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Idosos participam
dos Jogos, Abertos
Campeonato terá a participação de 40
jaraguaenses como o casal Álvaro e Cecília.

Página 14

Tiago está pronto
.,�

para fechar o gol
Goleiro daMalwee teve uni corte no dedo,
mas deve enfrentar o Cascavel fora de casa.

Página 15

SONHO DE MEN NA
.. z .

A CASA DA BARBIE ESTÁ INSTALADA NA PRAÇA ÂNGELO PIAZERA E FICA NA CIDADE ATÉ O PRÓXIMO DOMINGO: PARA
VISITAR A BONECA LOIRA MAIS FAMOSA DO MUNDO BASTA LEVAR UM OUlLO DE ALIMENTO NÃO-PERECíVEL.

Combate à meningite
Secretaria doe Saúde orienta sobre os cuidados com a meningite. Neste ano

foram confirmadas duas mortes por causa da doença em Jaraguá do Sul.

Página 6

Projeto combate desnutrição
Guaramirim estuda possibilidade de instalar uma Cozinha Comunitária

no município para atender crianças de bairros carentes.
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Visite o apartamento decorado

�EStRUTURA
3273-7466 - Plantão
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A empresa de pesquisas Consulta Mi

tofsky'revelou que 94% da população
mexicana. não conhece diretamente
uma pessoa que tenha sido conta

giada com gripe suína e 75% dis
seram que sequer "ouviram fálar
de alguém" que esteja doente. As

informações foram divulgadas pelo
jornal "EI Universal".

GRUPO

'I IAlI.LVI
FAMEG

(47) 3313·9800
www.fameg.edu.br
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CHARGE

ISSO PORQUE ECE,
ATIROU DEITADO!
IMAGINA SE ELE
6TIRASSE EM PÉ!!

PONTO DE VISTA.

Os prazos da fazenda pública

DO LEITOR

Ser mãe: ap.render
para ensinar

Por muito tempo intui que a palavra Mãe

guardava um grande segredo, algo sublime que
se manifestava numa conduta doce e amiga,
Hoje sei que esse segredo é um amor da mais
elevada hierarquia, Ser mãe é muito mais do

que favorecer a vida e o desenvolvimento físico
. de um filho, é encaminhar sua vida também no

aspecto moral e espiritual. É a ajuda a um filho
em compreender e respeitar a Criação, o Cria
dor e a si mesmo. É torná-lo um ser humano

,
mais digno e feliz.

Porém, com que recursos conta a mulher
para cumprir tão nobre objetivo? Tenho apren
dido, com a Ciência Logosófica, que ensinar é
uma arte que requer, .primeiramente, que o ser

possua aquilo que quer dar ao outro: Aprendi
também queo cultivo mental deve constituir,
para a mulher, rima necessidade interna, como
a que sente para embelezar sua pessoa. Isso
tudo me fez compreender que devo empenhar
me com especial dedicação ao desenvolvimento.
da minha inteligência, à.formação de conceitos
elevados e de uma conduta' invulnerável.

-

Muitas vezes, em minha vida de mãe, tenho
me deparado com as perguntas e as inquietudes
de meus filhos. Tenho me deparado com a ne

cessidade de corrigi-los; de ensiná-los a pensar
por si próprios ,e de torná-los livres das travas
formadas pela ignorância e pelos preconceitos.'
Ao atuar nesses momentos, tenho sentido a ne

cessidade de rever certos conceitos, de ensinar
à eles valores permanentes para a sua vida. Por

algo o ser humano foi dotada de umamente; uma
sensibilidade e um instinto. Restringir minha
'vida e a de meus filhos a movimentos rotineiros
e automáticos, seria como jogar fora a chave de
um grande tesouro. Um tesouro que enriqueceria
nossas vidas e a de toda a humanidade.

PAULA FABIANA D. MORETTI, PROfESSORA
E ESTUDANTE D,E L!)!_�OSI)Fli\

Os textos para esta coluna deverão ter no múximo 2.000 caracteres e podem ser
, enviados para o e-mnrl redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

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

• telefone (' não serão publicados).

CÉLIA GASCHO

CASSULI, PRES!DENTE
DO INSTITUTO CASStlU
E PROF', DE D!REITO
TRlilUTÁRIO E TEORIA
GERAL DO ESTADO
DAU!\!ERJ

Tem sido comum os.contríbuíntes terem
que aguardar, por muito tempo, 'a manifes
tação das Fazendas Públicas, tanto federal

quanto estadual, quando efetuadas solici

tações, requerimentos, homologações e até
mesmo, o deslinde de processos administra
tivos. As Fazendas Públicas estão habituadas

que aos pleitos, assim como'os lançamentos
,

,fiscais, aplica-se o prazo de 5 anos previsto
no Código Tributário Nacional, Nos casos de
tributos não pagos ou não lançados é esse ó .

tempo que a administração pública' dispõe
para exercer o direito de constituir o crédito

___ /_,-",,.,_

,

tributário, possibilitando sua cobrança,
.

os meios que garantam a CELERIDADE de sua
Contudo, esse prazo não se aplica a ou-

.

tramitação. Havia dificuldade em expressar em
tras circunstâncias, como por exemplo, ho- números, esse "prazo razoável", até é_l edição da
mologar as compensações de créditos que Lei nO. 11.457/2007, quando ficou estabelecido
usualmente os contribuintes realizam atra- pelo seu art. 24 de que É obrigatório que seja
vés do sistema eletrônico da PER!DCOl\1P.. proferida decisão administrativa no prazo má
Também não se utiliza aos. julgamentos dos ximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar
processos administrativos em tramitação em

.

do protocolo de petições, defesas ou recursos

qualquer das instâncias e tampouco aos pedi- administrativos do contribuínte.Cumpre oh
dos de restituição de créditos. -

servar que, a partir de então, as autoridades
A falta de previsão expressa de um prazo administrativas não podem mais demorar-se

para a manifestação da autoridade administra- longamente sobre os pedidos ou qualquer ou
tiva acabou por criar o hábito de manter inde- tro requerimento dos contribu:iIítes; sejam em

finidamente os pleitos dos contribuintes sem processos administrativos devidamente for
uma resposta, fosse ela positiva ou negativa, malizados ou meros pedidos de homologação,
embora desde a edição da Emenda Constitu- compensação, restituição ou de qualquer outra
cional n? 45, que acrescentou o incisoLXXVllI ordem. O prazo demanifestação está limitado a

ao art. 5°, da CF se estabeleceu que a todos, no um ano cabendo, no caso de não cumprimen- .

âmbito judicial e administrativo, são assegura- to, . acionar o Poder Judiciário, para que este

dos aRAZOÁVELDURAÇÃO00PROCESSO faça cumprir o prazo estabelecido.
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FALA Aí!

"Eu quero
é fazer ci rco. "

CARLOS MASSA, O RATINHO, que
voltou à tela do SBT na segunda-feira
sem se mostrar um "boca suja", como

era tachado pela crítica:

"Viver com humor
é fundamental! "

BETO SILVA, o peludõo da sauna

gay no programa Casseta & Planeta ".

"O PMDB tem

garra para vencer

qualquer eleição, "
EDUARDO PINHO MOREIRA,

PRESIDENTE ESTADUAL
do PMDB, sobre as eleições

majoritárias de 2010.

Estaca zero
A proposto de emendo à Constituição que aumento o número de verea

dores no põís volto o tramitar no Câmara. O texto é o mesmo aprovado
no Senado em dezembro do ano passado. A PEC elevo o quantidade de
vereadores dos atuais 51.748 para 59.791, além de criar 24 faixas para o

composição dos câmaras municipais, dependendo do tamanho do popula
ção - quanto mais habitantes, màior é o número de vereadores. O mínimo
será de nove poro cidades com até 15 mil habitantes, e o máximo, de 55
vereadores poro municípios com mais de oito milhões de habitantes. Jo
roguá recupero oito vogas existentes até 2004 e Guoromirim, uma. O texto
anterior limitava os despesas dos legislativos municipais, proporcionando
uma economia anual de cerco de R$ 1,2 bilhão. Mos, no Senado, o porte
que trotava do redução de despesas foi excluído. Por isso, começo tudo
de novo no Câmara. Poro o agonio de muitos suplentes, o proposto não
estobeleée se os vogas valerão agora ou só no eleição de 2012.

MíNIMO REGIONAL
Audiência público hoje, no Câmara de
Joraguá do Sul, vai debater sobre o

adoção de um salário mínimo regional
para Santo'Catarina, projetado em' RS

"

587. O Estado é o único do Sul do país
que ainda não tem seu próprio mínimo,
legalmente amparado pelo Constituição
Federal de 1988 e lei complementar. A
audiência, requerido pelos petistos Jus
tino do luz e Francisco Alves, começo às
19 horas no plenário do legislativo.

POUPANÇA
O governo estudo mudanças no pou
pança poro evitar o migração de gran
des somos poro este tipo de investi
mento. Por conto do crise mundial,
outros papéis estão sujeitos o grandes
abalos. O ministro do Fazendo Guido
Montego garante que não haverá pre
juízo poro o pequeno poupador. Per
guntar não ofende: teria o poupança
popular .ume opção de remuneração
melhor que ninguém sabia?

CÂMARAS
O Senado deve formalizar, hoje, o Propos
to de Emendo-Constitucional que prevê o

redução dos gostos dos câmaras de vere

adores. levando em conto o arrecadação
municipal. Em Santo Catarina, 62 dos 293
câmaras teriam perdas imediatos. A corre

ria poro Brasília já começou e explico-se:
z

até 2004 eram quase oito mil vereadores.
<�

-

o mais que hoje, mos os orçamentos con-

!il . tinuoram baseados no população de cada
� município, ensejando mordomias de todo
� tipo. E, ainda, porque os vogas estão pres� tes o ser restituídos.

o CORREIO DO·POVO lOQUARTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2009

SALÁRIO
Do leitor Helio Cesor Tomio: "Com relação à matéria p�gl4codo
no sexto-feiro, dia 1 de �:ºj'o, sobre o piso 'salarial dos profes
sores aprovado� 2008 pelo governo federal, gostaria de dizer
que acho difícil os municípios obedecerem o respectivo lei, tendo

. em visto que os arquitetos e engenheiros também tem lei federal
(4950W66) que define o piso salarial e acabo de completar 43
anos, mos que não é respeitado pelos municípios."

ACABOU
Termino no segundo quinzena deste mês o auxílio concedido pelo
�Pref�ituro de Joroguá

'

íliós desobrigados pelos chuvosde
novembro, no formo u.�1. No caixa dO município não "há
mais recursos orçados po rarrogor o ajudo. Ouonto 00 auxilio
reação do Estado não requerido pelo Prefeitura em tempo hábil,
dificilmente se conseguirá abrir uma exceção. Portanto, agora é
cada um por si e solve-se quem puder.

COMUNICAÇÃO
.

.

Sistema de comunicação por ádio anunciado como medo
economia, por alguma ro- vingou. Ao contr�ri6�
secretários do Prefeitur rogqq estão usorida têléf
lulores cedidos pelo Exe . Do mesmo modo como oc

Câmara de Vereadores. Nos aóis casos, os contos são pog
Executivo, já que o orçamento do legislativo vem de lá.

BOMBEIROS
Pelos próximos dois anos, lourivol Horn presidirá o Corpo de Bllm
beiros Voluntários de Corupá. José Norberto Müller, que pOr 26
anos presidiu o corporaçãõfjco no vice-presidêncio:R�cursôs de
RS 24 mil do E_stodo. e o .$ 8 mil do Prefeitura estqo {I'UlJaitidós poro cobri,r os cust(). cionois de 2009.

DUPLICAÇÃO 1 ;<

'

Ouondo do anuncio de duplicação do BR-101 nó trecho Sul (I co
luna fez precisão de atraso 00 redor de três anos entre o'início
dos obras e o doto de conclusão formalizado em contratos. Aliás,
já começou com atraso .depois de enquadrado como superfotqro�
do, temo de vários denúncias teitos à época pelo senador

'

k Solvotti (PT).

'Assessoria do dep onçolves (PSD8) info ..

<, parlamentar enviou requerimento 00' Fórum Parlamentar cat��<I:
nense, que reúne os 16 deputados federais e três senodores>do
Estado, \\solicitondo estud2furgentes poro o duplicação do 8R-
2aO." Solvo engano, perdo,'de Jempo e endereço poro tjuestio
nomentos do gênero. �e quer mostrar serviço, em véspera de ano '

eleitoral, deveria questiolloro Denit sobre repetidos promessas
nunca cumpridos. Resuminêdo, questionar por que se mente
sobre esta obra.

celso@ocorreiodopovo.com.br
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Além de medidos poro aumentar receito, flores começam o dor novo coro à Arena, como mostro secretário

ANIVERSÁRIO

Dois anos de Arena
e projetos �;vista
Desafio é tomar complexo autossustentável
JARAGUÁ DO SUL

Agenda de eventos em fins
de semana quase lotada até
dezembro, problemas de or

dem, estrutural e cerca de R$
4,5 milhões a serem pagos
pelo município. A Arena .Ia
raguá foi entregue há exatos

dois anos e o desafio é tornar
o complexo esportivo autos

sustentável.
Com custos de manutenção

em torno de R$ 15 mil mensais,
incluindo despesas de luz e,

água, a estrutura ainda não vive
pelas próprias pernas.

A principal fonte de ren
da da Arena são os aluguéis
dos espaços, que tiveram os
preços reduzidos no início
do ano para atrair um maior
número de eventos. A estra

tégia deu certo, ao ponto que
restam somente cinco datas
emfins de semana disponí
veis este ano. Entretanto, os

valores àrrecadados continu
am menores que as despesas,
obrigando o governo munici

pal a adotar medidas para re

verter a situação.
De acordo com o secretário

de Turismo, Cultura e Esporte,
Ronaldo Raulino, são duas as

principais novidades. A pri-

o .Rue falta pagar ao Badesc
Dos RS 14 milhões investidos no construção do Arena, 65% forgm re

cursos do município. Do total de contrapartida, foram RS 1,5 milhões que
o Prefeitura tinha em caixa � RS 1 milhão do Orçamento do Câmara �,

e outros RS 7,5 milhões fin.onciados junto 00 Badesc, divididos em dois
contratos. 9 primeiro, de RS 4 milhões, vence em 10 de maio,de 2010, COIlt
pllrcelas mensais de RS 130.590,00. O segundo contrato acaba de ser pago

c

em 10 de dezembro de 2010. Neste. caso são RS 121.203,20 por mês; t{lto
lizando RS 3,5 milhões, dos quais RS 3,2 milhões já pagos. Somando aos

'

RS 2,2 milhões que faltam do outro financiamento, restdlll RS 4,5 milhões
poro serem quitados. Do governo tio Estado vieram RS 5 milhões, recursos
do fundo Social. A obra foi executada pela Proma Empreendimentos, de
Jaraguá do Sut e, ao final, chegou-se ao valor lotai de RS 19 milhões.

meira delas é a aplicação de
uma lei municipal, aprovada
no final .do ano passado, que
permite ao município comer

cializar espaços no local. Ao
custo aproximado de R$ 500
ao mês e por um, período de
um ano, a Prefeitura venderá
placas publicitárias, que serão

dispostas no segundo anel.
Ao todo serão 48 que pode

rão gerar uma receitamensal de
R$ 24 mil. ''Aí sim, com as pla
cas, mais o aluguel, conseguire
mos manter a Arena e melhorar
o visual externo", disse Rauli
no.Esse, segundo ele, é um dos
objetivos que já começou a ser

colocado em prática. Na entra

da na Arena e laterais foram

plantadas 3Zl0 mudas de hibis
co, queflorescem o ano todo.

Já para divulgar a estrutura
e, com isso, levar o nome de [a
raguá do Sul para outros esta
dos e exterior, a ideia é incluir
na camiseta dos jogadores da
Malwee Futsal o projeto Vale
dos Encantos, que pretende
promover o turismo local. O
site www:valedosencantos.
com.br também será divulga
do nos jogos na Arena, através

- de uma placa.

CAROLINA TOMASELLI

, .

Partidos políticos prestam
contos à Justiça Eleitoral
JARAGUÁ DO SUL re, as prestações de contas

Dos 15 partidos ativos em também devem conter a ori

Jaraguá do Sul, seis entrega- gem e valor das contribuições
ram a prestação de contas re- e doações, as despesas de cará
lativas 'ao exercício de 2008 ter eleitoral, com a especifica
dentro do prazo estipulado ção e comprovação dos gastos
pela Justiça Eleitoral, encerra- com programas no rádio e te
do na última quinta-feira. Em Ievísâo, comitês, propaganda,
todos Os casos, as contas das publicações, comícios; e de
legendas em 31 de dezembro mais ,atividades de campanha
passado apresentavam quan- e a discriminação detalhada
tias irrisórias de dinheiro em das receitas, e despesas.
caixa, algumas até com saldei Cabe à Justiça Eleitoral '

negativo. A mesma situação exercer a fiscalização so

se repete com os partidos bre a prestação de contas

(f)
das outras quatro cidades da do partido e,das, despesas

� microrregião, com receitas e de campanha, atestando
� despesas declaradas quase ou se elas refletem a real mo

,� totalmente nulas. " vimentação
-_

financeira, os

Assim como nos anos ante- dispêndios e recursos apli- '

riores, nenhum dos diretórios cados no período eleitoral.
municipais e comissões pro- No caso de ser confirmada
vísórias que prestaram contas alguma irregularidade, o

recebeu cotas do fundo par-
' partido poderá ter suspenso

tidário em i008. Destinado à o recebimento das cotas do
manutenção .dos partidos com fundo partidário.
recursos em sua maior parte Já' a ausência de prestação
oriundos do Orçamento da de contas ge@ uma represen
União, o fundo é repassado à tação do Ministério Público.
instância nacional das siglas Os'partidos também\ podem
que, por sua vez, repassa os impugnar um ao outro. Mes
valores para as estaduais e, mo com o prazo encerrado, a

esta, 'aos partidos em âmbito, Justiça Eleitoral continua a re

municipal. ceber a documentação. Os ba-
Além da destinação dos re- lancetes serão publicados no

cursos do fundo, quando ocor- mural,do cartório eleitoral.
'

QUAIS SIGLAS
PRESTARAM CONTAS

SIGLA RECEITAS DESPESAS SALDO-

PR RS 3.347,07 RS 6.429,83 - RS 3.082,76

PDT RS 206,90 RS 164,85 RS 164,85

PC do B RS 13.626,00 RS 13.230,00 RS 395,00
........... ; .... , ......................................... , .....

PT RS 9.873,35 RS 12.571,12 - RS 2.697,77
.

PMDB e PP declaram nulos os receitas e despesas

OUTRAS CIDADES
Dos sete partidos de Corupá, cinco entregaram a dócumentaçóo. Em

Guaramirim, o cartório eleitoral recebeu cinco prestações de contas de
partidos sediados no município, uma de Massaranduba, e dois de legen-
das constituídas em Schroeder.

'
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SONHO

SEXTA-FEIRA

Festival da Cançõo
reúne estudantes
A 13° edição do Festival Estudantil

do Canção está marcado poro acontecer
no próximo sexto-feiro. Promovido pelo
Fundação Cultural, o evento conto com
19 participantes. Os intérpretes sobem
00 polco às 19h30, no Sociedade Viei
rense, Vila Lolou. A premiação alcanço o

montante de RS 2,7 mil, valor distribuído
entre os cinco primeiros colocados.
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Dicas da
Língua Portuguesa

com o Professor Marlnelf!
, ,

,o

Coso é coniposto de quatro cômodos: quarto, cozinho, banheiro e solo

Casa da.Barbie chega
à cidade pam seduzir
'Lar daboneca fica aberto até domingo
JARAGUÁ DO sui.

Qual-menina nos últimos 50

anos não sonhou em ter a casa

da Barbie ou em humanizar a

boneca no próprio corpo? Pois
então é hora de tornar parte des
sa fantasia infantil na mais pura .

realidade. A residência oficial
dela chegou à cidade e está apor-,
tada na Praça Ângelo Piazera até
o próximo domingo. No fim de
semana, para completar, a loira
ainda vai atender os fãs, com di
reito a fotografias e autógrafos.
.:. A visita' dela faz parte das

comemorações dos 50 anos de
existência da personagem e é
toda financiada pela empresa
Mattel, donà da Barbie, com

parceria da Fundação Cultural
de Jaraguá. Conforme o coor

denador do projeto, Leonardo
Kattar, desde outubro, quando
começou a circular pelo Brasil,
a casa já passou por 20 cidades
do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina. E, depois de Jaraguá do
Sul, ela segue viagem pelo' Para
ná e São Paulo, até dezembro.

Além de materializar o so

nho de muitas mulheres, o lar
construído em tamanho real
também tem como principal in
tenção ajudar na educação das

crianças. A cada cômodo, os

visitantes vão receber informa

ções sobre desperdício de água,
reciclagem de lixo, alimentação
saudável, conscientização no

trânsito e incentivo à leitura.
Para participar é preciso

doar um quilo de alimento não

perecível à organização. Tudo
será repassado a entidades do

Por onde passa, encanta
Construído s.obre um chassi de co

minhão, o coso do Barbie segue pelo
Brasil aforo quase como. é apresenta
do aos visitantes quando poro. Confor
me Leonardo Kattar, do coordenação
do-projeto, assim como acontece nos

. município assim que a Barbie
for embora. Nesta quarta-fei
ra e quinta-feira, as portas da .

casa ficam abertas das 8h30 às
18h. Na sexta-feira e no sábado,
o funcionamento é das 10h às
18h. Já no domingo, ela se des-

Viola caipira no

teatro da Scar·
Quem pretende assistir à apresen

tação do Orquestro Violo e Cantoria, de
Curitiba, no próximo domingo, preciso
se opressor. Os ingressos gratl!itos estão
sendo distribuídos no Fundação Cultural
e devem esgotar, segundo os organiza
dores. O grupo se apresento às 19h, no
Gronde Teatro do Scar,' em homenagem
00 Dia dos Mães.

cidades, 00 transitar pelos rodovias
o encanto tomo conta de quem ti vê.
"Ela chamo muito o atenção de to
dos", completo. E, os números com

provam isso: até agora.cerca de 90 mil
pessoas já visitaram o lar do boneco.

pede do público entre as 9h e

13h. Vale lembrar que no dià9,
às 18h3O', o programa inclui a
exibição, ao ar livre, de um fil
me da boneca.

KELLY ERQMANN

AMANHÃ

. Cineclube exibe

'Agora ou nunca'

o
c

•

o

.
'

�
São Luís deve abrigar escole

! de Ensino Médio e Técnico
JARAGUÁ DOSUL

o Bairro São Luís deve ga
nhar, ao longo dos próximos dois
anos, mais uma escola de Ensino
Médio. A garantia é da gerente
regional, Deni Rateke, que par
ticipou de reunião realizada no

Centro Empresarial com a pre
sença do Secretário de Educação
do Estado, Paulo Bauer.

.

Segundo ela, a ideia era apre
sentar três propostas aos empre
sários de Jaraguá do Sul para
que fosse concretizada parceria
entre ambos os lados. A primei
ra opção foi construir apenas
uma unidade escolar comum: Já
a outra ofereceria também aulas

profissionalizantes. E, por fim, a
terceira alternativa é do Ensino
Médio integrado com cursos téc-

nicas em diferentes áreas. Este
será, provavelmente, o modelo
instalado no município. O ter
reno foi doado pela Prefeitura
e mede cerca de 4,8 mil metros

quadrados.
De acordo com Deni Rateke,

a implantação é oficial, porém
ainda tende a demorar alguns
meses. "O secretário gostaria de .

finalizar a obra em 2010, mas

acho difícil conseguirmos dentro
desse prazo", explica. Mesmo as

sim, a gerente trabalha com a in

tenção de iniciar as atividades no
começo do ano letivo de 2011. A

instituição atenderá os alunos que
hoje iriam ser encaminhados às
escolas Darci Franke eNilda Salai.
Caso sobrem vagas, serão destina-

-

das aos demais e estudantes.

Maestro da Filarmônica rege
grupo ng Península Arábica

o regente da Filarmôni
ca se apresentará à frente de
instrumentistas locais e terá
como principal ouvinte o Sul
tão de Oman, Qaboos bin Sa'id
Al Sa'id.

O repertório da noite terá
como' foco os 50 anos de
morte do compositor Heitor
Villa-Lobos.

JARAGUÁ DO SUL

,O Cineclube de Jaraguá' do Sul
_

O maestro e diretor artístico
convoco os cinéfilos poro assistir da Orquestra Filarmônica de
00 filme "Agora ou nunca". de Mike Jaraguá do Sul, Daniel Bortho
Leigh. A exibição acontece amanhã, lossi, se prepara para viajar
às 19h30, no teatro do Sesc (Serviço longe. É que no próximo dia
Social do Comércio). A entrado é 20 de maio ele vai levar parti
franco: Depois do longo, o grupo ainda turas e batuta até a .Península
tem debate com os curadores, Carlos . Arábica, mais precisamente
Schroeder e Gilmar Moretti. na cidade de Muscat.
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Meningite provoca duas mortes
Suspeita é de que as vítimas tenham contraído a fonna mais grave da doença
JARAGUÁ DO SUL cas horas depois de ser interna-

A Secretaria 'de Saúde de do no Hospital São José. Walter
Jaraguá do Sul está reforçando ressaltou que, nos dois casos,
as .orientações sobre os cuida- o estado de saúde das vítimas
dos e as formas de transmissão já era muito grave quando elas
da meningite. A doença é urna procuraram o hospital.
inflamação das meninges, que.

.

"Não existe surto de menin
são membranas que envolvem gite na cidade, mas é importante
o cérebro e a medula espinhal que as pessoas procurem o médí
e é mais comum durante o in- co logo que perceberem os sinto
vemo, quando as pessoas ficam mas, como febre, dor de cabeça,
agrupadas em locais fechados, rigidez na nuca, e vômitos em

sem ventilação. jato", orientou. No ano passado,
Neste ano, Jaraguá do Sul o município registrou 36 casos

registrou duas mortes causadas de meningite e duas mortes.
pela doença. A suspeita é de Os familiares que manti

que as vítimas contraíram me- ilham contato diário com os dois

ningite meningocócica, que é pacientes foram medicados pela
a forma mais grave. De acordo Vigilância Epidemiológica. A·
com Walter Clavera, gerente da medicação evita que a doença se

Vigilância em Saúde da Secre- desenvolva caso alguém tenha
taría de Saúde de Jaraguá do contraído a bactéria ou o vírus

Sul, urn dos pacientes faleceu transmissor da meningite. Exa
no feriado de Páscoa e o outro mes laboratoriais vão confirmar
no fim de semana passado. se o tipo de meningite que cau-

A primeira vítima foi uma sou as mortes é ameningocócica.
mulher com mais de 50 anos, Os laudos são feitos pelo Lacen
moradora do Bairro Rio da Luz. (Laboratório Central de Saúde
O outro paciente era urn ho-

'

Pública) em Florianópolis e fi
mem de 49 anos quemorava no' cam prontos dentro de 50 dias.
Bairro Caribaldi. Eie morreu na

madrugada de domingo, pou-
.

DAIANE ZANGHELlNI UÉ preciso procurar o médico assim que perceber os sintomas", alerta Walter
I

-

............... - ,,�................•. --- --- - - .. -------- -., ---- .

REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

rabeucnatc do Município e Com�fCa de- Jardguá do Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabeliã eOficiala Designada

Avenida Marechal Oeodoro da Fonseca n« 1589,
Telefone: (47) 327�-2390 H, de Func, 09:00h às 18:00h

Delegado pede·
mais policiaisCâmeras até

fim do mês
Leilão do Detran
- acontece hoje
o Detran de Santa Catarina realiza

hoje, às 9h, um leilão de carros, mo
tos e sucata na Associação Recreativa
Duas Rodas, na Rua 25 de Julho, 2080,

. Bairro' Vila Nova. Dos 294 veículos
retirados de circulação no município,
apenas 90 podem ser regularizados e

voltar ao trônsito. Outras informações
pelos telefones 3371-8333 ou (48)
3381-2106.

EDITAL OE INTIMAÇÃO

! Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta severee.os titules abaixo relacionados.ficando os deyedores i
! intimados a partirda publicação deste edital a 0$ aceitar ou pagar no tríduo legal (3 diasútels], alertando-se, desde já. quanto à possibilidadede !
; oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sobpena de, em não O fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corres�nd�nte.A:i r;:���j:n��:��� j���::S�V�!, f��ofg�e�)r�:����(1)�������{,í�d�{$)c��:ra�"Eir6�n������G�����dci:rs;�:��:SOu���n:����� i
; ninguém se dispôs a recebera intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com 0$ arts. 995, 997 cle 1023, 1odosdo !
; CNCGJ.

• ,

JARAGUÁ DO SUL

Nos próximos dias, o de

legado regional Uriel Ribeiro"
deve visitar a. Secretaria de

Segurança Pública, em Flo

rianópolis, para tratar sobre a

contratação de dois policiais
mílitares para o setor de,vis-

.

toria da Delegacia Regional.
O departamento conta com

apenas dois funcionários, nú
mero insuficiente para aten
der a todos que precisam do
serviço. Ontem à tarde, Ribei
roreuníu-se com o secretário

regional, Lia Tironi, para con
versar sobre o assunto.

Nesta semana, a Delegacia
Regional recebeu oreforço de
cinco estagiários. Segundo
Ribeiro, a Ciretran emitiu oito
mil documentos de veículos
em abril, dos quais dois mil
são transferências. Já o setor
de Habilítaçãe emitiu, no mês
passado, 2,2 mil CNHs novas

e renovações.

As 20 cômeras de monitoramento
devem começar a vigiar as ruas no final
deste mês, segundo previsão do Secreta
ria de Segurança Pública. A expectativa
era de que elos começassem a-funcionar
no final de abril. O problema foi com a

liberação das linhas da .Brasil Telecom,
que transmitirão 0$ imagens até a Cen
trai de Monitoramento. A previsóo é de
que sejam liberadas até o dia 20.

I Protocolo: t09862 Sacado: VERATANISEDE LIMATAVARES CPF:9t5.657.310·34
i Cedente;BANCOFINASASIA CNPJ:57,561,EjJSiOOO

.

i Número doTitulo: 3662578111 Espécie: Nota Promissória
i Apresentante:CARDOSO&CORREA ADVOGADOSASSOCIADOS Data Vencimento: 20;0];2007 Valor 20.391.36
: Liquidação após aintimação; RS 10.00, Condução: RS 25.16, Diligência: RS 20.00. Editai: R$10,00

1 Protocolo: 110085 Sacado: PRISMÃELETETERRAPLANAGEMLTM'-;- CNPJ: 73.340.721/000
i Cedenle:ELETRICAOANUBIOICATELLTDA/SILFIOS CNPJ:61.310.256/000

.

j Número doTítulo: 150891C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

: Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 20104/2009 Valor 1,007,00
.

LiquidaçàoapÓ,aintimação: R$10.00. Condução; R$4.74,Diligência: RS20,OO. Editat; R$10.00
,
----------_.--_-_._--------_-_--

i Protocolo: 110087 Sacado: BELSULCOSMETICOS .iMP.EDISTRI.LTDA GNPJ: 09.502.4201000
: Cedente:BETUlLACOSMETICOSLTOA GNpJ;6G.232,758!000
i NúmerodoTitulo: UNl006878C Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
: Apresentanle: llRADESCO Data.Vencimento: 2010412009 Valor; 1.213.36
,

LiqUid�������umaçao R$l���ondUÇão, R��.OO. D��a: RS 20.00. Edttai:RS 10.00

i Protocolo; 110097 Sacado: BElSU.LCOSMETICOS .IMP.EDISTRI.LTDA CNPJ:09.502,4201000
i Cedente:BETUlLACOSMETICOS LTDA CNPJ: 60,23:1.7581000
i Númerodo Thulo:UNI006SnC Espécie: Duplicata de VendaMercenü por Indicação
i Aprêseníeme: BRADESGO Data Vencimento: 20104/2009 -I'alor:'2.610,68
i Uquídaçâoapósaintimaçâo: R$10,OO. Condução: R$16,00, Diligência: RS20.00. Edital: RS10,00

1 P;�;;;;;;;l10222-'i;;;�d;;:PRlsMÀaETRicÃETERRAPWiÃGEMrTõA'' GNPJ: 7334(}.7211000
i Cedente:CONDUSPARCONDUTORES ELETRICOS lTOA . .

i ��::�onT�����g��mTA�g����uPliCa!a de vandat����;��!:�������/2009 Valor: 1,159,92
i Uquiilaçãoapósaintlmação: RS 10.00.Condução: RS4.74. Oilígência: 1<$20.00, Edital: R$10.00

'1 Protocole: 109880 Sacado:ACACIOPI'RESBASTOS' CPF,006.578A59-65
: Cedente:AUTOPOSTOVICENZI GNPJ:04J70.345/000
i NúmefodoTitulo:Ol0001-3 Espécie-Cheque
i Apresentante:AUTO POSTO VICENZI Data Vencimento:.25/02!2009 Valor 560.00
1 :����"-��:��:��.�':',��:����.::�.��?���!.::�.�����.:�$.:�70.Edrtal:1<$10,00
i ProlOCO!O; 110026 Sacado:CANDIDORODERTOGOMES CPF:037,109.259-OB
i Gedente:AGUIAEQUIPAMENTOS LTDAEPP .

] NúmerodoTítulo: 000/4 êspécle'Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
, t�����aon�ó��I�����A��.�';;'nâ�����lk.��Rg�;ê�éia ��t�6,ô3�ir:t��i?ià9i�ó�009 valor 396.50

Juíza autoriza a exumação
A júíza Patrícia NolIi deferiu o pedido de exumação do corpo de Mórcia Pupo,

. 22 anos, assassinada no mês paSSQ_do na Vila Rau. Segundo o delegado Bruno
Effori, a Justiça aguarda resposta do IGP (Instituto Gerál de Perícias), em Ho
rianópolis, para nomear um perito. Em seguida, seró marcada uma data para
realizar o procedimento. O delegado também quer que o ncusade Rodrigo Corrêll,
21 - que era namorado de Márcia - faça um exame de sangue pum comparar
o DNA dele com o da criança que el,a esperava. A coleta será realizoda após o

exumação. Se ficar constatado que o 'filho não era dele, isso pode ser mais um

indício coll1ra o acusado. O suspeito ficou detido por 30 dias, mas foi liberado na

semana passada com o término da prisão temporária.

i Protocolo: 110218. Sacado, RORATONYlAND LTDA CNPJ: 07.377. 140iOOO
i Cadente: UNIBANCO· UNIAODE BANCOS BRASILEIROS SA

. ��::'�nT��J�:�6�u��i'iig�����'t������ag·Àpor�2�t.n�imento 2Q;04/2009 ValO"4.200,00
: Liquidaçãoapósaintlrnação: RS 10.00. Condução: R$13, 19, Diligênaa: RS 20,00. Edital: RS 10.00

Margol Adelia Grubba lehmann, Tabeliã e Oüdaie Designada
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Cozinha comunitária em estudo
. Proposta do projeto é combater a fome de crianças de zero a 14 anos na cidade
GUARAMIRIM implantação da cozinha comu-

O projeto Cozinhas Comu- nitária no bairro. O padre tem
nitárias deve ser implantado a intenção de visitar ainda as

em Guaramirim. A proposta é localidades do Caixa D'Água e

promover ações para éombater da Corticeira.
a desnutrição de crianças de Segundo o vereador Caubi
zero a 14 anos que moram em dos Santos Pinheiro (PDT), será
localidades que apresentam feito um levantamento socioeco-.
foco? de fome. O trabalho vai nômíco nas comunidades inte

garantir o almoço de segunda a . ressadas em aderir ao projeto. '1\
sexta-feira, através da atuação" família que ganha menos de R$
voluntária dos moradores e das 100 por pessoa poderá ser bene
empresas parceiras. ficiada com o trabalho. Essa será

Nesta segunda-feira, o presi- a forma de diagnosticar a fome
dente e criador da Fundação Pau- no município", explicou Caubi.
liMadi, padreLuiz Facchini, ide- O vereador prevê a implantação
alizador do projeto, . apresentou do projeto ainda esse ano. Para
a proposta aos legisladores na' isso falta definir o local onde vai
sessão da Câmara de Vereadores. funcionar a Cozinha.
"Lancei o desafio de sensibilizá-

.

Ao todo, funcionam 31 re

las e comovê-los com a catástrofe partições comunitárias em

social, que é a morte por falta de Joinville, Barra do Sul, Itapoá,
alimento". O padre. conta com Garuva, Itapoá e Barra Velha.
o apoio da Prefeitura para a im- Cerca de quatro mil crianças .

plantação das cozinhas comuni- são atendidas no Estado. O pre
tárias no município. sidente Luiz Inácio Lula da Sil-

Fachini também já havia va conheceu o trabalho e apro
apresentado o projeto aos mora-

.

vou o projeto na esfera federal.
dores da Vila Amizade no mês Hoje, existem mais de 600 cozi

passado. A comunidade local nhas espalhadas pelo país.
ficou de avaliar o trabalho e dar
a resposta se aceita ou não a DAIANA CONSTANTINO Vereador Coubi Pinheiro ressalto o importância de combater o desnutrição infantil no cidod�

Moradores da Figueirinha
pedem atenção e solução
GUARAMIRIM

Os moradores da Rua Hilário
Hauch, do Bairro Figueírínha,
em Guaramirim, estão aborreci
dos. Os contribuintes afirmam

que reivindicam soluções para
0$ mesmos problemas há mais
de quatro anos. E, segundo eles,
a Prefeitura não oferece atenção e

nem serviço para as famílias resi
dentes no local.

A estrada parece uma trilha: .

estreita, de difícil acesso, com

buracos, pedras grandes e valos.
.

Parte da rua também está sem

iluminação e os moradores não

possuem linha telefônica. "Toda
semana meu carro vai pará a ofí
cina" É um pneu que rasga ou

parte do automóvel que quebra',
reclamou a empresáriaMariaEli
sa de Oliveira, 33 anos.

O visual do local também não
é dos melhores. A estrada está to
mada pelo mato e o lixo é jogado
nas áreas verdes. Além da estru-

tura comprometida da ponte por
causa das madeiras podres. A
moradora também pede sinaliza
ção no local para garantir a segu
rançadas crianças no trânsito.

A família do contador de es

toque, Osni Veloso, 54 anos, tam
bém acompanha os problemas
no local e reclama para o 'poder
público da realidade vivida por
eles. Segundo omorador, a tubu
lação não é suficiente e quando
chove a água invade a estrada.
Ele também conta que para libe
rar a passagerri pela rua teve que
queimar e quebrar as pedras. '1\
Prefeitura não nos dá atenção.
Faz quatro anos que reclamamos
os mesmos problemas".

De acordo com o secretário
de Infraestrutura, Rodolfo_Jahn
Neto, daqui a 14 dias os proble
mas devem ser solucionados no "

local. ''Vamos fazer uma drena
gem para desviar a água da chu
va e a limpeza na estrada". Moradores tem dificuldade poro transitar no ruo Hilário Houch

Alunos voltam
segunda�feira .

GUARAMIRIM

Os mais de mil alunos
da Escola Estadual de Edu
cação Básica Prefeito Lauto
Zimmermann, de Guaramir
ím, vão retornar às aulas na

próxima segunda-feirá, 11.
A unidade de ensino foi in
terditada parcialmente pela

. Vigilância Sanitária na quar
ta-feira passada por apresen
tar problemas na tubulação
dá. rede de esgoto.

·REFORMA
A diretora Valéria Aguiar

afirma que a reforma ter
mina na sexta-feira, quando'
também será feita a limpeza
do prédio. Segundo Valéria,
um novo prédio para abri
gar a escola começa a ser

construído no ano que vem,
já que a atual edificação já
tem 32 anos. A previsão é
de que a obra seja concluí
da em um ano.
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COMEMORAÇÕES DO
DIA DO TRABALHADOR
o jornal O Correio do Povo de 1° a 7 de maio de

1982 trazia em sua capa uma reportagem retratando
as comemorações do Dia do Trabalhador. Naquele
ano ós trabalhadores de Jaraguá do Sul festejaram
o dia com muito esporte e lazer. O evento foi uma
iniciativa do Sesi, UCRE, Clube Atlético Baependi
e Prefeitura.

As primeiras comemorações foram no Estádio
MaxWilhelm e no estádio do Sesi com participação
especial da banda "Filhos do Trabalhador". Após os

convidados presenciaram a abertura do Campeo
nato Estadual Escolar de Futebol, com participação
de alunos e da comunidade. Dentre alguns colégios
participantes estavam: São Luís, TerezaRamos, Giar
dini Luiz Lenzi e José Duarte Magalhães.

Após os jogos amadores, o público pode ver a

final do campeonato sesiano, uma decisão tradicio
nal da época: Eletromotores Weg x Kohlbach, que
definiria o grande campeão. Um desses times iria
representar Jaraguá do Sul no Campeonato Estadual
Sesiano. O primeiro lugar receberia o troféu do pre�
feito Victor Bauer.

Para encerrar a programação, no ·final da tarde,
os portões do Baependi estavam abertos ao públi
co para o jogo da -segunda rodada do returno do VI
Torneio Norte Catarinense de Futebol: Uma disputa
entre C.A Baependi e Seleto E. C.

VOCÊ·SABIA?
.A Rua Reinaldo Rau foi assim denomina

da pela Lei Municipal n° 5 de 1974. Os terre
nos para a abertura da rua começaram a ser

doados em 1954. Reinaldo Rau nasceu em 16
de novembro de 1891 em Brusque. Ele veio

para Jaraguáem 1918 atrás de trabalho nos co
mércíos-que estavam sendo muito comenta
dos na região. Em 1920 comprou de Benjamin
Stulzer uma propriedade na Rua Epitácio Pes-

. soa. Era um hotel, salão de bilhar e loja de arma
rinhos. Reinaldo também exportava aguardente,
melado, doce de laranja, manteiga e produtos
suínos. Em 1932 comprou a fábrica de pólvora
e em 1939 a vendeu. Ele também foi empresário
do primeiro 'cinema da cidade. Em 1942 vendeu
seus bens e mudou-se para Curitiba, no Paraná.

.

Depois foi morar em Barra Velha, falecendo no.
dia 15 de dezembro de 1955.

ONDE- É, ONDE É?
Você sabe que lugar era esse?Uma escola, uma igreja,

um orfanato? Quem ,são as pessoas da foto? Se você possui
estas ou quaisquer outras informações sobre ésta imagem
entre em' contatá C0m o Arquivo Histórico pelo telefone
fil7) 3275 1300 ou mande um e-mail para arquívohístorí-

. co@jaraguadosul.com.br .

Venha conferir o que há de mete belo em artesanato e decoração!
_

Feira

Quarta-feira 1 8h às 22h

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

Doniingo 10h às 19h

Local: Arena Jaraguâ - Rua Gustavo Hagedorn, 636 - Nova Brasílíe - Jaraguá do Sul/se

Informações:
473371-6757 ou 478844-4772

eventos@epistemeeventos.com.br
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PROMOÇAO
DE CARROS E MOTOS
100°10 FINANCIADAS
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CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubr-ificantes TOTAL.

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

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3355-4500
Rio do Sul - (47) 3522-0686

II BANCO PEUGEOT

Imagens somente para fim ilustrativos. Campanha promodonal PellgeoÚlha. Promoção válida para opeugeot 206 Sensation 1.4t Flex. Somente para quem nnancarrcm I) Banco�lIgeot, com entrece de 55,946%, conforme óimulaçáoaseguir. Simulaçilo, modalidade leaslng pelo PSA FinanceArkndamento MerCilnll1 S.A., considerando (IwJculo Peugeot206
Sensatlen 1.4l Rex, 3 portas, anGlmooelo 0S!1}9, pintura sólida. Preço públito proffi(l(ionalsu9erido para venda 11 vista ii partir de RS 28.7'!6,OO para aGrande São Paulo, (omf�lnduso, variável para as demais regiÓf's. Planode60 meses, �ndo;entfada de RS 16.065,45 {S.'i,946%) ii vista + 60parcelas measantotals fixas de RS 299,00, cem vendmertuda 1!
íprimeira) paff.fla paraSü dia!;. Taxa interna de Retemo (TIR) de 12,5481% e.e. e 0,99%;\.1Il. O (fI (ClISto Efeti�o Torai) da operaçiío de enendamentc merCdnti! é de 15,7121%a.a. e 1,2235% ara, rem incidtmcia dt'IS e TC inclusa no Cfll1dlorla1i1! do vekulo a prezo deR$14.005,45. Suj�it(laaptovação de erédltc. A$(ol)dições adma pnderâe ser alteradas SI!
houver atter� signili<aliva�no mercado financeiro, sem avis(I �l[kio. Promoçao Taxa de Juros Zero válida para toda a uota Peuqeot zcr.sememe para quem financiar mm o BaIl(.O Peu_g�t. <om enoeua de 50% ronfo,mesimllla�oa s:eguir. Simulaçilo na Modaliúaue((}( {Credito Oi'relo eo Consumidor) pele BaO(o PeU!}eOl, considerando o veiculo Peugeot
207 XR 1Al fiel, 3 portas,ano/modelo 08109, pintura sólida. Preço públioo5ugeódo para venda à vista ii partir de RS 35,990,00 parai! Grande São Paulo, mm frete Induso, vari.lVl!I para as demais regiões. Ptanc de 12: meses, sendo: entrada de RS 17.995,OOl50%}à vista + 12 parcelas mensais totais fi1(.Jsde R$1.600,56, com vendmentD da '"lprimeira) parteja
para 30 dias. TIR de O%a.a. e 0% e.m Om da oj)l'm� de financiamento é de 12.8498% a.a. e 1,0125% emrtem incidência de IOF de 39& a.a para Pessoa Fhica {o (listo do IOF adidonal de 0.38% estoi induido oo(oetidente), Valer total do vt>icu!o ii prazooe RS 37.201,72. Sujeito ii aprovclçào denêdito. As (l)ndiçôes arnra podemo ser anereeas se houvt>r
alll!rJções�ignificatlvas no mercado financeiro, sem aviio prévio. Pcugeol201 Po$5lon XR lAl Flex, 4 portas. pintura sólida, ano/modeloOSI09, frete i�du:so. Preço público sugerido parawndaà Yislil ii partir de RS 39.490,00. Oscquipamentos'it�dos sêc ltenslk sérletla versão Peogeol 107 PaS5Íon XSAUlOrWtico l.tit 16V F!e� 4 certas. allofmooeloOBi09, cem
preço p�blkosugcrjdopara venda ã vista a partnee RS 51500,00. A CSl:olha do item opCIonal airbag duplo frontal e tatetal está vinculada ao item bancas revestidosde<oum, eeke-verse,e são jten}e�<losivosp.a'a aversão XS AUlomático l.H l6V flex, 4 portas. Somente para quem lillilndar com o Banco Pwgeol. com entrada de 54,805%, confonneslmlliação
a seguir. Simulação, mQlia!idade leasing p�lo PSA FinanceAtl'l!ndamento MercanriIS.A., considerando o vefcu!o,Peugeor201 Paalon �RUl Ilex, 4 portas, 08/09, pintura sólida. Preço pllb!iCo sugerido para venda à vista: i) partir de R$ 39,490,00 para todo G Brasil, rem frete mduso. Plano de 60 meses, sendo; entrada de R$11.642,49 (54,605%) à vi�!a + 60
panelasmensais totais fixas de RS 449,OO,(om venrtmentc da 1- (prrmelta) parcela para 30dias. TlRde16,6�69%"'a.a. e 1.29% e.m. Om da opefc$odearrendame.ntomertantil é de 19,0306% aa. e 1,4623%a.m" cem incJdêlKia de 15e TC indusa no CET. Valor total do veíc.ulo ii prazo de. R�48.5S1,49. Sujeito ii aprovaÇoiodecrédlto. AHondiÇôesacima poderáo
seI al!erirdas se hotl"lll'ralterirçõessignlficati'IM no mercado financeiro, sem aviSo prêvio.. Pl'ugeot 307 H8 Presence Pa,k, J.6l Re:t,. 5 portas, pintura sólida, anolmodeloOB/09, eqUipadO de série rem Teto.so!ar, Fretes ABS, Alr bag duplo, rodas de liga·levl', ar-(ondldonado, dir�o hidráuliCa, vidros elétrlros e trava elétricas nas portas - Cond��s Especiais de
pagamento. titoque dasConcessi{ln;jría5 Peugool partidpantes de se Pi!ugeot-206 Sensatian l.4l Flex,] portas, pinrura sólida, ano/modelo 03109':' 01 unidad!!S; Peligror 207 XR 1.4l Hex, 3 portas, pintura sólida, auo/modelo08/O?:..ol unidades; Pellg� 207 Passion XR 1.4l r-tex., 4 portas, pimuraSÓlida, ano/mod�o08J09 - 01 unid�des, Pell�eut3071lB
Presente Pack, 1.6lHe(,05 Porias, plnlUID sólida, ano/modeln :08/09-10 unidades,. Prezo devi_g.!oda d.l promoção de-06}OSf1009a lSr0512{KI9, ou enquanto dura-eu os estoqUei. rounsemente para fms ihistlalivos. Promoçlo vá!rda pala as (?nress!oMrías Peuqeot partiopantesde S�o Pauloe não (IImulaliva para outras promnçôes. Para mais rnformaç6e.s
sotne pft'\o� e rondiçÕl's especiais, (onsllltl'a Rede ÓI'Concessionãrias Peugl'ot partiapame5, ligue.para 0800 7031414 ou acesse www.peugeol.(om.br. Ou�tdofla do BaI1CO PeUl}I!ot, ligue para 0800 771 9090, e SAC· Serv� de Atendimento ao Urente do Ban�o Peugeat, 0800 771 5515.

De Segunda à Sexta das 8h às_19h Sábados até às 17h.- w_ww.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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Sua mãe merece
,

.

uma promoção assim.
. ,

JOINVltJ.:E se R:. DR. JOÃo C(JUR, 1756.� .f7 3435.2D11tJ/3lI25.7280
JARAGUÂ.DO SUL se R. BARÃoDO llIDBRANCO, .,CEIIlRQ, -IX 3Z1$�2tISS
casageraJdo@netuno.com.bt I www.c:a5aget;iiIdo.com
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CLASSIMAIS·------------

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

(47) 3275-3105

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

� ®. c:;J aD1i111
tFORD

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

COURIER - Vende-se, 01,
branca, 1 ° dono. Tr: 3274-8679.

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

Loiras na casa pts, documentação em dia .. R$
10.500,00. Tr: 8403-5027.

Sara Loira
19 anos _ SAPECA

Loira Mirella CORSA - Vende-se, 98, GL, 1.6.
18 anos , iniciante * . Tr: 8813-0934.

Rolaine Moren.....19 anos

Duartos novos na casa *
Temos motorista que leva e traz

.

(47) 9624-8410*

lCHEVROLET

.t.
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 clArtur.

CORSA - Vende-se, 96. weend. 2

* CORSA - .Vende-se,-Sedan, 01,
branco, AL, TE, DE, AR, IPVA pago.
Financio em até 48 vezes. Tr: 9607-
2022

KADET - Vende-se, 95, GSI,
compl. Troca por carro de maior
ou menor valor. R$13 500,00. Tr:
3374-0649 ou 9962-3664.

KADETT - Vende-se, 91, 1.8,
azul, bom estado. R$ 5.800,00.
Tr: 9182-351 O

MERIVA - Vende-se, 04, compl,
+ bancou de couro e GNV. R$
32.700,00. Tr: 9135-7740.

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

t 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, excelente
preço. Tr: 9977-8001.

UNO - Vende-se, 93 Branco. R$
.

3.500,00 + 32x de R$ 280,00.
Aceito moto. 9188-6774.

FIESTA - Vende-se, 97, 1.0,
GNV, TE, AL, MP3, DT, 4peneus
novos, vermel, ótimo estado.
Entrada de R$ 5.000,00 + 36x
de R$ 300,00. Tr: 3371-5468 ou

9117-5672.

KA - Vende-se, 00, 1.0, TE, CD,

RS 150,00

Metailú�grta MarqwHt Ilda
lua; Belthlés de Paula Machado RIWro,
Df,) 81 (PIlO Infedor) ..Gummirfm _"'U (Eft 8921Q..OOO

ta_O.lr"II".II.�•

MP3, Dl, todo revisado, seguro
pago até 08/2009, dourado .

.

Entrada de R$ 3.000,00 + 50x
de R$ 386,00. Tr: 3371-5468 ou

9117-5672.

t MOTOS

BIZ - Vende-se, 03, 100cc, sem
partida elétrica, preta, oferta, R$
3.300,00. Brinde capacete. Tr:
33702060 ou 9948-9644.KA - Vende-se, 08/09, semi

novo, branco, 9.000 km, AR, TE,
AL. R$ 20.000,00 assumir mais
52 x de R$ 350,00 fixas. Tr:
9135-8601.

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

KA - Vende-se, 98, TR, AL, CD de

p a i n e I, P a r a c h o q u.e

personalizado. R$12.500,00. Tr:
8405-9689

BIZ - Vende-se, 125, 07, si
partida. R$ 4.300,00. Tr 3275-

.

3538.

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

PAMPA - Vende-se, 96, 5Tmil
km originais, 2° dono, super
inteiro. Tr: 9112-3138.

SUZUKI DR 650 - Vende-se, 97,
21 mil km originais. R$ 9.700,00.
Tr: 9112-3138.

PAMPA - Vende-se, 90, R$
7.600,00 Tr: 3371-6968.

t PEUGEOT
VERONA - Vende-se, Europeu,
94, 1.8, alcool, AL, Roda. Tr:
8405-9689.

PEUGEOT - Vende-se, 08, 206,
1.4, Flex, comp. Tr: 8826-8217.

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

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

RENAULT
MEGANE - Vende-se, Grantur
08, completo, revisado com
40.000km. Tr: 9186-5783.

OUTROS
HONDA CIVIC - Vende-se, 01,
completo, automático. R$ 27
800,00. Tr: 3275-3993.

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

.

TOYOTA - Vende-se, Hilux, 04,
preta, comp, turbo 3.0, cf
50.000ki'n. R$ 70.000,00. Tr:
3376-5122.

• CAMINHÕES'
MB 1800 - Vende-se, 96,
capacidade de carga 180 Kg.
'Furgão alto, aceito troca. Tr:
9176-5803.2x.

tflel' "i*ma ,�•
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.

Gal - 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.

Gal - Vende-se, 05, t.O, 4 pts,
AR, Lp, quitado. Tr: 9101-8302.

Gal - Vende-se, t.O, 05, 4 pts,
quitado, ar-quente, desemba
çador e limpador traseiro. Tr:
9101-8302.

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

Compre produtos de
jllormálca e eletrônicos

sem sair de casa!
Pagamento em até 18x no cartão

de crédito

www.pcmix.com.br

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

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

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

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

GOlF - Vende-se, 94, GTI, GNY,
compl, ótímo estado. R$
13.500,00. Tr: 9102-1701.

pala - Vende-se, 00, ótimo
estado, compl. R$ 20.500,00 ou

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

pala - Vende-se, 98, classic,
sedan, compl. R$14.900,00. Tr:
8835-4039.

3275-1690
Rua Bernardo Dornbusch, 2054

Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Revestimento
Comercial 20x30

A partir de R$ 7,99

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

-

Piso Comercial
33x33

A partir de
R$ 9,90

Piso Extra
30x30

A partir de
R$12,90
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C�mputador X·Game, pi Jogos'
Proei Intel Celeron Dual (ore

.

PlatI de Yldeo G-Fom S11M8

Memôria '3GB I ND .,310GB ,

G�. OVO·lW I Mil 4 laias
Monitor lCD 19: '"
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EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL PARA ES�RITÓRIO
Atendemos: Supermercados, lanchonetes, bares, restaurantes, Padarias,

Agropecuárias, lojas em geral e lndustrias.

Rua 2,8 de Agosto, 439 - Sala 02 - Guaramirim I Fone: 3370�1263·
comercial®tropicalembalagens.cbm. br .

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

. ':"

,32'73-6859'" .,

.

b'·t".Mt'__ :�'.:""ftl·�la��4��',,'
'Ce. '" J'R,•• tu,·� rtlW�l) 'Uta",U•. ,',' ", , . R. Reinoldo Rau, 67 • Centro·

,. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques, sujeito a alteração sem aviso prévio. "garantia de 1(um) ano balcão
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R$24.990
Com ar quente + protetor de cárter à vista
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t TERRENOS
AMIZADE - Vende-se, no

loteamento ao lado do salão
- Amizade em Jaraguá do Sui. Tr:
3371-6450.

BARRA DO RIO CERRO - Vende
se, Loteamento Girolla com 432
m2 Tr: 3370-6370 ou 9965-9934.

CENTRO - Vende-se, na rua Dona
Antonia, el 750m2 e 550m de
construção para acabar. R$
235.000,00. Tr: 3275-3736 2vezes

SANTO ANTONIO - Vende-se,
150.000m2 • Tr: 3276-0055 ou

8856-1266.

NOVA BRASILlA - Vende-se,
728m. el galpão, prox ao

calçadão. R$ '270.000,00 nego
Tr: 9137-5573 Creei 11831.

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

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

• LOCA ÕES
ANA PAULA III - Aluga-se,
quitinete pi casai. Tr: 91 07-8382.

JARAGUA 84 - Aluga-se., 2 qtps,
eoz conjugada, murada, prox
colégio. R$270,00. Tr: 9147-0188.

VILA NOVA - Aluga-se,
mobiliado, 2 qtos, el sacada,
sala, eoz, salão de festas el
ehurr. Tr: 9164-3636.

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

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

'

RIO CERRO 11- Vende-se, 50mil
m2, 2 lagoas, ótima localização,
el eseritura.R$ 120.000,00. Tr:
3376-0726.

RIO DA LUZ..,. Vende-se, 10mil
m2, casa, rancho, lagoa. R$
75.000,00. Aceita carro nego Tr:
3371-6069 ereei11831.

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

� DOA-SE

BOXER - Doa-se, adulto, el 5
anos, fêmea. Tr: 2106-8009 ou

9901-0710 el Liliane

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

t VENDE-SE
APARELHO ABDOMINIAL -

Vende-se, dream. R$ 100,00.
Tr: 3376-1255.

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

CAPACETE- Vende-se, cor rosa,
em ótimo estado. R$ 60,00. Tr:
3055-0746 ou 9928-4946.

MÁQUINA - vende-se, de pizza
expresso. Tr: 3376-0179 ou

3276-0902/9918-7210 el
Marciana ou Roberto.

COMPUTADOR - Vende-se,
127ram Intel + CD +

Impressora Epson. R$ 500,00.
Tr: 9111-0825.

FILHOTE - Vende-se, yorkshire e

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: 6" feira das 18h30 às 22h30
Sábados das 8h às 12h e das 13h às 17h

PÓS-GRADUAÇÃO
MODA: GESTÃO 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: 6" feira das 18h30 às 22h30
Sábados das 8h às 12h e das 13h às 17h

Faculdade de Tecnologia SENAC I Fone: (47).3275-8400

Rua dos Imigrantes, 410-Vila Rau

senac

11111

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

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

- exoeriêncla, para
trabalhar em salão no

centro. Interessados
entrarem contato pelo
telefone 9105-0430,

comG

Farmácia de Manipulação

Medicamentos em geral
Manipulação -de fórmulas médicas

Fitoterápicos e

�osm�ticos manipulados

FILHOTE - Vende-se, filhote de
yorkshire fêmea com pedgree.
Tr: 9168- 3900

Rua João PicoUi. 110 - Cpntro

Tel. 3371-8298
FILHOTES - vende-se, de
yorksheire, macho e fêmea. Tr:
3376-0179 ou 3276-0902 el
Marciana.

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

bicicleta, eorupa, com todo
maquinário e estoque, uma ótima
freguesia, ótimo ponto
comerciai. Tr: 3375-2798 ou

9905-9850.
TELEVISAO - Vende-se, 20" , el
controle e· ótimo estado. R$
240,00. Tr: 8403-5027.

ROUPEIRO - Vende-se, infantil,
branco. R$ 80,00. Tr: 3371-6433.

LOJA - vende-se, de confecção
em geral, aceito carro ou material
de construção. Tr: 8813-Õ934.

OFICINA - Vende-se, de

PADARIA E CONFEITARIA -

Vende-se, com todos os

maquinários e clientela formada.
Tr: 3372-1 058.

VESTIDO - Vende-se, de festa
longo, cor bordo, tamanho P. R$
80,00. Tr: 3370-1176.

www.ocorreiodopovo.cQm.br

GRUPO SEGURA CONTRATA:
VIGILANTE ATENDENTE DE ALARME

Requisitos:
Curso de Vigilante e reciclagem em dia

Conhecer a cidade (nome de ruas e bairros)
Ter carteira de habilitação para moto.

Interessados comparecer na Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 855
Centro - Jaraguá do Sul para preenchimento de ficha até dia 12/05.
Informações pelo telefone 47 3035 8000 - Vanessa ou Eduarda
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Para mais informações acesse:

WWW.iDalab.com.br

Patrocínio: Apoio:

Aymoré Financiamentos AW,.....,.,,.-S
GRUPO SANTANDER V "u,r,.,.u.,

Aqui você encontra

.1
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'. pLANTÃODE VENDAS: .

9167-9914.. 8866-4483· 8418-6786 3275 3' 38422.78.94· 9992-2736 @

SPEDITO 3 55.33
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t CASAS
AMIZADE Vende-se, prox escola, de
alv, e/2 quartos, gar c/ churrascueíra,
R$ 38.800,00 à vista. Tr: 3371-6069
Creei 11831.

BARRA DO RIO MOLHA Vende-se, c/
3 dormitarias, sem garagem. Tr: 3370-
6370 ou 9965-9934.

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, c/ 2 salas, terreno de
15x4o, total de 206m de área
construída, garagem p/ 2 carros,
documentação
em

.

dia. Aceita-se R$ 70.000,00 e

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

GAROPABA Vende-se, de alv, 2 pisos
c/ 210m2 de área construída, piscina.
-R$ 48 9912-4944. Hai,
c/documentação, pode ser financiada.
Tr: 8443-2506 ou 3370-5338.

JOÃO PESSOA - Vende-se, 100m2, 3
qtos, suíte, gar, churrasqueira. Aceito
terreno no negocio. R$: 1:30000,00. Tr:
918342710u91834217.

PiÇARRAS Vende-se, nova, 82m2, 3
qtos, sala, eoz conjugada, bwe,
lavanderia e garagem com ehurr.
Terreno c/ 3122, murado, prox
Candeias e Bali

PiÇARRAS Vende-se, prox ao fórum,
ou troca-se por imóvel em Jaraguá do
Sul. Tr: 9975-3090 ou 3371-1243 c/
César.

SCHROEDER Vende-se, 405m2, a 3D
m da rua Castelo Branco. Tr: 3374-
2095.

VILA RAU Vende-se, 4 qtos, gar, 170
m2, anexo uma quitinete. R$:
135.000,00. Tr: 3371-6069.

t�gd;im®lnn'ft
COMPRA-SE - Apto até R$ 95.000,00 à
vista, de preferência próximo Angeloni.
Tr: 9993-41 DO.

VILA NOVA Vende-se, 3 dormitarias, 1

gar., área total de 86,8om2• Tr: 3370-
6370 ou 9965-9934.

t TERRENOS

AMIZADE Vende-se, no loteamento
ao lado do salão Amizade em Jaraguá
do Sul. Tr: 33(1-6450.

BARRA DO RIO CERRO Vende-se,
Loteamento Girolla com 432 m2 Tr:
3370-6370 ou 9965-9934.

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

construção para acabar. R$
235.000,00. Tr: 3275-37362 vezes

SANTO ANTONIO - Vende-se, 150.000
m'. Tr: 3276-0055 ou 8856-1266.

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

.

PiÇARRAS Vende-se, próximo ao

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

SANTO ANTONIO Vende-se, 4oom,
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

• LOCA ÕES
ANA PAULA'" Aluga-se, quitinete p/
casal. Ir: 9107-8382.

JARAGUA 84 - Aluga-se., 2 qtps, eoz
conjugada, murada, prox colégio. R$
270,00. Tr: 9147-0188.

VILA NOVA - Aluga-se, mobiliado, 2

qtos, c/ sacada, sala, eoz, salão de
festas c/ ehurr. Tr: 9164-3636.

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

GARIBALDE Vende-se, 30mil m2, 2

lagoas, R$ 80:000,00. Tr: 3055-8262.

RIO CERRO" Vende-se, 50mil m2, 2
lagoas, ótima localização, c/
eseritura.R$ 120.000,00. Tr: 3376-
0726.

RIO DA LUZ Vende-se, türnil oi2,
casa, rancho, lagoa. R$ 75.000,00.
Aceita carro nego Tr: 3371 :6069
ereeil1831.

11111J�rclí,,�/!!!
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 Ltda.
Fone: (47) 3376-5028 I e-mail: aiortiz@ig.com.br

.

ULTI(J()M

- Alarme
- Interfone

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

UDeus é Fiel"

- Portão Eletrônico - Cerca Elétrica

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

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

E"M'NAMOS BAlArAS'· RAros
CU',NS • FORMIGAS • MOSQUlros
AI H

gcp@guarapragas.com.br
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o CORREIO DO POVO

www.vivendaimoveis.com

3372-1122
CORRETORA - ANNE BERTOLDI- 9927-6088
CORRETOR - EDSON PEREIRA - 9927-6069
CORRETOR -IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750
CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI- 9981-1122

Edf. Fênix, apto. 01 dorm. com bwc,

-02 apto. 02 dorm., sala/coa.bwc,

lavand., garagem. R$ 575;00

mobiliado e c eletrodom. R$

1791, - Ed, Granada - apto 1 sute,

2 dorm, sala, Cal, lavand., sacada

(ficam moveis na cozinha, lavav.,

.

Rodrigues da Nova - Ed. Jacó

Emmendoerier, apto 802 - 01 sulte,

dorm, qepaníênca de empregada,

sala, coz, bwc, lav, gac 2 carros.

Rua 28 de agosto rr 297 - casa alv.

casa alv. 03 dorrn, sala, Cal, bwc,

Emmendoerier, 3701 - casa

100m', 03 dorm, sala, coz, lavand,

bwc em alv. E garagem. R$ 450,00

Joaquim F. de Paula - Rua 112,

lateralll1 - sobrado alv., com 01
_._ ... _._._.. __ .. _-_ ......... -

sutte, 02 donn, sala, cozinha,

lavanderia,l vaga garagem, 160m2,

murado. R$ 850,00

Joaquim F. de Paula -Rua 112, .

alvenaria, 01 sutte, 02 dorm., sala

120m'. Toda murada, portão eletr.

casa alv. 03 quartos, sala, cozinha,

lavanderia, garagem. R$ 850,00

casa alv. 02 quartos, sala, cozinha,
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Ouern 'disse que você não

pode dar um Uper,
'

"

presente para sua Mie?l"
{(j

sem entrada I ou R $2.898,00 à vista

C.ract.r(,ti�..: Sofá, chltse retrátil
Encosto ftxo de tlmoftdas solta.s de ftbra slUconada.
"'.raura: 2.63 m

Caracteristlc"s! Sofá, ehaise retrátil. sofá cama.

Encosto "Up and Oown" com várias posições.
Larlura: 2,54 m

M· I I E N T S

Rui\' C@Í, ProcQplo (301'\'\(\$ d� otlve""•• 400 I C otro l Jar�â d� SUl

(oi') 3OSS�osaJ I www,beUssimahQme,cOl"Q�br
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---------------ESPECIAL

MÊS DE COMEMORAÇÃO
I

90ANOSCOM
MUITAS NOVIDADES
Cadernos temáticos são mais uma opção

de leitura para os assinantes
Para satisfazer e englobar no

vos assuntos o jornal Correio do
Povo criou e está criando, des
de o ano passado, cadernos edi
toriais segmentados. Os leitores
podem conferir mensalmente o

"Construir e Reformar", e uma

vez por semana o "Talento e

Sucesso" e ainda o "Vida Sau
dável". O Correio também.está
programando mais um cader
no especial, que deve começar
a circular em breve e já tem
.nome definido: "Seus Filhos".
Este será voltado especialmen
te para a educação das crianças,
com dicas para os pais.

A chefe de redação,
Patricia Moraes, destaca a im

portância desse complemento
ao jornal. "O objetivo desses
cadernos é cada vez mais aten
der as necessidades específicas
dos assinantes e leitores. Acaba
sendo um presente para eles",
afirma ela.

Cada caderno contém suas

peculiaridades e atende a um

determinado público. Eles le
vam informações que não são
abordadas diariamente nas pá
ginas dos jornais, como dicas e

curiosidades.
O especial "Construir e Re-

formar" foi o primeiro caderno
criado, em setembro do ano

passado. Totalmente elaborado
para as pessoas que têm inte
resse em reformar, deixar a casa
mais bonita e dentro das últi
mas tendências, não é voltado

apenas para pessoas da área
de decoração ou arquitetura.
Além de valiosas dicas sobre
morar em um lugar adequado
e aconchegante, "Construir e

Reformar" traz opinião de reno
mados arquitetos e engenheiros

. da região.

DÉBORA KELLNER

Manter o leitor bem
informado é a' missão
O "Talento e Sucesso" é voltado para

todos os estudantes e trabalhadores que
desejam ter êxito na carreira profissio
nal. Contém novidades de empregos,
matérias sobre liderança e os cursos

disponíveis no mercado para ajudar
ainda mais na profissionalização. Tem
também a coluna do administrador de
empresas Max Gehringer.

O ''Vida Saudável", que estána segun
da edição, como diz o nome, fala sobre
saúde. Esse especial se preocupa em tra
zer aos seus leitores dicas de bem estar,
lazer, moda, alimentação adequada, etc.

Além destes cadernos, o Correio do
Povo conta também hámais de 15 anos
com os Classificados - Classimais. O

jornal foi o pioneiro da região a tirar os
classificados de suas páginas internas

, e fazer uma edição especial, atendendo
as necessidades dos assinantes.

Õ CORREIO,DO POVODQUARTA·FEIRA, 6 DEMAIO DE 2009

1---;-----;----1 Do sonho à A decoração ' �
I

O �esaflo de prOJ�r I realidade ideal ."';f;_....ambientes corporatiVos

'I �� �OIIJI""� ,_.:::.......
I �_•.......,-- _.._<tio _.._.._- .:.,;;.....;.;::.,;.....
I _.�..._<tIo_ �.:lUII ...._-� iitHin.I .

PáginasS.9 Pjglnal0 ___:._.I�":""_

I, ...._-

1·.DJVJPIiL �'::'�":":"
L �������. " j

... '" ' ,

Cadernos segmentados são mais uma opção de
informação poro os assinantes do O Correio do Povo

\'i\��iIli�lií
�JMl1I�
�r§ij>�rl®
_��tIW!flll\ll
8'�OOllI�r

�iIi

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II!] o CORREIO DO POVO
.

QUARTA·FEIRA. 6 DE MAIO DE 2009

CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓlOGO

o diálogo de Galileu
. Como você se sentiria se fizesse uma des

coberta .abrumadora e ninguém acreditasse?
E se estivesse sujeito a ser excomungado por
causa de sua certeza? Nesse caso, seria ca

paz de sustentar a veracidade de suas expe
riências perante aqueles que pautavam suas

crenças em função .de dogmas explícitos? O
conflito entre ciência e religião no oontexto

histórico da primeira metade do século XVII,
no 'qual se desenvolveu a batalha entre- Gali
leu e a Igreja católica, que acabou na conde
nação do mesmo pelo Santo Ofício em 1633,
não foi apenas produto da negação.do modelo
geocêntrico do cosmo, senão de questões ide
ológicas envolvendo a teologia cristã, cruciais

. para a sobrevivência da supremacia media
val da Igreja, fundamentada principalmente
numa visão aristotélica do mundo.

O concílio de Trento (1545-1563) se encar
regou de não permitir qualquer interpretação
da Bíblia diferente da oficial, o que provocou
entre outras tantas, a execução na fogueira do
filósofo Giordano Bruno, por suas 'dúvidas
com referência a interpretações teológicas da
substanciàlidade da alma humana e seu apoio
as idéias de Copérnico.

No entanto, os diabólicos verdugos da
Santa Inquisição podiam fazer uso de juízos'
de valores pessoais na interpretação da pas
sagem do Livro de Josué:

"

...porque se fosse

permitido aos espíritos malignos alterar a in
fluência dos corpos celestes sobre o universo,
a ordem geral e o bem comum soíreriam sério

prejuízo. Pelo que as alterações astrais encon
tradas no antigo e no Novo Testamento foram

.

causadas por Deus, por exemplo, quando o

sol ficou parado para Josué, o foi encoberto,
de forma sobrenatural, na Paixão de Cristo.
Mas, em todos os demais fenômenos, os de
mônios são capazes de interferir, com a per
missão de Deus, seja por conta própria, seja
por intermédio.de bruxas .... ".

.

É justamente nesse contexto histórico-cul
tural que Galileu lançou-se na sua batalha
contra o modelo ptolomaico do Universo.
Motivado por uma grande ambição pessoal,
convicto do apoio de seu grande admirador, o
papa Urbano VIII; publica em 1632 as primei
ras cópias do "Diálogo", iniciando assim um

desafio aberto contra ii hegemonia da Igreja,
num momento de pleno poder da inquisição
religiosa, que terminou no famoso episódio
de sua sentença. O "Diálogo" foi proibido, e

Galileu, num ato de perversa humilhação, foi
obrigado a abjurar as idéias de Copérnico (de
que a Terra gira em torno do Sol), sendo con

denado a prisão domiciliar no resto de sua

vida, repetindo diariamente durante três anos

sete salmos periitenciais, recitados por sua fi
lha Maria Celeste; freira carmelita. Apenas em

1992, 360 anos depois, e a 23 de o homem pisar
na lua, numa lenta peregrinação escolástica, o
papa João Paulo II revoga, oficialmente a conde
nação de Galileu pela Igreja.

I

NOVELAS

VARIEDADES��-------

Um tãozinh,o
. atrapalhado

John e Jenny haviam acabadõ de se

casar. Eles eram jovens e apaixonados e

Jenny queria testar seu talento materno /

antes engravidar. Então, eles decidiram
ter um cão. A vida deles sejransíormou .

Mas Marley tinha um coração puro e a

sua lealdade era incondicional.

Owen Jenriífer
WILSON ANISTON

Marley&�y
o PIOR CÃQ DO MUNDO MOSTRA QUEM É o DONO DA CASA.

'Escute O

coração·
Hugh Prather ajuda as pessoas a

escutarem seu coração para encontrar a

felicidade e a paz interior. Suas reflexões.
levam a repensar a maneira como tQ_dos

, olham os outros e os próprios sentl
mentos e atitudes. O livro mostra como

a sabedoria ee amadur.ecimento podem
ajudar a .constrúir relacionamentos mais.
prazerosos.

�..... "O Melhor Filme Familiar Do Ano'"
- Tom Long. Dotroid NGWS

PARAíso
Rosinha pensa no beijo que Terêncio lhe deu.
Antero critica os comentários de Mariana. AI:
fredo Modesto recita um poema na rádio, Maria
Rita sai paro cavalgar e Mariana a repreende.
Zeca afirma para Terêncio, Zé Camilo e Tobi que
vai domar o touro que o derrubou. Eleutério
decide dllr um jeito na história dõ amor de Ro
sinhá por Zeca. Maria Rita conversa com Antero
sobre sua promessa e reza para que nõo tenha
leito !'lesmo um milagre .

CARAS E BOCAS
leís cobra explicações de Gabriel. Gabriel conta
que terminou com laís e Dalne se emociona.
Zoraide diz à filha que ela ainda tem chance
com GabrieL. Nicholas oferece uma carona a

Milena. léa nõo gosta do interesse de NichQlas
por Milena. Nicholas tenta beijar Milena. Xico
melhoro. Anselmo se oferece para levar Anita

para casa. Fabiano diz o Adenor que vai lhe ar

rumar um emprego. Judith encontra com lnís e

pede que ela espere o momento certo.

CAMINHO DAS íNDIAS
Tônia fica aflita quando percebe que Tarso su
miu. Ramiro avisa a BahuiJn que Raj chega ao

Brasil nQ .começo da semana. César convence
Aída a buscar Camilo na índia. Amithab comen

ta com Opash que Ravi está apaixonado por Ca
milo. Camilo diz a Aída que já'fez as pazes com
Ravi. Aída resolve ir à ·festa com Ciça, Mova diz

que vai ao Brasil. Aída descobre que a festa é
na casa de Silvia. Cadore pede ajuda para Cas-
tanho. Murilo descobre que Silvia soiu.

.

PROMESSAS DE AMOR
Nestor chantageio Camargo e manda o pai pe
dir desculpas na frente de Isabel e Silvia .. Ca
margo aceita.lonho liga para casa de Camargo
e Isabel atende. Isabel fica feliz ao falar com
o amigo do marido. Amadeus pede Sofia em

, casómento. Aline, Beto, Nati, Cláuda, Hiromi,
Ferraz e Garcia ficam.atentos aos urros dos lo
bisomens. Ferraz e Garcia atiram e um rapaz cai
morto rio lugar do lobisomem. Os agentes ficam
perplexos e ouvem mais urros vind� da mata.

PODER PARALELO
Mauro e Fernanda ficam frente a frente. Rodri

.go tenta contornar a situaçõo. Mauro diz que
admira o trabalho de Fernando. Fernanda diz
que precisa falar em particular com Bruno. Brú
no e Vânia ficam juntos na sauna do hotel e
ela diz que o ama. Mimi, avisa Bruno que
Mauro está no hotel: Ele e Vânia ficam as

sustados e saem. Nina avisa para Brpno que
Fernanda quer conversar com ele. Freda diz

para Calo que tem medo de alguém descobrir
que Rudi e Tonv brigaram.

-,

J
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Eminem assume

que era viciado
Em uma novo entrevisto à revisto Vibe, .

o ropper Eminem afirmou que sofreu
de um vício em remédios e chegou o

ingerir cerco de 20 pílulas por dia.
"Os números fórom muito altos, e eu

nem sabia o que estava tomando",
.disse. Após o recuperação, Eminem
diz que está sóbrio há quase um ano

e que está preparado poro voltar à
mídia. "Estou de volto. O rop é mlnhn
drogo", completou.

BritneySpears
assustada em show
A segurança do show de Britney
Speors entrou em alerto depois que
um fã conseguiu subir 00 palco e

correu poro perto do popstor. Speors '

estava contando Womonizer, que foz
porte do bis; quando King, 20 anos,
tentou dançar com elo no palco. Fãs
contaram 00 Doily Mail que Britney
parecia muito assustado, depois que
King foi retirado do polco. O homem
foi preso.

.

Kaká na lista·
dos influentes
Zoc Efron, o astro de, High School
Musical, entrou poro o listo dos 100
Pessoas Mais Influentes do mundo,
tditodo anualmente pelo revisto
americano Time. Um nome brasilei
ro também encabeço o ronking: o

.

jogador Koká. üsedltores do revisto
creditaram -o entrado de Efron no

listo por couso do suo influência .:

'junto 00' público adolescente, no
mundo inteiro.

, SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

., ÁRIES
.

4'" (20/03 o 204)
Hoje é um dia

_ � [ marcado pelos
flutuações' emocio

nais. Desejo de discussões e

algumas batalh!ls pelo poder
podem se manifestar, mos o

ideal é que você se mantenho
frio com relação o qualquer
provocação.

-, Esse é o cãozinho Gigante. Ele

desapareceI! na Vila Rou,

próximo da Unerj. O gigante
usava uma corrente prato.

Qualquer informação ligar

para (4.7) 3216-1837 ou

(41) 9189 5665 com Andreia.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

Uma frente frio avanço pelo Sul do Brasil provo
cando aumento de nuvens em SC li condições de
p�ncodos isolados de chuva. CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

HOJE

.MíN: 16° C
MÁ)(: 24° C '

. Sol com pancadas
de chuva

i .

I DOMINGO

MíN: 13° C
MÁ),(: 24° C
Sol

l.� LEÃO
.

�..J (22/07 A 22/08)
� '} Você pode continu-

� \"I.-; ar esperando por
ótimos resultados

em seus projetos profissionais,
pois o fase é dos melhores nesse .

setor de suo vida. O amor tam
bém não fico poro trás e você
consegue agora ter mais cloros
os seus desejos emocion�is.

#
LIBRA
(23/09 A 22/10)
Procure não se

deixar levar pelo
ansiedade no dia

de hoje. Você estará impacien
te e intolerante e tudo será
motivo poro virar brigo ou

discussão. Mantenho o controle
sobre ali emoções e use o

tempo todo o razão.

)(
GÊMEOS
(21/05 A 20/06)

'"
Razão e emoção se

.

misturam de formo
desordenôda e .

você se atrapalho um pouco.
Você tem sentido certo solidão
e necessidade de isolamento,
mos esses sentimentos são

próprios desta fase anterior ao
seu aniversário.

. TOURO
(21/04 A 20/05)
Seu regente come

ço nesta semana

a se afastar do
terrível Plutão e seus relacio
namentos e parcerias ficam
mais leves, como você gosta.
A necessidade de isolamento e
reflexão continuam até o final
do mês, mos isso não é mal.

tíP '"
CÂNCER

.�........J (21/06 A 21/07)
;�-f� Com a lua tran-
: 'sitando em seu

setor familiar,
.

este será um dia carregado
-

de boas emoções e necessi
da.de de estar entre os seus.

Procure .não se deixar levar

por flutuações emocionais
nesse setor.

nr
VIRGEM
(23/08 A 22/09)
A vida segue e

você se torna cada
vez mais sério. No

.

entanto-pode sentir já alguns
relances de leveza. Tudo está
prestes' a se transformar �
estruturar-se de vez: Não é
momento de relaxar ainda, não
perca o controle de nada.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21111)
Você continuo
querendo ficar nà
suo. Um balanço
rápido do passado

é feito e você pimsa duas vezes
antes de dar passos. MuitcJs
dores foram vividas no passado
não muito distante e você está
com suas barbos de molho.

9/5

i

I TE�ÇA
I MIN: 15° C
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I Nublado
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DIVIRTA-SE

Casamento
Uma jovem convidou o noivo poro
conhecer seus pois. DepOis-do jantar,
o pai foi conversor com o rapaz.
- Quais os seus planos? .

- Sou estudante de Teologia - respon-
deu o rapaz.
- Admirável, mos o que fará poro pro
porcionar um bom lar à minha filho?
- Vou estudar e Deus proverá.
- E como vai criar os filhos?
- Deus proverá.
Os dois saíram do gabinete e o mãe

perguntou 00 marido:
- Como foi?
- Ele não tem dinheiro nem perspec-
tiva de emprego - disse o pai. - Mos,
por outro Iodo, penso que sou Deus.

. SAGITÁRIO

"
AQUÁRIO

.

•. (22/11 A 21/12) (22/01 A 18/02)
Nesta fase positivo Alguns sentimen-

.
que esici vivendo tos e emoções ,

especialmente no' de um passado
seu trabalho, você deve olhar

.

longínquo podem incomodar seu
poro trás e se aperceber o tanto' coração. Muitos deles você não
que já construiu em tão pouco saberá de onde vem, pois podem
tem,o. A vida tem sorrido poro ter origem até em outras vidas.
você depois de pôssar anos O melhor que você tem a fazer é
quase arrancando suo pele. praticar a meditação.

.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 21/01)

,..(.
, Àlgumas pressões,

. especialmente
os que dizem

respeito as suas decisões e re

lacionamentos começal:l1 o ficar
menores. Você vai continuar
sentindo grande necessidade em

mudar uma série de coisas em
..
suo vida prática e emocional.

PEIXES

til.. (19/02 A 19/03)
•• Nesta fase você
�f*' pode esperar por

pequenos ganhos
que não estavam em seus

planos. No entonto, procure
não gàstor irrefletidamente,
mesmo que a quantia não seja
muito. Nesta fase você deve
aprender a se,controlar.

.:, ...Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EM DíVIDA
-

TSE cancela 551 mil títulos eleitorais
Número corrcsponde a apenas 0,43% do eleitorado brasileiro
BRASíLIA pagar multa por cada turno em

O TSE (Tribunal. Superior que não houve voto justifiçado.
Eleitoral) cancelou 551.456 A maior perda de títulos
títulos de eleitores que não - em números absolutos - ocor

votaram nem justificaram a reu no estado de São Paulo,
ausência nas' três últimas elei- onde 145.494 eleitores não re

ções. Segundo o TSE, esse nú- gularizaram sua situação no

mero corresponde a 0,43% do
. prazo determinado .. Proporcío

eleitorado brasileiro, que soma nalmente, ocorreram mais can-

128.808.358 votantes. celamentos no Pará, estado em

Já quem não votou nem jus- que 1,02% dos v:otantes tiveram
tífícou a falta por até duas ve-

-

o documento cancelado.
zes em algum turno das últimas De acordo com o tribunal, em
eleições está com a situação ir- Roraima houve o menor número

regular no'TSE, embora o título de cancelamentos em números
continue valendo, A pessoa irá absolutos: apenas 1.608 eleito
sofrer sanções, mas poderá vo- res perderam o documento. Per
tar no próximo pleito ao contrá-

.
centualmente, ocorreram menos

rio de quem teve o título cance- cancelamentos no Rio Grande do
lado. O estado de irregularidade Norte, estado em que 0,24% do
não pode,ser verificado pelo site eleitorado não procurou a Justiça
do TSE. Para regularizar ambas Eleitoral para regularizar o título.
situações, é preciso comparecer _�. _

ao cartório eleitoral da cidade e AGÊNCIA o GLOBO·

BC norte-americano diz .que
economia va.i se recuperar
WASHINGTON

A economia dos Estados Uni
dos está a caminho de uma recu
peração mais ao fim.deste ano,
mas a retomada deve ser lenta e

a taxa de desemprego ainda deve
aumentar, afirmou o presidente
do Federal Reserve (Fed, o ban
co central americano), Ben Ber

nanke, ontem, em depoimento
ao Comitê Econômico Conjunto
da Câmara dos Representantes e

do Senado dos EUA.

"Esperamos que a econo

mia atinja o piso e então mostre
reversão mais ao fim do' ano",
avaliou Bernanke em comentá
rios preparados para um comitê
do Congresso. Bernanke acres-

centou que a esperada recupe
ração irá ganhar ritmo apenas
gradualmente e que a economia .

crescerá ábaixo do potencial de .

longo prazo por um tempo.
Ele também alertou que a

.

recuperação poderia ser abatida
por uma recaída das condições
do setor financeiro.

"Os empresários devem ficar
cautelosos em relação à contra- .

tações, o que implica que a taxa
de desemprego pode ficar alta
por um tempo mesmo se o cres

cimento for retomado".
Desde o início da recessão

americana, em dezembro de
2007, 5,1 milhões de postos de
trabalho foram cortados.

Bernanke afirmo que economia nos EUA.atingirá o piso e se recuperará
/

.

I .

Títulos cancelados são de eleitores que não votaram nem justificaram a ausência nos três últimos eleições

Produção industrial cresceu ·0,7%
Mês de março apresentou recuperação, mostra dados do IBGE
RIO DE JANEIRO

OS resultados da produção
industrial apresentados ontem

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) mostram
uma recuperação na margem em

março, . baseada. principalmente
na retomada das vendas de veí
culos automotores e no desem
penho de setores voltados para o

mercado interno ..

. A produção industrial brasi
leira cresceu 0,7% .de fevereiro

para março, a terceira alta con

secutiva. O avanço foi impulsio
nado pelo setor automotivo, cuja
produção subiu 7% no período e

já acumula crescimento de 56,5%
em relação a dezembro.

Entretanto, o indicador re-.
cuou 10% em relação ao mesmo

mês de 2008 e a perda acumu

lada nos dois últimos trimestres

chega a 16,7%, a mais elevada
desde o segundo trimestre de

(1990 (-19,�%). No acumulado

o
aos últimos doze meses, a queda

� é de 1,9%, trajetória negativa des
<, de setembro do ano passado. /'

"Há uma recuperação em

curso. Uma recuperação sua

ve, mas é uma reação", frisou
o coordenador de indústria do
IBGE, Silvio Sales.

Venda de veículos automotores foi base principal do recuperação de março

Quedp na compra'de máquinas
A ünlea dos três categorias de uso

que apresentou quedo no comparação
de março- com fevereiro foi bens de
capital, que recuou 6,3%. O coordena
dor do IBGE lembro que o indefinição
do cenário econômico devido ô crise

internQcional causo uma retração nas

compras de máquinas e equipamen
tos. "Os bens de capital foram os últi
mos o sentir os efeitos da crise e agora
demoram mais o recuperar", observo
Silvio Soles, coordenador do IBGE.
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EF'EITO
A notinha registrado ontem no mi
nha coluna sobre o possível volto do
ex-prefeito Durvol Vosel poro disputar
uma vogo no poço, municipal joroguo
ense despertou o curiosidade de muitos.
A minha caixa de e-moils amanheceu
cheio. Todos queriam saber se o notícia
em verdadeiro. Certamente que é. As mi
nhas fontes sempre são fidedignos.

EXPOVINIS
A vinícola Pericó, do grupo
Malwee, está participando
em Santo Amaro (SP), até
dia 7 de maio, do ExpoVinis
Brasil 2009 - 13° Salão
Internacional do Vinho.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o amigo Patrick
litz. Ele também lê o coluna todos os

dias poro ficar antenado no que ncen
tece de melhor na região.

"A palavra progresso
não terá qualquer

sentido quando hoUver
crianças infelizes"ALBERT EINSTEIN '

FOFOCÓDROMO
Nas rodas de comadre só o que se fala

. é daquele político competente, viúvo-e
disputado partidão entre os casadoiras
de plantão. Aquele que está nomoron

do mais que discretamente com aque
la profissional liberal que adora casar.

,

Dizem: ele tem outra foro da cldede, e
a torcida é grande para ver quem vai
vericer o páreo. Bem, nesse coso peço a

nossa Cave Pericó Brut para relaxar.

CASARÃO
No sábado, no Grêmio Esportivo. Ju
ventus, o Fuel, comandado pelos pro
moters da modo lniago Mattos e Pepe
Narloch, com a participação do estilo
so amigo Cloiton, promovem a Festa do
Casarão. O festerê terá a presença do
dupla Dony e Rafo e o top DJ Murphy.

TÁ PODENDO
Atrovés do meu e-mail, fiquei sabendo
que tem um político na região muito bem
na fita. Com toda a crise que o Brosil está
vivendo ele acabo de comprar dois opar-

.

tomentos em um mesmo edifício. Só paro

inv��tit .. Que beleza! E viva o vida boa.
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Falcão, o esposo Tati e Daniel Carvalho Scuta na inauguração do loja Mentawaii Store,
especializado em marcos Surfwear equipamentos e acessórios esportivos

VALEU!
Quando é bom a gente elogia. A
Goody lanches e Sorvetes tem um

ambiente acolhedor, atendimento
perfeito, lanches, petiscos, almoço,
sucos e aquela cervejinha sempre
no ponto. E como no dia 8 de maio
a cosa vai completar um ano, Cle
verson e Marisa, pilotos do baba
do, avisam que vai ter um f.esterê
com pagode e muito mais poro os

seus comensais.

NAS RODAS
• Hoje à noite, na Ucoreria
tem MPB de. qualidade rega
do com rodada de astro groti
nado. Vale o peno conferir.

• A bonito Jéssica Patrícia
está preparando os quitutes
paro comemorar· a . idade
novo dia 9.

• A festa de aniversário da
moderno Ano lúcio Rozza,
esposa do juiz de direltc
Márcio Renê Rocha, foi
muito concorrida, ontem, na

.

Adega Airoso Menezes. o meu amigo, o coreógrafo Paulo Almuas e o bailarino
Junior Gonçalves, no Virada Cultural, em São Paulo .

• Ac ,r�iog
o um i�gresso te
Festa SUÍlset ena
ocontecé no sábo ), no Dé'ck
do london. Poro participar é só
deixar um comentário sobre o

lojo� O sorteio será na sexta fe.iro,
dia 8 de maio. O resultado poderá
ser conferido no próprio blog.

• A belo moreno lelln Maria
Borges está solteiríssimo. O namoro

'com o "bonitón" Marcelo Ribas de
'

lima teve um ponto tinal.
s:

Saborear o delicioso
espetinho do Mr. Beef, o deck
mais famoso de Jaraguó.
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Primeira Divisão
Nesta sexta-feira

(8/5-), às 17h30 na

sede da liga Jara
guaense de Futebol.
acontece o congresso
técnico da PrillJeira
Divisão. Nove clubes
foram convidados a

participar do encon

tro, todos daqui da
_

região. Vitória, João
Pessoa, Flamengo,
Cruz de Malta, Atlético fnec, Caxias, Botafogo, JJ Bordados (que
subiu ano passado) e Juventus. O tricolor sinalizou a possibili
dade de colocar o time de base e foi convidado a participar. mas
ainda não confirmou presença. A previsão é que a competição
comece no dia 16 de agosto.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEIIiIBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

AACREVI-Agencia de Crédito do Vale do Itapocu, convoca todos os seus associados

para Assembléia Geral Ordinária, que realizar-se-á no dia 21 de maio de 2009, às 17:30
horas em primeira convocação ou às 18:00 horas em segunda convocação, com qual
quer numero de associados presentes na forma estatutária, tendo como local a Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, numero 776, sala 01, centro, na cidade de Jaraguá do

Sul, SC, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. EXAMINAR E VOTAR O RELATÓRIO ANUAL DAACREVI, O BALANÇO ANUAL, AS
CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS, ACOMPANHADAS DO PARECER DO CONSE
LHO FISCAL E DAAUDITORIA EXTERNA, ENC(ERRADAS EM 31/12/2008;
2. APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2008;

;J

Jaraguá do Sul (SC), 6 de Maio de 2009.
'

Valério Junkes - Presidente

ESPORTE---_,____----�-

Atletas jaraguaenses embarcaram ontem de manhã rumo ao Sul do. Estado onde ficam até o próximo sábado

INTEGRAÇÃO

Idosos viajam para
competição estadual
[asti terá 40 atletas de Jaraguádo Sul
JARAGUÁ DO SUL

Quais são os benefícios da
atividade física na -terceira 'ida
de? A resposta é unânime: saúde
e disposição. É isso que com

provam os mais de 40 atletas da

delegação de Jaraguá do Sul que
disputam os [asti Gagos Abertos
da Terceira Idade de Santa Ca

tarina}. A competição' acontece
até o dia 9 de maio, em Gravatal,
com mais de. 1,3 mil esportistas
de 119 municípios do Estado.

Ao invés de ficar em casa,
o casal Álvaro e Cecília Ei

chinger, ambos com 68 anos,

preferem competir e .pratícar
atividade física. Casados há 48
anos e há 13 jogando bolão 23,
Álvaro e Cecília, criaram três
filhos, seis netos e três bisne
tos. Eles querem trazer me

dalha, mas a participação no

evento já é uma grande con

quista para eles . .:'Temos que
estar sempre em movimento,
faz muito bem para o físico e

para ter disposição nas tarefas
diárias", disse Alvaro. Cecília

. complementa: "às vezes estou
meio 'encarangada' e o esporte
me faz sentir melhor".

Outro exemplo é o casal de
namorados Isolde Zapella, 63

anos, e Paulo Sacht, 75, juntos
há quatro anos. A dança de sa-

Ião que embala o namoro ago
ra virou competição. Segundo
Isolde, a modalidade faz sair da
rotina. "É muito bom, conhe
cemos

.

pessoas novas,' fazemos
amizades, é a melhor coisa que
existe", ressalta.

A delegação de Jaraguá do
Sul vai competir nas. modali- '

dades de bolão 23 (masculino
e feminino), canastra (masculi
no), dominó (masculino e femi
nino), dança coreográfica e de
salão. A modalidade de dança
de salão entrou no quadro da

competição este ano. Os jogos
contam ainda com a disputa da
bocha (feminina e masculina),
que este ano não teve represen-

. tantes jaraguaenses.
Os campeões da etapa Esta

dual se classificam para 'os Jo
gos Brasileiros dos Idosos, que
acontecem de 26 de setembro
a 3 de outubro, em Natal (RN).
Além de Jaraguá, competem
também idosos de Guaramirim
e Massaranduba.

GENIELLI RODRIGUES

"
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RECUPERAÇÃO'

Tiago deve voltar no sábado
Goleiro·teve um corte no dedo, mas enfrentará o Cascavel
JARAGUÁ DO SUL

Mesmo bem servida de go
leiro - dois de Seleção Brasilei
ra, Tiago e Franklín, o time da
Malwee corre contra o .tempo
para recuperar o titular para o

jogo contra o Cascavel (PR) dia
9 de maio, fora de casa. O joga
dor sofreu um corte no quinto
dedo da mão direita (mindinho)
e levou três pontos no jogo con

tra a Unisul, em Tubarão, onde a

Malwee-sofreu a primeira derro
ta da.Líga por 6x2.

O fisioterapeuta da equipe
Renato Miguel disse que Tiago
está bem, mas treina apenas com
os pés. "Continua treinando a

parte física e na parte técnica

apenas chute e defesa com o pé",
comentouRenato; A expectativa
do fisioterapeuta é que Tiago es

teja em.condições de enfrentar o
Cascavel no sábado.

,Sobre a fissura, Renato disse
que com certeza não é a lesão
mais comum no futsal, mas pode
acontecer ainda mais com o go
leiro. "Não é muito normal, mas
no futsal o contato físico é maior
e pode acontecer", analisou. O

goleiro daMalwee cortou o dedo
depois de fazer uma defesa onde
a bola pressionou o dedo contra a
trave. No mesmo dia ele fez exa
mes e não jogou mais a partida.

Apesar de não ser normal,
além de Tiago, Falcão também
sofreu um corte na cabeça no

dia anterior ao jogo em Tubarão,
na partida contra a Umuarama,
onde aMalwee venceu por 4x2.

A Malwee está na vice-lide
rança da Liga Futsal com 16 pon
tos, quatro a menos que o Krona/
Joinville. No entanto, o time de
Jaraguá do Sul tem dois jogos a

menos que o rival.

o CORREIO DO POVO fEl.
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OITAVAS-DE-FINAL - JOGOS DE 'IDA
ONTEM
21 h50 - Palmeiras x Sport *
HOJE

_

21 h50 - San Martin x Grêmio
AMANHÃ

/
. 17h20 - Dep. Cuenca x Caracas
19h40 - Estudiantes x Libertad
22h - Univ. Chile x Cruzeiro
22h - Defensor x Boca Juniors

Tiago segue fazendo treino apenas usando os pés para se recuperar
I .

Manchester
está na final

Redes seguem bàl�nça,ndo em JCorupá
Médi� da última rodada' no futebol súço foi de mais de cinco gols por jogo
CORUPÁ

Teve sequência no domin
go, dia 3, o Campeonato Co

rupaense de Futebol Suíço.
Em oito jogos, fi. rede balan
çou 44 vezes, numa média
de 5,5 gols por partida. Na

segunda fase foram formados

quatro novos grupos, sendo
dois com os melhores colo
cados de cada grupo na prí
meirafase (Chave dos Vence
dores) e dois com as equipes
de pior desempenho (Chave
dos Perdedores). Os campeões
de cada grupo se cruzam na

semifinal.
.Pela Chave F, o Grêmio go

leou o Bar do Paust, por 5xO e o

Independente passou apertado
os Amigos do Futebol, por 2x1.
Na Chave E, o Time do Raul go
leou o Nacional "B", por 4x1, Grêmio (listrado) goleou'o Bar do Paust e conseguiu primeira vitória
enquanto Mega Tranze o Pé e

Eletropoll ficaram no OxO.

Na Chave H, o Nacional ''/\'
venceu o Hospital São José,
por 1xO, mesmo placar da vi
tória do Mercado Bittencourt
sobre o Itapocu. Fechando a

rodada, pela Chave G, o Ri
beirão Grande sapecou 7xO na

'

V'

Prefeitura Corupá, enquanto
o Bella Vista venceu o xv de
Novembro, por 2xO.·

LONDRES
O Manchester United não

tomou conhecimento do man

do de campo do Arsenal, nesta
terça-feira, no jogo de volta da
semifinal da Liga dos Campe
ões e venceu o time da ca$a

por 3x1, avançando à final do
torneio pelo segundo ano se

guido.
Com a classificação para a

decisão, o Manchester United
irá brigar pelo bicampeonato
do torneio, rato que não acon-

8 tece há 19 anos na Liga. O últi

� mo clube a conseguir a façanha
� foi o Milan, nas temporadas
� 1988/1989 e 1989/1990. É a

� . quarta vez que -o Manchester
� vai à final da Liga. Nas outras
� 'di:::: três vezes que

.

sputou, sa-

�. grau-se campeão (1967/1968,
1998/1999 e 2ô07/2008).

Na decisão, marcada para
o dia 27 de maio, em Roma, o
Manchester pega o melhor do
confronto entre Barcelona e

Chelsea. Na primeira partida,
disputada na Espanha, a defe
sa inglesa prevaleceu e segurou

. o ataque de Henry e Eto'a.con
quistando o empate por OxO no
estádio Camp Nau. No jogo de
volta, hoje, quem ganhar avan
ça à grande final.

OITAVAS-DE-FINAL
JOGOS DE VOLTA (resultado do primeiro
jogo entre parênteses)
ONTEM
21 h30 - Ponte Preta xAmericano (0x0)
HOJE
19h30 - Icasa x Vasco (1 x1 )
21 h50 - Atlético-MG x Vitória (Ox3)
21 h50 - Corinthians x Atlético-PR
(2x3)

.

21 h50 - Coritiba x CSA (4xO)
21 h50 - Fortaleza x Flamengo (OxO)
21 h50 -Internacional x Nóutico (3xO)
AMANHÃ
21 h30 - Fluminense x Goiós (2x2)

HOJE
19h - Vasco x Praia Clube
19h30 - Álvares x Garça
20h - São Caetano/Corinthians x
Atlântico

,

20h - Minas x Petrópolis
20h15 -Intelli x Carlos Barbosa
AMANHÃ
20h - Krona/Joinville x Cortiana/UCS
SEXTA-FEIRA
19h - Vasco x Carlos Barbosa
SÁBADO
11 h - Minas x Álvares
17h - Praia Clube xGarça
18h - São Paulo x Petrópolis
18h - Intelli x Unisul
19h - Atlântico x Colegial
20h30 - Cascavel x Malwee

Jumrm DE FI.lTSAl- MtiSSARl\�Dl.l!lA
PRIMEIRA FASE
HOJE
19h15 -Indaial/Olesc x Mec. Borchardt
20h15 - Posto Cidadetrio Patinhas!
Beber!NetLinguae xWeg
21 h15 - Loes MC x Vitória
SEXTA-FEIRA
19h15 - Butuca x BioSaúde/Casa Velha
20h15 - Morangos!BGT x ACE
21 h 15 - Kiferro x Posto Cidadetrio
Patinhas!Beber!NetLinguae

.
SEGUNDA-FEIRA
19h15 _-Indaial/Olesc x Baumann
20h15 - Ecafa x Kiferro
21.h15 - Noit� a Fora x Loes MC
CLASSIFICAÇAO
CHAVE A: Noite a Fora 9, Loes MC 6,
Vitória 6, BioSaúde/Casa Velha O e

Butuca O.
CHAVE B: QC Battisti & Battisti 10,
Ecafa 6, Kiferro 4 e Posto Cidadetrio
Patinhas!Beber!NetLinguae O_
CHAVE C: Cival7, Nicopel7, ADC
Floricultura Rave,nalla 3 e Indacenter
Pneus O.
CHAVE D: ACE 9, Mecânica Borchardt!
Haco 6, Morangos!BGT 3, Indaial/Olesc
3 e Baumann O.
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COPA DO BRASIL

ESPORTE----------

SEIS CLASSIFICADO . SAEM HOJE
Campeões estaduais voltam aos gramados para novos jogos decisivos

DA RÉDAÇÃO é entre Icasa e Vasco, que se en-

Seis times terminarão
-

esta frentam em Juazeiro do Norte. A
quarta-feira classificados para vantagem é do time cearense, que
as quartas-de-final da Copa � do arrancou urn empate por lxl no
Brasil, com destaque para dois jogo de ida, em São [anuário, e se

duelos entre campeões estaduais classifica com urn OxO.

que, até o momento, se mostram Nos outros confrontos, há ti
indefinidos: Corinthians xAtléti- mes em situação mais tranquila,
co-Pk e Flamengo x Fortaleza. embora técnicos e· jogadores se

O Corinthians estava pratica- apressem em dizer que nada está
mente morto até os 40 minutos definido. No Mineirâo, o Atlé
do segundo tempo do jogo de ida, tico-MG conta com a estreia do
na semana passada, em Curitiba, técnico Celso Rotli para tentar
mas fez dois gols nos minutos virar a situação diante do Vitória,
finais e voltou a ter chances de que venceu por 3xO no Barradão
classificação no jogo desta quar- e pode perder por até dois gols de

.

ta, no Pacaembu - para isso, bas- diferença: -

/

ta urna vitória por 1 a O, 2 a 1 ou O Internacional entra com

dois gols de diferença. confortável vantagem diante do ';
Em Fortaleza, o Flamengo po- Náufico, no Beira-Rio: como ven

derá jogar por urn empate com ceu por 3xO a primeira partida,
gols, depois do OxO da semana nos Aflitos, pode até perder por

__ passada, em Volta Redonda. O dois gols de diferença. E o Cori- .

time da casa, que se sagrou cam- tiba está ainda mais tranquilo:
peão cearense no fim de semana, . recebe o tSA, no Couto Pereira,
precisa de urna vitória simples, com a possibilidade de ser derra
par qualquer placar. tado por até três gols, após a vító-

Outro confronto indefinido / ria por 4x0 em Maceió. Internacional, dos meias Taison e Magrão, pode perder em casa por até dois gols que garante classificação

Sua. Mãe merece

2008. 4 DHTEAlAQ DT Rs26.000,
Peugeot 206 SW 2001 4 COMPLETO Rs31.800,.

Golf 1.6 2Q02 4 COMPLETO Rs30.300,GNV/Couro

Clio Hatch 1.0
2005 4 R$19.800,Autenti ue

AQ LTDT

Corsa Hatch
2005 4 AQUDT R$20.800,Jo 1.0

2009 2 Básico R$20.000,
R$28.800,

CadIrastro suieiiIo tianálise de c:rãIIo.. ACOOIECeSSàD de .....__ pelCEtdual de desc:utlllo ea:Iui
CIIIaIIfkm.iiL1dIãuaw.... as ......dager.s desta prontOÇÕO- 'A:6Iadedesta pontOÇão: 071'051!J!.Xl9-

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de cre�ibmdoc1e.

,

_Caragu6 Auto Elite
Uma relação de confiança.4732746000
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