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Arte através das
'charges dO jornal

A beleza não
tem' támanho
Mercado de roupas grandes cresce apostando

gosto. Cônsumidoros.ogradecem.
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. preparam para renovação
Pelo me,nos cinco partidos de Jaraguó do Sul trocam de comando de olho nas eleições de 2010.
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ALIVIO
Filas no Ciretran devem começar a diminuir com a chegada de dois estagiários.

Eles co�eçaram a trabalhar ontem, mas ainda precisam ser treinados.

Prefeitura acerta
co de sede

_-

Polícia procura
- dois assaltantes

Novo prédiO do administração público" de Corupá fic� no'

Ruo Francisco Mees e foi adquirido por cerco de 617 mil.
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Tentativo de assalto entre Corupá e São Bento do Sul terminou
com disparos contra um caminhão que carregava fumo.

Página 6

(47) 3373·9800
www.fameg.edu.br

I
I

I
Visite o apartamento decorado I
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Segundo uma pesquiso com 683 pa
cientes com côncer de- pulmão, entre
2000 e 2005, os -mulheres são mais
vulneráveis às substânçios canceríge
nos do cigarro do que os homens. O
estudo mostro que elos ficam doentes
mais cedo do que os homens, mesmo
se fumarem menos cigarros.
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CHARGE
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PONTO DE VISTA

. Um presente de coração
to possível, não interessa a idade que os

filhos tenham.
Mas é tradição, para nós, filhos, dar-

WIZCARLOSAMORIM, mos uma lembrança a ela, no seu dia,
ESCRrroReEDmm além do sentimento que ela inspira em
(H'I'i'P""IjBR.GEOCmES. càda um de nós. Comprar presente, sa-COMjPROSAPOESIAECIA)

bemos, é uma questão de consumo, o

Está aí o Dia das Mães, para que comércio inventou essas datas comemo-
. lembremos de manifestar nosso amor a rativas para vendermais. É que já nos ha
alguém tão especial. É época de dar pre- bituamos a dar um presente às Mães, no
sentes e é preciso escolher bem, porque seu dia, tão bom quanto possamos dar.
precisamos dar um presente para ela, e É uma outra maneira de dizer. que ela é
não para a casa dela. Precisamos, antes de importante para nós, é uma maneira de
qualquer coisa, estarmos presentes, dar homenageá-la, de provar que pensamos
carinho, mostrar nosso respeito, nosso

"

nela.
-

reconhecimento e nosso amor. Não ape- Então é preciso saber o que ela gosta
nas nesta data específica, nesta semana, para dar um bom presente. Alguma coisa
mas sempre. Nada é mais importante do pessoal, alguma coisa que dê prazer a ela.
que a companhia, a presença tanto quan- Digo isso porque, como o próprio comércio

DO LEITOR

Denominamos resíduos todos os restos descartáveis ge-
,

fados pela atividade humana que, dependendo damanei
ra como são dispostos, normalmente viram lixo.

A busca de soluções para os resíduos gerados pela po
pulação tem atormentado todos os gestores públicos ao

redor de quase todo o planeta
Claro que nem todos temumagrande preocupação com

os mesmos, mas pelo menos em nosso Estado e região, a
ação doministério público trouxe uma grande transforma
ção namaneira como o lixo é depositado.

.

Em nossa cidade não tem sido nada diferente, pois,
com a desativação forçada da área em que o lixo era de
positado, a municipalidade foi obrigada a encontrar uma

solução ecologicamente mais correta.
Esta solução, no entanto, que é a deposição em aterro

sanitário emMafra traz uma grande despesa para omuni
cípio que é superior ao valor arrecadado com a taxa cobra-
da dos munícipes. •

Como o projeto do Centro de Reciclagem e Deposição
de Resíduos de nossa cidade, que propunha um tratamen
to adequado-para os resíduos e sua correta disposição para
gerar reciclagem e aproveitamento do material resultante
do-tratamento foi questionado 'na justiça, ficamos sem esta

importante opção.
Os centros de reciclagem e tratamento de resíduos

tem sido alvo de questionamentos em todos os lugares do
mundo, mas simplesmente não adotar uma solução me

lhor como acontece em nossa cidade, é muito danoso
para o meio-ambiente. Não ternos um aterro em nossa

cidade, mas "exportamos" o nosso lixo para outro mu

nicípio ondeo problema permanece. Uma parte da so

lução é reciclar o máximo possível dos resíduos e tratar
ou depositar o restante.

'

Sabemos que sem um projeto adequado, fazer a cole
ta seletiva dos resíduos recicláveis é ainda mais cara do
que a coleta do lixo, mas não podemos nos furtar de nossa
obrigação em buscar uma soluçãomais adequada e, envol
ver a comunidade na busca de uma solução viável é uma
possibilidade.

Está mais que na hora de retomarmos este importan
te tema, desafiando a sociedade na busca de uma solução
ecológica e financeiramente viável.

LOURIVAL KARSTEN , AO!\llINSTRAPOR E CONSULTOR

Resíduos

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

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba. 1400 • Baependi' CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPf e

' telefone (' não serão publicados).

sugere com insistência esmagadora, já dei
de presente batedeira, liquidificador e ou
tros eletrodomésticos, coisas que hoje reco
nheço, não são dignas de se dar a uma pes
soa tão importante como presente numa
data dedicada exclusivamente a ela. .

Se não pudermos' comprar nenhum
presente - e isso pode acontecer com mui- .

tos filhos - que presente então lhe dar, a '

não ser nosso respeito, todo carinho e amor

e uma pequena flor, gigante como ela pró
pria? Sim, uma flor - símbolo incontestável
do afeto maior que ela nos inspira, junto.
com o abraço forte e o beijo grande.

Mãe - a vida se repartindo, coração se

avolumando, amor semultiplicando... .

Todos QS dias são seus, todaavidalhe per
tence; a natureza, perleita, é sua irmã gêmea.

E nós te festejamos, hoje e todos os dias.

00
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FALA Aí!

"Agora eu

tenho um

ano de paz! "
CUCA, TÉCNICO DO flAMENGO,

sobre a imprensa esportivo do Rio que o

torturava com notícias so6re-vices-campe
onatos ganh'os por ele.

" Essa crise
não foi criada pelo

. trabalhador. "
CARLOS LUPI (PDTI,·.

MINISTRO DO tRABALHO,
repetindo frase do presidente lula contra

demissões provocadas pela crise mundial.

-"Uma cretinice

ideológico e política
sem precedentes."
PRESIDENTE LULA (PT�SP),

ATACANDO ADVERSÁRIOS �UE
VOTARAM 'cONTRA A CPMF,
para ele o imposto mais justo que

êxistia no país.

'QUOCIENTE
Tribunal de Justiça de Santo Catarina ana

liso açães do pp e PSB que questionam
os critérios de arredondamento o maior
do quociente eleitoral no eleição para a.

Câmara de Joinville. Os dois partidos eue
rem empossot respectivamente, Cormelina
Borjona e Ednaldo José Marcos no lugar .

dos eleitos Osmari Fritz (PMDB) e Joaquim
Alves dos Santos (PSDB). É o mesmo cosO

.

de Amarildo Sarti (PV) que ganhou o vogo
de Eugeni� Juraszki (PP).•

Responda rápido
"Com que dinheiro o eleitor acho que é feito uma componho atualmente?

Será que uma empreiteiro dá RS 100 mi!" RS 200 mil, RS 500 mil poro
um candidato porque ele é amigo ou porque está plantando poro colher

depois?". A indagação é do senador gaúcho Pedro Simon (PMDB), defen
sor intransigente do financiamen_to público dos componhas eleitorais..
Reclamando do impunidade reinante no país, o senador defendeu o não

participação de candidatos com ficho sujo nos eleições, como já o fez no

ano passado o ministro presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Carlos
Ayres Britto. Poro que tal medido pudesse, contudo, ter aplicação prático,
seria imprescindível que o Justiça realizasse o julgamento de candidatos

sobre os quais houvesse qualquer acusação antes do final do prazo poro

inscrição no pleito. Outro dos medidos soneadoras poro o político defen
didos por Simon é o voto distrital. Neste sistema, o metade dos vogas poro
os parlamentos é distribuído pelo regro proporcional e o outro metade,
pelo sistema distrital. O eleitor tem dois votos poro cada cargo: um poro
o listo proporcional (listo fechado) e outro poro o disputo em seu distrito.

Enquanto isso, o reformo político dorme o sono soltá em alguma gaveto do

Congresso. Por enquanto, o senador discursa no deserto.
.

TRANSPORTE
A guerra entre proprietários de vans e

micro-ônibus de Jaraguá do transpor-
.

te escolar ou de outros passageiros e

mesmo viagens de turismo agora é de
clarado, com denúncias. Em Jaraguá
são 84 veículos cadastrados no Prefei
tura, mos há presença de clandestinos,
sem o obrigatório licença. Ouçm for
apanhado pode incorrer em multo que

- vario de RS 312 o RS 624 e apreensão
do veículo. Até o final do ano, duas ve
zes por semana haverá blitz.·

SOLIDARIEDADE
Podre Luis Fachini, de Joinville, de
talho amanhã, durante reunião do
Conselho de Líderes Comunitários
de. Guaramirim, o prcjete de cozi
nhas comunitários. No região Norte,
já são 31.delas alimentando mais de
quatro mil crianças carentes. Volun
tariado e doações são os ingredien
tes básicos puro motor o fome de
muito gente. A reunião está marcado

poro os 19 horas no salão paroquial
do Igreja Motriz Senhor Bóm Jesus.

o CORREIO DO POVO lO. TERÇA-FEIRA. 5 DE MAIO DE 2009 :

Um dosmaislmfáticos críticos contra os denúncias do imprenso sobre o fan:a
com passagens aéreos é o senqdor Papaléo Paes (PSDB-AP). Puro deboche,
visto. o caos vigente do saúd�i�.ública. "Se eu adoecer àqui (em Brasília) e

tiver de trazer o minha famíliarse eu não conseguir passagém' no promoçõo,
vou ter de pagar RS 7 mit por passagem! E onde vou conseguir isso?", disse
o tucano.

PASSAGE'NS 2'
Pior que isso é ter de ouvir o presidente Lula (PT) rotular de hipócritas os

que condenam o prático. Adotado por eJe quando deputqdo federal, como
confessou no semana passado, poro subsidiar viagens de líderes sindicais o

�rasília. Como se o dinheiro não fosse público, gerado pelo cargo de impos-
tos que pago'mos todo dia o cada posso dado.

.

PASSAGENS3
Oue ninguém se iluda com este disfarçado ato moralizatório editado pelo
presidente do Câmara dos Deputad9s, Michel Termer (PMDB), provável can
didato o vice no chapa da petiSta Dilma Rousseff: Até porque ficou-mantido
o coto de passagens aéreos poro parlamentares do Distrito Federal, que não .

preGi�am vOOl\para lugar algum no deslocamento: poro o Congresso ou voltar
aos estados dê origem.

MAIS
Além do mqis, já se tramo no Câmara d�� Deputados, com o concordância do
Senado, em tranSformar o verbo indenizàfóna de R$15mil mês em solário, o que" "

não.daria margem à fiscalização do imprellSO sobre os gostos. Com isso, o solário

pro��amentedito sobe poro RS 24mil, collJo forma de :'compensoção".

LER/DORT
Cerco de 270 milhões de ocidentes de trabalho acontecem por ano no mun

do e 5 mil trabalhadores morrem por dia. No Brasil, uma morte o cada duas
horas. Outros 160 milhões de pessoas têm doenças como Lesões por Esforço

..J� Repetitivo e Distúrbios Osteomusculares Relacionados 00 Trabalho. Em San
to Catarina foram 167 mortes em 2008. É o oitavo estado brasileiro em

�
3 ocidentes de trabalho e óbitos. No Brasil, o custo com acidentados clÍega o

;;: 3,5% do PIB, cerco de RS 80 bilhões. São números revelados em audiência
(JJ

� público realizado pelo Assembleia Legislativo em memória às vítimas.
(§

p o I i t i ca @ o c o r r e i o d o p o v o. c o m. b r '
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Negherbon reforçará pedidos

�o'governo

SUCESSÃO

�LmCA�-----------------

Renovação nos diretórios
Partidos escolhem novos dirigentes de olho em 2010

...

'PARTIDOS E�SITUAÇAO

Diretórios

.

Comissões Provisórias
• VIGENTES

Siglo Início vigência
PDT 20/02/2009
PMN 01/05/2005
PP . 16/04/2009
PR :t4/05/200�
PRB 16/07/08
PSC 19/06/2008
PTdo B 27/02/2007
PV 13/11/2008

• VENCIDAS

Siglo Início vigência
PHS 13/08/2003
PSB 30/07/2007
PTB 24/03/2009

Fim vigência
20/05/2009
indeterminado
13/10/2009
indeterminado
indeterminado .'

indeterminado
indeterminado

31/12/2009

JARAGUÁ DO SUL

Pelo menos seis dos partidos
constituídos no município de
vem mudar nos próximos meses
a composição dos Diretórios ou

Comissões Provisórias. A escolha
dos dirigentes acontece em ano'

pré-eleitoral, período de discus
sões voltadas para as disputas à
Assembleia Legislativa e Câmara
dos Deputados.

Uma das siglas já trocou de
comandá, no último dia 22. O

JARAGUÁ DO SUL. PfB voltou a ser presidido pelo
Vereador Jaime. Negher- pastor Jair Alexandre, que pre-

bon (PMDB) tem audiências tende até o final deste mês trans-
hoje em Florianópolis .

com formar a Comissão Provisória
'dois secretários de Estado. em Diretório. "Nossa intenção é
O primeiro encontro será fortalecer o partido, que está com
com Ronaldo Benedet, da. mais de 800 filiados, e lançar
Segurança Públicà, de quem candidatos a deputado estadual
o vereador' vai.cobrar a im"· e federal", declarou Alexandre,
plantação da Delegacia da . confirmando convite feito a Jair
Mulher, Idoso e Criança.' Pedri (PSB) para ingressar no

-

apesar de já ter sido descar- partido e concorrer em 2010. No
tado pelo próprio secretário. pleito de 2008, Pedri foi o terceiro
-"Se todos nós formos lá in-

-

candidato a vereador níais vota-

sistir, uma hora ele vai nos do, mas não foi eleito por falta de
atender", acredita. 'legenda.

Negherbon também vai Outro. partido que quer sair
levar .pedídos de mais dele- da condição de comissão para
gados e policiais para acida- Diretório é o PSB. A reestrutura-
de. Segundo ele, entre seis e

" ção da legenda passa pela esco-

nove policiais foram transfe- lha de 'novos dirigentes, que deve
- ridos e rião houve substituí- se confirmar ainda este mês. O

ções. Outra cobrança é por
. , atual presídente, Celso Pirmann,

melhorias na Ciretran, 'que.
.

informa que assumirá a coorde-
"hoje recebeu o reforço de urn nação regionaldá sigla, deixando
estagiário. Para: o vereador, os' o coínando do diretório para a está previsto para ocorrer em ju-
problemas . de filas por falta .•

' vereadoraNatália LúciaPetty. lho OU agosto. Mas, segundo o

de . pessoal só serão resolvi- Os tucanos também trocam
'

presídente.Iríneu Pasold,
'

ainda
,,: '. dos, quando forem contrata.'

.

a direção da sigla este' ano, a quê. não está definido se ele permane-
.

dos profissionais pOJ;' concur-
,-,

soo Os estágios têm contrato
por tempo determinado ..
Asegunda audiência será '

com o secretário estadual de
Infraestrutura, Mauro. Ma
riani. O vereador solicitará
recursos para asfaltamento
de ruas, especialmente a José
Narloch, na Tifa Martins. Se
gundo ele, a Dia recebeu pa
vimentação, porém sem a es

trutura necessária. "Vejo que
li Prefeitura até faz operação
tapa-buraco, mas logo emse
guida aparece outro porque

- -não tem base", disse.
Negherbon, e o presidente

do PDT Ruy Lessmann, tam
bém estarão nos gabinetes
dos deputados dos respecti
vos partidos cobrando uma

solução para o impasse do
auxílio-reação. ,/

• VIGENTES

Siglo
'

: tníçio vigência Fim,vigêncio
DEM 06/11/2000] : ,20/10/2010
PC do B .. 02/07;2008 " 02/07/2010
PMDB'

. :27/10/�007' 26/10/2009
,

PPS ,29/0912007 29/09/2009
PSDB' ,

' 16i09/2007
'

16/09/2009
PT ·16/12/20Q7 16/12/2009
PTC ' 01/08/2007 01/08/2011

Siglo
PRTB
PTN

Início vigência
05/03/1996
29/10/2002

Fim vigência
, 05/03/2002
15/08/2006

Fim vigência
09/06/2004

, 30/04/2009
, 30/04/2009

Comandos do PDT, PV e PP

JARAGU.Á DO SUL
, Os vereadores da bancada

do PF na Câmara enviaram on

tem um ofício à prefeita Cecília
Konell (PT) solicitando a reti
rada do pedido de apreciação
em regime de urgência do pro
jeto de lei 42/2009. A proposta
autoriza o� município a firmar

transação com a Salvita (Socie
dade Assistencial ao Lavrador
do Vale do Itapocu) e a comprar
o imóvel da Rua Walter Mar

quardt e suas benfeitorias por
R$ 1 milhão, mais custas judi-

ção para o mês de novembro.
_ N9 PMDB também há inde
finição. Segundo o presidente
Carlos Chiodini, a executiva na

cional determinou a prorrogação
das vigências dos diretórios por
mais um ano, até 2010. Entretan
to, em Santa Catarina a intenção
é de que as- convenções aCOITam

em 2009, pedido que serálevado
pelo presidente estadual, Eduar
do Pinho Moreira, à direção na-

cerá no posto por inais dois anos,' cional. Tradicionalmente, a elei
ou se ocorrera a escolha de urn ção acontece em outubro.
novo dirigente. Situação idêntica'

.

------�---

vive o PT, que programa 'conv:en�

O primeiro vice-presidente, Adilson Ma
cário, deve ossumír o comando. Outros
integrantes que pediram afastamento
também serão substituídos. Já o pe de
diretório voltou à estrutura de comissão,
em abril. O presidente é Ademir lzidoro.

CAROLINA TOMASELI:.I.

Justino do Luz: "30 dias é pouco"-

FONTE:TRE

Q próximo partido o vencer o,vigên
cio é o PDT mos, SeguQdo o presidente
Ruy Lessmonn, nõo haverá mudanças no
composiÇão.Já no � Luiz Sérgio Pereira
deve se afastar do presidência e ficor so
,mente no coordçnoção regional do siglo.

Plpede retirada-de.regime deutgência
Vereadorés querem ampliar discussão' com a comunidade sobre acordo com Salvita

ciais.
. o acordo resultaria no fim

de . Uma batalha judicial que
se arrasta há quase 20 anos. O

,

imóvel que abrigou várias ed.:

ições da Schützenfest foi alvo
de urna ação de desapropriação
indireta movida pela Salvita
contra o município. Com o pe
dido de urgência, o projeto pre
cisa passar pelas comissões e

ser votado pelo plenário da Câ
mara em no máxiino 30 dias ..

No ofício, os vereadores ar

gumentam que "considerando

que compete à Câmara, quando
da análise formal das mensa-

-

gens encaminhadas pelo Poder
Executivo, avaliar a existência
ou não dos pressupostos que
ensejam .o pedido de Urgência;
considerando que a matéria

enseja 'maior discussão, já que
se refere a tema complexo e

controverso, requer a retirada
do regime estabelecido na men-

-

sagemexecutívan" 47/2009, sob
o argumento da necessidade de
se demandar a ampliação da
discussão do projeto".
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CIRETRAN

Estagiários começam a trabalhar
. Setor de confecção de Carteira de Identidade também recebeu dois reforços

..�JARAGUÁ DO SUL período da tarde e somente uma
no turno matutino. No entanto,
nesses primeiros dias, a sala do
Ciretran ainda pode ficar movi
mentada. Isto porque é preciso
treinar os recém contratados. E,
mesmo depois disso acontecer,
o problema tende a permane
cer, apesar de em menor escala.
'� demanda é muito grande e

não damos conta", explica.
Além do aumento no efetivo

do setor, Ribeiro também co

menta que o guichê responsá
vel pela confecção de Carteira
de Identidade recebeu reforços.
Dois dos cinco estagiários ad-:

. mitidos foram encaminhados
ao órgão na manhã de ontem.

Nos próximos dias, um outro

funcionário ainda deve chegar
para o Ciretran,

As sucessivas reclamações
da' população quanto à demo
ra no atendimento do Ciretran,
(denunciado em reportagens do
O Correio do Povo), instalado na
Delegacia Regional de Jaraguá
do Sul, deram resultado. De

pois funcionar por meses com

problemas no número de fun
cionários, na manhã de ontem,
dois estagiários começaram a

trabalhar no setor. É através
dele que todos os motoristas da
cidade precisam passar quan
do fazem a renovação anual de
documentos deveículos sem o

auxílio de despachantes.
Conforme o delegado Uriel

Ribeiro, as filas devem diminuir
a partir de agora. Até a semana

passada, apenas duas pessoas
costumavain prestar serviço no

balcão de entrada do órgão no Filas para atendimento no Ciretran devem começar a diminuir ao longo das próximas semanasKELLY ERDMANN

. Tarde Cor de Rosa já
tem acesso esgotado

Morador reclama de pedido negado
Ele queria que a sogra fosse incluída na lista do auxílio-aluguel

JARAGUÁ DO SUL remédios, cestas básicas e de-
A já tradicional Tarde Cor mais utensílios necessários à

de Rosa da Rede Feminina de prevenção da doença.
Combate ao Câncer é só ama- Segundo Nina, os valores
nhã, mas quem esperou para

- referentes ao lucro ainda não

comprar os ingressos hoje vai foram contabilizados, 'po
ficar de fora do Clube Atléti- rémaa certeza é de que virão
co Baependi, local escolhido praticamente sem descontos

para o evento. Conforme a di, porque 'quase todos os itens
retora social da entidade,Nina usados na Tarde Cor de Rosa

Camelo, os 600 acessos colo- ',são fruto de doação. A progra
cados à venda estão esgotados' mação conta com café, sar

e não haverá eornercialização teia de brindes, rifa e desfile
no local. de calçados e roupas de lojas

Realizada há 21 anos, a parceiras. "Não sobrevivemos
reunião de mulheres acontece apenas por causa dos eventos,
com o intuito de beneficiar os temos também muita ajuda
serviços prestados pela insti- da comunidade", destaca. O

tuição em [araguá dó Sul. Com encontro ocorre amanhã, no

a renda angariada serão com- Clube Atlético Baependi, e co
prados materiais para �xames, meça às 14h30.

JARAGUÁ DO SUL

O pintor Valmir Balena, 40,
já não sabe mais qual atitude to
mar. Desde novembro de 2008
ele tenta achar um local apro-

.

priado para a sogra, Palmira Ve-

.

nera, 65, morar. A aposentada,
'que é surda, teve a casa interdi
tada pela Defesa Civil durante a

enchente que' abalou a cidade
no ano passado.

A partir disso, o genro diz
ter começado uma verdadeira
maratona. Ele queria encontrar,

.um novo lar que se adequasse
à proposta da adiriinistração
pública.municipal de pagar o

aluguel ao longo de seis meses'

para quem tivesse sido atingi
do pelas chuvas. No entanto,
nada aconteceu. "Corri atrás

'" de quitinetes e, quando desco
bri uma perto da minha casa,
a imobiliária.mandou fechar
o negócio, mas a Prefeitura

impediu", explica Balena. O
motivo: o prazo para adesões
ao auxílio teria se esgotado.
"Simplesmente o pessoal da
Secretaria de Reconstrução

!;il me mandou colocar a sogra na
0:' minha casa, mas deu a chance

para alguém que já morava de
.'aluguel", conta revoltado.

Palmira vai todos os dias até a antiga casa, mas não pode voltar a morar
, )._ '.

Rede Feminina depende de doações para prestar serviços às mulheres
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SEGURANÇA
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POLíclA----------

I

jarras' e copos de plástico na

Tritec, na Barra do Rio .Cer
roo Para facilitar. a entrada na

empresa, os ladrões oferece
ram R$ 2 mil ao vigilante 'na

semana passada. O seguran-
, ça fingiu aceitar o suborno e

avisou a equipe de vigilância
da empresa e a Polícia Militar,
.Eles foram presos em flagran
te pela PM - que monitorava
o local, depois de carregarem
um furgão com os produtos
do roubo. Edmilson Francis
co da SilvaJúnior, 20 anos,'
Rogério Francisco da Silva,
26, Edílson Schuh, 29 e Car
los Alves da Silva, 35, estão

.

no Presídio e respondem por
furto e formação de quadri
lha. Edmilson e Rogério são
ex-funcionários da Tritec.

DAIANE ZANGHELlNI

. Ladrões 'tentam roubar caminhoneiro
Bandidos simularam blitz e dispararam contra caminhão na Serra deCorupá

Quando o camihhoneiro
reduziu a velocidade,. a dupla
subiu no veículo e abriu uma

das portas do compartimento
de carga. Na tentativa de evitar
o roubo, o caminhoneiro come

çou dirigir em ziguezague. Os
assaltantes caíram na pista e

um deles fez o disparo. O mo

torista seguiu viagem e, meia
hora depois, relatou o fato para
policiais militares que estavam
às margens da rodovia.
Até o fechamento desta edi

ção, os assaltantes .nâo haviam
sido localizados. A suspeita da

polícia é que os ladrões já mo

nitoravam o'caminhão há al

gumtempo.

FLAGRANTE NA TRITEC
.

Na madrugada de sábado,
quatro homens foram pr�sos

.
ao tentar furtar 136 caixas de

z
z
«
::>
o
CE;
UJ

�
UJ
'"

CORUPÁ/JARAGuÁ DO SUL

Um caminhoneiro foi vítima
de uma tentativa de assalto na

BR-280, no limite entre Ccirupá
e São Bento do Sul, na manhã
de ontem. Para roubar a car

ga, dois assaltantes simularam
uma blitz na Serra de Corupá e

dispararam contra ii. lateral do
caminhão.' O motorista, Pedro
Inácio Grandteske, 53 'anos, não
foi atingido. A carga estava sen
do transportada para a empresa
Souza Cruz, de Blumenau.

O 'policial responsável. pela
delegacia de Corupá, Maurício
Francisco, conta que, por volta
das 9h30, Pedro teria visto um

'. Corsa prata parado na pista per-'
to de dois cones de sinalização.
Dentro do automóvel, os bandi- .

dos sinalizaram que uma blitz
estaria acontecendo logo em

frente.
� -

. ,

Pt.1 abordou furgão carregado com produtos roubados da Tritec, no sábado

Duplo .preso em flogmnte por furto
Crime acontecia no estacionamento de empresa no �_airro Centenário
JARAGUÁ DO SUL

Dois homens foram presos
em flagrante por furto no esta
cionamento de uma empresa
no Bairro Centenário, namanhã
de ontem. Os suspeitos, de 23 e

l� réÍhdsl,' tou�áhrnH;ineo apa
relhos de som dos automóveis.
O rapaz de 23 anos foi flagrado
por um segurança enquanto ar

rombava um carro. O vigilante
manteve o acusado dentro de
um carro e chamou a Polícia
Militar. O comparsa conseguiu
fugir, mas foi preso pouco tem-

. po depois. Segundo o tenente
Aires Volnei Pilonetto, ele foi à
delegacia entregar a carteira de
identidade do suspeito detido
em flagrante. Nesse instante, foi
preso pelos policiais.

Os dois foram levados ao

PresídioRegional e responderão
por furto. O carro utilizado para
praticar o. crime - um Fiat Uno
com placas de Curitiba (PR) -

foi apreendido nas proximída
des da delegada. Eles arrom

bavam os' automóveis usando
chave mixa ou quebrando os

vidros. A suspeita da PM é de

que eles comercializavam os

'aparelhos furtados em Curiti-
.

ba, onde moram.

ladrões arrombaram veículos e furtaram cinco aparelhos de som ontem

Acusada responde em liberdade
o STF (Supremo Trib'unol Federal) concedeu liminar poro que Ryonco Reli respondo
em liberdade pelo acusação de envolvimento com o esquema de jogos de azar no

re'gião. O habeas corpus foi impetrado em janeiro pelo advogado de defeso, Ales
sondre Reis de Freitas, e o liminar foi deferido pelo ministro Celso de Mello no dia
7 de abril. Ryonco foi detidâ no Operação Gome Over, em novembro, e permaneceu
no Presídio Regional de Jorogúá do Sul até o início de abril. O advogado Alesson
dre não foi localizado poro folar sobre o assunto
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CASA NOVA

�egócio está fechado em Corupá
Administração pública e secretarias vão ser transferidas para novo espaço

•

_
f

•

CORUPÁ
A Prefeitura de"Corupá con

cluíu a negociação de compra
"

do terreno, com área de 65 mil
metros quadrados, e dos cinco
imóveis que vão acolher a admi
nistração e as demais secretarias.
O projeto de aquisição fóí coloca
do em votação na sessão da Câ
mara de Vereadores de ontem. E,
a primeira parcela de R$ 75 mil
será paga pelo poder público na

,

próxima segunda-feira (11).
Ao todo, a Prefeitura vai in

vestir aproximadamente R$
617 mil. Segundo o secretário
de Administração e Finanças,
Sandro Rogério Glatz, o poder
público vai utilizar R$ 230 mil
do governo federal - verba que

o

deveria ter sido repassada para
o município em 1967, mas que
foi paga neste ano.

A secretaria de Obras será o

primeiro setor a ser transferido
para a nova sede, que fica na

Rua Francisco Mees, no Centro,
próximo à Sociedade 15 de No
vembro, local da antiga fábrica
Baeurnle. "O local está abando
nado e ainda não tenho o le
vantamento do valor para fazer
a manutenção",

.

A atual sede da Prefeitura, de
propriedade do município, vai
continuar a abrigar o gabinete
do prefeito Luiz Carlos Tamani
ni para atender os moradores..
De acordo com o secretário; o
objetivo é concentrar os ser

viços das secretarias, além de
economizar cerca de R$ 6 mil
com os aluguéis. "A intenção
também é diminuir o fluxo de

o" veículàs deObras na área cen
tral da cidade" .

DAIANA CONSTANTINO

, Ag:riculto�es partici.pam de
-

curso'de cultivo ·da ·pupunha
CORUPÁ

Hoje, será realizado o treí
namento de produção de pu
punha, das 14 às 1.7 horas,
no auditório da secretaria de

Educação, Cultura e, Espor
tes, em Corupá. O objetivo é

capacitar os produtores inte
ressados na"nova alternativa
de cultivo para a agricultura

'

no município. A planta é uma

palmeira nativa da Amazônia
e é consumida na forma de

palmito.
De acordo com o técnico

"agrícola, Paulo César Ruthes,
que vai ministrar o curso, os

agricultores vão ser orientados
sobre a maneira de plantar,"

"cuidar e colher a pupunha.
Após a parte teórica da capa
citação, os partícipantes vão
visitar a plantação de um pro-'

" dutor local. O curso é gratuito.
E, os interessados devem en

trar em contato com os técni
cos da secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente através do te
lefone (47) 3375-1902.

A Prefeitura oferece' aos

agricultores, o
o programa de

o

incentivo à produção da pu-
o

punha. Na compra de 500
mudas da planta, os produto
res levam 200 peças. O poder
público também paga o trans

porte da palmeira o de Indaial
para Corupá.'

Prefeitura ficará no local da antiga fábrica de espulas Baeumle, próxim,o à Sociedade 15 de Novembro

Lauro Zimm'ermun,n ,foi ,interdita'da
Escola passa por obras. Alunos devem recomeçar as aulas amanhã
GUARAMIRlM

Os 1084 alunos da escola
,estadual de educação básica
Prefeito Lauro Zimmermann,
de Guaramirim, estão sem

,
aula. Isso porque a,unidade de
ensino foi interditada pardal
mente, na última quarta-feira

"

(29)" pela Vigilância Sanitária

por apresentar problemas na

tubulação da rede deesgoto.
De acordo com a fiscal,

Salete Marchi Ferrarri, os

estudantes vão retomar as

atividades assim que os se

guintes espaços passarem por
reformas e melhoramentos:
cozinha, banheiro e sala dos
professores, pia e banheiro fe
minino. A Vigilância Sanitária
soube dos problemas na uni
dade de ensino através de uma
denuncia anônima.

Segundo a diretora, Va
léria Aguiar, amanhã, as au

las devem recomeçar. "Se as

obras não forem finalizadas
até quarta-feira, nós vamos co
municar os pais ,e os alunos".

/ As atividades vão ser recupe
oradas, no período das férias
escolares na metade do ano.

A direção tenta solucionar os
problemas há 15 di�s. igilôncia Sanitário interditou parcialmente a unidade de ensinoIncentivo na produção de pupunho ganha força em Corupá
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"SER" INTELIGENTE
A inteligência é definida principalmente como a capaci
dade de entender. Eu vejo como algo além da aptidão in
telectual. Ser inteligente é também escolher as melhores
soluções, baseando-se não apenas 110 racional, mas tam
bém naquilo que diz nossa intuição quando nos conecta
mos com nosso eu interior. Acho que temos inteligência
intuitiva sim. E também emocional, espiritual, da alma.
Quantas vezes você fez determinada escolha sabendo que
não. seria a recomendada, mas mesmo assim, algo lhe
dizia para apontar o dedo na direção oposta ao politica
mente correto? Pode ser um contrato perfeito, pode ser

, um funcionário dos sonhos, pode ser o genro que sua mãe
pediu a Deus, pode ser tudo aquilo que reza a moral e

os bons costumes. Abra os olhos se sua inteligência lhe
diz que algo não cheira bem. Confie nos seus instintos e

avalie-se criteriosamente. Tem mais: isso não é coisa de
mulher, não. Isso tem a ver com sensibtlidade!

NHAC NHACBENDITO JEANS
No verão, no inverno, aqui ou na China, a calça jeans
é item básico no guarda-roupa de qualquer pessoa.
E uma calça jeans pode ser mágica quando usada
de acordo com o seu corpo. As gordinhas apostam
no corte tradicional, as bem magrinhas podem usar

qualquer modelo, com exceção daqueles muito
agarrados nas pernas. As mulheres de quadril
grande devem esquecer as calças muito justas e de
cintura muito baixa. Jeans com cós baixo e bolsos
pequenos aumenta ligeiramente o bumbum. As
baixinhas precisam alongar o tronco e, para lsse, o
jeans de cintura baixa, bem justinho, é ótimo aliado.
Já as altas com o corpo em dia podem abusar dos
modelitos disponíveis. Afinal tudo fica lindo numa

mulher alta e magra ... (Invejinha)

.-Dicas para presentear ama
mãe. Cestas de café da manhã,
flores, perfumes, uma ida a

" uma boutique para ela escolher
o que quiser, um almoço ou um

! passeio dife'rente... Só não vale
. �, dor pano de prato, nem toallli, �

nhes de crochê"ok?
Dia desses falando sobre infância, um amigo
saiu dizendo que "guardava" o chiclete na ca- ,

• No Irã o homem responde. '

beceira da cama, para mascar no dia seguinte. legalmente o partir dos 15 anos,
Ei, você fez cara de nojo! Aposto como muitos e o mulher após os 9. Delara

que estão lendo já fizeram isso. Mas lem- Dorabi desconhecia isso aos 17

brei de' uma reportagem que in.formava que' anos, 00 resguardar o nomora- !

mascar chiclete aumenta a concentração e o do de 19 assumindo o culpo por
raciocínio. Pesquisei e de fato há até um es- homicídio que não comet
tudo feito por pesquisadores americanos (da lÍalístico comprovou se� �
Faculdade de Medicina de Baylor, Texas) que destro o autor do disparo; en-
constata a veracidade da informação. Mas as quanto Delara é canhota).
mastigallas requerem cuidados. Consuma mod-
eradamente, sem virar um vício e dê preferência • No Irã o perdoa do família
às gomas sem açúcqr. E nada de guardar o chi-" dp vítima, reverte o pe.na capi-
clete usado para o dia seguinte, ok? 'c. tal. Uma das filhas do vítima

negou e Deloro foi enforcada .)

� na última sexta. Revoltante.

TIO APOLO RESPONDE: ','
i

tioapolo@ymail.com no \Brasil comem
P: Tio Apolo, você pode me responder se existe alguma diferenço de' comportamento entre os

se o Dia dos Comunicações.
-�illil):6:jl"1 -.". homens que querem um relacionamento sério e os que só querem uma aventura? Inimaginável viver nos tempos

,

_ R: Prezado inocente do TIo. Existem vários dicas poro aprender a separar uns dos outros. O do pedra, sem t�l�fo�e, inter:
qventureiro 'Ilhega cheio.d��logios es�!úxulos, pede que_os amigos te deem u,�� �ot� � só quer", _

net, c�lular, �, radl?, Jornal... ,E
-J�ab�r �e ���or�r escondldln�o� O ca,ra que �uer !ela,cionamento sério te levâ�'ó,'shj)pPlh9,r�:'",;,:!�,,!�em ����.�,acl!n,al ��.11,:,- ri"q�'

prallfl a missa, a cosa dos pOIS, ao altar e so entoo, a cama. Quanto a este último tipo, posso aer ec;mu�ltatlo: Alguns amda'� ,

,

�izer�que "semos" um tipo em éxtinção.'
'

•
fazem o dIferença ... ,E amanhã

"

,
,

'

é o Dia do Coragem .•. Coislf'qºe"
'

,

rosileir.os, temo$'
'

DIREITOS'
Na semana passada entrou em vigor a lei que garante às mulheres acima' de
40 anos, a mamografia grótuita realizado pelo SUS, sem a necessidade da in
dicação médica (lei. Federal 11:664). Às mulheres com confirmação da 'doença

'

é de direito recolher os medicamentos gratuitamente para o tratamento, assim
como também é obrigatória a realização pelo SUS do cirurgia reparadora gra-'
tuita se necessário, segundo a lei 9.797/99. O mesmo vale paro os planos de
saúde, conforme a lei 10.223/01. Um pouquinho de informação para garantir
que todos tomem conhecimento.

"Isso mãe, deixo aí nesse

filme' mãe ... Vamos ver a sipi- .'

nose...
" Hãin? Filho' querendo

'

falar bonito é uma beleza. 'Mos
quando solta essas pérolas.•.
ai, ai, ai. Tá bom. "Vamos ver o

,

sinopse, meu bem!".'

porque essa, música
'

rol "dos,melhores,
aqui. Leoni,' "Garo'tos":
"

...Então sõo mãos e braços, bei�
jos e abraços, pele, barriga e seus

laços. São armadilhas e eu não
sei o que faço aqui de palhaço,
seguindo os seus passos. Garotos
não resistem aos seus mistérios.
Garotos nunca dizem não. Garo
tos como eu sempre tão espertos
perto de uma mulhec'"
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-MÊS DE COMEMORAÇÃO

Desenhos com muita informação
Através das charges, Bastos fazmm critica bem-humorada dos acoritecimentos

Fernando Bastos, além de cartunista cio
jornal O Correio do Povo desde fevet�iro de
2008, é ilustrador, escritor e artista plástico.
Para a publicação de sua charge todos os dias
no jornal, Bastos busca suas inspirações nas

leituras, programas de televisão e notícias
vinculadas em vários meios de comunicação,
além de ter contato diário com a redação. "Um
chargista tem que ler muitos jornais, revistas,
livros, ficar de olho na internet e assistir a pro
gramas para ficar antenado no que está acon

tecendo no mundo", resume o artista.
Os assuntos de suas. charges geralmente

são de política (regional e nacional), cotidia
no da cidade, infraestrutura, esporte, compor
tamento e clima. Estes desenhos sempre são
relacionados com acontecimentos recentes.
Para a criação de suas charges e outras repre
sentações, Bastos utiliza programas como o

Photoshop e Coreldraw.
No início da carreira como cartunista, Bas

tos se inspirava nos artistas Chico e Paulo Ca
ruso, o jornalista Ique, ArnaldoAngelí Filho, o
quadrinista Laerte Coutinho' e a Revista MAD.
Mas hoje procura não ver mais as charges de
outros profissionais. "Não olho porque adotei o -_

meu estilo e não quero mais sofrer' influências.
Eles serviram de inspiração e aprendizado, mas
hoje sou independente", afirma o ilustrador.

Depois dos desenhos sua outra paixão é
a escrita. O artista dedica algum tempo para
escrever contos e crônicas, além do livro "Teo
fania - Homens que viam e conversavam com

Deus". Teofania vem do grego Theós (Deus) e

phaneroô (aparecer), significa quando Deus

aparece para algumas pessoas. A história é'
um romance onde alguns - personagens vão
se reunir para entender a formação das religi
.ões. "Sempre gostei de filosofia, me interessava
muito em como os filósofos gregos tentavam

explicar o mundo. Daí veio a ideia de estudar
as religiões", destaca.' _

O projeto do livro começou em 1999 e foi
finalizado em abril deste ano. Mas ainda não

-

está publicado. Bastos enviou sua história para
-

ri edital do Fundo Municipal de Cultura. Os
escolhidos

_ pelo programa serão beneficiados
com cerca de R$ 6 mil para pagar os custos de

produção e publicação do livro.
Natural de 'Jaraguá do Sul, Bastos iniciou

seus trabalhos no ramo têxtil, como desenhis
ta de estampas. Em 1997 passou a desenhar

- charges e tiras para jornais. Hoje faz Ilustrações
para publicidade. O ilustrador também partici
pou do livro Contos Jaraguaenses e Jaraguá em

Crônicas, escreve artigos e criou o mascote da
Schützenfest, Wilfred.

.

DÉBORA KELLNER

Artista fez uma homenagem
aos 90 anos do jornal

Fernando Bastos dedica parte do seu dia para fazer as charges
do O Correio do Povo
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CRÔNICA

Você já parou para pensar no que faria para
ter uma conta bancária bem recheada? 'Posaria
nua? Aguentaria um chefe rabugento e mau ca

ráter? Escravizaria empregados? Participaria do
BBB? Brigaria com seus parentes pela herança
da sua avó? Se conseguisse um emprego no se

tor público, desviaria dinheiro? Pagaria despesa
pessoal com verba do governo? Faria uma via

gem com a família e mandaria a conta para o

Palácio do Planalto? Sonegaria imposto? Criaria
o filho para ser jogador de futebol e a filha para,
ser modelo? E depois de milionário, o que você
faria? O que mudaria na sua vida? Tem gente
que faria uma cirurgia plástica, uma viagem
pelo mundo, compraria o carro e a casa dos so

nhos. E você, o que faria?
Priscila pedia todos os dias para os Deuses.

Queria enriquecer, ter fortunas. Bolsas e sapatos
,

das grifes mais famosas do mundo. Carro só im

portado, aliás, não, pensava em nada produzido
pela indústria nacional. Queria flashes, ser no
tada e invejada.

Casou com um banqueiro bem sucedido, Es
colheu uma casa de três andares, com piscina,
salão de festas e academia, Tudo em uma área
nobre do Rio de [aneíro, Tinha vista para o mar.

Seu café da manhã era preparado pela gover
nanta, As frutas da época nunca faltavam, assim
como o suco de laranja feito na hora. O lençol
era de seda.

Tinha hora na massagista, no salão de bele
za, no dermatologista e no dentista. Sua vida era

"

uma correria. Corria de uma loja para outra.
Numa bela tarde de uma sexta-feira de pri

mavera, enquanto escolhia um vestido para
uma festa que aconteceria, logo mais, o telefone
tocou. Era da Polícia Federal. Seu marido mi
lionário estava preso. Lavagem de dinheiro era

uma das suspeitas. As amigas a socorreram. A

Veja acusou a PF de exagero. Todos defendiam

que aquele homem que usava terno Armani, es
tava sempre cheiroso e com sapatos reluzentes,
não deveria dividir a cela com favelados que
assaltavam supermercados.' Mas o banqueiro
pegou um delegado casca grossa que fez o que
determina a lei. Dez advogados de defesa en

traram no caso. Demorou, mas em oito meses o

banqueiro estava solto com festa da sociedade.
Voltou a trabalhar e a ostentar suas con

quistas financeiras. Saia tarde do escritório. Lá
mantinha um caso com a secretária. A esposa
nunca desconfiou, ou, se desconfioú, preferiu
não saber. Tinha dinheiro e status e era isso que
importava para Priscila. Quando o banqueiro
abria seu carro blindado uma pistola 38 alcan

çou sua cabeça. Ele virou para trás e reconhe
ceu o colega de cadeia. Tentou conversar, mas

o assaltante lembrou que aquele era o homem

que tinha televisão, internet, celular e recebia
três refeições de um restaurante .famosc todos
os dias. Foi quando puxou o gatilho. Foi preso
e cumpriu pena por 20 anos. Claro que sem ne

nhuma regalia.

PATRíCIA MORAES, JORNALISTA

o que você faria?

�VARIEDADES-----'----'------------
,

,

• Cine Cidade 1
• Xmen�OrigensWolveri .

-todos os dias) (14h20":: seXo

• Cine Cidade 1
• Dragonball Evolution (Le
(17h50, 19h40, 21 h30 - todos oHlias)
• Monstros vs Alienígenas (D'ub)
(14hl0, 16h -todos os dias)

• Cine Cidade 2 ,

• X Men - OrigensWolverine'(l;êg)
[14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -tôdos os dias)

• eine Mueller 1
• X Men - OrigensWolverin tF�
(14h30, 17h, 19h30, 22h - to os os dias)

,

• Cine Mueller 2
• Os Delírios de Consumo de Becky Bloom (leg)
(14h, 19h15 -todos os dias)
• Presságio (leg) (16h30, 21 h45 -todos os dias)

Ajuda com

seus filhos
Este livro se propõe a mostrar alguns

caminhos para ri família e para todos
serem pessoas melhores através da Alta
Performance. Muitos dos conceitos que'
sõo usados no mundo corporativo como

liderança, meritocracia, hierarquizaçõo
de prioridades, objetivos e metas, proje
tos e estratégias de execuçõo podem ser

aplicados na educação dos filhos.

NOVELAS

PARAíso
Alfredo Modesto pede poro trabalhar com Ri
cardo e Otávio no rádio, Zeca volto do Rio de
Janeiro. Mariano reclamo de Mario Rito poro
Podre Bento. Geraldo fico admirado com o be
leza de Mario'Rita. Ricardo e Otávio começam
o fazer uma componho publiCitário poro uma

loja. Joeiro, Cleusinha e Nino se inscrevem poro
trabalhar no loja. Eleutério demonstro suo pre-:
ocupação óo comentar com Zeca que Zefo não'
deu mais notícias. Mariano se desespero 00 ver

Mario Rito experimentar suas roupas e sapatos
novos.

Comparação
'dos adversários
Um panorama do mundo dos negó

cios através da intimidaçõo e chantagens
em uma firma entre um funcionário sem

escrúpulos e outro correto. O filme faz
um inteligente comparativo da vida no

escritório e a competiçõo das quadras
esportivas.

B.NOiT MARION JÉRÉMIE ÉRIC MÉLANIE
MAGIMEL COTILLARD RÉNIER SAVIN DOUTEV

Nos nllg6cíoIJ, assim (:oma

no eepcree, todos 0$

golp�s são permicidos.!

CARAS E BOCAS
Dafne e Gabriel discutem, mos acabam se bei
jandó. Dafne descobre que léo nunca contou o

Gabriel sobre suo gravidez. Jondir comento com

ísis que Gabriel está se 'acertando com Dafne.
laís se une à mãe poro armar um plano contra
Ga'briel. Denis e Espeto visitam Simone no gale
ria. Denis se insinuo, mos Simone só fàla sobre
o exposição do chocolate. Espeto dá conselhos
00 pai de como conquistar Simone. Dafne é' re-

,

cebida por Nicholas, que aviso à mãe e à irmã
sobre o chegado do rival.

CAMINHO DAS íNDIAS
Chiara pede o Bahuan que-tire uma foto dela
com Duda e seu afilhado. Kochi aconselho Mayo
o não deixar prosperar sentimento negativo por
Surva. Camilo ligo poro César dizendo que quer

-

voltar poro o Brasil. Rovi invade o quarto de
Camilo poro dizer que o orno. Inês descobre
que Silvio está dando aula. Tônio converso com

Torso. Bahuon convido Dario e Murilo poro o

festa de inauguração de suo coso. Raj convido
Maya poro ir 00 Brasil. Rani conto poro Kochi
que Bahuan está no Brasil.

PODER PARAlElO'
Tony tento manter o bom humor. logo diz ,que o

Copo gostou do reunião. Rudi diz poro Colo que
Tony está expondo os pois fazendo uma coleliva
no chácara. Colo diz que Tony pode fazer o co

letivo 'Onde ele quiser. Rudi diz que Tony é um

bandido e que o paz do família deles acabou.
Tony desce com logo e lucas em um restauran
te, eles vão poro um lugar reservado. Valente
chego 00 restaurante ele assume o papel de
mordomo. Alberto provoco Marília, ele diz que
Téo está com os dias contados no policio.

PROMESSAS DE AMOR
Sofia falo paro Amadeus que sentiu ciúme de Ar
mando. Amadeus aviso que não dará mais aul.o .

de equitação poro Armando. O vampiro surfista
aponto armo poro Nali. Valente pergunto se ele
quer dinheiro. O surfista tento atacar Nali. O
surfista vampiro consegue imobilizar Valente e

o morde. A ferido se regenero e Valente revelo
que também tem o dom do regeneração. Noli
oferece ajudo 00 surfista, mos ele diz que não

quer ser curado. Valente é Nali ameaçam entre

gar surfista o Depecom, mos ele foge.

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

Marido
Um homem estava em coma há algum
tempo. Sua esposa ficava ao seu lado o

tempo todo. Até que um dia o homem
acorda e diz:
- Duronte todos estes anos você esteve
ao meu lado. Quando me licenciei. você
firou comigo. Quando a minha empresa
faliu. só você ficou lá e me apoiou. Quando
perdemos a casa você ficou perto �e
mim. E desde que fiquei com todos estes
problemas de saúde. você nunca me,'

abandonou. Sabe de uma caisa?
,

- DizamoL
- Acho que você me da azor !

SUDOKU'

Priscila recebe
mimos na Globo
Priscila realmente foi a participante
do BBB 9 que mais encantou a equipe
da Globo. Depois de Pedro Bial ter
admitido sua torcida pela jornalistlf, o
diretor Boninho decidiu apadrinhá-Ia
na emissora. A ex-participante do reality
shaw já apareceu na novela'Cominho
das índias e nos programas Casseta &
Planeta, TV Xuxa e Fantástico. Além
disso, ela deve participar de A Turma
do Didi e Zorra Total.

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

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

SOLUÇÃO'

GI! ÁRIES

4,�I.
.

(20/3 a 20/4)
I); Hoje é um dia

� l marcado pelas flu- .

tuações emocionais.
especialmente no período da
manhã. Desejo de discussões e

1I1gumas batalhas pelo poder po
dem se manifestar. nias o ideal
é que você se mantenha frio com

relação a qualquer provocação.

'T{)URO '

, (21/4 a 20/5)
Aspecto exato entre
sol e saturno em
seu signo mantém

,a vida profissional e financeira
sob controle. Hoje você tem a

real noção do caminho que deve

percorrer para chegar onde
'deseja. Vida profissional exige
cada vez mais trabalho•

.

......

'Felipe Massa

va�' ser papai
Apesar de ainda não ter pontuado na

Fórmula 1 este ano, o piloto brasileiro
, Felipe Massa tem um bom motivo
poro comemorar. De aCQrdo cem a

coluna Retratos da Vida. do jornal
Extra. a mulher do atleta do Ferrari,
a estilista Rafaella Bassi, está grávido.
O casal. que oficializou o união em

dezembro de 2007, espera seu primeiro
filho, mos só pretende anun�iar o novi
dade após trêsmeses de gestóção. ,

,

t:

ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIOOOPOVO.COM.BR

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

Os próximos dias serão de sol com variação de
nebulosidade e chance de chuva isolada.

CRESCENTE CHEIA NOVA

1/5 91. 17/5

MINGUANTE

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
A lua em seu signo
faz aspecto tenso a

,

Vênus e Marte em

signo oposto ao seu e ativa certo

,desequilíbrio. Procure não se

deixar levar por altos e baixos.
especialmente no período da
manhã. Mantenha mente e

"

pensamen,os sob controle.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Hoje você pode
sentir-se um pouco
pesado e-por isso
vai preferir ficar

fechado. Emoções à flor da pele
e alguns flashes do 'passado
podem eclodir em sua mente.

Procure respeitar esse momento.
Se preferir ficar quieto. fique.

'"

HOJE DOMINGO· seGUNDA TERÇA
MíN: 16° C MíN: 13° C MíN: 12° C MíN: l5°C
MÁX: 24" C MÁX: 24° C MÁX: 24° C MÁX: 25° C

�ol com pancadas Sol Sol Nublado
de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 á 20/6)
Sua mente continua
recebendo energias
poderosas e por

isso sua criatividade está
muito acelerada. Procure manter

alg"m controle para não se

perder no excesso de velocidade
das informações que transmite

'

e recebe.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
O dia está ótimo
para trocar ideias
com amigos e pa-

rentes móis próximos. Vai'ser bom
,

para você ouvir opiniões diversas
sobre assuntos diferentes. Você
está colhendo informações. pois
conhece a necessidade de mudar
alguns valores.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Hoje você vai
preferir estar em nr'VIRGEM,

(23/8 a 22/9)
Saturno faz
aspecto exato
com o sol em um

signo cOJllpatível ao seu e isso é
muito bom para que você olhe de
forma realista e enxergue o que
construiu nos últimos meses.

,

Nesta fase há a efetivação de
todo seu. sacrifício e esforço.

meio a pessoas
que confia. pois suas emoções e
estarão à flor da pele. Lembran
ças do passado trazem nostalgia

,

ao ambiente e você. como adora
curtir um passado. se deixa
levar por elas.

SAGITÁRIO
•• (22/11 a 21/12)

Vida social intensa
deixa claras as

muitas possibi
'lidades para seu coração� No
entanto. seu foco neste momento
é o trabalho. Procure encontrar
um espaço para a diversão para
não parecer antipatia sua tantas

negativas.
,

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

� Hoje. especial-
mente no período
da manhã você

vai sentir suas emoções à flor
da pele. Será quase inevitável
algumas lembranças e clima
de nostalgia. mas não permita
que o baixo astral invada seus

pensamentos e sentimentos.

AQUÁRIO'

(21/1 018/2)
� Você deve aprovei-
,ill ,

tar para colocar
seus estudos em

dia. Caso não esteja estudando.
procure pensar seriamente em

uma volta. pois as energias es
tão absolutamente voltadas para
o crescimento mental através da

aquisição de conhecimento.
'

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Mantenha os oíhos

'

.,.,� abertos e os pés
bem firmes no

chão com tudo o que diz respeito'
à vida material. Não compre
nem venda nenhum imóvel e
todo contrato que precisar assi
nar, leia atentamente e busque
ajuda de um profissional.
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Quem pretende se manter antenada às novidades do
outono e inverno precisa de alguns itens básicos.
Para começar, troque o tradicional
olho preto ou marrom por tons
mais coloridos. A dica dos
maquiadores é aderír aos tons
de azul e roxo, de preferência

o CORREIO DO POVO

Outono e invern
. novidad

trazem
•

s na mcquiuqem

Assim como as roupas e os cabelos, a rnaquiagern
também segue tendências que-mudam a cada
temporada. Se ontem a moda era lábios marcados,
por exemplo, hoje a melhor opção pode Já não essa.
Por isso, talvez seja hora de dar uma repaginada no

visual.

bem fechados porque são mais fáceis de combinar
com qualquer tipo de pele. Outra sugestão é passar
longe dos metálicos. Eles envelhecem.

Quando for aplicar a maquíagern, esfumace-a e

também peça ajuda ao cotonete. Ele servirá para
espalhar completamente o produto e dar aquele
toque especial ao resultado final do trabalho.

Já para as maçãs do rosto, o ideal é guardar o
pó que dá aquele ar de bronzeado. Esqueça-o
por enquanto e adote o blush rosa claro eo
llumlnador, O primeiro serve para dar uma
cor extra, porém, suave às bochechas e o

outro marca as têmporas na medida
'

. certa.

ataque final da rnaquíagern está na beca. Seguindo o

restante das tendênctas.os lábios devem ser cober
tos' também por rosa, mas na nuance conhecida
corno bebê. Ela fica perfetta em peles brancas, Ma$,
Se você tem mais rneíarnna, procure. produtos nas

cores cereja e_ vinho e desfile pelas ruas dentro das
tendêncías das passarelas mais importantes do
mundo.

Uma dica para quem quiser aliar beleza e bani gosto,
a LOja de O Boticário é a melhor dica. A empresa alia

tecnologia e sofisticação em produtos prátícos que
gaantern o realce do que !lá de melhor em você.
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Charme e estilo para

grandes mulheres
Roupas e lingeri" do tamanho -« à 58.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 739 - sala 7

Todo mundo merece

estar bem vestido

A loja de Mlrlan trabalha com tamanho até número
60, mas ela admite que: ainda tem 'dificuldade em

. encontrar fornecedores .que façam números aclma de
54. "�s v�zvs ch,e�a,Sjm {jIlgu.oomateriah �1l��,,�tW�i�!<J1 !'!. "'i�7 I]i
também .ter quaIldBde,,� bom. preço", afirmou. -

Outro
/

tator que faz com que exísta a escassez de tamanhos.
'

grandes é a falta oe adequação na própria indústria.
"Não existem máquinas -prôprtas para fazer roupas

grandes. Por isso, quando. se faz em uma tradicional,
sobra muito tecida e eS§!iI sobra é cobrada do cliente",
disse ainda a comerctante:

Engana-se quem pensa que hoje em dia a "ditadura
da magreza" domina o mercado, principalmente o de

confecção. O que vale máis é estar de bem consigo
mesmo. Hoje ter as medidas maiores do que o que é
chamado de convencional não é mais significado de se
vestir mal. O mercado para gordinhos e gordinhas
cresce cada vez mais e, com ele, o bom gosto e o estilo.

Há dois anos, a empresária Mirian Sasse Iwasaki
abriu a Loja Mizaki no Centro de Jaraguá do Sul, para
atender clientes que tinham dificuldades para encon

trar não apenas roupas que servissem, mas "que
também seguissem as tendências de moda. "Começa
mos sem muita publicidade e apenas com o tradicional
boca-a-boca, Mesmo assim, do ano passado até agora,
percebemos um aumento de 40% na procura", afirmou

,
Mlrian, "Quem usa moda grande, quer ter seu corpo
valorizado, com peçae bonitas que retratem o bom

gosto", emendou a empresária.

Para Mirian, a pessoa gorda ainda sofre com a

discriminação, mas isso vem diminuindo. "As pessoas
têm de tratar a obesidade .como doença; porque'

. ninguém é gordo porque quert.acredíta. E nem por isso .

a pessoa precisa se, sentirlnferior. Andar bem vestido

também aumenta a auto-estima e faz com que a

pessoa se sinta melhor.

. :

o

'�
C1!
rn
:;
.z
o

vas in ta
ir do dia

ç.........�

6 de Ab,ril•

porque você merecemais
opa
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Bernt Entschev
HEADHUNTER

Aposentado, sim!
Ocioso, jamais!

o erro de João foi acreditar que suamissão'
como profissional já havia acabado, Nos úl
timos anos em que trabalhou não se prep
arou para o dia em que finalmente poderia
pendurar as chuteiras e aderir ao chinelão. E
hoje, quando realmente poderia aproveitar
esses dias de descanso, não sabia como usu
fruir de seu ócio.

O que aconteceu com João é, na verdade,
uma das coisas mais comuns que acontecem
com os aposentados de hoje em dia. Após
passar anos se dedicando a uma profissão"
muitas pessoas se esquecem, de planejar seus
dias de aposentado. E não estou falando de
planejamento financeiro, o que também é

importante. Mas sim" do plano de aposen
tadoria, aquele que define e que o aposen
tado fará após encerrar suas atividades pro
fissionais. Pense em como você gostaria de
passar a última etapa de sua vida e planeje.

'João é um senhor 'com vasta experiên
cia adquirida ao longo de seus 70 anos.

Trabalhara a vida inteira' como executivo e

presidira, ao IORgO, de sua caminhada, três
grandes corporações. Durante sua carreira,
viveu num ritmo intenso, 'muitas viagens a'
negócios, almoços com clientes e finais de
semana à disposição da empresa.

Nos últimos anos de sua caminhada pro
fissional, porém, João já estava cansado e

não encarava o trabalho com tanto vigor dos
anos anteriores. Muitas vezes, ao acordar,
sentia-se estafado, talvez pelo organismo
que já não' aguentava a rotina atribulada.
Ele espereve a�siosamente pela s,:a aposen
tadoria, acreditando ser a salvação de sua

vida e acreditava com todas' as suas forças
que; após anos e mais anos se dedicando aos

interesses -da organização, poderia, final
mente, dedicar-se.a si.próprio. Alguns ami
gás chegaram a sugeri-lo a fazer um plano

de aposentadoria, junto a alguma consulto
ria, porém ele não achou necessário. _ ,

Entretanto, mesmo ansiando por isso,
quando sua aposentadoria, enfim, chegou,
João se viu' perdido num universo infini
tamente sem graça e sem cor. Nos primei
ros dias sem,nada para fazer, ele acordava
um pouco mais tarde e se dedicava a uma

caminhadamatinal num parque próximo de '

sua residência. Passados algumas semanas,
porém, as caminhadas já não eram suficien
tes para alegrar seus dias e ele começou a

buscar outras formas de se .satisfazer,
Tentou viagens, artesanatos e atividades

mais próximas de sua família, mas nada
era suficiente. De repente, depois de anos

mergulhado em estratégias, metas, objetivos
e muitos números, sua vida se tornou tão
apática que chegava a ser assustador. O an-

tigo executivo começou a questionar sua im
portância p(i1'a:o mundo � a se sentir inútil.

,-

Venda ,de
.. veículos ca'i

MERCADO <' ..
,. -

.

Lucro do Bradesco cai 9,6%
Segundo maiorhanco privado teve lucro de R$1,723 bilhão

,A 'prorrogação dos
descontos de IPi (Imposto
sobre, Produto Industrial
izado) pelo governo não
foi suficiente para manter
as altas nas vendas de au

tomóveis e comerciais leves '

em abril. O desempenho fi
cou abaixo de março deste
ano e de abril de 2008. No
resultado por marca, a Fiat
liderou o mercado.

Foram vendidos 224.411
automóveis e comerciais

leves no mês de abril (sem
contar caminhões, ônibus
e motos), o que representa
uma queda de 13,9% sobre
março deste ano (260.924)
e de ,9,4S% sobre o mês de

-

ábríl de 2008 (247.926).
No ano, já foram vendidos

, 866.382 automóveis e co

merciais leves, resultado
0,14% superior ao registrado
entre janeiro e abril do ano

passado (865.172).
A previsão é que o mer

cado continue' estável nos

próximos meses.'

SÃO PAULO de R$ 1,71 bilhão a R$ 1,86
O Bradesco anunciou on- bilhão. No quarto trimestre do

tem lucro líquido trimestral ano passado, o Bradesco teve

menor, sob impacto de um au- lucro de R$ 1,6 bilhão, queda
menta de provisões .para em- de 27% em rélação ao quarto
préstimos de difícil recupe- trimestre de 2007.

ração e do crescimento menor A PDD (Provisão para De
da carteira de crédito frente vedares Duvidosos) subiu de
ao desempenho do primeiro

"

R$ 1,667 bilhão nos primeiros
trimestre do ano passado. O três meses de 2008 para R$
segundo maior banco privado 2,92 bilhões no trimestre pas
do país teve lucro de R$ 1,723 sado. Enquanto isso, o índice
bilhão no primeiro trimestre, de inadimplência total, que
queda de 9,6% em relação ao vinha se mantendo estável nos;
resultado ajustado de R$1,907 trimestres anteriores na faixa
bilhão obtido um ano antes. de 3,5%, avançou para 4,3%.

Nove analistas consultados "Trabalhamos com um cenário

previam, em média, que o se- de pequeno crescimento desse

gundo maior banco privado índice para os próximos dois
do país teria um lucro líquido trimestres, estabilizando-se
de R$ 1,77 bilhão. As estima- até o fim do ano", informa o

tívas dos analistas variaram banco. Baix_o crescimento de crédito influenciou no desempenho do bancQ
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Na Chinó policiais usam móscaras para se proteger do vírus. No Brasil15 suspeitas são investigadas

SURTO

Casos da gripe
,

suma

crescem e já são
Há chance de se declarar níve16 da epidemia
GENEBRA

A OMS (Organização Mun
dial de Saúde] informou ontem.
que há no mínimo 1.003 casos
confirmados do vírus da. gripe
suína, rebatízado de A-H1N1,
em 20 países. A chefe da orgã
nízação, Margaret Chan, não
entrou em' detalhes sobre os

I

n0vos'dâdC>�. Ad·tõdi{ são pera
menos 25 mortes registradas no
México e uma nos EUA.

A OMS se prepara para a

possibilidade de declarar o ní
vel 6 da epidemia, o que signi-

fica pandemia. Em entrevista vem forçá-la a declarar pande
ao "Wall Street Journal", a di- mia, apesar de a epidemia não

retora-geral da agência de saú- estar produzindo grande nú
de pública das Nações Unidas, mero de mortes, uma vez que a

MargaretChan, explica que isso doença começa a perder a força
não significa que a doença seja no México.

Protocolo: 109936 Sacado: PMRT BENEFICIAMENTO TEXTEIS L IDA CNPJ: 07.675.419/000

altamente letal e que vá atingir NoBrasil, o número de casos Cedente: CORSUl·COME:RClo E REPRESENTACOE8 DO SUL LIDA CNPJ: 85.179.240/000 .

todo O mundo.
'

. suspeitos subiu.para 19, se.ndo '.'
;�:;��tl�����ió2/�lslré�� DUPlica�a de Ve[!,'!laMVe����f:'��JÕ�J2ãg09".valor. 7:05,00 sa

,
•

� � ""'. R" ����j�����:;���,,::�,_1���'::.��i.a�:_R$;lli:?:�8í!J!lê,��-3.�:OO, Edtt�fi!RS1f_PO ",'

"Hámuita co1ílfus�� ligada a g "quatro deles nof'&t6 üã:)ài�ITo�'?'-'"
- ,<

Prot�colo: 109940%'Sacado: REI DOS BOTOES COM.Á'11AMENTOS-L IDA C�PJ: 1�.648.2341ÓOO
�- Cedente: MARISOL INDUSTRIADO VESTUARIO LTOA GNPJ: 02.045.481/000

medo e morte. Declarar pande- segundo oMinistério da Saúde. ���::�t��I��t?d�,lb9:A�tP�%e Duplicatadevg;,�:�e�;i�:��riS$.w8�g Valor 2.494,80
mia não significa que grandes Os outros casos foram registra- �!�c:.a.��������'i���_:�,�'::.���.>:,�:_R2�8��:.?�9.:":.'."':_�:_2IJ!00' Edital Ri10,00
números de mortalidade vão dos em Minas Gerais, Santa . ��J��r��R�160BRÃ�;m6�gt'?D1EClLLA-ME .'

CNP} 10.425.2041000
,

.

acontecer", afirma Margaret .na Catarina, São Paulo, Espírito ������I��t�"!\�Beg��KB���eS����t�ge�t��M�'t�':!'��::����t�ã�6/04�M9 Valor 46;,60
entrevista. Margaret Chan disse Santo e no Distrito Federal. Liquidação após a lntlmaçâo: R,10.oo, Condução: RI 8,96, Diligência RI 20,00, Edttal: RS 10,00

P;;;��lo'lõ943i-S-;;;'d;Ci.'EITÕNWiLLEMANN------;-CPF:-Õ24587.759-26
que os protocolos da OMS de- Cedente: POSTOPEROLADOVALE LIDA GNPJ: 19.004.933/000

. ����:n��t:i:������o Espécie: Duplicata de��dVe�:t���ti�tf�8Z�rio�O valor: 722.40
Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RI 14,60, Diligência: R$ 20.00, Edital: RI 10,00

mil

do e o aluno não vê aplicabili
dade no programa ministrado,
o que reduz o interesse do jo
vem pela escola e a qualidade
do ensino. A mudança ocor
rerá por meio de incentivo
financeiro e técnico do MEC
aos Estados (responsáveis pela-
etapa), pois a União nãó pode
impor o sistema. O Conselho'
National de Educação aprecia
a proposta .e deve aprová-la
em junho (rito obrigatório).

Paragua'i não
aceita proposta
o governo do Paraguai

rejeitou a proposta brasileira
para um acordo nas negocia
ções sobre o preço da energia
da hidrelétrica de Itaipu e já
montou as principais linhas
de argumentação para um

eventual pedido de arbitra
gem em corte internacional.
O presidente Fernando Lugo
e seus auxiliares diretos, que
chegam quinta-feira ao Bra
sil, apontam irregularidades
em pelo menos US$ 4�lg bil
hões da dívida.

MEC·pretende mudar.
o ensino médio atual

O Ministério da Educação
pretende acabar com a divisão

por disci�linas, presente no

atual currículo do ensino mé

dio, o antigo colegial. A pro
posta do governo é distribuir
o conteúdo das atuais 12 ma

térias em quatro grupos mais

amplos (línguas; matemática;
humanas; exatas e bíológi
cas).

Na visao do MEC, hoje o

currículo é muito fragmenta-

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionalo do Municipio e Comarca de Jaraglla do Sul
.

MargolAdelia Grtbba Lehmann,
Taheliâ e Oficiala Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n' 1569,
Telefone: (47) 3273-23�O H. de Func. 09:00h ás 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO.

�ti���o��O������e�u������cit�::t���� f��� :f�:���d�:g�;S�� s�d���:;:itl�l��:���),��:����:e�c:isddoe0j��������e:
possibilidade de oferecimento de respostaescrita no mesmo prazo, sobpena de, em n�o o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente.A presente. publicação se deve ao fato de a'(s) pessoa{s) indicada(s) para ,aceitar(em),"
ou pagar(em) ser(em)desconhecidas, sua locãlização incerta, ignorada ou lnacessfvel.cu for(em) residente(s) ou domicihada(sJ fora da
Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém 'se dispôs a receber a intimação no encereçc fornecido pelo
apresante, tudo emconforrnidade cornos arts. 995, 9S! ele 1023, todos d(]CNCGJ.
Protocolo: 109592 Sacado: PAULO SERGIO RONCHI CPF: 646.461.499-15
ceoente: AGENCIA COSMOS DE VIAGENS LTOA CNPJ: 76,366.673/000
Número do Titulo: FT40745-0a Espécie: Duplicata de Prestação. de Serviços por Indicação
Apreselltante: BRADESCO _ Data Vencimento: 15/0412009 valor: 163.76
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução; R$ 4..74. Dilígência:'R$ 20,00. Edrt,!:'R$10,00

Protocole: 108928 Sacado: JOAORICARDO MADRUGA CPF: 004.147.539-05
Cedenle: ORSHES ESPUMAS E COLCHOES LTIlA

.

CNPJ: 05.937.946f000

���.��nt��t:r:����b2� sJ.��c�� Duplicata de veng:t��������[O�n1d�gt;°009' Valôr: 245.96

':��Ic:.a.�����_�����'::.�S_:�'_�'::.���i.ã;:2,:��9��:"c���:_2IJ 00, Edital RS 10,00

Protocolo: 109345 Sacado: LUCIMAR MARIA RITA CPF: 563.181.819-34
Cedenle: ALNiZIO BRIZOLA DOS REIS CPF: 809.335.999·00
Número do TItulo: 900245·6 Espécie: Cheque
Apresentante: ALNIZIO BRIZOLA DOS REIS Data Wncimento: 08/0312006 Valor: 480.00
Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: R$16,71, Diligência: RS 20,00, Edital: RS10,OO

Protocole: 109194 Sacado: LAURITAAlR DE SOUZA CPF: 624.895.509-34
cedente INDUSTRIAE COMERCIO DE TOLDOS TIMBO LIDA 'CNPJ: 78.220.712/000

��::n��t�:t��Jg6o�0�f�lté��: Duplicata de ve���aMJe��j����: 1��;o:J;80g Valor: 349,00
Liquidação após a intimação: RI10.00, Condução: RI 46,28, Diligêncià:.R$ 30.10, 'Edital: RS 10.00

.

Protocolo: 1Ó9195 Sacado: MARCIO LUIS NUNES BATISTA CPF: 697.149.089-49
'

Cedente: COMPENSADOS E.LAWlNADOS SANDRI LTDA GNPJ: 04.595.429/000

�������t�:�AJ�5�� ��J!tC�ÁDUPHcata de ven�t��������[�:n1���oog Valor: 610,50.
liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: R$14,60, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: )09211 Sacado: SCrElLAAPARECIDADOLLA CPF: 019.525.919-02
Cedente: AVIO REPAROSSAO BENTO LTDA,ME CNPJ: 09.132.642/000
Número do Titulo: 1115-C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Venéímenlo: 13/0412009 Valor: 251,18
Liquidação após a intimação: RS 10,00. Condução: RI 15,30. Diligência: RS 20,00. Edital: RS 10.00

Protocolo: 109666 Sacado: CIADAROUPA CNPJ: 06.143.877/000
Cedente: SINTETICALAVANDERIA LTDA ME CNFJ: 06.143.877/0ÓO

��;����t�:t��Jdo RE�spécie: Duplicata de V��� �::Cj����g���1J����9 Valor: 198,00
Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução; R$17,41, Diligência: RS 20,00, Edital: RS10,OO

Protocolo: 109763 Sacado: I C PROD ALIMENTICIOS TEMPEREX LTDA
.

CNPJ: 85.385.474í000
Cedente: TAVARES FOMENTO COMERCIAL LTOA CNPJ: 81.514.473/000

•

��::nt��t�:��gó6��f�Lé�t: Duplicata de Ve��aM,J:��i�!��I���:hã�09 Valor.1.035,0·0
Liquidação após a intimação: RS 10,00. Condução: R$13.B9, Diligência: RS 20,00. Edital: R$10.00

Protocolo: 109857 Sacado: MANOEL GUILHERMEATAIDE SILVA CPF: 707.855.979-72
Cedente: AGUA EQUIPAMENTOS L IDA EP�

��:���t�:na�lg�10-�1�tCitiDB�c�gsd�:�1LaE��g����or 1���aS:�Cimento: 18/0412009
Val6r 117,00 . ,

Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: RS 8,96, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 109293 Sacado: IGREJA EVANGELHO QUADRANGULAR CNPJ: 62.955.5051049
Cedente; RADIO HORTENGIA LIDA ME. CNPJ: 03.881.428/000
Número do TItulo: 2666-1 Espé.cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçào
Apresentanle: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 05/0412009 Valor: 200,00
liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: RS a,96, Diligência: RS 20,00, Edita!: R$10,00

Prolocolo:T09655 Sacado: CRISnANO HOTHOLOPHO CPF: 024.667.070-39
Cedente: AGUA EQUIPAMENTOS LIDA EPP

��:;:'��I���lg�Co-t1\��\�l��C�sdB���1�Er�b'��ti1,P0r ����a�:�cimenio 16/04/2009 Valor 195,00
Liquidação após a intimação: RI 10,00, Condução: RI 13,19, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 109698 Sacado: eOMPDESENV.DE JARAGUADO SUl GNPJ:-OO.513.208/000
'Cedente: SANITEC SERVPROD DE LlMPEZALTDA' CNPJ: 01.211.944/000
Número do TItulo: 100555/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlanle: CAlXAECONOMICAFEDERAL Dala Vencimento: 06/04/2009 Valor 151,73
Liquidação após a intimação: R$10,00. Condução: RI 8,96, Diligência: RS 20.00, Edttal: RS10,00

Protocolo: 109780 Sacado: PRISMAELETE TERRAPLANAGEM LTOA CNPJ: 73.340.721/000
Cedente: ELETRICADANUBIO INDUSTRIAE COMERC MATERIAIS CNPJ: 61.310.256/000

��:�da�I��tJgó9�BRÃ�1ê�Ã Duplicala de ve�laM��n��.fn��'��/��A�09 váloc 3.363,92
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: R$ 4,74, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00

PrntoCOIO: 109860 Sacado: PRISMAELE-TRICAE TERRAPLAGEM LTDA CNPJ: 73.340,721/000
Cedente: RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA
Número do TItulo: 0154333 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER Sa, Data Vencimento: 17/0412009 Valor: 1.150.40
Liquidação após a intimação: RS 10,00. Condução: R$4, 74, Diligêntla: RS 20,00, Editat RS 10.00

Prolocolo: 109504- Sacado: ELlANDRO PEDROSO CAVALHEIRO CPF: 003.826.099-99
Cedente: BANCO FINASAS/A CNPJ: 51.561.615/000
Número do Titulo: 36.6.951129-Espécie: CONTRATO DE FINftNC.
Apresentante: BAN.CO F1t>1�SAS/A Dala Vencimenlo: 12/11/2007 Valor 16.304.40
LIquidação após a Intimação: RS 10,00, Condução: RS 32,9.0, Diligência: RS 20,00, Edital: RS10,OO

Protocolo. 109617 Sacado: H D COMERCIO E FABRICA DE FERRAGENSA CNPJ: 04.244.360/000
Cedente: ABRAGOLABRASIVOS GOlAS INDUSTRIAE COMERCIO LCNPJ: 04.712.222/000
Número.do TItulo: 3392511 Espécie: Duplicata de Venda Mercãntil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 18/0ill2009 Valoc 532.26
Liquidação após a intimação: Ri 10,00, Condução: RS 8.96, Diligência: RS 20,00. Edttal: RS 10.00
------------------------_._-----_....._----

Protocolo: 109784 Sacado: ROGERIO BAADE CPF: 017.632.919-31
Cedente: COPAPEL COMEROO E REPRES DE PAPEL LTOA CNPJ: 83.240.028/000

��:��t��t�:tu���6�kÃ�ft�Ã Duplicata de ve"&:taM�:n���:n��/������09· Valor.168,60
Liquidação após a intimação; RS1O,00, Oondução; RS 16,00, Diligência: R$ 20,00, Edital:.RS 10,00

Protocolo: 109785 Sacado: ROSANGELAANDRADE DE MIRANDA CPF: 092.972.388-63
Cedente: MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LIDA CNPJ: 80.645.288/000

���:�t��t�;�A�gg8rib°��A�re��e: Duplicata de veg�� �:�����tt�r��1Ó����9 Va!O�'153,50
liquidação após a intimação; RS 10,00, Condução: R$16,OO, Diligência: RS 20,00, Edital: RS10,00
---_.�-----_.�_.�----�---------------_.__ .�---_._-

Protocolo: 109843 Sacado: CRISTIANO MARQUAADT CPF: 049.896.349-71
Cedenle: JAMATEX COM EQUP 1EXTEIS LTOA CNPJ: 04.317. i08/000

��::nt��t�:����3�6ONJMr���E���Ca de Venda Mb���tn������:Ç��/04/2009 Valor. 153,50
Liq�idação após a intimação: Ri10,00, Condução: RS 28,56, Diligência: RS 20,00. Edital: RS10.oo

Protocolo: 109853 Sacado: LEONARDO DALBOSCO CPF: 038.342.009-13
Cedente: CATONIBAZAR CNPJ: 85.299.261/000

���::nt��t�;������ON6���e���I�. d����n�����o�! f�:d;A��gã�alor: 319,90
Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução: R$ 37,12, Diligencia: RS 30,70, Edital: RS 10,00

Prolocolo: 109879 Sacado: DARCY SYRIACO AYROSO ROSA CPF: 920.416.049-72'
Cedente: BANCO PANAMERICANO SIA CNPJ: 59.285.411/000
Número do TItulo: 20852031 Espécie: CEptJLADE CONTRATO .

Apresentanle: BANGO PANAMERICANO S/A Dala Vencimenlo: 09/0212007 Valor 1.495,00
Liquidação após a intimação: RI10,00, Condução: RI 13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital: RI10.oo

Margot Adelia Grubba Lehmann, Tabeliã e Oft�iala Designada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·CASAMENTO
No sábodo (2), casaram em Jaraguá do Sul, com uma belíssimo festa no Pa
norâmico do Scar, os jovens Juliano de Souza, estilista do Meneg.otti Molhos,
e o médico ginecologista, Gustavo Narleii. Festa incrível que contou com o

presença de amigos e parentes de Fortaleza, Curitiba e Rio Grande do Sul.
Os pombinhos, após o grande noite, seguiram em viagem de lua de mel poro
Paris, além de um cruzeiro pelos Ilhas Grégas e Turquia.

" O elogio que se

conquisto em nõo se

deixar ofender supero
o glória que se ganho

ving�ndo-se "
PIETRO ARETINO

TOP 10
Numa promoção do site www.moagon
calves.com.br e do revisto Nosso, no

próximo dia 19 de junho acontece no

Bierbude o tão esperado Festa Tap 10.
Noite que divulgará o Iop On .dc site
e que como prêmio será o copo do
revisto Nosso. Por enquanto, podem
acessar o site e votar no gota de suo

preferência.

LIVRO
A atriz Suzana Vieira, uma dos tops
do TV brasileiro, vai virar temo de
um livro. Suo biografia seré escrito o

partir de suas entrevistos à jornalis
ta e amigo Ledo Nagle. Cá entre nós,
será que elo vai contar tudo? Certa
mente, muito coisa será jogado poro
baixo do tapete - é cloro!

NABOA.
A mais novo solfeira do cidade é Raissa
Campos, que vive uma belo fase de suo

;vida. Elo, que aniversariou esta se

mana, dia 2 de maio, depois de for
mado ein Nutrição, está pronto poro
fazer suo especialização nos EUA, e,
cloro, levando o tiracolo seu filho
Luiz Antônio.

DE VOLTA
Durval Vasel, prefeito duas vezes de
Jaraguá e uma vez deputado estadual,
está ensaindo o suo volto poro o poço
municipal. Segundo seus escudeiros,
já tem até empresário caixa alto apos
tando no suo vofta. Quem viver verá.

NAS RODAS
.

• O buxixo é quente. Olho só, tem
uma Lulu que é cego. Dizem que
o namorado é do turma "moder
no" e tem um tiozinho pagando
todos os contos do "lindón". Ah,
tá! Entendi...

• No quinto-feiro, no Coso Geral
do, haverá uma importante pa
lestro cóm o renomado Marcelo
Felmanas, falando de luxo e de
coração e um elegante coquetel
de lançamento do novo Revisto
de Decoração do Nosso.

• .limo dos belos que circulou,
no semana passado, no Chope
rio Scondinho, foi o jornalista
Suelen Farias.

ÉO AMOR!
Está tão firme o amor entre o loi
ro Jésslce e o "bonitón" Juliano

. "gaiteiro"dos Santos, que ele, literal
inente, sumiu e deixou de Iodo os

amigos dos antigos e os bolados mo

dernos do urbe sorriso, tudo em nome

do amor.

SOLlTO
O empresário boa pinto, Martin Bers
Kolli, está circulando solteiro nova

mente. O namoro com o bonito her
deiro de olhos azuis chegou 00 final.
Sempre discreto, low profile e de bem
com o vida, badalo com os amigos nos'
points do cidade.

Débora Urliçh e Carlos
Gustavo foram os noivos de
destaque do último sábado

Ana Lúcia Roua é a grande aniversariante de hoje. Mil vivas

TE CONTEI!
• Está de volto, hoje;' a,Jpr,aguá:
depois de uma temporada d�

.

passeio no Europa, o renomado
médico jaraguaense Atonio
Beleza e suo Daniela.

• Continue retirando suo fito de
identificação e o mapa do trajeto
poro à 1 ° Pedalado Famoso, dia
7 de junho, em Jaraguá do Sul. A
festa, que contará com e apoio do
Subway, terá muitas novidades.

• Em pleno domjngo deJeriado,
00 meio dia, o deck mais famoso
de Jaraguá, o·M[ Beef, estava
abarrotado de gente bacana.

• No próximo dia 17 de maio,
acontece, no Caraguá Auto Elite,
o encontro do primeiro iver�Xj('it'
sário do Clúbe do Pô
Catarina. O evento co

horas do manhã.

• No sábado, no Deck dO.london,
acontece o 1° Festa Sunset
Champagne. Ba�ado, qu� teró o

apoio da loja Yoilà, e contará com

muitos novidades. Além tle muito
pagode e sertanejo, haverá fodo
da de champagne fr.e,e durante o

festerê.

• O amigo Jórge Vieira estóliGorl�
vidando o todos poro o 5° Noite
do Ilho, que acontece no próximo
sexto-feiro, no Arweg.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lopes bate recorde
no carabina deitado
Nova marca do jaraguaense é deS95 pontos
JARAGU.Á DO SU.L

o fim de semana teve saldo
positivo para os atiradores da
equipe Jaraguá/FME. Durante' '

a 4a Etapa do Circuito Nacio
nal de Provas On-líne Samuel
Lopes conquistou a medalha
de ouro e, de quebra, bateu o

recorde brasileiro na prova do
carabina deitado. A etapa foi

disputada simultaneamente
em sete cidades, mas Lopes
esteve em Curitiba e o restante

da equipe em Blumenau.
-

Lopes, que já era recordista,
nacional ao lado de PauloMuI"
ler, de Timbó, com594 pontos, •

fez 595 na capital paranaense.
Esta foi a primeira vez que ele
bateu recorde de forma isola
da (antes havia apenas iguala
do antigas marcas).

O feito foi comemorado
pelo atirador,' que atribuiu ao '

treinamento que teve com o

ucraniano Mikhailov Oleg a

melhora no desempenho nes

te início de ano. "O treinador

corrigiu algumas dificuldades,
acho que com isso pude me

lhorar", comentou o'atirador.

GENIELLI RODRIGUES '

Estadual 'em'

pr�va paral_el:a.
-. -, �

Paralela à prova' nacional,
aconteceu 'também·a Za Etapa
,do Campeonato Catarinense.
Os jaraguaenses, com exceção
de Lopes, estiveram em Blu-

. 'menau competindo-A equipe
'conseguiu dois ouros. e, dois
bronzes. No deitado Lopes ,e

Cláudio Thiesen garantiram o,

primeiro -lugar nas classes A e

B, respectivamente, e Thiago
Nicolodelli foi bronze na B. No
ar comprimido, apenas Lopes
subiu no pódio com o tercei
ro lugar. Por equipes, Jaraguá
do Sul terminou em segundo
no deitado e em terceiro no ar

comprimido .

..
�.

Samuel Lopes bateu o morco.no carabina deitado no provo de Curitiba

,

Convocação sai hoje
A etapa do fim de semana serviu de base poro o comissão técnico ava

.

Uar os atiradores e convocpr os atletas poro as Copos Mundiais - que acon-

tecem em maio na Alemanha e !tálio. A relação de convocados deve ser

divulgada ainda hoje pela CBTE (Confederação Br.a�ileira de Tiro Esportivo).
Lopes é nome garantido na lista, uma vez que é o líder do ranking brasileiro
no carabina deitado.
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Os boatos são forte�ri deve
mesmo se transferir para. o
futsal espanhol. O jogador
'e a Malwee não confirmam,
mos também não "desconfir-
mam". De oficial até agora
nada. O time interessado no

camisa 4 é o' Barcelona, que
deve fazer o anúncio assim
que o Sul-Americano terminar. -

O jogador ainda noo teve uma

grande oportunidade de atuar
no futsal europeu e esta pode
ser a chance dele. Outra coisa
que se comenta, mas que não
sé confirma, é que a diretoria

.

.já estaria atrás. de um nome

para substituí-lo.

Começa hoje, em Gravata I, no Sul do Estado, o 2° Jasfi (Jogos Aberto.s .

da Terceira Idade). A delegação jaraguaense emborca hoje com 40
atletas em sete modalidades: bolão 23 masculino e feminino, cenas
tra màsculino, dominó masculino e feminino, danço de salão e danço
coreográfico. No total, o evento terá o participação de 119 municípios,
com mais de 1,3 mil atletas, todos com idade acima dos 60 anos.

Mais detalhes do participação jaraguaense no edição de amanhã de
O Correio do Povo.

"

FOI QUASE'
A equipe sub-15 do CEJ/Marlan/AforVFME quase conquistou o vogo
poro o fase final do Taça Brasil. O time jaraguaense, terminou' em

,

ségundo lugar no etapa classificotório, que aconteceu no feriadão em

Getúlio Vargas (RS). Eles ficaram apenas atrás do CEPE (RS), que ter
minou com sete pontos, um o mais que os comandados de Augustinho
'Ferrari. Mesmo assim, apenas com garotos do cidade, comprovo-se
que temos grandes talentos no reg,iã,o e que o trabalho continuo sendo
bem feito.

'.

DEU AVAí
E çom uma sQpecada no prorrogação. Até esperava que o Avaí vences
se no tempo normal e no extra, mos não que a Chapecoense fosse se

abater tonto. Será qQe sentiu o cansaço? Aí então o preparador físico
do time do Copitol deu um banho. Mos acredito que o planejamento
do Chapecoense era chegar no Série D e o que viesse além disso seria

,

lucro. Não dá poro se tirar os méritos do time do Oçste. Afinal, o clube
segue ,e.mprtl entre os primeiros e sempre com boas equipes. Já o

i\vaí ganhou porque mereceu e tinha mais ,time mesmo.

OUTRO DESTAQUE
.

No Brasil foram conhecidos vórios campeões estaduais no fim de se

mana. Mos no Europa o desJaque foi o clássico entre Real Madri e
Barcelona, disputado no Estádio Santiago Bernabeu. Mesmo foro de
coso, o time catalão nõo tomou conhecimento do maior rival e aplicou
uma senhora goleado por 6x2, mesmo tendo saído atrás no placar:

.

Com direito o shaw, toques rápidos, gols com roço e tudo o que se tem
direito. Um espetáculo.

,-
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Atletismo foz bonito no Cotorinense
Equipe disputou na categoria menores em Joinville e adulto em Curitiba

,til:'llll!lllil__

Marques quebrou recorde do salto com vara no Catarinense de Menores em Joinville, com a marca de 3,52 metros

------------------����

NAS PISTAS

JARAGU� DO SUL

A equipe de atletismo Jan
gada/FME teve duas importan
tes competições no fim de se

mana: o Campeonato Estadual
de Menores, em Joinville, e à

Campeonato Paranaense Adul
to, em Curitiba. Na primeira
o destaque ficou por conta de
Carlos Marques. Ele quebrou
o recorde do salto com vara,

alcançando 3m52. O antigo re

cordista era o também jaragua
ense ClebersonWagner, que no
domingo foi campeão do octa
tlo e conquistou o terceiro lu
gar nos 110 metros com barrei
ras. Guilherme Gonzaga ficou
com o bronze no lançamento
de martelo.

o

No feminino, Jéssica Silva
foi prata no heptatlo e no lan
çamento de dardo.'Aline Re
belatto ficou em segundo no

lançamento de martelo. E a ve-
'

locista Ângela Mertens termi
nou em quarto nos 100 e 200
metros rasos.

Na capital paranaense o

melhor desempenho foi Mi
rielly Santos. Ela fez a prova
de 1 (la metros com barreiras

com em 14seg66, ficando
com a prata e conquistando
o índice para o Troféu Brasil,
que será em junho no Rio de

Janeiro. Simone Ferraz tam

bém ficou com prata, só que
na prova de 3.000 metros com

obstáculos.
Entre os homens o desta-

_

que foi de Olavo Reali que foi o
melhor lançamento de martelo
com 45,68 metros, marca que
ficou muito próxima do índi
ce para o Troféu Brasil, que é
45,96 metros. Diego Peítercon
quistou o bronze nq 100metros
rasos, Ana Paula Romero ficou
em sexto nos 800 metros rasos,
Roni Valmórbida conquistou o

quarto lugar no salto em altura
e Jair Pissolatto terminou em

quinto no decatlo.

Segundo o coordenador da
modalidade, Adriano Moras,
a participação no Estadó vizi
nho foi uma espécie de expe
riência. "Lá tivemos contato
com o mesmo material (pista
sintética) que vamos compe-:
tir no Troféu Brasil, por isso
a importância de participar
do evento", ressaltou.

�

j
I
I

� !
1

c'

Taça POinerode: Mengo �stct
fora e Vitória'ainda respira
JARAGUÁ DO SUL

-

Apesar de ter empatado
em Ixl com o Água Verde de
Pomerode pela 8a rodada da
Taça Pomerode, o Flamengo
se despediu da competição
no fim de semana. Faltando
duas rodadas para o término
da primeira fase, o time do
Garibaldi pode chegar a sete

pontos, mas o Caramuru,
oitavo colocado, está com

nove (se elassíficam os oito

primeiros). Agora, segun
do o presidente Foguinho,
o time vai se preparar para
as competições da Liga Iara
guaense.

Já o Vitória ainda tem

chance na competição. O
time perdeu fora de casa para

ffl o Caramuru e tem um jogo a

� menos que os adversários. A

� equipe vai. enfrentar o Vera
tJ Cruz no' dia 9 de maio e no

dia 16 faz o clássico jaragua-Mesmo empatando em 1x1 com Água Verde� Flamengo está desclassifjcado

ense contra o Flamengo.
O líder da competição,

Botafogo, com 15 pontos,'
jogou contra Vera Cruz de
Pomerode e venceu por lxO.
Também com 15 pontos (per
de no confronto direto) está
o vice-líder Poço Fundo, que
foi derrotado pelo Floresta

-

por Ixü, Em terceiro vem o

Vera Cruz, que também tem -

15 pontos. Em quarto está o

Ãgua Verde de Timbó que
empatou em lxl com o Atlé
tico Pomerodense, quinto
com 12.

Na sexta posição da ta-
, bela se enctmtra o Floresta.
Água Verde de Pomerode e

Caramuru, ambos com nove

pontos.. fecham a lista. Ti
rando a partida entre Vitória
e' Vera Cruz, o fim de sema

na dó Dia das Mães não terá
rodada e os times voltam a se

enfrentar no dia'17 de'maio:"
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Copa Norte
de Enduro
CAMPO ALEGRE

A cidade de Campo'Ale
gre sediou, no fim de sema

na, ala Etapa da Copa Norte
-

de' Enduro. A competição
contou com mais de 100 pi
lotos e marcou o início das

disputas do gênero na região
Norte do Estado. O [aragua
-erise Nilson Tecilla ficou em

primeiro lugar na categoria
E2. Segundo ele, o nível da

competição estava muito
- bom com pilotos que dispu
tam o Brasileiro e o Catari
nense da modalidade.

"As disputas foram boas e

a competição bem organiza
da, tem tudo para dar certo
a Copa Norte de Enduró",
disse o piloto. A competi
ção tem ainda sete etapas e a

próxima será em Jaraguá do
Sul na chácara do Tecílla, J;lQ
dia 7 de junho, e que será or
ganizada pelo próprio piloto
jaraguaense. ,

.. ,
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LIBERTADORES

Palmeiras e Sport jogam hoje
Brasileiros'abrem oitavas-de-final no Estádio Palestra Itália
SÃO PAULO

Um duelo brasileiro abre
hoje, às 21h50 em São Paulo,
a fase de oitavas-de-final da
Copa Libertadores da Amé
rica. Palmeiras e Sport reedi
tam o confronto da primeira
fase, onde o time paulista le
vou vantagem - venceu fora e

empatou em casa. Mas agora
.

a história é outra. E .ambas as

. equipes sabem disso.
Com uma semana para se

preparar, o Palmeiras resolveu
adotar a mesma estratégia de
treinos que faz antes do. jogo
contra o Colo .Colo, quando
garantiu passagem para a se

gunda fase da competição sul- .

americana. A única dúvida
.

do técnico Vanderlei Luxem
burgo é o volante Pierre, que

I
se recupera de uma entorse
no tornozelo esquerdo, sofri
da justamente no jogo contra
os chilenos. "Ele está melho
rando, mas ainda é cedo fazer
uma previsão. Se o jogo fosse

na quarta, ele teria mais chan
ces", explicou o médico Ru-
bens Sampaio.

.

Já em Pernambuco, o técni
co Nelsinho Baptista aproveita
e faz mistério. No jogo contra
a LDU, Andrade e Fumagalli
substituíram, respectivamen
te, Paulo Baier e Hamilton.
Como os dois prímeíros foram
bem, o treinador ainda não
confirmou a volta dos titulares

.

e prefere não revelar. "Vamos'
ver o que será melhor para o

time", resumiu Nelsinho.
Outra notícia sobre a Li

bertadores ontem foi a sus
pensão do zagueiro mexica
no Reynoso, do Chivas, que
fingiu estar com gripe suína
e tossiu em cima de Pen

co, do Everton, em partida
válida pela competição. O
"atleta" está suspenso provi
soriamente da Libertadores
até que mande um pedido de

desculpa, Reynoso foi puni
do também pelo Chivas. Pierre (com a bola) ainda sente contusão e é a única dúvida palmeirense

Manchestet de Cristiano Ronaldo, precisa apenas de um empate com Arsenal

Prim�iro finalista ·europeu .

sai hoje de con,fronto. inglês
LONDRES

O primeiro finalista da Liga
dos Campeões da Europa será
conhecido hoje. E será um

time inglês, que sairá do con

fronto . entre os rivais Arsenal
e Manchester United, a partir
das 15h45 (horário de Brasí

lia), no Emirates Stadium,
em Londres.

No jogo de ida, na semana

passada, o Manchester United
ganhou em casa por lxO. Por
isso, joga pelo empate para
manter o sonho de ser bicam
peão europeu. O Arsenal, por
sua vez, precisa da vitória

por dois gols de diferença
para ir à final.

Não será uma tarefa nada
_
fácil para o Arsenal. Desde 25

8 de novembro de 2002, quan
ili do ganhou por 3x1, o time

,� de Londres não vence o Man

� chester United por dois gols
� de diferença. Mas a volta do .

c .

g holandês Van Persie, recupe-
12 rado de lesão, dá confiança
aos donos da casa.
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FINAL - JOGO DE VOLTA

Flamengo 2x2 Botafogo
(Flamengo venceu por 4x2 �os pênaltis e
conquistou o tricampeonato. sendo este o

-,

31° da história rubro-negra)

CAMPEONATO C.liTARINENSE
FINAL - JOGO DE VOLTA
Awí 3x1 Chapecoense

o
(Awí venceu por 3xO na prorrogação e

.

'� quebrou um jejum de 12 anos sem títulOS)
::>

iS CAMPEONATO PARANAENSE
7° RODADA OcrooONAL
Atlético-PR 2xO Cianorte
Coritiba 0x0 Nocional
J. Malucelli 4x2 Paraná

lraty 2X1 Paranawí

CLASSIFICAÇÃO: Atlético 17. J. Malucelli 16.
Coritiba 15. Nacional 12. ParanÓ 8. Cianorte
7. I",ty 7 e Paranavaí O.
(Atlético-PR conquistou o título depois de
quàtro anos de jejum)

FINAL - JOGO DE VOLTA
. Corinthians 1xl Santos
(Corinthians conquista o título pela 26a vez.

-

e invicto)

� FINAL - JOGO DE VOLTA
m Atlético 1xl Cruzeiro
� (Cruzeira conquisto o bi de forma invicta.

,� Atlético trocou Leão por Celso Roth depois
� da derrota)
$ -----------------------
e. CAMPEONATO BA!ANO

ê FINAL - JOGO DE VOLTA
Vitória 2x2 Bahia

(Vitória é -"campeão baiano)

&AMPEONATO GGIANO
FINAL - JOGO DE VOLTA
Goiás 2x2 Atlético
(Goiás volta a sercampeão depois de dois
vices nas duas últimas edições)

USA flíl'SA1.
SÁBADO
Praia Clube 6x4 Álwres

Mas é bom lembrar que o Colegial4x2 Krona/Joinville
Manchester United também Garça 3x3 Atlântico

.

vem com uma artilharia pesa- ONTEM

danesta terça-feira: o argentino São Paulo x Carlos Barbosa"
'. Petrópolis x Garça ..

Carlos Tevez, o inglês Wayne SãoCaetano/CarinthiansxÁlvares"
Rooney e o português Cristia- 'Intelli xAtlântico"
no Ronaldo. Assim, qualquer Unisul x Krona/Joinville"
vacilo defensivo pode ser fatal Umuarama x Cascavel ..

para o Arsenal. AMANHÃ
Quanto ao estado de âní- 19h-Vascax Praia Clube

mo, a única coisa que os jo- 19h30-ÁIwresxGarça
. gadores do Manchester Uni- 20h-São Caetana/CorinlhiansxAtlântico

, _ 20h - MinasxPetrópolisted podem lamentar e nao ter 20h15 -Intelli x Carlos Barbosa
marcado mais gols no jogo de

.

ida. Mas o veterano meia-ata-
.

UBEiUAOORES
------------------------

cante Giggs não concorda com OITAVAS-DE-FINAL-JOGOSDEIDA

isso. "S� jogarmos igual a par- HOJE

tida de ida, não haverá proble- 21h50-PalmeirasxSport
AMANHÃmas", avisou.

O vencedor do confronto
Arsenal e Manchester Uni
ted garantirá vaga na final da

. Liga dos Campeões da Euro

pa, marcada para o dia 27 de
maio, em Roma, na Itália. E
conhecerá seu adversário na

quarta-feira, quando Barce
lona e Chelsea se enfrentam
também em, Lonclres.

'

21 h50 - San Martin x Grêmio
QUINTA-FEIRA
l7b20 - Dep. Cuenca x Caracas
19h40 - Estudiantes x Ubertad
22h - Univ. Chile x Cruzeiro
22h - Defensor x Boca Juniors

.. Jogos não encerrádos até o fecha
mento desta edição. Veja os resulta
dos no blog Arquibancada em www. .

ocorreiodopovo.com.br

.:-.
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GrupoAutoEtlt.40QlI\OS;d.credi.bil�dQd.. �..... 47 3274 6000
Çaraguâ Auto Elite'
Uma relação de eenfionço.

COMPLETO

AsegíJrança é responsabilidadede todos.
A solidartedade voltada à segurança de uma comunidade
é tão importante quanto as próprias ações de policiamento.
Em Santa Catarina, a atitude solidária e preventiva da população tem
promovido a melhora dos índices de segurança,

Motorista Solidário
Procure ir a festas na companhia de amigos. Escolha sempre
alguém que não tenha bebido para dirigir na volta para casa.

cooern» di) Estadn

SANTACliAl11I

Conheça alguns dos nossos programas aparticipe:
CONSEG
Conselho Comunitário de Segurança.
O CONSEG promove o policiamento comunitário nos bairros, aproximando
e integnando a polícia à população. Santa Catarina conta com 282 Conseg's.
Saiba como participar: (48) 4009-9813.

PROERD
Programa Educaciona�de Resistência às Drogas e à Violência.
Incentive a participação de seu filho no PROERD: Ele é voltado
aos alunos das escolas públicas e particulares de todo o Estado.
Acesse www.pm.sc.gov.br/proerd

Atitudes 4e prevenção:
Vizinho Solidário
Quando se ausentar, informe a um vizinho de sua confiança. Antes '"

de sair, certifique-se de que as portas e janelas estão trancadas.
'

TELEFONES ÚTEIS: .

POLICIA MILITAR - 190
.

DISQUE DENÚNCIA DA POLÍCIA CIV!L - 181
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