° SOE/ENG 007/08, de
equipamentos e materiais elétricos e materiais
eletromecânicos para o Empreendimento 'Iamoio,
localizado no município de Umuarama, Estado do
Paraná, nos termo do crédito aprovado pela Comissão
de Finanças; referendada por este Conselho.Nada mais
havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o
Senhor Presidente encerrou a reunião. [araguá do

.

Sul(SC),' 16 de fevereiro de 2009. A presente ata, está
lavrada à página 11 no livro de Atas do Conselho de

Administração n003, registrado na ]UCESC sob na

08/261214-5 em 14/11/2008. Ass, Décio da Silva.
Presidente do Conselho de Administração.. Gerd Edgar
Baumer. Vice-Presidente. Miriam Voigt Schwartz,
Martin Werninghaus. Membros. GERD EDGAR
BAUMER Vice-Presidente do Conselho de

Administração. ]UCESC sob n'' 20090848861 em

31/03/2009. _

WEGS.A.
GRUPOWEG
COMPANHIA ABERTA
CN'PJ sob n" 84429.695/0001-11
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300
Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
NIRE 423 000 1220 3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO
DEADMINIsrkA.ÇÃO N° 532

. \
Aos quinze dias do mês de janeiro de 2009, reuniram-se na sua.

sede social, por convocação do Presidente, Sr" Décio da Silva, os
membros do Conselho de Administração, que deliberaram na

forma da letra j, do artigo Z2, do Estatuto Social, autorizar esta
companhia a prestar aval, fiança e outras garantias, a favorde sua
controlada WEG Automação S.A., referente financiamento a ser

firmado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, de acordo com a decisão DIR

1067/Z008-BNDES, . de 09/12/2008, e demais condições
estabelecidas da operação, com as seguintes características:
Financiamento de R$ 60.459.000,00, dividido em 02 sub
créditos, conforme abaixo: I - Subcrédito "li' : R$ 8.637.000,00,
para financiamento da necessidade de capital de giro vinculado
ao projeto citado no sub-crédito "B". Encargos: Dólar +1,36 %
a.a. + variação da cesta. Carência:18 meses Amortização: 60
meses. II - Subcrédito "B" : R$ 51.822.000,00, para a

modernização do conjunto industrial da Beneficiária e

construção de um novo prédio destinado à montagem de

componentes eletrônicos, em Jaraguá do Sul (SC).Encargos:
.

TJLP + 1,36 % a.a. Carência: 18 meses Amortização: 60 meses.

Nada mais havendo, após agradecer a presença. de todos; o

Senhor Presidente encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 15 de

janeiro de Z009. A presente ata, está lavrada à página 48 no Livro
de atas do Conselho de Administração nOlZ, registrado na

JUCESC sob na 08/006622-4 de 04.03.2008. Ass, Décio da Silva..
Presidente do Conselho de Administração. Gerd Edgar Baumér.
Vice-Presidente do Conselho de Administração. Nildemar
Secches. Miriam Voigt Schwartz. Martin Werninghaus. Ana
Teresa do Amaral Meirelles. Moacyr Rogério Senso Membros.
DÉCIO DA SILVA Presidente do Conselho de Administração.
JUCESCsob na 20090195396 em26/01/2009.

WEGAUTOMAÇÃO S.A.
GRUPOWEG
COMPANHIA FECHADA
CNPJ sob nO 08.520.338/0001-86
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.000 - Bloco D - Fundos
CEP 89256-900 - Vila Lalau

Jaraguá do Sul- Estado de Santa Catarina
NlRE n" 4230003136-4

, .

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 'EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA, LOCAL: 02/04/2009, .11:00 horas, sede social da Companhia, à Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.000, Bloco D, Fundos, Vila-Lalau,
CEP89256-900, Jaraguádo Sul, Se. PRESENTES: 100% dos Acionistas com direito a voto, conforme assinaturas constantes lia Livro de Presença de
Acionistas. MESA: Presidente: Décio da Silva. Secretário: Alidar Lueders. PUBLICAÇÕES: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31/12/2008, no "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina" em 20/02/2009 nas folhas 55, 56, '57 e 58, e no jornal "A Notícia" no dia

20/02/2009 na folha 31. ORDEM DO DIA; Foi lido pelo Secretário o Edital de Convocação. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, decidiram os senhores
acionistas: 1.Aprovar as Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria Externa, contas e atos praticados pelos Administradores no exercício
social encerrado em 3l de dezembro de 2008. 2 .Aprovar a destinação do lucro líquido colocado à disposição da Assembléia Geral, nomontante de R$
51.440.701.00, conforme proposto pelo Conselho de Administração em reunião de 16/02/09, sendo: (a) R$ 2.572.035,00 para Reserva Legal; (b)
R$29.73 7.500,00 paraDividendos / Juros sobre o Capital Próprio, já distribuído conforme deliberações do Conselho deAdministração de que trata o

item seguinte; e (C) R$19.131.166,00 paraReserva paraOrçamento deCapita1.3. Com a destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as

deliberaçõesdo Conselho de'Administração, relativas à distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, tomadas nas reuniões realizadas
nos dias 21/07/08, 16/12/08 e 16/02/09. 4, Aprovar os honorários dos administradores no valor anual de até R$1.300.000,00 (um milhão e

trezentosmil reais) distribuídos entre si, em reunião do Conselho de Administração. 5.Alterar o "caput'' do artigo 27, o qual passa a.vigorar com a

seguinte redação: "Artigo 27 - A Diretoria, por intermédio de 2 (dois) membros em conjunto, sendo um deles 'o Diretor Presidente Executivo ou o

Diretor Vice-Presidente, poderá constituir, em nome da Compenhia.procuradores com.poderes "ad negotia" e "ad judicía"a serem especificadosno
instrumento de mandato. As procurações"ad negotia" terão prazode validade até o dia 31 de dezembro do ano em que forem outorgadas, ressalvadas
as outorgadas no último trimestre do ano, as quais poderão ter prazo de validade até o dia 31 de dezembro do ano imediatame:ri.te subseqüente. As
procurações "ad judicia" terão seus prazos de validade vinculados ao processo para o qual forem outorgada. ô.Publicàr a presente ata através de

Certidão, sob forma de extrato, com omissão das assinaturas dosAcionistas. Nadamais havendo a ser tratado, o senhor Presidente ofereceu a palavra,
a quem quisesse fazer uso. Comó ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que é por todos
assinada. [araguá do Sul(SC), oi de abril de 2009. Assinaturas. Décio da Silva. Presidente. Alidor Lueders. Secretário. Certificamos que apresente é

cópia fiel da ata lavrada no Livro de .Atas de Assembléias Gerais n? 01, às .folhas 25 à 26, registrado na JUCESC sob n" 07/110482-8 em

17/04/2007.DÉCIODASILVA Presidente-ALIDORLUEDER8 Secretário. JUCESCsobno ?0091012686em 16/04/2009.
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São 20 suspeitas do gripe no país
Esquemas de emergência são montados paramanter os pacientes isolados
SÃO PAULO

,

Pelo menos 20 pessoas estão
internadas em hospitais do país
e sãomonitoradas por terem che

gado de viagens ao exterior com
sintomas de gripe suína, segundo
as autoridades brasileiras. Esque
mas de emergência estão sendo
montados nos estados para de"

signar hospítaís de referência e

manter os pacientes com suspei
ta de gripe suína isolados. Até

agora, porém, nenhum dos casos
suspeitos foi confirmado.

'

Em Salvador, um homem de
40 anos, procedente dos Estados
Unidos, deu entrada no hospital
Otávio Mangabeira com febre,
tosse e dor de garganta. Segundo
Maria deFátimaSáGuirra, epide
miologista da Secretaria Estadual
da Saúde da Bahia, o homem é

brasileiro, vive em Boston e· tem

parentes na capital baiana.
Os demais casos estão sendo

.acompanhados em Minas "Ge
rais, Rio' de Janeiro, Amazonas ,

Rio Grande do Norte, São Paulo e

Pará. Um dos casos suspeitos do
Rio de Janeiro é de uma mulher
internada em isolamento no hos

pital Copa D'Or. O outro é tam

bém de uma mulher, de Volta
Redonda, que está em casa, sem

sintomas da doença.
A Secretaria de Saúde de

São Paulo descartou a doença e

afirmou que o paciente pode ter

dengue, mas continua interna
do no Hospital Emílio Ribas, o

principal do Estado para doen
ças infectocontagiosas. Nenhum
dos pacientes teve a doença con
firmada. Ou seja, eles não preen
cheram os critérios estabelecidos

pela Organização Mundial de
Saúde para diagnóstico de gripe
suína: febre repentina superior a
38 graus, acompanhada de um

ou mais dos seguintes sintomas:
tosse, dificuldade respiratória,
dor de cabeça, dores muscula
res e nas articulações, além de
ter estado no México, no Cana
dá ou nos Estados Unidos nos

últimos 10 dias. Passageiros, protegidos por máscaras, desembarcam no aeroporto de São Paulo e passam por avaliação

'WEGS.A.
GRUPOWEG
COMPANHIAABERTA
CNPJ sob n° 84.429.695/0001-11
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300
NIRE 4 23 000 1220 3
CEP 89256-900 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

/

,
,

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA, LOCAL: 06/04/2009, 16 horas, sede social da Companhia, àAvenida Prefeito WaldemarGrubba, 3.300, CEP 89256-900, em [araguá do Sul, SC.
PRESENTES: (a) Acionistas representando mais de 80% do Capital Social; [b] Os membros do. Conselho Fiscal, Sr"s Ilário Bruch e Ivan Farias de Castro; (c) Os representantes dos Auditores

Independentes, SrOs Marcos Antonio Quíntanilha e Dioclécio Oechsler, da ERNST & YOUNG - Independentes e; [d] ODiretor Presidente Executivo daCompanhia, Sr?Harry SchmelzerJúnior. MESA:
Presidente: Décio. da Silva. Secretário:Alidor Lueders. PUBLICAÇÕES: Edital de Convocação publicado no "DiárioOficial do Estado de SantaCatarina", e no jornal "ValorEconômico" de São Paulo/Sr,
nos dias 04, 05 e 06 de março de 2009, e no jornal no jornal 'í\_ Noticia" de [olnvílle/SC, nos dias 05, 06 e 07 demarço de 2009. Relatório daAdministração e Demonstraçôes Financeiras: contendo o

parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, publicado no "DiárioOficial do Estado de SantaCatarina"; jornal 'í\_Notieia" de [oínvílle -se; e jornal "ValorEconômico" de São Paulo - Sp,
todos no dia 18 de fevereiro de 2009. ORDEMDODIA: Foi lido pelo Secretário oEdital deConvocação.DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, decidiram os senhores acionistas: 1. Aprovar, com abstenção
dos acionistas legalmente impedidos, o Relatório de Administração, 'as Demonstrações Financeiras, o Parecer da Auditoria Externa, o Parecer do Conselho Fiscal, as contas eos atos praticados pelos .

Administradores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, bem como o, orçamento de capital para o exercícío de 2009. 2.Aprovar a destinação do lucro colocado à disposição da
Assembléia Geral, nomontante de R$ 561.371.015,00 (quinhentos e sessentae ummilhões, trezentos e setenta e ummil e quinze reais), conforme proposto peloConselho deAdministraçãoem reunião
de 16/02/2009, sendo: (a) R$ 28.,020.061,00 para Reserva Legal; [b] R$ 3.01.111.195,00 para Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, já distribuídos, conforme deliberações do Conselho de

Administração de que trata o item seguinte; e (c) R$ 232.239.758,00 - pára Reserva para financiar Orçamento de Capítal/lnvestímentos em 2009. 3.Com a aprovação da destinação acima, ficam
ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas a distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, tomadas nas reuniões de 18/03/2008, 17/06/2008,
21/07/2008, 18/09/2.008, 16/12/2008 e 16/02/2009. 4. Aprovado o aumento do Capital' Social de R$ 1.360.500:000,'00 (um bilhão, trezentos e sessenta milhôes e quinhentos mil reais) para
'R$1.80b.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais), sem aumento do número de ações, mediante aproveitamento das seguintes reservas: (a) R$ 56.769.266,00 de reserva legal; e (b) R$

, 382.730.734,00 de reserva para orçamento de capital. 5. Conseqüentemente, o "caput" do art. 50 doEstatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação, permanecendo inalterados seus parégrafos:
'Art. 50 - OCapital Social subscrito e íntegralízado é deR$1.800.080.000,00 [um bilhão e oitocentosmilhões de reais), representado por 617.626./29 (seiscentas e dezessetemilhões, seiscentas e vinte e

seismil, setecentas e vinte e nove) ações ordinárias escriturais nominativas, sem valor nominal, todas com direito a voto." ô.Aprovar os honorários dos administradores tia Companhia, para o ano de
2009, novalor global anual de até R$ 2.500.000,00 (doismilhões e quinhentosmil reais). O Conselho deAdmínístrnção fixará o valor individual a cada um dos Administradores. 7 .Reeleger osmembros,
do ConselhoFiscal, a saber: a) os acionistasminoritários, elegem neste ato com omembro efetivo do Conselho Fiscal o Sr? Ivan Farias de Castro; e como seu suplente, o Sr? Valcirio Rocha Ulíano: .eb] os
acionistas controladores elegem neste ato os seguintes membros do Conselho Fiscal: membro efetivo: SrO Euníldo Lázaro Rebelo; e como seu suplente: SrO Devanir Danna; emembro efetivo: SrO Ilário /

Bruch; e como seu suplente: SrO Irineu Bíanchí. 8. Os membros do Conselho Fiscal exercerão seus cargos até a primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizar após esta data. 9. Os membros do
Conselho Fiscal tomarão posse no prazo máximo de 30 dias, a contar desta data,mediante a assinatura do temia de posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal. 10. Os Conselheiros Fiscais
eleitos declaram que atendem os requisitos previstos em lei e que não estão impedidos para o exercício do cargo, nos termos do artigo 162 da Lei n? 6.404/76, cuja declaração fica arquivada na sede da

Companhia. 11.0smembros efetivos do Conselho Fiscal receberão urna remuneração individualmensal de R$ 4.700,00 (quatromil e setecentos reais). 12 Aprovar que as publicações dos atos legais da
,

Companhia sejam feitas nos seguintes jornais: "Correio do Povo", de [aragué do Sul/SC, "Valor Econômico", de São Paulo/SP e Diárío Oficial do Estado de Santa Catarina. 13.Publicar a presente ata

através de Certidão sob a forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Acionistas. Nadamais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso. Como

ninguém se manifestou, foi lavrada a presente ata, que é por todos assínada, Jaraguá do Sul (sq, 06 de abril de 2'009. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de
Assembléias Gerais na 07, às folhas 29 à 33, registrado na JUCESC sob na 07/110458-5 em 17/04/2007.Jaraguá do Sul, SC, 06 de abril de 2009 Décio 'da Silva Presidente - Alidor Lueders Secretário.

]UCESC sob n020091012678 em16/04!2009.
.

.'
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WEG APRESENTA RESULTADOS
A Weg anunciou nesta 'semana os resultados alcançados no primeiro trimestre de 2009. Como a economia da região está
fortemente ligada com as atividades da empresa, existia uma grande apreensão sobre quais os resultados alcançados pela
organização. A Receita Operacional Bruta trimestral atingiu RS 1.271,0 milhões, 15,6% acima do primeiro trimestre de
2008 (lT08) e 18,1% abaixo do trimestre anterior. As vendas brutas ao mercado interno cresceram 6,5% sobre o ano an

terior, enquanto que o. crescimento no mercado externo, quando medido em Reais pela taxa de câmbio média, foi de 38%.
As vendas no mercado externo, medidas em dólares norte americanos médias, cresceram 4% sobre o lT08. O lucro líquido, .

de RS 122,2 milhões, foi 3% inferior ao do lT08, mas 25% acima do trimestre anterior. Os investimentos em ativos fixos
totalizaram RS 91,9 milhões, sendo 78% destinados aos parques fabris no Brasil e 22% no exterior.

MODELO DE NEGÓCIO ROBUSTO'
"Começamos 2009 com crescimento de 15,6% da Re
ceita Operacional Bruta. Em condições norninls este
resultado seria saudado como um evento corriqueiro.
Mas as c'ondições de mercado que enfrentamos neste

primeiro trimestre não foram corriqueiras em abso
luto e o fato de conseguirmos obter este resultado é
mais uma vez a comprovação de termos um modelo
de negócios robusto", afirmou o diretor administra
tivo e de Relações com investidores da Weg, Alidor
lueders. O diretor também falou sobre a meta de
crescimento para 2009. "As condições econômicas e

o comportamento dos mercados consumidores neste
início de 2009 diferem daquelas consideradas em

nosso planejamento para o ano, baseadas nas. ex

pectativas existentes ao final de 2008. Desta forma,
ainda que as perspectivas para 2009 sejam de cres

cimento, nossas estimativas originais podem não ser

atingidos." Fonte Weg.

INDI'CADORES CÂMBIO

VARIAÇÃO .

MOEDA
0,00% Dólar comercial (RS)

��--------'-l

Euro (em RS)
REFLEXOS

ENTIDADES RECEBEM VISITA DA ACATE
Numa demonstração do modelo associativo predominante na região de
Jaraguá do Sul.' a Amvali, o Projaraguá, a Incubadora JaraguaTec, a

Secretária Muniçipal de Indústria e Cgmércio e.a Unerj, receberam na
. segunda-feira uma comitiva da Acate - Associação Catarinense de Em-
presas de Tecnologia. O objetivo da visita foi estabelecer parcerias com

organizações da região do Vale do Itapocu e assim propagar o desenvol
vimento tecnológico no Estado, interiorizando as mais diversas regiões
o conhecimento sobre a elaboração de projetos e captação de recúrsos,
bem como; incentivando o empreendedorismo no ramo tecnológico e

de inovação. Dentro dn
programação da visita
na cidade de Jaraguá
do Sul. foi apresentado
a estrutura e atividades
da Unerj, da Incubado
ra JaraguaTEC, também
conheceram as ativida
des desenvolvidas pelo
Projaraguá e finaliza
ram com participação
na plenária Acijs e Ape
vi. O principal comen
'ta rio dá 'visita, é que
existe muito recurso

disponível; até a fundo
perdido, para desen-.
volvimento de projetos

�de tecnologia e inova

� ção, mas poucos sabem
.

õ
c�mo. fazer para captar.

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,194 2,196 -1,13%
2,893 2,894 -0,01%

LOTERIA

CONCURSO N° 419
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Produção de ferro da Vale caiu 37%
. Empresa cortou a produção do minério em 25% este ano no mundo todo
RIO DE JANEIRO

Diante da queda da deman
da por causa da recessão global,
a produção mundial de minério
de ferro da Vále caiu 37,1% no

primeiro trimestre do ano, em

relação ao primeiro trimestre
.de 2008, para 46,86 milhões
de toneladas, segundo relatório
de produção divulgado ontem
pelá empresa. Na comparação
com oquarto trimestre de 2008,
a queda foi de 25,9%.

O documento foipublicado
pela empresa após o presidente
da companhia na China, Mi
chael Zhu, afirmar, em confer
ência, que a .empresa cortou
sua capacidade de produção
de minério de ferro em 25%
este ano no mundo. O número .

se referia à comparação com o

quarto trimestre de 2008. Logo
após a notícia, a sede da empre
sa no Rio informara que não se

pronunciaria sobre, a notícia e

comentaria o fato apenas na di

vulgação do balanço financeiro
do primeiro trimestre, no dia 6
de maio.

"Como produtora" de ma

térias-primas destinadas às
indústrias de transformação e

construção civil, temos enfren
tado redução de demanda sem

precedentes derivada da sub
stancial contração da produção
industrial global", aponta o

relatório da companhia.
No

. quarto trimestre, a

produção de minério de ferro
já tinha caído 21% na compara
ção com igual trimestre do ano

anterior,

Por causa dos efeitos da crise.
mundial, a empresa demitiu
1.300 funcionários no fim do
ano passado e deu férias coleti
vas a 5.500 funcionários. Demi
tiu também 900 empregados da
operação.global de níquel.

.

Atualmente, a Vale mantém
acordo com 15 sindicatos .; que
representam 38 mil funcionári
os - de estabilidade no emprego
até o dia 31 de maio. Segundo.a
empresa, novas reuniões devem.
ocorrer em maio para tratar do
assunto. Não foi confirmado,
no entanto, se a.renovação do
acordo está em pauta. Cerca de
730 funcionários da empresa
no Brasil estão em licença re- .

'

munerada.

AGÊNCIA o GLOBO A queda indica uma baixa de 46,86 milhõe! de toneladas do minério
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LINHA BRANCA CONFIANTE EM MAIO

BB anuncia linha de crédito
o Banco do Brasil vai lançar, nesta sexta-feira, Dia do Trabalha

dor, uma linha de financiamento para produtos que tiveram redução
do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) geladeiras, fogões
e máquinas de lavar, anunciou ontem o presidente da instituição,
Aldemir Bendine. A taxa de juros seró a partir de 1.99% ao mês, e o

prazo de pagamento vai até 60 meses.

'Doença. de Dilma não é grave'
o presidente Luiz Inácio Lula Silva classificou ontem como ad

mirável a forma como a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, está
encarando o tratamento contra o câncer linfático. Lula elogiou o de
sempenho de Dilma e ressaltou que o problema da ministra não é

grave. "Se ela tivesse um problema grave e que entendesse que não

pudesse superar, ela desistiria da candidatura", disse o presidente.

Cartórios emitirão certldões
o cidadão brasileiro poderá contar neste ano com modelos pa

dronizados de certidão de nascimento, casamento e óbito. Os cartórios .

que quiserem se antecipar poderão começar as emissões dos novos

modelos já a partir de maio. O modelo único deverá estar tot.almente
implementado até 10 de janeiro de 2010. Os modelos atuais não per
derão sua validade e não será necessário emitir uma nova certidão.

.

t d d Odora feriado.o o mun o
Ik

t d d doro Vo ·swagen.
o o mun o o ovocêviajardec:arronovo.men.opor
A$ melhores condisôes de pago .. --__o

Fox 1.0

R$27.990,00
COM NOVOS ITENS DE SÉRIE

Mesinha

tipo avia0

Unha Polo a partir de
1$42.89Q,.00 :�S!���:�;:u1�alS"

.

• Computodot de bordo
• Módulo iria elétrlco
.. Sen1,()t de estoc;ionamento
..Alórlne keyle'$

Sensor de
estacionamento

De • Ar-éondicionodo
• Direção hidróulka
• Módulo frio elétrico
• Rodas de IigQ 15"
• Alarme keyless

• Faróis duplos com
móscara negra

• Faróis e lanteroa de
neblinaPor

R$46.290,00

D(lS Auto.

REDE AUTORIZADA DE SANTA CATARINA -_... _

www.vw.com.brNovoGoll.0VHT(cód.5U11C4).TOIáFlex.MY09I09.4portas.compreçoàvistaapat1irdeRS27.320.00.Estoquede5unidades.Foxl.0VHT(00<I.5Z11R4).TOIá Fias.
MY 09109 (2 portas) com preço à vista a pat1irde R$ 27,990,OOotl et1I1ada de 50% (RS 13.995,00) e paroeJas em 24 meses de RS 697.13. Taxas de juros de 0,99% am e 12,55% a.a, Tolalda

Operação RS 30.726.05. CET_ para esta operação de 19,24% aa, Pacote Trerd Cód, WFT: aerofóIb lrasero, faróis duplo, antroa no teto e p<epataÇão para som. KII Cód WC2 (ar
cordiOOnado, módulo trio eIétIico e. alallTlS keyless) por RS 3.700,00. Estoque de 5 unidades, PoIo Haluh 1.6 VHT (00<1. 9A32N4): Total FIex, MY 09109, 4 po!tas, com preço à vista a pat1ir de
R$42.890,00 ou financiado com et1I1ada de5O"k (R$ 21.445,00) e saldo em 24 partelas_de R$1.052,97. Taxas de juros de O,99%am. e 12,55%a.a. Total de opeO!Çâo RS 48.716,39. CET
_ para esta opeO!Çâo de 17;52% aa Estoque de 2l1lidades. PoIo Sedan 1.6 (cód. 9A42N4),m 09109, TOIá Fias, 4 po!tas, com preço à vista a part� de RS 44.990,00 ou financiado com

anilada de 5O"k (RS 22.495,00) e saldo em 24 paroeIas_de R$ 1.103,13. Taxas de juros de 0,99% a.m. e 12,55% a.a. ToIaI da operação RS 48.970,05. CET máxino para esa opeO!Çâo
de 17,36% a.a. Estoque de2 unidade..S�SpotItine 1.6 (é6d. 5ZJl3E4),.ToIaI Fias, MY 00'09,4 portas, com preço promocional à vista de R$46.290,00 ou finandadocom entrada de 60% (RS 27.774,00) e saldo em 12 paroeIas mensais de RS 1.716,11. Taxas
de juros de 0,99% amo e 12,55% a.a. TOIá da operação RS 48.391,34. CETmáximo de 22,22% aa Estoquede 5 unidades. IOF e TC.iOCkISOS na opeO!Çâo e no CET para todas as modalidades de f""""""",nto que.são SLjeàas à aprovação de cadastro pelo Banco
VoII<swagen. Para mais informações, consúte um Concessíonário VoIl<swagen autoózado. Ouvidoria; 0800 701 2834. Central de Relacíooamel1lo; 0800 770 1936. Central de Relaoonamenlo aos Portadores de DeflCiêi1cia AiJdíliva; 0800 770 1935. Crédito sujeito a
aprovação, CondiçOes sujeitas a aIleraçOes sem aviso prévio. Ofertas válidas para velculos�, de CXJ( sólida, sem opcionais. Garantia de fábriCa de 3 anos, sem 1i1its de quiomelrngem para defeitos demeação e mon!agem em componentes intamos de molo< e

Ilansmissão (exceto Kombl, Imllada a 80mi km). É necessário para sua utiizaçào o ClJTljJrimeoto d� plano demanc<tenção, A VOIkswag<ln é a pri11eÍlll montadO!a a proijuzir 100% dos SOU! inotares nacionas com tecnologia bICllmbuslível. Os veicukls VoIkswagen .são
em conformidade com o PROCONVE (�rama de Cootrole de F'oIuição de Ar por VeicUos Auiom9tares). Fotos mernmente iluslralivas. Ofertas válidas pa,? as concessionárias participanlas até 29l0412OO9 ou enquanto durarem os estoques, o que 0C0IllIf primeiro.

--
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Mudança de horários
A Malwee teró de fazer duns partidos em menos de 24 ho

ras. Por exigência dp canal de TV por assinatura, o jogo contra o

Unisol, em Tubarão, foi antecipado de sóboda (2/5) poro sexto-feira
(1/5), às 19h20. Mos um dia antes, no quinto-feiro, os jaraguaenses
recebem o Umuarama no Arena, às 20h15. Pensando nisso, o compe
tente preparador físico Joõo Romano trabalho com o plantei poro que
nõo sofram com o desgoste excessivo.· Por sorte o elenco tem condi- .

ções de suportar essa cargo. Mos que é desumano, isso é.

ESPORTE----------

Marco Storke (2° do esquerdo poro direito) comemorou o parceria 00 Iodo dos sócios e do craque Falcão

DINHEIRO NO BOLSO

Juve fecha ·contrato
até o final de 201 O

�.
.

.

Starke Engenharia terá marca na camiseta
JARAGUÁ DO SUL

Às vésperas de, completar
43 anos, o Iuventus ganhou um

.

presente antecipado: a empresa
Starke Engenharia, construtora
de Florianópolis, estampará a

camisa do Moleque Travesso
até o final de 2010. O contrato,
considerado o maior da história
do Juventus, foi confirmado na

tarde de ontem, mas não teve

o �alor divulgado. O dinheiro
servirá exclusivamente para
montar o plantel que, levará o

time de volta à elite do futebol
catarinense. As informações são
do craque Falcão que é parceiro
do tinie tricolor e intermediou a

negociação.
A construtora da capital está

entrando no mercado jaraguaen
se e viu no apoio ao tinie da cida
de como uma forma de ter uma

projeção na região. A empresa
teve coriheciniento a equipe por
intermédio de uma iniobiliária
da cidade. "Estamos entrando no
mercado jaraguaense pela porta'
da frente", disse o sócio-proprie-

tário da empresaMarco Starke.
A construtora ocupará o

espaço principal na camisa
no time. No entanto, OUITOS
espaços como manga, calção e

costas ainda estão em aberto.
O contrato prevê ainda a pre
ferência de renovação caso a

Starke tenha: interesse.
Com o dinheiro em caixa,

resta agoramontar o elenco que
disputará a Divisão Especial
do Campeonato Catarinense,
Segundo Falcão, até a metade
da semana que vem os nomes

serão escolhidos e' até o'dia 10
de maio a equipe deve iniciar a

pré-temporada. "Hoje temos um
porto seguro, com esse patrocí- .

nio o tinie será auto-suficiente";
declarou Falcão.
A dívida que o clube tem

com a justiça - em torno de
R$ 300·mil - não preocupam
a diretoria juventina. O presi
dente Ildo Vargas declarou que
a diretoria já pensou em urna

forma para que a justiça não

confisque a verba. "Para pagar
a dívida precisamos de receita
e só :teremos receita com um

. time competitivo", comentou.

GENIELLI RODRIGUES .,
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CONVOCANDO A TORCIDA

Basquete atrás da lide·rança
Equipe jaraguaense enfrenta Blumenau hoje às 20 horas
JARAGUÁ DO SUL

A equipe masculina da Uni
med/FME entra em quadra hoje
à noite, às 20 horas, para tentar
chegar na liderança do' Cam
peonato Estadual de Basquete
Infanto-Juvenil. Mas a parada
não é nada fácil. Pela frente, os
jaraguaenses terão Blumenau,
atual campeão catarinense e o

time mais alto da competição.
Para tentar superar o adversá
rio, eles esperam contar com

apoio da torcida. Jaraguá e Blu
menau estão com duas vitórias
em dois jogos e ocupam a vice

liderança. Quem.vencer alcan
çará Florianópolis, que já tem

. três vitórias em três partidas.
'jogar em casa é muito im

portante porque o apoio da
família e dos torcedores sem

pre ajuda", disse o armador
Rafínha, um dos destaques da

equipe. Ontem ele foi poupa
do dos treinos por ter sofrido
uma torção no tornozelo direi
to, mas está confirmado para o

confronto de hoje. "Temos de
ter cuidado com o time deles,
que é muito alto e, por isso, é
bom marcar forte para evitar a

.

jogada com os pivôs", disse ain
da Rafinha.

O técnico Rafael Müller
endossa o discurso do joga
dor, principalmente porque
o time jaraguaense

é

. o mais
baixo do estadual. "Temos de

aproveitar nossa velocidade
fi acelerar o jogo", avisou. O

destaque do time adversário
é o pivô Matheus que, com
16 anos, já tem 2m07.
AUnimed/FME está na Cha

ve Litoral, ao lado de Florianó

polis, Blumenau, Joinville, São
Bento do Sul, Criciúma e São

Joaquim. Destes, os três primei
ros colocados passam para o

quadrangular final da competi
ção, onde se juntarão aomelhor
colocado da Chave Oeste, que
tem Concórdia, Porto União e

Chapecó.
"Em uma chave tão equili

brada, é muito importante ven

cer em casa. Principalmente
neste caso, porque é um jogo
muito complicado", disse Mül
ler. Mesmo sabendo da impor
tância do Estadual, o foco prin
cipal da equipe ainda é a Olesc,
que acontecerá em Tubarão.

. O CORREIO DO POVO WQUARTA-FEIRA; 29 DE ABRIL DE 2009
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ONTEM
GRUPO 7
19h30 - Grêmio'x Boyacá*
19h30 - Aurora x U. Chile*

ClassifjcJlção: Grêmio 13, Boyacá 9,
Universidad 7 e Aurora O.
HOJE
GRUPO 6
19h30 - Everton x Chivas
19h30 - Lanús x Caracas

Classificação: Caracas 9, Chivas 8,
Everton 7 e Lanús 3.
GRUPO 1,
21 h50 � LDU x Sport

.

21 h50 - Colo Colo x Palmeiras

Classificação: Sport lO, Colo Colo 7,
Palmeiras 7 e LDU 4.

,

GRUP02
19h15 - Guaraní x Deportivo Cuenca
19h15 - Boca Juniors x Táchira

Classificação: Boca 12, Cuenca 9,
Táchira 9 e Guaraní O.
GRUPO 3

.

21 h30 - Nacional (URU) x Nacional
(PAR)
21 h30 - River Plate x San Martín

Classificação: Nacional (URU) 11,
San Martín 8, Nacional (PAR) 4 e

River Plote 4.
GRUP04

(JJ

� Classificação final: São Paulo 13,
� ,Defensor 8� Independiente.(COL) 7 e
-c

,� 'América de Calí 3.
_ Equipe infanto-juvenil da Unimed/FME ocupa a Mice-líderança da. competição GRUPO 5

Copa Sesi: saem os finalistas
do futsal e futebol de campo
JARAGUÁ DO SUL

A Copa Sesi 2009 teve sequen
da no fim de semana. O futsal
femiriino e o futebol-de campo
conheceram os finalistas do cer

tame. Os times que estão na final
do 'futsal feminino são Marisol
e Weg. Nas semifinais a Marisol
venceu aMalweepor 7x1 e aWeg
passou pela Zanotti ganhando de
1xO. A data das' finais ainda não
foi divulgada pelo Sesi.

Já nas semifinais do futebol
de campo masculino aMetalúr

gicaMenegottí venceu aMalhas

Menegotti nos pênaltís, após
empatarem em 3x3. A outra

$ vaga na final ficou com a Weg
� que goleouaMenegotti Equipa
� mentos por 5xO. A data da final

� do futebol masculino também
� não foi definida.

.

,� No futebol sete masculino

� os classificados para as quartas
iS de-final foramMannes, Belmec,

Time da Marisol goleou a Weg por 7xl e se garantiu na final da competição Malwee, Néki, Marisol, Malhas

Classificação final: Cruzeiro 13,
Estudiantes lO, Deportivo Quito 8 e

Sucre 2.

OITAVAS-DE-FINAl
JOGOS DE IDA .

HOJE
19h30 - Americano x Ponte Preta
20h30 - CSA x Coritiba
21 h50 - Vitória x Atlético-MG
21 h50 - Atlético-PR x CoriÍtthians
21 h50 - Flame'ngo x Fortaleza
21 h50 - Náutico x Internacional
AMANHÃ
19h30 ;_ Vasco x Icasa
21 h30 ;_, Goiás x Fhiminense

MenegoUi, Duas Rodas e Weg.
Agora a Duas Rodas encara a

Weg, a Mannes enfrenta a Bel
mec, a Néki tem pela frente a

Malhas Menegotti, e a Marisol
joga contra a Malwee.

.

O futsal master masculino
estreou na competição reunin
do 12 empresas, agrupadas em

quatro chaves. Àpenas dois
jogos foram realizados, com a

União Motores venceu os Cor- liGA fIJTSAL.
reios, por 1xO, e a Trapp supe- -ON-T-EM-------'------
rou a Celesc, por 6x5. 'u

.

No fim de semana teve con-' Krono/Joinville x umuarama *

tínuidade o "Troféu Valores do HOJE

Esporte - Orgulho de Represen- 19h - Carlos Barbosa x Praia Club

tar a Empresa", competição que 20h - Cascavel x São Caetano/Co
envolve as equipes eliminadas rinthians
na primeira fase do futebol sete AMANHÃ
masculino. A Trapp venceu a 20h15 - Mqlwee x Umuarama
Menegotti Equipamentos, por SEXTA-FEIRA
3x2. A KS Embalagens superou 19h20 - Unisul x Malwee (SporTV)
a Estofados Jardim, por 4x1. E
a União Motores venceu a Lu- * Jogos não encerrados até,o fecha-
nender-Industrial, por 1xO. mento desta edição.
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RODADA FINAL

ESPORTE----_____,-----------

BRASILEIRO· DE OLHO AS OITA' S
Dos dois que entram em campo, apenas o Palmeiras não tem vaga garantida

DA REDAÇÃO
o Palmeiras decide hoje

seu futuro na Taça Libertado
res. Até porque os outros bra
sileiros já se garantiram nas

oitavas-de-final da principal
competição' sul-americana.
Grêmio, Cruzeiro e São Paulo.
já encerraram a participação
na primeira fase. E o Sport
joga hoje de olho em melhor
posição, para tentar a van

tagem de jogar em casa no

mata-mata.
Às 21h50 tem a 'definição

do Grupo 1, onde estão dois
times brasileiros. Um deles
é 'o Sport, que joga em Quito
contra a LDU. O time rubro
negro tem dez pontos e li
dera e os equatorianas estãe
eliminados da competição .

.
No mesmo horário, no Chile,
o Palmeiras precisa vencer

o Colo Colo para se garan-

tir nas oitavas. Ambos estão
com sete pontos e o time chi
leno tem a vantagem de jogar
pelo empate. O técnico alvi
verde pediu atenção especial
ao atacante Barrios e ao meia
Torres. O primeiro deve ter

uma marcação diferenciada.
Como a LDU já está fora, o

técnico uruguaio Jorge Fossa
ti cogita poupar alguns titu
lares. Mas Nelsinho Baptis
ta, o treinador. do Sport, não
vê isso como vantagem; "Os
jogadores que terão a opor
tunidade de entrar vão que
rer correr e mostrar as suas

qualidades em um jogo inter
nacional", afirmou. O time

pernambucano terá os des

falques do volante Hamilton,
com problemas particulares,
e o meia Paulo Baier, machu
cado. Andrade e Fumagalli
serão .os substitutos. Palmeiras, do meio Willians, terú de vencer o Colo Colo, foro de coso; poro se garantir nos oitavas-de-final

o din,;to à 1·. à 2"�_GRÁTIS está c:cndicionodo lo; c:cndiçõe> detenninado. pelo Manual do Veiculo. 0. .....1"< de revisão serão prestodas exd"""""""'e no Caroguá Auto Elite.Ap!Helho CO Mp3lJ1Ófi'�.� oclca.u- _

.:

��;� pli-de!inKlo, não cabendo lice esc.olha . ..., obter qualquer f'Il"'l'IIuol de descemo, o diente ,""uncia au10maliaJmenle aos prêmios prapasIos ne.m promoção. RnanciamenlosujEito àapro""Ç/x'ile�...

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

.

�.�11'1 47 3274 6000 Uma relação dê coilflOnçb.
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